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   Van en voor pensioenfondsen

Altera Vastgoed is een gewild beleggingsproduct voor pensioenfondsen die een belang wensen in Nederlands niet-beursgenoteerd 
vastgoed. Professioneel, transparant en flexibel. Altera biedt vrije keuze uit vier sectorportefeuilles met een onderscheidende 
performance, een laag risicoprofiel, geen externe financiering en lage organisatiekosten. Het belegd vermogen van de vier 
sectorfondsen samen is € 1,7 miljard. 

Resultaten eerste halfjaar 2012
De resultaten van de vier sectorportefeuilles laten evenals de voorgaande drie jaren een wisselend beeld zien. De bezettingsgraden in de 
sectoren Woningen en Winkels blijven op een hoog niveau van gemiddeld 94% respectievelijk 98%. Voor de sector Kantoren is de bezet-
tingsgraad door het vertrek van een grote huurder gedaald naar gemiddeld 74%. Inmiddels is de opgaande lijn ingezet door diverse 
verhuringen in de loop van dit jaar. Voor de sector Bedrijfsruimten is de gemiddelde bezettingsgraad met 86% constant gebleven, mede 
door een grote verhuurtransactie in Venlo. In totaal zijn in de sectoren Winkels, Kantoren en Bedrijfsruimten in het eerste halfjaar contracten 
afgesloten met een jaarhuur van € 5,3 miljoen (geheel 2011: € 12,8 miljoen), waarvan € 2,7 miljoen (2011: € 6,9 miljoen) betrekking heeft op 
aan nieuwe huurders verhuurde meters. De eerste verhuur van de in 2012 opgeleverde appartementen is succesvol verlopen. 
Hoewel het verhuurvolume zich over het algemeen dus redelijk handhaaft, is wel duidelijk dat de verhuurmarkt voor kantoren en bedrijfs-
ruimten nog niet is verbeterd. Bij de sector Winkels zijn opzeggingen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen uitzondering meer.  
Onze aandacht is dan ook sterk gericht op verhuuractiviteiten.

In alle vier de sectoren was sprake van een afwaardering die forser was dan verwacht, door de stagnatie van de economie en de onzekerheid 
bij huurders en consumenten. In de sector Woningen is de afwaardering 2,6%, bij Winkels 1,0% en bij Bedrijfsruimten 1,5%. In de sector 
Kantoren is dit opgelopen tot 5,0%, waardoor de afwaardering sinds 2008 nu op 30% uitkomt. 
De organisatiekosten liggen met 34 basispunten op jaarbasis onveranderd op een laag niveau, voor geheel 2012 is de prognose 33 
basispunten. 
In de sectorspecifieke onderdelen van dit verslag staan prognoses voor geheel 2012.

Groei belegd vermogen door funding
De funding van de vier sectorfondsen blijft onverminderd sterk: de aandeelhouders hebben zich gecommitteerd voor toetredingen met 
totaal € 212 miljoen, waarvan € 91 miljoen in Woningen en € 72 miljoen in Winkels. In augustus is een bedrijfstakpensioenfonds toegetreden 
met een vastgoedportefeuille van € 106 miljoen in de sector Woningen en € 28 miljoen in de sector Winkels. Het eigen vermogen van de 
beide sectoren steeg daardoor met 23%, respectievelijk 4%. Het verwerven van goed verhuurd vastgoed tegen marktconforme prijzen is 
nog steeds lastig. In de woningmarkt zijn nu wel meer mogelijkheden ontstaan op aantrekkelijke locaties. Dat is het gevolg van de terug-
trekkende beweging van de woningcorporaties en de particuliere koopsector.

Portefeuillemutaties
De zekere pijplijn is door opleveringen afgenomen van € 147 miljoen ultimo 2011 naar € 130 miljoen medio 2012 (exclusief de toetreding  
in augustus met € 134 miljoen). De onzekere pijplijn is toegenomen van € 43 miljoen tot € 130 miljoen door toevoeging van een winkel- 
centrum in Waddinxveen en een woningcomplex in Amsterdam. In het eerste halfjaar zijn woningcomplexen opgeleverd in Nijmegen  
(53 appartementen) en Dordrecht (28). Voorts heeft Altera van een woningcorporatie een recent gereed gekomen complex met 24 
appartementen in Aerdenhout verworven. In Bergen op Zoom zijn twee objecten met totaal 80 eengezinswoningen verkocht voor  
€ 10 miljoen. In de tweede helft van 2012 worden opleveringen verwacht van complexen in Rotterdam-centrum (woningen, winkels  
en kantoren) en Utrecht (woningen).

In augustus volgt de hiervoor al genoemde inbreng van de portefeuille van een bedrijfstakpensioenfonds: 16 woningcomplexen met in 
totaal 361 meergezinswoningen en 352 eengezinswoningen, een winkelcomplex in het centrum van Den Bosch en een kernverzorgend 
winkelcentrum in Wormerveer.



   Marktontwikkelingen per sector

Woningen

- woonvisie overheid nog niet uitgekristalliseerd
- corporatiesector onder druk
- gemiddelde woningprijs in Nederland in eerste helft 2012 

met 2,5% gedaald
- taxaties steeds meer op basis van voortgezette  

exploitatie in plaats van uitpondwaarde
- mogelijkheden nieuwbouw toegenomen voor partijen 

met beschikbare liquiditeiten als Altera

Winkels

-  invloed internetwinkelen op winkelareaal vooralsnog 
beperkt

-  consumentenbestedingen afgenomen met 0,6%: 
foodsector +2,5% en non-food -3,4%

-  beschikbaarheid beleggingen schaars
-  leegstand nauwelijks toegenomen,  

maar huuropzeggingen nemen inmiddels toe 
-  huurprijzen op A-locaties in de grotere steden op peil, 

daarbuiten prijsdalingen

Kantoren

-  slechts beperkt aantal locaties handhaaft zich in crisis
-  structurele leegstand vergt langdurige sanering
-  opnameniveau gedaald met 27%
-  aandacht voor efficiënt ruimtegebruik houdt aan
-  effectieve huren onder druk
-  duurzaamheid belangrijk als onderdeel  

verhuuronderhandelingen

Bedrijfsruimten

-  logistieke hot spots aantrekkelijk, maar geen schaarste
-  licht positieve ontwikkeling in opname van gehele 

bedrijfsruimtesector
-  faillissementen nemen toe, vooral in bouw en industrie 

(inclusief toeleveranciers)
-  Nederland blijft in internationaal perspectief  

aantrekkelijke vestigingsplaats
-  huurniveau stabiliseert, maar forse incentives  

blijven nodig



›› Sector Woningen

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Inbreng portefeuille van pensioenfonds met 713 woningen begin augustus 2012 voor € 106 miljoen
• Pijplijn van € 57 miljoen (222 appartementen op vijf locaties) waarop reeds € 21 miljoen aanbetaald
• In eerste halfjaar 53 appartementen opgeleverd in Nijmegen en 28 in Dordrecht
• Complex in Aerdenhout met 24 appartementen in april verworven van woningcorporatie voor € 10 miljoen
• Dispositie 2 complexen met totaal 80 eengezinswoningen in Bergen op Zoom voor € 10 miljoen
• Toetreding eigen vermogen met per saldo € 5 miljoen
• Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met € 91 miljoen

Resultaten
• Fondsrendement van -0,7% in eerste halfjaar door een afwaardering met 2,6%
• Gemiddelde bezettingsgraad toegenomen tot 94%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2012 rond nulniveau, uitgaande van 4% waardedaling

 Medio 2012 Ultimo 2011 Medio 2011

Portefeuille in exploitatie € 424 mln € 417 mln € 412 mln
Zekere pijplijn € 57 mln € 75 mln € 57 mln
Theoretische jaarhuur € 24,6 mln € 23,7 mln € 23,2 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 5,8% 5,7% 5,6%
Leegwaarderatio 80% 79% 78%
Gemiddelde maandhuur per 1 juli € 781 € 749 € 739
Aantal complexen 71 70 69
Aantal verhuurbare eenheden 2.632 2.607 2.570
Bezettingsgraad ultimo 94% 94% 93%

 1e halfjaar 2012 2011 1e halfjaar 2011

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

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 8.148 15.244 7.501
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) -11.222  -5.743  -3.104
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) -3.074 9.501 4.397

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 94% 93% 92%
Netto/bruto huuropbrengsten 76% 76% 77%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,17% 0,32% 0,17%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) -0,009 0,026 0,012
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 1,214 1,233 1,249



›› Sector Winkels

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Inbreng portefeuille van pensioenfonds met 2 winkelcomplexen in Den Bosch en Wormerveer begin augustus 2012 voor € 28 miljoen 
• Huuropzeggingen geen uitzondering meer
• Huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 2,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen aan nieuw verhuurde meters
• Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met € 72 miljoen

Resultaten
• Fondsrendement van 1,9% in eerste halfjaar
• Gemiddelde bezettingsgraad van 98%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2012 3-4%, uitgaande van 2% waardedaling

 Medio 2012 Ultimo 2011 Medio 2011

Portefeuille in exploitatie € 719 mln € 716 mln € 718 mln
Zekere pijplijn € 27 mln € 42 mln € 48 mln
Theoretische jaarhuur € 49,6 mln € 48,6 mln € 49,4 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 6,9% 6,8% 6,9%
Aantal complexen 83 83 83
Aantal huurcontracten 605 602 644
Contracthuur t.o.v. herzieningshuur +3% +3% +2%
Gemiddelde resterende looptijd 4,7 jaar 4,5 jaar 5,1 jaar
Gemiddelde huur € 205 per m2 € 201 per m2 € 203 per m2

Bezettingsgraad ultimo 97% 98% 98%

 1e halfjaar 2012 2011 1e halfjaar 2011

Rendementen
Direct portefeuillerendement 3,1% 6,2% 3,1%
Indirect portefeuillerendement -1,0% 0,2% 0,3%
Totaal portefeuillerendement 2,1% 6,4% 3,4%
Fondsrendement 1,9% 6,2% 3,1%

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 20.883 41.420 20.627
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) -7.290  3.174 2.042
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) 13.593 44.594 22.669

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 98% 98% 98%
Netto/bruto huuropbrengsten 90% 89% 89%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,16% 0,30% 0,16%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) 0,024 0,076 0,038
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 1,243 1,240 1,253



›› Sector Kantoren

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 1,5 miljoen, waarvan € 1,0 miljoen aan nieuw verhuurde meters
• In tweede helft 2012 oplevering kantorencomplex in centrum Rotterdam
• Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met € 38 miljoen

Resultaten
• Fondsrendement van -3,0% in eerste halfjaar door een afwaardering met 5%
• Gemiddelde bezettingsgraad afgenomen tot 74% door expiratie contract Amstelgebouw, 
 dat inmiddels als multi-tenant object voor 47% is verhuurd
• Prognose fondsrendement voor geheel 2012 circa -4%, uitgaande van 8% waardedaling

 Medio 2012 Ultimo 2011 Medio 2011

Portefeuille in exploitatie € 230 mln € 240 mln € 249 mln
Zekere pijplijn € 14 mln € 14 mln € 21 mln
Theoretische jaarhuur € 24,2 mln € 23,6 mln € 23,3 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 10,5% 9,8% 9,3%
Aantal complexen 21 21 20
Aantal huurcontracten 67 59 63
Contracthuur t.o.v. markthuur +4% +2% +0%
Gemiddelde resterende looptijd 3,6 jaar 3,3 jaar 2,5 jaar
Gemiddelde huur € 174 per m2 € 175 per m2 € 177 per m2

Bezettingsgraad ultimo 76% 88% 91%

 1e halfjaar 2012 2011 1e halfjaar 2011

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

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 5.342 16.854 8.265
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) -12.561  -20.392  -7.250
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) -7.219 -3.538 1.015

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 74% 90% 91%
Netto/bruto huuropbrengsten 66% 85% 85%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,17% 0,33% 0,16%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) -0,027 -0,013 0,004
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 0,882 0,922 0,986



›› Sector Bedrijfsruimten

Portefeuille kenmerken

Portefeuille ontwikkelingen 
• Huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 1,8 miljoen, waaronder € 0,8 miljoen in Venlo voor 5 jaar
• Expiratie van 22.700 m2 in logistiek complex in Amersfoort in de loop van dit jaar
• Aandeelhouders gecommitteerd voor toetreding met € 11 miljoen

Resultaten
• Fondsrendement van 1,6% in eerste halfjaar
• Gemiddelde bezettingsgraad licht gestegen naar 86%
• Prognose fondsrendement voor geheel 2012 1-2%, uitgaande van 4% waardedaling

 Medio 2012 Ultimo 2011 Medio 2011

Portefeuille in exploitatie € 187 mln € 190 mln € 198 mln
Zekere pijplijn € 17 mln € 17 mln € 17 mln
Theoretische jaarhuur € 18,5 mln € 18,7 mln € 19,1 mln
Bruto aanvangsrendement k.k. 9,9% 9,9% 9,6%
Aantal complexen 23 23 23
Aantal huurcontracten 83 83 84
Contracthuur t.o.v. markthuur +3% +2% +1%
Gemiddelde resterende looptijd 5,4 jaar 4,9 jaar 5,0 jaar
Gemiddelde huur bedrijfsruimtemeters € 52 per m2 € 54 per m2 € 56 per m2

Gemiddelde huur kantoormeters € 104 per m2 € 103 per m2 € 110 per m2

Bezettingsgraad ultimo 88% 87% 86%

 1e halfjaar 2012 2011 1e halfjaar 2011

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

Resultaten
Direct beleggingsresultaat (€ x 1.000) 6.048 12.755 6.283
Indirect beleggingsresultaat (€ x 1.000) -2.939  -14.042  -5.795
Totaal beleggingsresultaat (€ x 1.000) 3.109 -1.287 488

Overig 
Gemiddelde bezettingsgraad 86% 85% 85%
Netto/bruto huuropbrengsten 80% 82% 82%
Organisatiekosten als % beheerd vermogen 0,17% 0,32% 0,16%
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) 0,015 -0,005 0,002
Net asset value per aandeel, ultimo (€ x 1) 0,946 0,948 1,000
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