
WONINGEN

Verjonging en focus op Randstad 
Acquisities en disposities droegen in 2014 bij aan 
de gewenste verjonging van de portefeuille en 
de sterkere focus op de Randstad en � ankerende 
gebieden. In Amsterdam verwierf Altera van 
woningcorporatie Stadgenoot 66 te realiseren 
appartementen in het complex Costa Rica. Het 
complex is onderdeel van het project Argentinië 
waar Altera al 108 woningen in eigendom heeft. 
Een ander project in Amsterdam is De Hallen, 

waarvan fase 1 voor de zomer van 2015 wordt 
opgeleverd en de bouw van fase 2 recent is gestart. 
In Amstelveen is het project De Edelstenen opge-
leverd en volledig verhuurd. In Haarlem en 
Scheveningen startte de bouw van twee groot-
stedelijke woningcomplexen. Tegenover deze 
verwervingen stond de dispositie van 138 eenge-
zinswoningen, verspreid over vier projecten in 
Oudenbosch, Steenbergen en Deurne. 
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De prestaties van Nederlandse vastgoed-
fondsen, waarin Nederlandse pensioen-
fondsen en verzekeraars beleggen, worden 
doorgaans met elkaar vergeleken door de 
portefeuillerendementen af te zetten te-
gen de IPD/ROZ-vastgoedindex. Maar dat 
dekt slechts een deel van de werkelijkheid. 
De vraag rijst of het niet zinvoller is om de 
rendementen te vergelijken met andere 
benchmarks, in het bijzonder de INREV-in-
dex. Ook een met andere alternatieve be-
leggingen vergelijkbare ‘absolute return’ 
benadering is het overwegen waard.

Marktdekking van indexen
De IPD/ROZ-vastgoedindex richt zich op de 
resultaten van het vastgoed in Nederland in 
uiteenlopende portefeuilles. Deze index dekt 
alleen het deel van de vastgoedmarkt dat in 
bezit is van Nederlandse institutionele beleg-
gers. Ondanks deze beperking is er sprake 
van een grote heterogeniteit aan deelnemers: 
pensioenfondsen met een directe vast-
goedportefeuille, enkele grote particuliere 
portefeuilles en niet-genoteerde vastgoed-
fondsen met institutionele aandeelhouders 
en, in steeds mindere mate, beursgenoteerde 
vastgoedfondsen. 
De directe en grote particuliere portefeuilles 
zijn niet toegankelijk voor pensioenfondsen, 
terwijl de rendementen van beursgenoteerde 
vastgoedfondsen veel meer de karakteris-
tieken van aandelen hebben en die fondsen 
bestrijken bovendien doorgaans een grote 
internationale markt. Bij de niet-genoteerde 
(private) vastgoedfondsen is er inmiddels een 
relatief breed palet aan beleggingsmogelijk-
heden ontstaan. Veel van deze partijen zijn 
aangesloten bij de Europese vereniging van 
niet-genoteerde vastgoedfondsen (INREV). 
Sinds het begin van deze eeuw bouwt INREV 
een index op, die op basis van eenduidig 
gede� nieerde begrippen de prestatie van 
de Europese vastgoedfondsen weergeeft. 
Inmiddels bevat deze index 315 in Europa 
actieve vastgoedfondsen, verdeeld over 82 
fondsmanagers met bijna € 172 miljard aan 
belegd vermogen (gross asset value). De 
Nederlandse vastgoedfondsen die uitsluitend 
gericht zijn op Nederland (single-country 
strategy) en op één categorie vastgoed 
(single-asset strategy: kantoren, winkels, 
woningen, bedrijfsruimten of zorg) vormen 
niet minder dan 21% van dit belegde vermo-
gen. Het betreft een dertigtal redelijk goed 
vergelijkbare fondsen met negen fondsma-
nagers, die allemaal ook deelnemen in de 
IPD/ROZ-index. Daarbij is het opmerkelijk 
dat de IPD/ROZ-index door afwaarderingen, 

verkopen en afgenomen aantal deelnemers 
in omvang krimpt, terwijl de INREV-index in 
deze categorie fondsen tot ultimo 2013 in 
omvang toenam, door een groeiend aantal 
deelnemers.

Ultimo 2013 omvatten deze niet-genoteerde 
vastgoedfondsen ongeveer de helft van de 
IPD/ROZ-index. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat beide indexen qua verdeling over 
de vastgoedsectoren sterk overeenkomen. 

Benchmarkvergelijking
Wanneer de resultaten van beide indexen 
vanaf 2005 worden vergeleken, is een op-
merkelijk overeenkomstige trend te zien. Het 
fondsrendement dat de aandeelhouders uit-
eindelijk ontvangen en dat in de INREV-index 
wordt weergegeven, correleert zeer sterk met 
het portefeuillerendement (van alleen het 
vastgoed) van de IPD/ROZ-index (correlatie-
coë�  ciënt: 0,98). 
Dit bevestigt dat private vastgoedfondsen 
een rendement geven dat goed vergelijkbaar 
is met het vastgoed zelf. Verschillen worden 
veroorzaakt door organisatiekosten, de (mate 
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en wijze van) leverage die een deel van de 
fondsen hanteert en door een aantal activitei-
ten dat niet volledig tot uitdrukking komt in 
het portefeuillerendement maar wel in het 
fondsrendement. Het gaat dan met name 

om ontwikkelingsactiviteiten. In de periode 
voor 2007 met voornamelijk waardestijgin-
gen had de leverage een positief e� ect op 
het fondsrendement, in de jaren erna een 
negatief e� ect. 

Robuust
De meest robuuste INREV-index is die van de 
Nederlandse woningen. Deze index omvat 
inmiddels tien woningfondsen met een totaal 
belegd vermogen van € 10 miljard (ruim 
60% van de IPD/ROZ-index) en geeft een 
goed beeld van het gemiddelde rendement 
voor aandeelhouders (pensioenfondsen en 
verzekeraars) in private woningfondsen in 
Nederland. De gemiddelde leverage van de 
woningfondsen in de INREV-index is gedaald 
van ruim 25% in 2005 naar 17% in 2013. 
Vooral in 2009 heeft externe � nanciering van 
die fondsen gezorgd voor een extra negatief 

Figuur 1: Vastgoedwaarde vertegenwoordigd in de IPD/ROZ-index (alle objecten) en de INREV-index 
(vastgoedfondsen met uitsluitend Nederlands vastgoed en een single-asset strategy)
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WINKELS

Opening Gouweplein Waddinxveen
Het aantrekken van consumentenbestedingen is 
merkbaar in de winkelportefeuille. Zo sloot Altera 
in de eerste drie kwartalen van het jaar voor € 5,8 
miljoen huurcontracten, waarvan 26% uit leeg-
stand. Het in 2013 uitgebreide Meubelplein 
Ekkersrijt zag de afgelopen maanden de bezoekers-
aantallen toenemen. In november is onder grote 
belangstelling het nieuwe winkelhart van Waddinx-

veen, het Gouweplein, o�  cieel geopend. Hiermee 
heeft Waddinxveen voor het eerst een volwaardig 
hart dat naast een compleet winkelgebied tevens 
een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap 
zal zijn. Gouweplein bestaat in totaal uit meer dan 
19.000 m² retail, met een gewenste mix van lokale 
ondernemers en landelijke ketens.

KANTOREN

Van single- naar multi-tenant
In het kantoor Huys Europa in Amsterdam zijn de 
renovatiewerkzaamheden voor de transitie naar 
multi-tenant verhuurmogelijkheden dit najaar 
afgerond. De kantoorruimten zijn voorzien van 
moderne faciliteiten en zijn praktisch en � exibel 
ingedeeld. Hiermee sluiten ze weer optimaal aan op 
de veranderde vraag uit de markt. Kloppend hart 
van het gebouw is de centrale ruimte aan het IJ, met 
informele ontmoetingsmogelijkheden, � exibele 
werkplekken (voor huurders) en separaat te huren 
vergaderruimte. In de huidige kantorenmarkt, 

BEDRIJFSRUIMTEN

Internationale verhuur Business Court Amsterdam
Dit najaar is het hoogwaardige bedrijfsverzamelcom-
plex Business Court Amsterdam nabij Schiphol in 
portefeuille genomen. Het gebouw bestaat uit 13 
(eventueel koppelbare) bedrijfsunits met een totaal 
oppervlak van ruim 16.000 m². De eerste bedrijven 
hebben zich hier inmiddels gevestigd, waarbij de 
belangstelling vooral van internationale bedrijven 
komt. Het complex wordt mede interessant 
bevonden vanwege de ligging in de DGVS-zone 
(Documentloos Goederen Volg Systeem). Voor 

waarin het onderscheid tussen het goede deel en 
slechte deel van de markt steeds groter wordt, blijft 
de vraag naar dit type grootstedelijk kantoor-
product onverminderd groot. In de eerste drie 
kwartalen werd in de kantorenportefeuille voor 
€ 2,5 miljoen aan huurcontracten afgesloten. De 
bezettingsgraad in het Amstelgebouw in Amster-
dam nam verder toe tot 72%; het kantoor aan de 
Moeder Teresalaan in Utrecht is nu nagenoeg 
volledig verhuurd.

bedrijven binnen deze zone gelden soepele regels 
ten aanzien van de douaneaangifte bij doorvoer 
van producten naar het buitenland. In een logistiek 
complex in Amersfoort werd met PostNL een 
langjarig contract afgesloten voor 8.500 m² 
waarmee het gebouw volledig verhuurd is. In totaal 
sloot Altera in de bedrijfsruimteportefeuille tot en 
met het derde kwartaal van 2014 voor ruim € 2,8 
miljoen huurcontracten, waarvan 29% uit leeg-
stand.

Huys Europa, Amsterdam

Business Court, Amsterdam

Gouweplein, Waddinxveen

Figuur 2: Verdeling van de kapitaalswaarde over de diverse vastgoedsectoren van de IPD/ROZ-index 
(alle objecten) en de INREV-index (vastgoedfondsen met uitsluitend Nederlands vastgoed en een 
single- asset strategy)
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fondsrendement ten opzichte van het ook 
al negatieve portefeuillerendement dat in 
dat jaar ontstond als gevolg van de woning-
marktcrisis in Nederland. 

Dit heeft geleid tot gemiddeld negatieve 
meerjaarsrendementen in 2013, vooral bij de 
fondsen met een hogere leverage. Ook ver-
schillen in organisatiekosten of performance 
fees kunnen leiden tot een lager fondsrende-
ment. Zo leidt een portefeuillerendement op 
of boven de IPD/ROZ-index lang niet altijd tot 
een beter rendement voor de aandeelhou-
ders. De verschillen tussen de fondsrende-
menten van de diverse fondsen zijn betrekke-
lijk klein: het verschil tussen het gemiddelde 
vij� aarsrendement van het bovenste kwartiel 
en het onderste kwartiel is in de INREV-index 
1,7% (-0,5% tegen -2,2%). 

Zo beschouwd lijkt de INREV-index (Neder-
landse woningen) ten minste een goede 
aanvulling op de benchmarking met de IPD/
ROZ-index. Immers, naast de vastgoedperfor-

mance neemt deze index impliciet de presta-
ties mee van de fondsen op andere gebieden 
(het al dan niet werken met geleend geld, 
het al dan niet ontwikkelen, de hoogte van 
de managementkosten). Nog beter zou het 
zijn wanneer deze prestaties ook explicieter 
zichtbaar zouden zijn. 

Sectoren
Het is de vraag of de INREV-index ook bruik-
baar is in de andere vastgoedsectoren. Deze 
sectoren zijn in Nederland aanzienlijk kleiner 
en er zijn minder fondsen en fondsmanagers 
actief. De INREV-index voor de winkelsector is 

beschikbaar sinds 2009 en heeft inmiddels een 
redelijke omvang bereikt: acht fondsen 
met een belegd vermogen van € 5,1 miljard 
(ruim 40% van de IPD/ROZ-index). In deze 
index is het e� ect van leningen veel minder 
sterk: gemiddeld over vijf jaar is de leverage 
minder dan 8%. En omdat de afwaarderingen 
in deze sector veel lager waren, was het e� ect 
hiervan ook niet zo negatief.

Dit leidt ertoe dat het fondsrendement uit de 
INREV-winkelindex zelfs hoger is geweest dan 
het portefeuillerendement van de IPD/ROZ-
winkelindex. Dit heeft drie oorzaken:
• Het portefeuillerendement van de INREV- 
 fondsen is gemiddeld hoger dan dat van de  
 IPD/ROZ als geheel (bij woningen is dat niet  
 het geval).
• De afwaarderingen zijn beperkt geweest,  
 waardoor de toch al lage leverage geen  
 negatieve bijdrage levert aan het gemid- 
 delde fondsrendement. 
• Vrijwel alle winkelfondsen hebben ook   
   andere assets in portefeuille die niet in   
 de IPD/ROZ-winkelindex zijn begrepen. Dit  
 betreft hoofdzakelijk bij het winkelvastgoed  
 behorende publieke parkeergarages. 

Voor de winkelsector geldt mede door dit laat-
ste element dat de prestaties van de private 
vastgoedfondsen door een vergelijking met 
de INREV-index een beter beeld geven van de 
positionering dan door vergelijking met de 
IPD/ROZ-index. 

Absolute return
Een vergelijking tussen de fondsrendementen 
in de INREV-index voor woningen en winkels 
maakt duidelijk dat de winkelfondsen in de 
meetperiode 2009-2013 gemiddeld een beter 
rendement hadden dan de woningfond-
sen. Gezien de (vrij geringe) spreiding van 
de fondsrendementen in beide sectoren is 
het niet al te gewaagd om te stellen dat het 
winkelfonds met het laagste fondsrendement 
een beter rendement vertoonde op vij� aars-
basis dan het woningfonds met het beste 
relatieve fondsrendement. De allocatie over 
de Nederlandse vastgoedsectoren is dus heel 
belangrijk en heeft grotere consequenties 
voor het rendement voor een pensioenfonds 
of verzekeraar dan de allocatie binnen deze 
sectoren, mits dit gebeurt door gespeciali-
seerde vastgoedfondsen. Het afzetten van een 
fondsrendement tegen een door de aan-
deelhouder in het fonds gewenst rendement 
voor de betre� ende sector biedt meer inzicht 
dan het relatieve rendement ten opzichte 
van een index. Met een dergelijke ‘absolute 
return’ benadering past vastgoed uitstekend 
in de categorie ‘alternatives’ waartoe het vaak 
gerekend wordt. Als er voor de beoordeling 
van een fonds dan toch vergeleken wordt met 
een index, dan dient hiervoor in ieder geval 
ook een index van het fondsrendement (zoals 
de INREV-index) gehanteerd te worden.

Figuur 5: Totaal portefeuillerendement van de IPD/ROZ winkelindex (alle objecten) en het fonds-
rendement van de INREV index (vastgoedfondsen gericht op uitsluitend Nederlandse winkels)

Figuur 3: Total return van de IPD/ROZ vastgoedindex (alle objecten) en de INREV index (vastgoed-
fondsen met uitsluitend Nederlands vastgoed en een single-asset strategy)

De woningmarkt trekt aan. Tussen het derde 
kwartaal van 2013 en 2014 zijn de prijzen 
volgens de NVM gemiddeld met 3,9% 
gestegen. Maar de regionale verschillen zijn 
behoorlijk, terwijl ze ook niet eenduidig 
zijn. NRC Q publiceerde een kaartje van de 
regionale prijsontwikkeling van het tweede 
kwartaal van 2013 tot en met het tweede 
kwartaal van 2014 (op basis van NVM-cijfers). 
Een vergelijking met de ontwikkeling van 
een kwartaal eerder laat zien dat de regionale 
verschillen in prijsontwikkeling wat lijken 
te zijn afgevlakt. Dat kan komen doordat de 
woningmarkt in sommige gebieden wat later 
op gang gekomen is (bijvoorbeeld in Rotter-
dam en de Kop van Overijssel) en in andere 
gebieden juist weer licht is gestagneerd, na 
een aanvankelijke stijging (bijvoorbeeld in 
de Haarlemmermeer en de Kop van Noord-
Holland). 

Bijna overal stijging
De vaak gehoorde trend dat de prijsstijging 
zich vooral voordoet in de Noordelijke Rand-
stad is niet eenduidig zichtbaar. In een gede-
tailleerde analyse van de woningmarkt in het 
derde kwartaal van 2014 van alle 12.000 door 
het CBS gede� nieerde buurten in Nederland, 
constateert Calcasa dat in maar liefst 90% van 
de buurten de woningprijs het afgelopen jaar 
gestegen is. Hieruit blijkt dat in maar weinig 
gebieden de prijs blijft dalen, zoals in eerdere 
analyses wel het geval leek. Daarbij is een 
aantal ontwikkelingen zichtbaar:
• In 11% van alle buurten stijgt de gemid- 
 delde woningwaarde met meer dan 5%. 
 Dit zijn vooral buurten in en rondom de  
 grote steden. 
• De gemiddelde woningwaarde daalt in  
 10% van alle buurten. Dit zijn voornamelijk  
 buurten in Friesland, het oosten van Zuid- 
 Holland en Zeeland.

Aantrekkingskracht steden
Het lijkt aannemelijk dat deze trend van ver-
schillende prijsontwikkelingen de komende 
jaren doorzet. Bedrijven concentreren zich 
steeds meer in stedelijke gebieden, mensen 
verhuizen naar stedelijk gebied voor werk 
en voorzieningen, terwijl in het landelijk 
gebied voorzieningen en daaropvolgend de 
bevolking juist steeds meer verdwijnen. De 
combinatie van beschikbaar werk en bereik-
bare voorzieningen is dan een belangrijke 
indicator voor verschillen in prijsontwikkeling 
van woningen. 

Het is plausibel dat de beschreven trend ook 
mede de verklaring vormt voor de stijging 
van de prijzen in verschillende woningtypen. 
Gemeten naar de prijs per vierkante meter 
laten alle woningtypen een prijsstijging zien, 
maar de vrijstaande woning wordt maar 1,1% 
meer waard, terwijl appartementen met 4,2% 
het meest in waarde stijgen.
Binnen regio’s worden de verschillen tussen 
steden en andere woonkernen groter. 

De beschikbaarheid van werk en culturele 
voorzieningen maken steden aantrekkelijk. 
Nu de woningmarkt door de crisis een rui-
mere keuze biedt, kunnen woonconsumen-
ten laten zien waar ze écht willen wonen. 
Voor sommige gebieden zijn er grote 
kansen, terwijl andere plaatsen het aantal 
inwoners zien dalen. Dit zal ongetwijfeld 
gevolgen krijgen voor de prijsvorming van 
de woningen. 

Figuur 2: Bereikbaarheid van werk en voorzieningen (bron: G. Marlet, 2009, De aantrekkelijke stad)

Figuur 1: Regionale verschillen in ontwikkeling van de woningprijzen in 4 kwartalen
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fondsrendement ten opzichte van het ook 
al negatieve portefeuillerendement dat in 
dat jaar ontstond als gevolg van de woning-
marktcrisis in Nederland. 

Dit heeft geleid tot gemiddeld negatieve 
meerjaarsrendementen in 2013, vooral bij de 
fondsen met een hogere leverage. Ook ver-
schillen in organisatiekosten of performance 
fees kunnen leiden tot een lager fondsrende-
ment. Zo leidt een portefeuillerendement op 
of boven de IPD/ROZ-index lang niet altijd tot 
een beter rendement voor de aandeelhou-
ders. De verschillen tussen de fondsrende-
menten van de diverse fondsen zijn betrekke-
lijk klein: het verschil tussen het gemiddelde 
vij� aarsrendement van het bovenste kwartiel 
en het onderste kwartiel is in de INREV-index 
1,7% (-0,5% tegen -2,2%). 

Zo beschouwd lijkt de INREV-index (Neder-
landse woningen) ten minste een goede 
aanvulling op de benchmarking met de IPD/
ROZ-index. Immers, naast de vastgoedperfor-

mance neemt deze index impliciet de presta-
ties mee van de fondsen op andere gebieden 
(het al dan niet werken met geleend geld, 
het al dan niet ontwikkelen, de hoogte van 
de managementkosten). Nog beter zou het 
zijn wanneer deze prestaties ook explicieter 
zichtbaar zouden zijn. 

Sectoren
Het is de vraag of de INREV-index ook bruik-
baar is in de andere vastgoedsectoren. Deze 
sectoren zijn in Nederland aanzienlijk kleiner 
en er zijn minder fondsen en fondsmanagers 
actief. De INREV-index voor de winkelsector is 

beschikbaar sinds 2009 en heeft inmiddels een 
redelijke omvang bereikt: acht fondsen 
met een belegd vermogen van € 5,1 miljard 
(ruim 40% van de IPD/ROZ-index). In deze 
index is het e� ect van leningen veel minder 
sterk: gemiddeld over vijf jaar is de leverage 
minder dan 8%. En omdat de afwaarderingen 
in deze sector veel lager waren, was het e� ect 
hiervan ook niet zo negatief.

Dit leidt ertoe dat het fondsrendement uit de 
INREV-winkelindex zelfs hoger is geweest dan 
het portefeuillerendement van de IPD/ROZ-
winkelindex. Dit heeft drie oorzaken:
• Het portefeuillerendement van de INREV- 
 fondsen is gemiddeld hoger dan dat van de  
 IPD/ROZ als geheel (bij woningen is dat niet  
 het geval).
• De afwaarderingen zijn beperkt geweest,  
 waardoor de toch al lage leverage geen  
 negatieve bijdrage levert aan het gemid- 
 delde fondsrendement. 
• Vrijwel alle winkelfondsen hebben ook   
   andere assets in portefeuille die niet in   
 de IPD/ROZ-winkelindex zijn begrepen. Dit  
 betreft hoofdzakelijk bij het winkelvastgoed  
 behorende publieke parkeergarages. 

Voor de winkelsector geldt mede door dit laat-
ste element dat de prestaties van de private 
vastgoedfondsen door een vergelijking met 
de INREV-index een beter beeld geven van de 
positionering dan door vergelijking met de 
IPD/ROZ-index. 

Absolute return
Een vergelijking tussen de fondsrendementen 
in de INREV-index voor woningen en winkels 
maakt duidelijk dat de winkelfondsen in de 
meetperiode 2009-2013 gemiddeld een beter 
rendement hadden dan de woningfond-
sen. Gezien de (vrij geringe) spreiding van 
de fondsrendementen in beide sectoren is 
het niet al te gewaagd om te stellen dat het 
winkelfonds met het laagste fondsrendement 
een beter rendement vertoonde op vij� aars-
basis dan het woningfonds met het beste 
relatieve fondsrendement. De allocatie over 
de Nederlandse vastgoedsectoren is dus heel 
belangrijk en heeft grotere consequenties 
voor het rendement voor een pensioenfonds 
of verzekeraar dan de allocatie binnen deze 
sectoren, mits dit gebeurt door gespeciali-
seerde vastgoedfondsen. Het afzetten van een 
fondsrendement tegen een door de aan-
deelhouder in het fonds gewenst rendement 
voor de betre� ende sector biedt meer inzicht 
dan het relatieve rendement ten opzichte 
van een index. Met een dergelijke ‘absolute 
return’ benadering past vastgoed uitstekend 
in de categorie ‘alternatives’ waartoe het vaak 
gerekend wordt. Als er voor de beoordeling 
van een fonds dan toch vergeleken wordt met 
een index, dan dient hiervoor in ieder geval 
ook een index van het fondsrendement (zoals 
de INREV-index) gehanteerd te worden.

Figuur 5: Totaal portefeuillerendement van de IPD/ROZ winkelindex (alle objecten) en het fonds-
rendement van de INREV index (vastgoedfondsen gericht op uitsluitend Nederlandse winkels)

Figuur 3: Total return van de IPD/ROZ vastgoedindex (alle objecten) en de INREV index (vastgoed-
fondsen met uitsluitend Nederlands vastgoed en een single-asset strategy)

De woningmarkt trekt aan. Tussen het derde 
kwartaal van 2013 en 2014 zijn de prijzen 
volgens de NVM gemiddeld met 3,9% 
gestegen. Maar de regionale verschillen zijn 
behoorlijk, terwijl ze ook niet eenduidig 
zijn. NRC Q publiceerde een kaartje van de 
regionale prijsontwikkeling van het tweede 
kwartaal van 2013 tot en met het tweede 
kwartaal van 2014 (op basis van NVM-cijfers). 
Een vergelijking met de ontwikkeling van 
een kwartaal eerder laat zien dat de regionale 
verschillen in prijsontwikkeling wat lijken 
te zijn afgevlakt. Dat kan komen doordat de 
woningmarkt in sommige gebieden wat later 
op gang gekomen is (bijvoorbeeld in Rotter-
dam en de Kop van Overijssel) en in andere 
gebieden juist weer licht is gestagneerd, na 
een aanvankelijke stijging (bijvoorbeeld in 
de Haarlemmermeer en de Kop van Noord-
Holland). 

Bijna overal stijging
De vaak gehoorde trend dat de prijsstijging 
zich vooral voordoet in de Noordelijke Rand-
stad is niet eenduidig zichtbaar. In een gede-
tailleerde analyse van de woningmarkt in het 
derde kwartaal van 2014 van alle 12.000 door 
het CBS gede� nieerde buurten in Nederland, 
constateert Calcasa dat in maar liefst 90% van 
de buurten de woningprijs het afgelopen jaar 
gestegen is. Hieruit blijkt dat in maar weinig 
gebieden de prijs blijft dalen, zoals in eerdere 
analyses wel het geval leek. Daarbij is een 
aantal ontwikkelingen zichtbaar:
• In 11% van alle buurten stijgt de gemid- 
 delde woningwaarde met meer dan 5%. 
 Dit zijn vooral buurten in en rondom de  
 grote steden. 
• De gemiddelde woningwaarde daalt in  
 10% van alle buurten. Dit zijn voornamelijk  
 buurten in Friesland, het oosten van Zuid- 
 Holland en Zeeland.

Aantrekkingskracht steden
Het lijkt aannemelijk dat deze trend van ver-
schillende prijsontwikkelingen de komende 
jaren doorzet. Bedrijven concentreren zich 
steeds meer in stedelijke gebieden, mensen 
verhuizen naar stedelijk gebied voor werk 
en voorzieningen, terwijl in het landelijk 
gebied voorzieningen en daaropvolgend de 
bevolking juist steeds meer verdwijnen. De 
combinatie van beschikbaar werk en bereik-
bare voorzieningen is dan een belangrijke 
indicator voor verschillen in prijsontwikkeling 
van woningen. 

Het is plausibel dat de beschreven trend ook 
mede de verklaring vormt voor de stijging 
van de prijzen in verschillende woningtypen. 
Gemeten naar de prijs per vierkante meter 
laten alle woningtypen een prijsstijging zien, 
maar de vrijstaande woning wordt maar 1,1% 
meer waard, terwijl appartementen met 4,2% 
het meest in waarde stijgen.
Binnen regio’s worden de verschillen tussen 
steden en andere woonkernen groter. 

De beschikbaarheid van werk en culturele 
voorzieningen maken steden aantrekkelijk. 
Nu de woningmarkt door de crisis een rui-
mere keuze biedt, kunnen woonconsumen-
ten laten zien waar ze écht willen wonen. 
Voor sommige gebieden zijn er grote 
kansen, terwijl andere plaatsen het aantal 
inwoners zien dalen. Dit zal ongetwijfeld 
gevolgen krijgen voor de prijsvorming van 
de woningen. 

Figuur 2: Bereikbaarheid van werk en voorzieningen (bron: G. Marlet, 2009, De aantrekkelijke stad)

Figuur 1: Regionale verschillen in ontwikkeling van de woningprijzen in 4 kwartalen

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3jrs 5jrs

ja
ar

lij
ks

e 
N

et
to

 T
R

 IPD/ROZ-index alle sectoren                 INREV Netherlands vehicles

1,8
0,7

2,0

-0,1

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2009 2010 2011 2012 2013  3jr gem 5jr gem

ge
m

. j
aa

rli
jk

se
 T

R

ja
ar

lij
ks

e 
TR

 

4,3

5,5

4,6
4,9

 IPD all investments              INREV

Bereikbaarheid werk Bereikbaarheid voorzieningen

Q2 2013-Q2 2014 Q3 2013-Q3 2014

Figuur 4: Totaal portefeuillerendement van de IPD/ROZ-woningindex (alle objecten) en het fonds-
rendement van de INREV-index (vastgoedfondsen gericht op uitsluitend Nederlandse woningen)
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WONINGEN

Verjonging en focus op Randstad 
Acquisities en disposities droegen in 2014 bij aan 
de gewenste verjonging van de portefeuille en 
de sterkere focus op de Randstad en � ankerende 
gebieden. In Amsterdam verwierf Altera van 
woningcorporatie Stadgenoot 66 te realiseren 
appartementen in het complex Costa Rica. Het 
complex is onderdeel van het project Argentinië 
waar Altera al 108 woningen in eigendom heeft. 
Een ander project in Amsterdam is De Hallen, 

waarvan fase 1 voor de zomer van 2015 wordt 
opgeleverd en de bouw van fase 2 recent is gestart. 
In Amstelveen is het project De Edelstenen opge-
leverd en volledig verhuurd. In Haarlem en 
Scheveningen startte de bouw van twee groot-
stedelijke woningcomplexen. Tegenover deze 
verwervingen stond de dispositie van 138 eenge-
zinswoningen, verspreid over vier projecten in 
Oudenbosch, Steenbergen en Deurne. 

Altera Vastgoed NV
Handelsweg 59 F
1181 ZA Amstelveen

Postbus 9220
1180 ME Amstelveen
Tel. 020-5452050

Fax. 020-5452060
E-mail info@alteravastgoed.nl
Internet www.alteravastgoed.nl

De prestaties van Nederlandse vastgoed-
fondsen, waarin Nederlandse pensioen-
fondsen en verzekeraars beleggen, worden 
doorgaans met elkaar vergeleken door de 
portefeuillerendementen af te zetten te-
gen de IPD/ROZ-vastgoedindex. Maar dat 
dekt slechts een deel van de werkelijkheid. 
De vraag rijst of het niet zinvoller is om de 
rendementen te vergelijken met andere 
benchmarks, in het bijzonder de INREV-in-
dex. Ook een met andere alternatieve be-
leggingen vergelijkbare ‘absolute return’ 
benadering is het overwegen waard.

Marktdekking van indexen
De IPD/ROZ-vastgoedindex richt zich op de 
resultaten van het vastgoed in Nederland in 
uiteenlopende portefeuilles. Deze index dekt 
alleen het deel van de vastgoedmarkt dat in 
bezit is van Nederlandse institutionele beleg-
gers. Ondanks deze beperking is er sprake 
van een grote heterogeniteit aan deelnemers: 
pensioenfondsen met een directe vast-
goedportefeuille, enkele grote particuliere 
portefeuilles en niet-genoteerde vastgoed-
fondsen met institutionele aandeelhouders 
en, in steeds mindere mate, beursgenoteerde 
vastgoedfondsen. 
De directe en grote particuliere portefeuilles 
zijn niet toegankelijk voor pensioenfondsen, 
terwijl de rendementen van beursgenoteerde 
vastgoedfondsen veel meer de karakteris-
tieken van aandelen hebben en die fondsen 
bestrijken bovendien doorgaans een grote 
internationale markt. Bij de niet-genoteerde 
(private) vastgoedfondsen is er inmiddels een 
relatief breed palet aan beleggingsmogelijk-
heden ontstaan. Veel van deze partijen zijn 
aangesloten bij de Europese vereniging van 
niet-genoteerde vastgoedfondsen (INREV). 
Sinds het begin van deze eeuw bouwt INREV 
een index op, die op basis van eenduidig 
gede� nieerde begrippen de prestatie van 
de Europese vastgoedfondsen weergeeft. 
Inmiddels bevat deze index 315 in Europa 
actieve vastgoedfondsen, verdeeld over 82 
fondsmanagers met bijna € 172 miljard aan 
belegd vermogen (gross asset value). De 
Nederlandse vastgoedfondsen die uitsluitend 
gericht zijn op Nederland (single-country 
strategy) en op één categorie vastgoed 
(single-asset strategy: kantoren, winkels, 
woningen, bedrijfsruimten of zorg) vormen 
niet minder dan 21% van dit belegde vermo-
gen. Het betreft een dertigtal redelijk goed 
vergelijkbare fondsen met negen fondsma-
nagers, die allemaal ook deelnemen in de 
IPD/ROZ-index. Daarbij is het opmerkelijk 
dat de IPD/ROZ-index door afwaarderingen, 

verkopen en afgenomen aantal deelnemers 
in omvang krimpt, terwijl de INREV-index in 
deze categorie fondsen tot ultimo 2013 in 
omvang toenam, door een groeiend aantal 
deelnemers.

Ultimo 2013 omvatten deze niet-genoteerde 
vastgoedfondsen ongeveer de helft van de 
IPD/ROZ-index. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat beide indexen qua verdeling over 
de vastgoedsectoren sterk overeenkomen. 

Benchmarkvergelijking
Wanneer de resultaten van beide indexen 
vanaf 2005 worden vergeleken, is een op-
merkelijk overeenkomstige trend te zien. Het 
fondsrendement dat de aandeelhouders uit-
eindelijk ontvangen en dat in de INREV-index 
wordt weergegeven, correleert zeer sterk met 
het portefeuillerendement (van alleen het 
vastgoed) van de IPD/ROZ-index (correlatie-
coë�  ciënt: 0,98). 
Dit bevestigt dat private vastgoedfondsen 
een rendement geven dat goed vergelijkbaar 
is met het vastgoed zelf. Verschillen worden 
veroorzaakt door organisatiekosten, de (mate 
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en wijze van) leverage die een deel van de 
fondsen hanteert en door een aantal activitei-
ten dat niet volledig tot uitdrukking komt in 
het portefeuillerendement maar wel in het 
fondsrendement. Het gaat dan met name 

om ontwikkelingsactiviteiten. In de periode 
voor 2007 met voornamelijk waardestijgin-
gen had de leverage een positief e� ect op 
het fondsrendement, in de jaren erna een 
negatief e� ect. 

Robuust
De meest robuuste INREV-index is die van de 
Nederlandse woningen. Deze index omvat 
inmiddels tien woningfondsen met een totaal 
belegd vermogen van € 10 miljard (ruim 
60% van de IPD/ROZ-index) en geeft een 
goed beeld van het gemiddelde rendement 
voor aandeelhouders (pensioenfondsen en 
verzekeraars) in private woningfondsen in 
Nederland. De gemiddelde leverage van de 
woningfondsen in de INREV-index is gedaald 
van ruim 25% in 2005 naar 17% in 2013. 
Vooral in 2009 heeft externe � nanciering van 
die fondsen gezorgd voor een extra negatief 

Figuur 1: Vastgoedwaarde vertegenwoordigd in de IPD/ROZ-index (alle objecten) en de INREV-index 
(vastgoedfondsen met uitsluitend Nederlands vastgoed en een single-asset strategy)
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WINKELS

Opening Gouweplein Waddinxveen
Het aantrekken van consumentenbestedingen is 
merkbaar in de winkelportefeuille. Zo sloot Altera 
in de eerste drie kwartalen van het jaar voor € 5,8 
miljoen huurcontracten, waarvan 26% uit leeg-
stand. Het in 2013 uitgebreide Meubelplein 
Ekkersrijt zag de afgelopen maanden de bezoekers-
aantallen toenemen. In november is onder grote 
belangstelling het nieuwe winkelhart van Waddinx-

veen, het Gouweplein, o�  cieel geopend. Hiermee 
heeft Waddinxveen voor het eerst een volwaardig 
hart dat naast een compleet winkelgebied tevens 
een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap 
zal zijn. Gouweplein bestaat in totaal uit meer dan 
19.000 m² retail, met een gewenste mix van lokale 
ondernemers en landelijke ketens.

KANTOREN

Van single- naar multi-tenant
In het kantoor Huys Europa in Amsterdam zijn de 
renovatiewerkzaamheden voor de transitie naar 
multi-tenant verhuurmogelijkheden dit najaar 
afgerond. De kantoorruimten zijn voorzien van 
moderne faciliteiten en zijn praktisch en � exibel 
ingedeeld. Hiermee sluiten ze weer optimaal aan op 
de veranderde vraag uit de markt. Kloppend hart 
van het gebouw is de centrale ruimte aan het IJ, met 
informele ontmoetingsmogelijkheden, � exibele 
werkplekken (voor huurders) en separaat te huren 
vergaderruimte. In de huidige kantorenmarkt, 

BEDRIJFSRUIMTEN

Internationale verhuur Business Court Amsterdam
Dit najaar is het hoogwaardige bedrijfsverzamelcom-
plex Business Court Amsterdam nabij Schiphol in 
portefeuille genomen. Het gebouw bestaat uit 13 
(eventueel koppelbare) bedrijfsunits met een totaal 
oppervlak van ruim 16.000 m². De eerste bedrijven 
hebben zich hier inmiddels gevestigd, waarbij de 
belangstelling vooral van internationale bedrijven 
komt. Het complex wordt mede interessant 
bevonden vanwege de ligging in de DGVS-zone 
(Documentloos Goederen Volg Systeem). Voor 

waarin het onderscheid tussen het goede deel en 
slechte deel van de markt steeds groter wordt, blijft 
de vraag naar dit type grootstedelijk kantoor-
product onverminderd groot. In de eerste drie 
kwartalen werd in de kantorenportefeuille voor 
€ 2,5 miljoen aan huurcontracten afgesloten. De 
bezettingsgraad in het Amstelgebouw in Amster-
dam nam verder toe tot 72%; het kantoor aan de 
Moeder Teresalaan in Utrecht is nu nagenoeg 
volledig verhuurd.

bedrijven binnen deze zone gelden soepele regels 
ten aanzien van de douaneaangifte bij doorvoer 
van producten naar het buitenland. In een logistiek 
complex in Amersfoort werd met PostNL een 
langjarig contract afgesloten voor 8.500 m² 
waarmee het gebouw volledig verhuurd is. In totaal 
sloot Altera in de bedrijfsruimteportefeuille tot en 
met het derde kwartaal van 2014 voor ruim € 2,8 
miljoen huurcontracten, waarvan 29% uit leeg-
stand.

Huys Europa, Amsterdam

Business Court, Amsterdam

Gouweplein, Waddinxveen

Figuur 2: Verdeling van de kapitaalswaarde over de diverse vastgoedsectoren van de IPD/ROZ-index 
(alle objecten) en de INREV-index (vastgoedfondsen met uitsluitend Nederlands vastgoed en een 
single- asset strategy)


