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   Institutioneel beleggen in Nederlands vastgoed
Altera Vastgoed is een Nederlands niet-beursgenoteerd vastgoedfonds voor institutionele beleggers, dat opereert onder een AIFM 

vergunning. Het fonds biedt de mogelijkheid voor belegging in verschillende Nederlandse vastgoedsectoren op een professionele, 

transparante, flexibele wijze en tegen lage managementkosten. Met een laag risicoprofiel zonder externe financiering en onder 

uitsluiting van eigen projectontwikkeling. Het belegd vermogen bedraagt € 1,9 miljard.

Resultaten eerste halfjaar 2017
De Nederlandse economie ontwikkelt zich voorspoedig: DNB verwacht een groei van het bruto nationaal inkomen over 2017 van 2,5% en de 
cijfers over de werkgelegenheid zijn gunstig. Hoewel de rente licht is gestegen, zijn de renteniveaus nog steeds laag. Alle vastgoedsectoren 
profiteren van deze ontwikkelingen. 

Woningen
In de woningsector is de schaarste in de grote steden en de stedelijke agglomeraties nog verder toegenomen, ook door de trek naar de 
steden. Dat leidt tot prijsstijgingen in zowel de koopwoningenmarkt als de huurwoningenmarkt. Gemeenten ontwikkelen in reactie hierop 
met name plannen voor meer nieuwbouw in het middensegment. 

Het aanbod van woningen op de markt is in de afgelopen periode scherp gedaald. Het toevoegen van nieuwe voorraad via nieuwbouw of 
transformatie kan de vraag niet bijbenen. Ook hierdoor zal de stijging van de verkoopprijzen vooralsnog aanhouden. De huurprijzen stijgen 
al jaren sterker dan de inflatie, maar houden geen gelijke tred met de verkoopprijzen. 

Het verwerven van nieuwbouw is duurder geworden; het gemiddelde bruto aanvangsrendement van de Altera portefeuille is in het eerste 
halfjaar verder gedaald van 5,4% tot 5,1%. De belangstelling van huurders bij oplevering is zeer groot. De exploitatie van de portefeuille 
verloopt met een bezettingsgraad van 98% voorspoedig. 

Gelet op de resultaten over het eerste halfjaar komt naar verwachting het fondsrendement over geheel 2017 – evenals in 2016 – weer ruim 
boven de 10% uit. 

De vraag van beleggers naar woningbeleggingen blijft onverminderd groot. We zijn in staat de pijplijn te vergroten, maar een wachtrij is 
niettemin onvermijdelijk. De groei van het Altera woningfonds heeft doorgezet; de grens van € 1,0 miljard is begin 2017 gepasseerd. In het 
eerste halfjaar van 2017 zijn 313 woningen aan de exploitatieportefeuille toegevoegd, waarvan 268 uit de pijplijn. Daarnaast hebben we in het 
eerste halfjaar 123 woningen aan de pijplijn toegevoegd, verdeeld over drie projecten in Den Haag, Zeist en Heemskerk. In het tweede halfjaar 
volgen nog ten minste 650 woningen in Den Bosch, Rotterdam, Leiden en Den Haag. Onze inzet voor 2017 is om circa 1.000 woningen aan de 
pijplijn toe te voegen. 

In het eerste halfjaar is in de sector Woningen voor € 27,5 miljoen toegetreden en voor € 13,0 miljoen uitgetreden.

Winkels
De strategie van de winkelsector is begin 2017 aangescherpt, met een nadrukkelijke focus op gemakswinkelen (wijkwinkelcentra en super-
markten). Dit segment van de winkelmarkt blijkt qua rendement en huurniveau stabieler te zijn dan andere segmenten en biedt een aan-
trekkelijk direct rendement. 

De winkelsector profiteert van het sterke herstel van de economie, het toegenomen consumentenvertrouwen en de aantrekkende koop-
kracht. Hierdoor zijn de detailhandelsbestedingen in het eerste halfjaar van 2017 met 3% gestegen, ten opzichte van dezelfde periode in 2016. 

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2016 is het aantal passanten in winkelstraten met 4% toegenomen en het aantal faillissementen gedaald. 
De animo voor nieuwe huurcontracten groeit en de bezettingsgraad vertoont een opgaande lijn. Het direct rendement ligt op jaarbasis op 6%. 
Na een lichte afwaardering in het eerste kwartaal, door taxateurswisselingen, was er in het tweede kwartaal sprake van een lichte opwaarde-
ring. Het fondsrendement kan naar verwachting over 2017 6% bedragen. In het eerste halfjaar is voor € 10,0 miljoen toegetreden en in de-
zelfde omvang uitgetreden. 

Bedrijfsruimten
In de sector Bedrijfsruimten konden enkele nieuwe contracten worden afgesloten, onder andere in een logistiek complex in Rotterdam en een 
bedrijfsverzamelcomplex in Bleiswijk. Voor geheel 2017 verwacht Altera een fondsrendement van 6%. 

Overig
De organisatiekosten liggen met 38 basispunten op jaarbasis op het niveau van 2016. 
in de eerste helft van 2017 hebben vier nieuwe aandeelhouders een toetredingsovereenkomst getekend, waarmee het totale aantal aandeel-
houders op 37 is gekomen. Diverse initiatieven zijn ondernomen om in de tweede helft van 2017 meer nieuwe (buitenlandse) aandeelhouders 
aan te kunnen trekken. 



›› Sector Woningen

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Omvang van de portefeuille inclusief pijplijn inmiddels groter dan € 1,1 miljard
• Zekere pijplijn van € 172,4 miljoen op 15 locaties: 658 appartementen en 93 eengezinswoningen 
• In eerste halfjaar vier pijplijn-complexen opgeleverd in Amstelveen, Amsterdam, Utrecht en Hoofddorp 
 met totaal 265 appartementen; voorts een complex in Amstelveen uit 2014 geacquireerd
• Vier nieuwe aandeelhouders hebben toetredingsovereenkomst getekend voor in totaal € 121,9 miljoen

Resultaten
• Fondsrendement van 7,7% in eerste halfjaar, mede door een indirect rendement van 6,2%
• Gemiddelde bezettingsgraad stabiel op 98%
• Huurverhoging per 1 juli met 2,3%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2017 van 12%, uitgaande van 9% opwaardering

 Medio 2017 Ultimo 2016 Medio 2016

Portefeuille in exploitatie € 939 mln € 802 mln € 755 mln
Zekere pijplijn € 172 mln € 178 mln € 123 mln
Theoretische jaarhuur € 47,6 mln € 43,1 mln € 42,4 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 5,1% 5,4% 5,6%
Leegwaarderatio 89% 88% 85%
Gemiddelde maandhuur € 919 € 903 € 884
Aantal complexen 96 91 92
Aantal verhuurbare eenheden 4.155 3.849 3.845
Bezettingsgraad ultimo 98% 98% 97%

 1e halfjaar 2017 2016 1e halfjaar 2016

Rendementen
Direct portefeuillerendement 1,8% 4,0% 2,0%
Indirect portefeuillerendement 6,2% 10,9% 4,8%
Totaal portefeuillerendement 8,1% 15,3% 6,8%
Fondsrendement 7,7% 14,4% 6,5%

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 15.940 28.218 13.487
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) 57.970 84.277 35.889
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) 73.910 112.495 49.376

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 98% 98% 97%
Netto/bruto huuropbrengsten 80% 77% 75%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,19% 0,36% 0,18%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) 0,104 0,172 0,079
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 1,437 1,355 1,282



›› Sector Winkels

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Strategie aangescherpt met focus op gemakswinkelen
• Huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 3,3 miljoen, waarvan € 1,0 miljoen vanuit leegstand
• Renovatie in Het Rond in Houten in volle gang
• Aandeelhouder toegetreden met € 10,0 miljoen en voor € 10,0 miljoen aandelen ingekocht

Resultaten
• Fondsrendement van 2,7% in eerste halfjaar met een indirect rendement van -0,2%
• Gemiddelde bezettingsgraad van 93%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2017 van 6%, uitgaande van een indirect rendement van 0,5%

 Medio 2017 Ultimo 2016 Medio 2016

Portefeuille in exploitatie € 728 mln € 728 mln € 739 mln
Theoretische jaarhuur € 56,2 mln € 56,1 mln € 57,9 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 7,7% 7,7% 7,8%
Aantal complexen 49 50 52
Aantal huurcontracten 588 589 592
Contracthuur t.o.v. herzieningshuur +5% +5% +7%
Gemiddelde resterende looptijd 4,4 jaar 4,4 jaar 4,4 jaar
Gemiddelde huur € 189 per m2 € 188 per m2 € 193 per m2

Bezettingsgraad ultimo 93% 93% 90%

 1e halfjaar 2017 2016 1e halfjaar 2016

Rendementen
Direct portefeuillerendement 3,0% 6,2% 3,1%
Indirect portefeuillerendement -0,2% -2,6% -1,6%
Totaal portefeuillerendement 2,8% 3,4% 1,4%
Fondsrendement 2,7% 3,1% 1,2%

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 20.872 42.690 21.863
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) -1.916 -20.175 -12.793
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) 18.956 22.515 9.070

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 93% 92% 91%
Netto/bruto huuropbrengsten 85% 84% 83%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,18% 0,37% 0,18%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) 0,028 0,032 0,013
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 1,057 1,060 1,071



›› Sector Bedrijfsruimten

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 1,4 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen vanuit leegstand

Resultaten
• Fondsrendement van 3,0% bij een indirect rendement van 0,2%
• Gemiddelde bezettingsgraad afgenomen tot 87%, in tweede halfjaar verbetering door nieuwe contracten
• Prognose fondsrendement voor geheel 2017 van 6%, uitgaande van een indirect rendement van 0,5%

 Medio 2017 Ultimo 2016 Medio 2016

Portefeuille in exploitatie € 133 mln € 133 mln € 131 mln
Theoretische jaarhuur € 12,5 mln € 12,5 mln € 12,8 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 9,4% 9,4% 9,9%
Aantal complexen 11 11 11
Aantal huurcontracten 41 40 42
Contracthuur t.o.v. markthuur +6% +6% +7%
Gemiddelde resterende looptijd 3,3 jaar 3,2 jaar 3,2 jaar
Gemiddelde huur bedrijfsruimtemeters € 52 per m2 € 52 per m2 € 53 per m2

Gemiddelde huur kantoormeters € 95 per m2 € 94 per m2 € 90 per m2

Bezettingsgraad ultimo 89% 90% 92%

 1e halfjaar 2017 2016 1e halfjaar 2016

Rendementen
Direct portefeuillerendement 3,2% 7,2% 3,5%
Indirect portefeuillerendement 0,2% 3,5% 2,1%
Totaal portefeuillerendement 3,4% 10,9% 5,6%
Fondsrendement 3,0% 9,8% 4,9%

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 3.889 8.910 4.532
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) 266 4.653 2.773
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) 4.155 13.563 7.305

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 87% 89% 89%
Netto/bruto huuropbrengsten 79% 82% 80%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,19% 0,37% 0,18%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) 0,026 0,080 0,042
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 0,859 0,860 0,847
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