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Belangrijkste  
gebeurtenissen 2017

Portefeuilleontwikkelingen
Januari Kantoor aan de Van der Hooplaan in Amstelveen circulair gesloopt voor complex met 103 appartementen

31 maart Omvang woningportefeuille boven grens van € 1,0 miljard

13 april Aankoop complex met 48 appartementen in Amstelveen met bouwjaar 2014 voor € 19,7 miljoen vrij op naam

3 juli  Leningfaciliteit afgesloten voor € 60,0 miljoen

5 juli  Aankoop winkelcentrum Rokade (convenience) in Utrecht Zuilen voor € 11,1 miljoen vrij op naam

25 augustus  Verkoop drie woningcomplexen in Meppel, Oldenzaal en Enschede (77 woningen en enkele winkelunits) voor  
€ 13,2 miljoen

7 september  Bekendmaking GRESB-resultaten met hoge scores voor Altera (vijf sterren voor Woningen en Winkels en vier voor 
Bedrijfsruimten)

27 september  Ondertekening koopaannemingsovereenkomst voor realisatie van 356 woningen in Rotterdam Katendrecht  
(zie tabel hieronder)

5 oktober  Ondertekening overeenkomst met zorginstelling en ontwikkelaar voor realisatie in Leiden van 120 levensloop-
bestendige appartementen en 40 geriatrische units; vergunningsprocedure loopt

31 december  Jaar afgerond met hoog verhuurvolume in de sectoren Winkels (107 contracten met een totale jaarhuur van € 7,7 
miljoen) en Bedrijfsruimten (22 contracten met een jaarhuur van € 2,8 miljoen). Bij Woningen 978 huurcontracten 
afgesloten waarvan 425 voor eerste verhuur

31 december  Eigen vermogen van de sectorfondsen boven € 2,0 miljard; 428 woningen toegevoegd aan de 
exploitatieportefeuille

Aan zekere pijplijn toegevoegde projecten:  
673 appartementen
Plaats Adres Aantal woningen Bedrag (in € x mln)

Amstelveen Van der Hooplaan 103 20,7
Den Haag Wijndaelerweg (Kijkduin) 23 7,9
Zeist Antonlaan/Steynlaan 40 11,0
Heemskerk Bachstraat 60 14,0
Den Bosch Kanseliersplein (Paleiskwartier) 91 21,6
Rotterdam Maashaven Noordzijde (Katendrecht) 356 105,7

673 180,9

Funding
31 december  Totaal is met € 103,5 miljoen toegetreden en voor € 23,0 miljoen uitgetreden, per saldo een toename met € 80,5 

miljoen; aantal aandeelhouders bedraagt 33 

Interne organisatie
1 juni  Nederlands Compliance Instituut aangesteld als externe compliance officer

1 september  Ivo Groenhuizen aangesteld als sectormanager Winkels en Joost Ankoné gestart als manager techniek Winkels

14 september Rina Smaal aangesteld als functionaris gegevensbescherming (FG)

1 november Uitbreiding afdeling Control met Pascal Palmboom

13 november Ondertekening contract voor Fundstar voor attributieanalyse van rendementen en resultaten

28 november IT-beheer uitbesteed aan een externe partij
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Kerncijfers
In € x miljoen, tenzij anders vermeld Woningen 2017 Winkels 2017 Bedrijfsruimten 2017

Portefeuille (jaarultimo)
Portefeuille in exploitatie  1.008  750  137 
Zekere pijplijn  275  6 -

Eigen vermogen  1.184  723  146 
Idem per aandeel (in € x 1) 1,536 1,063 0,886

Aantal vastgoedbeleggingen  96  50  11 
Aantal woningen resp. huurcontracten  4.183  611  47 
Gemiddelde huur per m2 (in € x 1)  n.v.t.  189  56 
Aantal jaren resterende huur  n.v.t.  4,4  3,0 

Bruto theoretische jaarhuur 49  56  12 
Bruto aanvangsrendement k.k. 4,8% 7,5% 9,1%
Netto/bruto huuropbrengsten boekjaar 78% 85% 78%
Bezettingsgraad ultimo 98% 93% 92%
Bezettingsgraad gemiddeld 98% 93% 88%

Woningen Winkels Bedrijfsruimten
2013-2017 2017 2013-2017 2017 2013-2017 2017

Rendementen
Direct portefeuillerendement 4,1% 3,6% 6,4% 6,2% 7,7% 6,4%
Indirect portefeuillerendement 5,3% 13,5% -2,6% 0,4% -0,9% 3,3%

Totaal portefeuillerendement 9,6% 17,6% 3,6% 6,6% 6,7% 9,9%
Organisatiekosten -0,3% -0,4% -0,3% -0,4% -0,3% -0,4%
Effect t.o.v. vol belegd -0,3% -0,4% 0,0% 0,0% -0,3% -0,3%
Overige effecten 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% -0,2%

Fondsrendement 9,0% 16,9% 3,3% 6,3% 6,5% 9,0%

Dividendrendement 3,4% 3,1% 5,8% 5,9% 6,6% 5,6%

Altera totaal 5 jaar
In € x miljoen, tenzij anders vermeld 2017 2016 2015 2014 2013

Belegd vermogen  2.049  1.765  1.842  1.738  1.717 
Theoretische huur  117  112  141  141  138 
Aantal objecten  157  152  211  194  219 

Organisatiekosten
In basispunten t.o.v. beheerd vermogen 38,1  37,5  34,5  32,3  32,1 

Hoofdpunten 2017

Performance van de sectorfondsen
• De sectorfondsen Woningen en Winkels behaalden op 1, 3 en 5-jaars basis een outperformance op de IPD-benchmark voor all 

investments.
• Bij Woningen bereikte het fondsrendement een recordhoogte van 16,9% (2016: 14,4%) door een fors indirect rendement van 13,5%
• Bij Winkels verdubbelde het fondsrendement van 3,1% in 2016 naar 6,3% in 2017
• Bij Bedrijfsruimten was er wederom een hoog fondsrendement van 9,0% (2016: 9,8%)
• De bezettingsgraad is bij alle sectoren verbeterd: Woningen 98%, Winkels 93% en Bedrijfsruimten 88% met een stijging op jaareinde 

naar 92%
• In de sector Woningen zijn 978 huurcontracten afgesloten waarvan 425 voor nieuwbouw; de mutatiegraad bedraagt 15%
• In de sector Winkels zijn 107 huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 7,7 miljoen waarvan € 2,2 miljoen uit leegstand
• In de sector Bedrijfsruimten zijn 22 huurcontracten afgesloten met een jaarhuur van € 2,8 miljoen waarvan € 1,9 miljoen uit leegstand

Duurzaamheid/ESG
• Hoge GRESB-scores behaald, met voor zowel woningen als winkels de hoogst haalbare score van vijf sterren (en 2e plaats in Nederland)
• Inbedding ESG in strategische beleidskader duurzaamheid

Groei portefeuille
In € x miljoen Woningen Winkels Bedrijfsruimten Totaal

Aan zekere pijplijn toegevoegd  180,9  6,0 -  186,9 
Aan exploitatieportefeuille toegevoegd  99,3  11,2 -  110,5 
Disposities  18,4  0,5 -  18,9 

Aandelentransacties
• In 2017 is voor € 103,5 miljoen toegetreden en voor € 23,0 miljoen uitgetreden.

In € x miljoen Woningen Winkels Bedrijfsruimten Totaal

Toetreding aandeelhouders  93,5  10,0 -  103,5 
Uittreding aandeelhouders -13,0 -10,0 - -23,0 

Toetreding, per saldo  80,5 - -  80,5 

Aantal aandeelhouders  27  26  11  33

Organisatie en governance
• Vanaf boekjaar 2018 vervanging van de ISAE 3000 rapportage door ISAE 3402; type I verklaring in maart 2018 verstrekt
• Aanscherping IT-controls door penetratietesten, awareness trainingen en uitbesteding IT-beheer
• Eerste stap gezet in implementatie taxatiemanagementsysteem met verdere uitrol in 2018
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Altera: Nederlands 
vastgoed voor 
institutionele beleggers
Missie
Altera biedt beleggingsproducten in Nederlands vastgoed die optimaal zijn afgestemd op de wensen van 
institutionele beleggers via een structuur van geïntegreerd management met letteraandelen per sector. Dit 
betekent onder meer:

• een structuur met de voordelen van indirect vastgoed en de rendement/risicokarakteristiek van direct vastgoed;
• gescheiden sectorportefeuilles waarin gericht kan worden geparticipeerd (allocatievrijheid);
• flexibiliteit bij toe- en uittreding;
• afwezigheid van structurele financiering met vreemd vermogen;
• actief assetmanagement;
• geen eigen activiteiten op het gebied van projectontwikkeling;
• een multi-criteria beleggingsdoelstelling;
• transparantie in beleid, processen en verantwoording;
• toepassing van best practices en een hoge mate van compliance;
• kostenefficiency (lage managementkosten);
• beleggen op basis van een research-gedreven strategie;
• optimaal toepassen van duurzaamheid bevorderende maatregelen;
• onafhankelijkheid, geen belangenverstrengelingen en een sterk accent op integriteit;
• klantgerichte dienstverlening.

Ten behoeve van onze (prospectieve) aandeelhouders streven wij groei van het beheerd vermogen na. Dit leidt 
tevens tot verbetering van de rendementsrisicokarakteristieken.

Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van de Altera sectorfondsen is het aan institutionele beleggers bieden van een stabiel 
fondsrendement op ‘core’ beleggingen in Nederlands vastgoed.

De mate van realisatie van deze doelstelling toetsen wij aan de volgende criteria:

• het relatieve portefeuillerendement per sector ten opzichte van het 5-jaars totaalrendement voor all 
investments van de IPD Nederlandse Vastgoedindex;

• het relatieve fondsrendement per sector aan de hand van een peer group analyse
• de hoogte van de organisatiekosten voor de sectorfondsen tezamen (waarbij het streven is dat deze tot de 

laagste in de branche behoren);
• de voortgang op het gebied van duurzaamheid;
• de mate van transparantie;
• aspecten van governance.

Beleggingsbeleid
Wij wensen onze beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in geselecteerde deelmarkten van de 
Nederlandse vastgoedmarkt, waarbij wij een lange termijn beleggingshorizon hanteren.

Op transparante wijze en met op research gebaseerde analyses geven wij uitvoering aan het beleggingsbeleid. Het 
risico beperken wij door geen structurele leverage te hanteren en af te zien van projectontwikkelingsactiviteiten. 
Met dit beleid streven wij zoveel mogelijk de zuivere karakteristiek van direct vastgoed na. Voorts is het streven 
om vol belegd te zijn.

Voor elke sectorportefeuille hebben wij voor de middellange termijn (drie jaar) een kader voor het 
beleggingsbeleid geformuleerd dat ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 
desbetreffende sector is voorgelegd. Binnen deze kaders stellen wij jaarlijks per sector beleggingsplannen op, die 
de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen.

Toezicht
Altera Vastgoed N.V. heeft een AIFMD-vergunning (nummer 15001214) en staat onder toezicht van AFM.

Bedrijfsprofiel
De productkenmerken zijn uitgebreid vastgelegd in het Bedrijfsprofiel. Het Bedrijfsprofiel bevat een uiteenzetting 
van alle belangrijke productkenmerken en beleidsuitgangspunten van Altera, zoals ondernemingsdoelstellingen, 
processen, procedures, waarderingsbeleid, performancedoelstellingen, toe- en uittredingsregels, rapportage- en 
verantwoordingsstructuur. Een exemplaar van dit Bedrijfsprofiel verstrekken wij op verzoek aan prospectieve 
aandeelhouders.

 

Directie en Raad van Commissarissen

Voor 
institutionele 

beleggers

Laag risicoprofiel

Duurzaam

Groeistreven

Stabiel 
rendement

Multi-criteria 
doelstelling

Lange termijn

Geen structurele 
leverage

Beleggings-
plannen

Toezicht AFM

Kenmerken in 
Bedrijfsprofiel
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Bericht van de Raad van 
Commissarissen
Hierbij bieden wij u het door de directie opgemaakte jaarverslag en de jaarrekening 2017 aan. 

Deloitte Accountants B.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring 
voorzien. Wij stellen u voor om de jaarrekening overeenkomstig vast te stellen.

Op 15 januari 2018 is het dividend over het vierde kwartaal 2017 uitgekeerd. Wij onderschrijven het voorstel van 
de directie om in aanvulling hierop het navolgende slotdividend uit keren van in totaal € 2.030.710: 

Dividend  
(bedragen in €)

Uitgekeerd in 2017  
over 2017

Vierde kwartaal 
15 januari 2018

Slot 
18 april 2018

Totaal 
over 2017

Woningen 23.550.256 7.604.036 798.828 31.953.120
Winkels 30.574.303 9.944.694 1.039.950 41.558.947
Bedrijfsruimten 5.601.823 1.883.486 191.932 7.677.241

Totaal 59.726.382 19.432.216 2.030.710 81.189.308

Hiermee voldoet Altera aan de eisen gesteld aan een fiscale beleggingsinstelling met uitdelingsverplichting. 

Taakomschrijving
Conform wet en statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de 
directie, alsmede op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 
De Raad staat de directie met raad ter zijde. Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het 
belang van de vennootschap en alle daarbij betrokkenen.

Tot de taken van de Raad behoren:

• Toetsingen, beoordelingen:
• Toezicht houden op en controleren van de directie omtrent de realisatie van de doelstellingen van de 

vennootschap, de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de vennootschap, de opzet en 
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de 
naleving van wet- en regelgeving.

• Naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap.
• Toetsen van het algemene beloningsbeleid.
• Evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad en de directie alsmede hun individuele leden.
• Toetsen of een door de directie voorgedragen aandeelhouder, niet zijnde een pensioenfonds of een 

verzekeraar, aan de voor deze groep gestelde criteria voldoet.
• In behandeling nemen van en beslissen over gemelde (potentiële) belangenconflicten en meldingen van 

incidenten die betrekking hebben op leden van de directie en voorts het samen met de directie beslissen over 
de aard van de toe te passen sanctie bij overtreding van de Gedragscode door medewerkers (conform de 
Gedragscode, Incidentenregeling en Klokkenluidersregeling).

• Goedkeuringen, voorstellen aan AvA:
• Verstrekken van een pre-advies bij de jaarrekening.
• Goedkeuren van de jaarlijkse Beleggingsplannen, het Ondernemingsplan en de in deze plannen opgenomen 

jaarlijkse begrotingen.
• Goedkeuren van investeringen en desinvesteringen groter dan € 25 miljoen of groter dan 10% van de 

omvang van een sectorportefeuille.
• Voorstellen ter vaststelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de remuneratie en 

contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie.
• Benoemingen:

• Selecteren en voordragen voor benoeming van leden van de Raad en de directie.
• Selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap.

 
De president-commissaris was tot 1 juni 2017 tevens compliance officer van de vennootschap; vanaf 1 juni 2017 
is via het Nederlands Compliance Instituut een externe compliance officer aangesteld.

Samenstelling Raad
De samenstelling, organisatie en werkwijze van de Raad is in lijn met de geldende Corporate Governance Code. 
De commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van deze code. 
Gezien de omvang van de Raad zijn er geen commissies ingesteld.

De secretaris van de directie is vanwege de omvang van de onderneming ook secretaris van de Raad. Bovendien 
heeft de dubbelfunctie een meerwaarde door de kennis van de secretaris over wat er in beide organen speelt, over 
de te doorlopen procedures en over de planning van de besluitvorming.

Werkwijze van de Raad
Bijna alle onderwerpen in de vergaderingen van de Raad waren voorbereid in de vorm van notities, rapportages 
en beleggingsplannen van de directie. De Raad heeft ook in 2017 geconcludeerd dat deze documenten zeer 
professioneel en van hoge kwaliteit zijn. 

De discussies met de directie zijn grondig, open en zonder taboes. In de evaluatie van zijn functioneren heeft de 
Raad geconstateerd dat de Raad voldoende mentale onafhankelijkheid ten opzichte van de directie heeft om op 
een positief-kritische wijze toezicht te houden op de directie.

Vanzelfsprekend zijn in elke vergadering de resultaten onderwerp van bespreking. Ook de marktontwikkelingen en 
het daaraan verbonden risicoprofiel worden frequent besproken.

Aanwezigheid
Bij alle zes reguliere vergaderingen in 2017 was de Raad voltallig bijeen, met uitzondering van de vergadering 
van 14 november 2017 waarbij één van de leden verhinderd was. Daarmee komt het aanwezigheidspercentage in 
2017 op 94% (2016: 93%). 

Naast de reguliere vergaderingen zijn er enkele bijeenkomsten geweest met de directie over onder andere de 
strategie, fondskenmerken en (des)investeringsvoorstellen.

Voorstel 
slotdividend

Uitdelings- 
verplichting

Toezicht  
en advies

Toezicht 
op directie

Naleving 
governance

Gedragscode

Goedkeuring 
plannen

Portefeuille- 
mutaties

Benoemingen

Externe  
compliance officer

Governance  
Code

Hoge  
kwaliteit van 

documentatie

Onafhankelijkheid

Hoge mate van 
aanwezigheid
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Belangrijkste onderwerpen 2017
In het verslagjaar heeft de Raad, in lijn met het vooraf opgestelde rooster, zes keer vergaderd met de directie. In 
2017 is veel aandacht uitgegaan naar:

• Aanscherpen van de strategie van de sector Winkels en de daaruit voortvloeiende verkoop van objecten die 
niet meer in de strategie passen.

• Mogelijke aanpassingen in de fondskenmerken, waaronder de regelingen voor uittreding zoals de 
aanbiedingsplicht, toepassing van stock dividend.

• Verdere professionalisering van de managementorganisatie en de invloed daarvan op de hoogte van de 
organisatiekosten.

• Inzet van placement agent voor met name de plaatsing van aandelen sector Winkels bij buitenlandse partijen.
• Risicomanagement en de effecten van toename van de pijplijnportefeuille.
• Toetsing aan nieuwe Nederlandse corporate governance code met ingang van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van 6 december 2017.
• Invulling vacature van commissaris H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel die volgens rooster per 18 april 2018 

aftreedt.

De Raad heeft ook vergaderd buiten aanwezigheid van de directie. In deze vergadering heeft de Raad de 
beoordeling van de directie en de evaluatie van het functioneren van de Raad besproken. Er zijn gesprekken 
gevoerd met de individuele directieleden en voorts met de afdelingshoofden gezamenlijk.

Aan de hand van een aantal aspecten heeft de Raad het eigen functioneren en het functioneren van zijn 
individuele leden in een plenaire vergadering geëvalueerd. De conclusie was dat de Raad naar tevredenheid 
functioneert. Er zijn geen problemen gesignaleerd.

De belangrijkste onderwerpen in de reguliere vergaderingen zijn hieronder kort weergegeven.

Beleggingsplannen en Ondernemingsplan

In het najaar van 2017 heeft de Raad de door de directie opgestelde Beleggingsplannen en het Ondernemingsplan 
gedetailleerd besproken, inclusief de hierin opgenomen exploitatiebudgetten en het budget voor de 
organisatiekosten. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 december 2017 zijn deze plannen 
toegelicht aan de aandeelhouders. 

Bij Woningen is ook aandacht uitgegaan naar de mogelijkheden om de gewenste schaalvergroting te realiseren 
en naar de bijbehorende consequenties. De betaalbaarheid van huurwoningen is een onderwerp van discussie 
geweest. 

Bij Winkels was de strategie in het eerste kwartaal al aangescherpt; dit is in het Beleggingsplan 2018 nog verder 
vormgegeven. 

Voor Bedrijfsruimten liggen er plannen om het segment logistiek af te bouwen en een segment urbane 
bedrijfshuisvesting toe te voegen; dit zal in 2018 nadere uitwerking krijgen. 

De in de beleggingsplannen opgenomen geactualiseerde sectorbeleidskaders voor de middellange termijn zijn 
voor de sectoren Woningen en Winkels door de aandeelhouders goedgekeurd; voor Bedrijfsruimten is vooralsnog 
uitgegaan van het beleidskader voor 2017 met daaraan toegevoegd de afbouw van het segment logistiek. 

Kwartaalrapportages en resultaatontwikkeling

De Raad heeft de door de directie opgestelde kwartaalrapportages met de directie doorgenomen, inclusief 
de verschillenanalyses tussen budget, realisatie en prognose voor de sectorportefeuilles, alsmede de 
organisatiekosten. De nieuwe opzet van het kwartaalrapport heeft naar het oordeel van de Raad de leesbaarheid 
vergroot.

Aan de hand van de kwartaalrapportages is ook stilgestaan bij het tempo in de gewenste portefeuillemutaties, 
met name in de sector Winkels om sneller aan te sluiten op de strategische streefwaarden en de uittreedrij te 
verkleinen.

De relatieve performance van de sectorfondsen van Altera ten opzichte van concurrenten is aan de hand van de 
door de directie opgestelde scorekaart geanalyseerd.

De rendementen hebben zich voorspoedig ontwikkeld, waarbij voor het indirect rendement bij de sector Winkels 
de effecten van taxateurswisselingen groot blijven, in zowel positieve als negatieve zin. Het hoge rendement bij 
Woningen is aanzienlijk beter dan de begroting. Ook de sector Bedrijfsruimten heeft een goed jaar gehad, waarbij 
op jaareinde bovendien de bezettingsgraad weer is aangetrokken. 

De hoge scores voor duurzaamheid in de GRESB-metingen laten zien dat de vennootschap zich hiervoor al 
jarenlang inzet. 

De organisatiekosten zijn toegenomen door de extra activiteiten op IT-beheer, nieuwe software voor attributie 
en research, alsmede verbeteringen in de governance. Desondanks liggen de kosten nog steeds op een gunstig 
concurrerend niveau. De organisatie heeft in 2017 diverse innovaties doorgevoerd inzake onder meer de 
toepassing van big data, systemen voor taxaties en gegevensoverdracht van data van beheerders.

Relatie met aandeelhouders

Altera heeft de relatie met de aandeelhouders geïntensiveerd door een groter aantal bijeenkomsten met 
de aandeelhouders en de behandeling van de vernieuwingen zoals verwoord in het Ondernemingsplan. De 
Participantenraad, waarbij de Raad van Commissarissen doorgaans niet aanwezig is, biedt de mogelijkheid van 
een informele dialoog zonder dat die wordt belast met formele besluitvorming. De Raad bespreekt het verslag van 
de Participantenraad met de directie en neemt kennis van de vergaderstukken. 

Portefeuillemutaties

De Raad heeft zich laten informeren over de voortgang in het acquireren van woningen. De groei van de 
woningportefeuille heeft door de vele acquisities en de uitbreiding van de pijplijn in 2017 verder gestalte 
gekregen. Het investeringsvoorstel voor een complex met 356 woningen in Rotterdam is vanwege de forse 
omvang intensief behandeld. Ook diverse andere proposities zijn met de directie besproken. 

Governance, risicomanagement en integriteit

Het benchmarken van rendementen maar ook van governance is een goed middel voor het afleggen van 
verantwoording en voor het realiseren van verbeteringen. Voor de governance toetst Altera zich met de self 
assessments van de INREV (die nadien ook op initiatief van INREV door een externe accountant zijn beoordeeld) 
en sinds december 2017 ook aan de hand van de Nederlandse Corporate Governance Code. Een belangrijk 
onderdeel van deze code is de lange termijn waardecreatie. Het business model van Altera voorzag hierin al in 
ruime mate, in de vorm van de Beleggingsplannen en het Ondernemingsplan. 

De Raad heeft ook dit jaar de wijze getoetst waarop de directie de risico’s beheerst. In de ISAE 3000-rapportage 
heeft de externe accountant verslag gedaan over de naleving in 2017 van een met de aandeelhouders 
overeengekomen set interne beheersmaatregelen. 
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Het verslag over 2017 is op 21 maart 2018 behandeld. Deze rapportage geeft aan dat de interne organisatie 
functioneert conform deze maatregelen. In de vergadering waarin het jaarverslag is behandeld, heeft de 
risicomanager een nadere toelichting gegeven over de werkzaamheden van de afdeling Control en over de 
bevindingen. Inmiddels is in overleg met de aandeelhouders gekozen voor de intensievere variant van een ISAE 
3402 rapportage voor het jaar 2018. 

Op 13 maart 2018 heeft de voltallige Raad met de financieel directeur, de risicomanager en de externe 
accountant het risicomanagement en de bevindingen van de externe accountant besproken. Daarbij is ook 
aandacht uitgegaan naar de reeds getroffen maatregelen voor het IT-beheer en de projecten die in het eerste 
halfjaar 2018 worden afgerond. 

Evenals voorgaand jaar is aandacht besteed aan integriteit, de maatregelen die zijn genomen om het frauderisico 
te beperken en de genomen acties bij geconstateerde afwijkingen in het verslagjaar. 

De Raad is de aandeelhouders erkentelijk voor hun vertrouwen in de onderneming. De Raad heeft kunnen 
constateren dat Jaap van der Bijl als nieuwe algemeen directeur een groot aantal activiteiten heeft geëntameerd. 
De effecten hiervan waren al in 2017 merkbaar, en dat zal zeker ook in 2018 het geval zijn.

De Raad spreekt gaarne zijn waardering uit tegenover de directie en de medewerkers voor hun inzet bij het 
realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.

Amstelveen, 21 maart 2018

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen
Samenstelling en rooster van aftreden

Naam Datum benoeming
Op voordracht van/
namens Functie Datum aftreding

Drs. G.H. Hoefsloot (Ned., 1950)

17 april 2014

Onafhankelijk en zonder 
economische binding  
met aandeelhouders President-commissaris

Voorstel herbenoeming 
in Jaarvergadering in 
2018

Drs. H.C.A. de Vos tot Nederveen 
Cappel (Ned., 1943)

19 april 2006; 
herbenoemd op 28 april 
2010 en 17 april 2014

Onafhankelijk en zonder 
economische binding  
met aandeelhouders Commissaris

Jaarvergadering in 
2018

Drs. J. van der Ende (Ned., 1959) 7 december 2011; 
herbenoemd op  
14 april 2016

Onafhankelijk en zonder 
economische binding  
met aandeelhouders Commissaris

Jaarvergadering in 
2020

Curricula vitae leden van de Raad van Commissarissen

Drs. G.H. Hoefsloot (1950)

De heer Hoefsloot was van 2003 tot 2008 voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans NV. Van 1984 tot 2002 is hij werkzaam 
geweest bij Hollandse Beton Groep NV (HBG), van 2000 tot 2002 als lid van de raad van bestuur. Van 1978 tot 1984 was hij werkzaam 
bij Amro Bank NV, respectievelijk Barclays Bank. Sinds 2013 is hij lid van de raad van commissarissen van Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij Holding BV en van Tilburg Bastianen Groep BV.

Drs. H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel (1943)

De heer De Vos tot Nederveen Cappel was van 1993 tot 2002 managing partner bij Twynstra Gudde. Van 1972 tot 1992 was hij 
werkzaam bij adviesbureau Diepenhorst De Vos en Partners, vanaf 1976 als directeur. Hij is sinds mei 2013 voorzitter van de raad van 
commissarissen van WoondroomZorg BV. Hij was van 2004 tot 2014 voorzitter van de investeringscommissie van Triodos Vastgoedfonds 
NV en is sinds april 2014 commissaris bij dit fonds.

Drs. J. van der Ende (1959)

De heer Van der Ende was van 2005 tot 2010 werkzaam bij PGGM, vanaf 2008 als chief investment officer en in 2010 ook als lid van 
het executive committee. Van 1986 tot 2004 heeft hij diverse functies vervuld bij ING Group. Hij is sinds 2011 onafhankelijk lid van 
het Investment Committee van CBRE Global Investment Partners en sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van MN. Voorts 
is hij sinds 2016 adviseur van Amundi Asset Management. Van 2007 tot 2010 was hij voorzitter van de INREV en lid van de Raad van 
Commissarissen van Amvest NV en van 2009 tot 2010 was hij voorzitter van Eumedion. Hij is partner bij Cyclus Property. Sinds 2014 is 
hij voorzitter van de Amsterdam School of Real Estate. 
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Remuneratierapport 
van de Raad van 
Commissarissen
Directie
Uitgangspunt voor het remuneratiebeleid van de directie is een marktconforme beloning op mediaanniveau op 
basis van een arbeidsmarkt-referentiegroep. Deze groep bestaat uit Nederlandse institutionele vastgoedfondsen, 
vastgoedfondsbeheerders en vastgoedvermogensbeheerders. In het kader van de invoering van het toezicht onder 
de AIFMD is het beloningsbeleid aangepast, waarbij sinds 2014 geen variabele beloning meer wordt toegekend. 
De voorheen variabele beloning is omgezet in een niet-pensioengevende vaste salariscomponent aan de hand van 
een omrekenfactor.

De beloning wordt elke twee jaar getoetst aan de referentiegroep, laatstelijk in 2016. De feitelijke remuneratie 
wordt met inachtneming van het remuneratiebeleid en na het inwinnen van extern advies door de Raad van 
Commissarissen vastgesteld. Tussentijds kan het salaris door de Raad worden aangepast. Dit beleidskader is 
laatstelijk door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 december 2013 goedgekeurd.

De arbeidsovereenkomsten met de directieleden zijn voor onbepaalde tijd afgesloten en dus niet tot vier jaar 
beperkt. Een benoeming van vier jaar is in de Nederlandse Corporate Governance Code primair bedoeld voor 
beursgenoteerde instellingen.

Voor de directieleden geldt dezelfde pensioenregeling als voor de andere personeelsleden: een CDC-regeling voor 
het pensioengevend salaris tot € 103.317 (grensbedrag voor 2017) met een opbouwpercentage van 1,875%. 
Voor het salaris boven dit bedrag wordt ter compensatie een bruto vergoeding verstrekt.

Raad van Commissarissen
De bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt volgens artikel 26 van de statuten 
vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De remuneratie van de Raad van Commissarissen 
is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2014. De bezoldiging op jaarbasis 
bedraagt voor de president-commissaris € 25.000 en voor de overige commissarissen € 18.000.

Verslag van de directie
De Altera portefeuilles in relatie tot de 
vastgoedmarkten
Het verslagjaar was een enerverend jaar. De vastgoedmarkten waren zeer dynamisch met veel transacties, ook 
door buitenlandse partijen. Voor beleggers was 2017 een positief jaar met aantrekkelijke rendementen in alle 
vastgoedsectoren. 

Voor ons was het een jaar van vernieuwing, groei en goede resultaten. In dit deel van het jaarverslag geven wij een 
toelichting op ontwikkeling van de vastgoedmarkten in relatie tot onze portefeuilles en strategie.

We zien dat beleggers uit binnen- en buitenland belangstelling hebben voor de Nederlandse vastgoedmarkt. 
Daarbij springt de woningmarkt het meest in het oog. Meer dan Nederlandse beleggers hebben buitenlandse 
beleggers ook belangstelling voor kantoren en winkels. De belangstelling voor de Nederlandse vastgoedmarkt zien 
wij ook terug in een recente INREV Survey Investment Intentions. Wij verwachten dat de Nederlandse markt ook 
het komende jaar in trek zal blijven. 

In 2017 konden wij voor € 104 miljoen aandelen uitgeven. Daarnaast hebben de aandeelhouders, waaronder acht 
nieuwe, zich gecommitteerd voor toetreding met € 144 miljoen.

De transacties op de markt bereikten in 2017 een recordhoogte van € 23 miljard (2016: € 14 miljard). Ook wij 
hebben veel transacties gedaan; hoofdzakelijk woningen. In 2017 zijn 673 woningen aan de zekere pijplijn 
toegevoegd en er staat nog meer op stapel. 

We verwachten dat de omvang van de woningportefeuille in 2018 richting € 1,5 miljard zal gaan. Wij hebben ons 
ten doel gesteld om de komende jaren in ieder geval meer dan 500 woningen per jaar aan de portefeuille toe te 
voegen.

We zijn in de loop van 2017 gestart met de dispositie van enkele winkelobjecten, die wij in de eerste helft 
van 2018 denken af te ronden. Ook zijn er bij enkele winkelbeleggingen plannen opgesteld voor gedeeltelijke 
transformatie naar woningbouw.

Rendementen 2017 
Alle sectoren hebben positieve fondsrendementen behaald, zoals ook uit onderstaande tabel blijkt.

Kerncijfers per sector over  
2017 en 2016

Woningen Winkels Bedrijfsruimten
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Direct portefeuillerendement 3,6% 4,0% 6,2% 6,2% 6,4% 7,2%
Indirect portefeuillerendement 13,5% 10,9% 0,4% -2,6% 3,3% 3,5%
Totaal portefeuillerendement 17,6% 15,3% 6,6% 3,4% 9,9% 10,9%
Fondsrendement 16,9% 14,4% 6,3% 3,1% 9,0% 9,8%
Dividendrendement 3,1% 2,6% 5,9% 4,5% 5,6% 5,0%
Bruto aanvangsrendement  
(k.k. op theoretische huur) 4,8% 5,4% 7,5% 7,7% 9,1% 9,4%
Bezettingsgraad (gemiddeld) 98% 98% 93% 92% 88% 89%
Nieuwe huurcontracten  
(aantal woningen resp. jaarhuur) 978 648 € 7,7 mln € 8,4 mln € 2,8 mln € 3,0 mln
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De secctorfondsen Woningen en Winkels behaalden op 1,3 en 5-jaars basis een outperformance op de IPD-
benchmark voor all investments. 

Het fondsrendement op Woningen lag met 16,9% (zonder leverage) op een uitzonderlijk hoog niveau. De omvang 
van de portefeuille is aanzienlijk toegenomen.

Het fondsrendement op Winkels liet een solide niveau zien van 6,3% (zonder leverage). De portefeuille is door 
intensief asset management en verhuurtransacties beter gepositioneerd.

Het fondsrendement op Bedrijfsruimten noteerde 9,0% (zonder leverage). De huurtransacties tegen het einde van 
2017 kunnen een positieve werking hebben op het rendement in 2018.

Economie 2017
In 2017 heeft de economie zich positief ontwikkeld: het BNP groeide met 3,3% en de productie en handel 
zijn toegenomen. De werkgelegenheid groeit en de werkloosheid is gedaald tot 4,4%. Het vertrouwen van 
consumenten en producenten is eveneens gegroeid en dat stimuleert ook de bestedingen. De lage rente stimuleert 
de investeringen en de huizenmarkt.

Wij verwachten dat de Nederlandse economie zich in 2018 ook nog positief zal blijven ontwikkelen; mogelijk met 
een lichte stroomversnelling qua handel en bruto nationaal product. Wel zijn de eerste tekenen van krapte op de 
arbeidsmarkt al zichtbaar (onder meer in de bouwnijverheid) en dat kan weer leiden tot loonstijging.

Vorig jaar verwachtten wij dat de inflatie iets hoger zou uitvallen en dat de rente licht zou stijgen. Die verwachting 
is niet geheel ingelost. Voor de komende paar jaar verwachten wij dat de rente met stapjes omhoog zal gaan. Een 
eventuele stijgende loonontwikkeling kan een opwaarts effect op de inflatie gaan hebben.

Woningmarkt
De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn bijzonder. Er is een grote behoefte aan woningen in alle segmenten: de 
sociale huurwoningen, de koopwoningen én de vrije sector huurwoningen.

Maar de huidige voorraad van woningen op de markt sluit niet aan bij de huidige wensen en voorkeuren: veel 
mensen – zowel jongeren, gezinnen als ouderen – kiezen bij voorkeur voor wonen in de stad of een stedelijke 
omgeving. 

Hierdoor ontstaat er druk op de lokale markten. Dat is erg zichtbaar in Amsterdam en Utrecht, maar geldt ook voor 
andere gewilde steden. Er ontstaat weer ‘overloop’ vanuit de steden. In de regio Amsterdam wijken huishoudens al 
uit naar omliggende gemeenten, omdat er binnen Amsterdam geen geschikt of betaalbaar aanbod voorhanden is. 

De ingeschatte behoefte aan nieuwbouwwoningen voor de komende jaren is enorm: de schattingen lopen uiteen 
van 600.000 tot 1 miljoen woningen die op afzienbare termijn zouden moeten worden gebouwd. Veel gemeenten 
hebben plannen in de maak, maar het proces van plan tot oplevering kost tijd, vooral tot de start van de bouw.

De productie van nieuwbouwwoningen is – landelijk gezien – toegenomen, maar komt nog niet tegemoet aan 
de grote vraag. De mismatch tussen vraag en aanbod leidt tot forse prijsstijgingen. De schaarste zal hardnekkig 
blijven als de productie niet kan worden opgeschroefd en de doorlooptijd van ‘plan tot sleutel’ niet kan worden 
versneld. 

Daarnaast worden ontwikkelaars en bouwbedrijven geconfronteerd met hogere grondprijzen en bouwkosten, 
schaarste aan personeel en knelpunten in de bouwstroom, zowel bouwmaterialen als nutsvoorzieningen. Deze 
situatie wordt vertaald naar de markt, of het nu een particuliere koper is of een institutionele partij. 

De markt blijft gespannen in de sociale sector, de vrije sector en de koopsector. We verwachten dat ook in 2018 
en de daaropvolgende jaren de prijzen blijven stijgen, voor zowel koopwoningen als huurwoningen. 

In 2017 is de aandacht voor de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten, in het bijzonder de woningmarkt, 
toegenomen. De achtergrond hiervan was de leefbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de stad voor 
diverse huishoudens. 

Op een aantal lokale markten is het aanbod voor kopers en huurders zeer beperkt en woningzoekenden zien 
geen vervangend alternatief. Kopers zijn bereid om de vraagprijzen te overtreffen en meer te betalen voor de 
felbegeerde eigen woning. 

Het aanbod op de huurmarkt is in wezen gering en de doorstroming binnen die markt (onder andere 
scheefwoners) is beperkt. In de sociale sector zijn voor woningzoekenden wachttijden van een aantal jaren eerder 
regel dan uitzondering. 

De vrije sector huurmarkt kan binnen de woningmarkt een waardevolle rol spelen om de druk op de markt 
van koopwoningen en sociale huurwoningen te verlichten. De omvang van de vrije sector huurmarkt is nu nog 
te beperkt om direct effect te hebben op de gespannen verhoudingen tussen vraag en aanbod in de gehele 
woningmarkt. De vrije sector markt zou snel moeten groeien; vanuit institutionele beleggers is momenteel kapitaal 
voorhanden en Altera wil ook een bijdrage leveren. 

Naast meer vrije sector woningen willen wij ook sneller woningen realiseren waarin wonen en zorg op een voor de 
huurder goede manier is geregeld. Dit komt tegemoet aan de groeiende vraag van deze specifieke doelgroep (met 
name ouderen) en levert ook een bijdrage aan doorstroming op de woningmarkt.

Bovenal bepleiten wij een evenwichtige samenwerking tussen gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en 
investeerders om de markt werkelijk beter en sneller te bedienen. Doelgerichte samenwerking is een betere en 
meer duurzame oplossing dan interventie via regelgeving.

Op die manier kan een goede balans worden bereikt tussen de belangen van de belegger en die van de huurder. 
Wij willen in de vrije sector duurzame en goede woonproducten aanbieden tegen aanvaardbare huurniveaus 
(mede gelet op onze doelgroepen en hun inkomen). 

Wat ons betreft geldt die balans niet alleen voor wonen in de stad, maar ook voor winkelen en werken in de stad. 
De woon- en leefomgeving in de stad, de wijk en de buurt moet goed en toegankelijk zijn. Daarbij horen ook 
lokale winkelcentra voor de dagelijkse en wekelijkse bestedingen, locaties voor MKB en de maakindustrie, en 
werkplekken voor flexwerkers en zzp’ers. 

Winkelmarkt
In 2017 is de positieve omslag in de winkelmarkt zichtbaar en merkbaar geworden, niet alleen in de rendementen  
maar ook in de huurtransacties en de gebruikersvraag. 

Er zijn minder faillissementen en de leegstand in de betere winkelgebieden neemt af. In de betere winkelgebieden 
vestigen zich nieuwe (buitenlandse) winkelketens. Er zit groei in bestedingen en omzet.

De aanvangsrendementen in de beste binnenstedelijke winkelgebieden zijn verder gedaald en inmiddels op een 
scherp niveau beland. Op toplocaties stijgen bovendien de huren. Het is wel de vraag of de verhoudingen tussen 
enerzijds omzet en bestedingen en anderzijds huurniveaus en aanvangsrendementen op deze locaties goed met 
elkaar in de pas blijven voor een aantrekkelijk rendement in de komende jaren.

De consument heeft meer vertrouwen in de toekomst. De positieve stemming in combinatie met enige 
inkomensgroei zorgt voor toenemende bestedingen. In de aantrekkelijke binnensteden zijn de bezoekersaantallen 
toegenomen. Een diverse groep aan consumenten (van dagjesmensen tot buitenlandse toeristen) neemt tijd voor 
recreatief winkelen, veelal in combinatie met andere vrijetijdsbesteding, zoals musea, cultuur en horeca. 

Binnen het segment binnenstedelijk zijn de omzetten verbeterd, maar de consument is volatiel in zijn voorkeur: 
ketens en merken moeten zich steeds aanpassen om in de gunst van de consument te blijven. Daarnaast blijft het 
segment mode gevoelig voor online shopping. 
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Sommige recreatieve winkelgebieden – en de aanloopstraten – profiteren veel minder van de omslag. De  
consument kiest voor aantrekkelijke binnensteden. In dat opzicht blijft bij recreatief winkelen de tweedeling op  
de markt bestaan.

Ook het segment doelgericht winkelen profiteert nu van de conjunctuur. Voor een deel zal er sprake zijn van 
een inhaalvraag, vooral bij grotere bestedingen die gerelateerd zijn aan het herinrichten of verbouwen van de 
bestaande woning of het verhuizen naar een nieuwe woning. Dat zal de komende jaren nog wel zo blijven.

Consumenten geven meer uit aan food & convenience. Dit segment is ook minder gevoelig voor online winkelen. 
Goed gepositioneerde lokale winkelcentra bieden een hoger aanvangsrendement dan het binnenstedelijke 
segment en een solide en voorspelbare huurstroom. De hogere aanvangsrendementen en de stabiele cashflow 
zijn aantrekkelijk. Daarnaast kunnen wij via actief asset management waarde toevoegen en risico’s reduceren. Wij 
hebben daarom in 2017 onze strategische focus op dit segment aangescherpt.

Bedrijfsruimtemarkt
De markt van bedrijfsruimten profiteert ook van de aantrekkende economie. Ondernemers hebben meer 
vertrouwen en investeren in de groei van hun onderneming. Dat laat zich ook terugzien in het huurvolume dat wij 
hebben gerealiseerd in 2017 van € 2,8 miljoen op jaarbasis.

De effecten van een aantrekkende conjunctuur zijn als eerste zichtbaar in het logistieke segment. De vraag 
naar nieuwe grootschalige (> 20.000 m2) logistieke gebouwen en distributiecentra is gegroeid. Ook beleggers 
zijn in dit segment geïnteresseerd. In de loop van 2017 is het aanbod schaarser geworden, met scherpere 
aanvangsrendementen als gevolg. Het is eveneens een meer internationaal segment dan andere segmenten en 
sectoren, zowel qua huurders als aanbieders. 

Daarnaast groeit de gebruikersvraag naar multifunctionele bedrijfsgebouwen. Wij verwachten dat dit segment 
zich stabiel zal blijven ontwikkelen. Dat geldt met name voor de gebruikersvraag in topsectoren, zoals science, 
high tech, health & life sciences en agri & food. Deze bedrijfstakken zullen ook de komende jaren een grote 
behoefte houden aan hoogwaardige bedrijfsruimten.

Vanwege de aantrekkende gebruikersvraag naar bedrijfsruimten hebben wij in 2017 onderzocht welke 
bedrijfssectoren in een stedelijke omgeving een aantrekkelijke beleggingspropositie voor de toekomst vormen. 
De vraag was welke bedrijvigheid en werkplekken er in een stedelijke omgeving nodig zijn. Tenslotte werkt niet 
iedereen in een traditioneel kantoor; er zijn in Nederland meer mensen die een andere werkplek hebben, zoals in 
de maakindustrie.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door een gerenommeerd adviesbureau, hebben wij afgeleid dat de behoefte aan 
multifunctionele werkplekken binnen de stad toeneemt. Specifieke bedrijven (onder andere kennisgerelateerde 
sectoren en MKB) en zelfstandigen hebben een voorkeur voor flexibele, hoogwaardige werkplekken binnen de 
stad. Het aanbod neemt af of verschuift doordat plekken waar eerst bedrijven waren gevestigd worden ingenomen 
door woningontwikkeling. 

Duurzaamheid & ESG
Sinds jaren richten wij ons sterk op duurzaamheid van de portefeuilles. Door de jaren heen is al veel gedaan 
om te komen tot minder uitstoot, minder energie gebruik en meer groene, duurzame energie. Het hoofdstuk 
duurzaamheid & ESG in dit jaarverslag gaat hier uitgebreid op in.

Naar onze overtuiging maakt ons beleid de gebouwen en portefeuilles meer toekomstbestendig en leidt het ook 
tot risicoreductie. Het resultaat van deze voortdurende aandacht is een gezonde en groene portefeuille. Wij 
vinden het belangrijk dat duurzaamheid vooral concreet en tastbaar is voor belegger én huurder (zoals lagere 
energielasten). Wij onderschrijven de UNPRI-principes.

In 2017 werd de waarde van onze strategie en aanpak opnieuw gereflecteerd in hogere scores in de GRESB 
benchmark voor woningen, winkels en bedrijfsruimten. Zowel winkels als woningen behaalden de maximale 
vijfsterrenstatus en bij bedrijfsruimten komt deze status binnen bereik. We behaalden een tweede plaats in de 
Europese rangorde van GRESB. 

Duurzaamheid beperkt zich niet tot techniek: het belang van het meewegen van ESG-criteria (Environment, Social, 
Governance) neemt toe. In onze strategie hebben wij geformuleerd hoe wij de ESG-criteria in onze uitvoering gaan 
incorporeren. 

Hetzelfde geldt voor de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Wij gaan de SDG’s 
vertalen naar onze Programma’s van Eisen en via rapportages inzichtelijk maken.

Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord aangegeven het overheidsbeleid voor verduurzaming in de komende jaren 
te willen intensiveren. Dat heeft ook effect op vastgoed. Door ons beleid en onze aanpak bieden onze portefeuilles 
daarbij een goede uitgangspositie. Vanaf 2021 dient de nieuwbouw te voldoen aan de BENG-normen (bijna 
energieneutraal). Dit zal in 2018 deel uitmaken van het acquisitiebeleid.

De organisatie: werken aan kwaliteit
Onze fondsen worden gewaardeerd en wij willen blijven voldoen aan de wensen en voorkeuren van onze 
aandeelhouders. Daarom hebben wij in 2017 over de volle breedte aan onze strategie en onze bedrijfsvoering 
gewerkt. De voortgang hebben wij ook met onze aandeelhouders besproken. 

Naar onze overtuiging heeft deze heroriëntatie geleid tot een strategie met een heldere focus, een sterker 
organisatieplatform en een betere relatie met onze aandeelhouders. 

De heroriëntatie heeft ook geleid tot een vernieuwing van onze marketing en communicatie, zoals te zien is aan dit 
jaarverslag en onze website.

In het contact en de relatie met onze aandeelhouders hebben wij meer aandacht gegeven aan openheid. We 
hebben onder andere de vorm en inhoud van de kwartaalrapportages aangepast zodat de hoofdlijnen helder in 
beeld komen. In deze lijn hebben wij ook onze jaarlijkse beleggingsplannen aangepast. 

We hebben alle relevante documentatie en presentaties voor buitenlandse beleggers aangepast en vertaald, zoals 
de INREV DDQ, en we hebben een online dataroom ingericht. In 2018 gaan wij in contact treden met buitenlandse 
beleggers, daarbij ondersteund door een hiertoe ingeschakelde placement agent. 

We willen dat onze aandeelhouders het vertrouwen houden dat de organisatie kwaliteit levert, efficiënt is en 
voldoet aan alle eisen (wet- en regelgeving, toezicht, richtlijnen en best practices). 

Naast onze eigen rapportages zijn er ook externe meetmethoden. De INREV biedt een self-assessment tool aan 
waarmee we kunnen laten zien in hoeverre we voldoen aan de richtlijnen Corporate Governance en de richtlijnen 
van INREV op aspecten zoals rapportages, duurzaamheid, taxatieproces, managementkosten en liquiditeit. Wij 
hebben van deze tool gebruik gemaakt en uitstekende scores behaald. De uitkomsten hebben wij met onze 
aandeelhouders gedeeld.

Wij hebben de overgang van ISAE 3000 naar ISAE 3402 in gang gezet en met ingang van 2018 werken wij binnen 
dit nieuwe kader.

Wij hebben in 2017 met de aandeelhouders mogelijke verbeteringen van de liquiditeit van de fondsen besproken. 
Daarbij is ook de mogelijkheid voor secondary trade verbeterd, zodat aandeelhouders daarvan gebruik kunnen 
maken.

De organisatiekosten zijn ten opzichte van 2016 over 2017 een fractie hoger uitgekomen, op circa 38,1 
basispunten. Overeenkomstig de aanbevelingen van de Pensioenfederatie hebben wij in 2017 per kwartaal aan 
aandeelhouders de uitvoeringskosten gerapporteerd. Deze rapportage omvat naast de vermogensbeheerkosten 
ook de transactiekosten. 
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Vanwege onze geïntegreerde structuur vinden wij de Total Expense ratio (TER) ook een belangrijke factor van de 
uitvoeringskosten. De TER over 2017 kwam uit op 37,1 basispunten ten opzichte van de gross asset value.

Eveneens met het oog op optimale ondersteuning is het vastgoedsysteem Reaturn verder geoptimaliseerd. 
Daarmee kunnen wij nog efficiënter voorzien in de informatiebehoeften op alle niveaus in de organisatie.

De implementatie van het taxatiemanagementsysteem (TMS) is gestart. De afronding daarvan zal in 2018 
plaatsvinden. Met het TMS wordt het taxatieproces transparanter en efficiënter.

Wij schakelen externe beheerders in voor het dagelijkse beheer en onderhoud. Hierdoor loopt het contact met 
onze huurders veelal via deze partijen. We zorgen voor heldere aansturing van externe vastgoedmanagers. Via 
monitoring en extern onderzoek over huurdertevredenheid volgen wij de kwaliteit en services. 

In 2017 is gewerkt aan de implementatie van Redex, een platform voor elektronische informatie-uitwisseling in de 
vastgoedmarkt. Dit maakt een volledige gegevensoverdracht tussen de beheerders en het fonds mogelijk. 

Onze asset managers bezoeken frequent de objecten. Voor alle sectoren onderkennen we het belang van contact 
met huurders door het accountmanagement in onze teams. Bij de sectoren Winkels en Bedrijfsruimten vindt 
regelmatig contact en overleg plaats met bepalende huurders binnen deze sectoren.

De aandacht voor privacy en IT-security bij aandeelhouders en toezichthouders is toegenomen, mede als gevolg 
van regelgeving. Wij hebben awareness trainingen en penetratietests uitgevoerd en de disaster recovery en de 
uitwijk aangescherpt. 

Verder is het IT-beheer opgedragen aan een externe partij. 

Vanwege de nieuwe privacyregels is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. 

Verder is een aantal taken inzake compliance opgedragen aan het Nederlands Compliance Instituut (NCI).

De HR-capaciteit hebben wij uitgebreid. Er is een strategisch kader voor personeelsbeleid opgezet, met een focus 
op opleidingen en het vergroten van competenties. 

Het aantal medewerkers van Altera is in 2017 gegroeid van 29 naar 31 fte’s door onder andere extra inzet 
op investor relations en accountmanagement bij Woningen en Winkels. Vacatures als gevolg van vertrek zijn 
inmiddels ingevuld.

In 2017 is de periodieke during employment screening van personeel uitgevoerd. Ook is er meer flexibiliteit 
georganiseerd, zoals het op afstand werken met laptops. 

Research
Research staat aan de basis van onze strategie en ons beleid. Wij verrichten eigen onderzoek en gebruiken 
daarvoor zowel interne als externe databases en bronnen. Wij hebben de dataverzameling van marktgegevens 
verder gestructureerd en enkele externe databases toegevoegd. Waar nodig schakelen wij externe partijen in om 
voor ons of met ons onderzoek te doen. 

Daarnaast is een nieuwe methode ontwikkeld om de kwaliteit van een object, de huurders en de locatie te 
analyseren. Dit Quality-Score Model ondersteunt een aantal uitvoerende processen, van acquisitie tot beheer 
(assetplannen, 10-jaars budgetten, hold/sell analyse). 

In 2017 hebben wij een softwaretool geïmplementeerd om de attributie analyse van de gehele portefeuille naar 
een hoger niveau te tillen. 

Vooruitzichten 2018
We voorzien dat 2018 – na 2017 – ook een positief jaar zal worden voor de beleggingsmarkt van Nederlands 
vastgoed.

Het rendement van de sector Woningen kan in 2018 door huidige verhoudingen tussen vraag en aanbod op 
de woningmarkt opnieuw een hoog niveau bereiken. Wij zijn behoudend in onze vooruitzichten en achten een 
totaalrendement van 8% - 9% haalbaar en waarschijnlijk. 

In 2018 komen wij voor de sector Woningen in de buurt van een fondsomvang van € 1,5 miljard en een verdere 
groei naar € 2 miljard zal zich daarna aftekenen. Ook de grens van 5.000 woningen (inclusief pijplijn) in beheer 
zullen wij in 2018 passeren.

Het rendement van de sector Winkels kan door de positieve economie, de inkomensontwikkeling, de bestedingen 
en de positieve houding van consumenten in 2018 een vergelijkbaar niveau bereiken als in 2017 (6% tot 7%). De 
positieve lijn van een hoog volume aan huurcontracten denken wij in 2018 te continueren.

De intensieve aanpak van een aantal winkelobjecten (zoals Houten) zal zijn afronding vinden en positief 
bijdragen aan de portefeuille. Naar verwachting wordt in 2018 de dispositie van enkele objecten afgerond. Hierna 
zal het winkelfonds de acquisitie weer gaan oppakken.

Het rendement van de sector Bedrijfsruimten kan door de positieve economie en de groei van de wereldhandel, de 
(e-commerce) logistiek en de werkgelegenheid opnieuw een aantrekkelijk niveau bereiken (7% - 8%).

We hebben voor 2018 een nieuwe strategie voor de sector Bedrijfsruimten. Daarin ligt de focus op een aantal 
kansrijke bedrijfstakken en branches en het werken in een stedelijke omgeving. 

Binnen de stedelijke omgeving zullen wij ook logistieke objecten in de portefeuille hebben, maar ‘big box logistics’ 
vallen buiten de focus van de vernieuwde strategie. Wij zullen in 2018 een aantal beleggingen disponeren.

Economische vooruitzichten
Vanzelfsprekend speelt de ontwikkeling van de rente een rol van betekenis. De consensus is dat de rente ondanks 
een lichte stijging voorlopig op een laag niveau blijft.

Daarnaast blijft onze economie gevoelig voor externe factoren, zoals haperingen in grote economieën (met name 
VS en China), drastische aanpassingen van monetair beleid, ontwikkeling van de wereldhandel alsook crises en 
conflicten. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en verkiezingen in andere (EU-)landen kunnen ook een 
factor vormen. 

Deze externe factoren zullen ook andere beleggingscategorieën beïnvloeden. In historisch perspectief zal het 
effect op het vastgoed het minst zijn. De kans lijkt gering dat in 2018 deze risico’s een negatieve impact zullen 
hebben op de Nederlandse vastgoedmarkten, maar het valt niet uit te sluiten.

Gelet op de macro-economische context hebben wij de sterke overtuiging dat onze kern-strategie, gericht op een 
voorspelbaar (direct) rendement en een laag risicoprofiel, de meest zinvolle benadering is en het beste aansluit bij 
lange termijn beleggers met een risicoavers profiel. 

Tot slot willen wij onze medewerkers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar. 
De goede resultaten zijn een gezamenlijke prestatie. En daarmee is ook gewerkt aan een fundament voor een 
voorspoedig 2018. 

Ook spreken wij onze waardering en erkentelijkheid uit naar onze aandeelhouders en raad van commissarissen 
voor hun steun en betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar.

INREV TER

Systemen en 
processen 

TMS

Externe  
beheerders 

Redex

Contact met de 
huurders

Privacy en  
IT-security

Extern IT-beheer

Privacyregels

Inschakeling NCI

HR

Personele 
bezetting

Screening

Basis voor  
beleid 

Q-score  
model

Attributie tool

Positieve  
verwachtingen 2018 

Rendement woningen 
2018: nog steeds hoog 

en solide 

Woningen groeit  
richting € 1,5 miljard

Rendement winkels 
2018: positieve lijn 

wordt vastgehouden

Portefeuille in lijn 
met focus op food & 

convenience

Rendement 
bedrijfsruimten 2018: 

hoog direct rendement 
Vernieuwing van de 
strategie: kansrijke 
sectoren in de stad

Disposities

Ontwikkeling rente en 
economie 

Mondiale  
ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen 
beïnvloeden ook andere 

asset classes

Core risico profiel

Ten slotte

22 23

DirectieverslagDirectieverslag



Best practices in de 
vastgoedbranche
Diverse organisaties vaardigen richtlijnen uit en doen aanbevelingen die bijdragen aan de professionalisering van 
de institutionele vastgoedbranche. Dit leidt tot een verdere verbetering van de transparantie in de sector. De voor 
Altera in dit kader belangrijke organisaties zijn INREV, IVBN, StiVAD, IPD/MSCI, IVS en RICS en voor duurzaamheid 
& ESG zijn dat UN PRI en GRESB (zie ESG-verslag). Deze organisaties verzorgen veelal ook voor Altera relevante 
benchmarks en best practices. Wij participeren waar mogelijk intensief in verschillende werkgroepen binnen deze 
organisaties. 

INREV
INREV (European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles) is in 2002 opgericht en Altera 
is vanaf het begin ook lid. Sindsdien heeft INREV diverse richtlijnen en aanbevelingen gepubliceerd die 
vervolgens zijn geïntegreerd in de periodiek geactualiseerde rapportage ‘INREV Guidelines’. INREV heeft ook een 
normenkader ontwikkeld voor corporate governance met de mogelijkheid voor self-assessments (zie elders in het 
jaarverslag het onderdeel Corporate governance).

Op de website van INREV (www.inrev.org) zijn deze richtlijnen en aanbevelingen te downloaden. Voor zover van 
toepassing, gelet op de structuur van de sectorfondsen en de managementorganisatie, voldoen wij in hoge mate 
aan deze richtlijnen.

INREV heeft aanbevelingen gedaan voor aangepaste net asset value calculaties waarbij rekening wordt 
gehouden met diverse correcties ten opzichte van de reguliere verslaggeving volgens IFRS. Deze aanpassingen 
zijn slechts in beperkte mate van toepassing voor Altera. De voor Altera meest relevante correctie is die voor 
overdrachtsbelasting, maar daarvoor hebben wij gekozen voor een compensatieregeling overdrachtsbelasting.

De definitie van de organisatiekosten die Altera hanteert komt overeen met de definitie van INREV. Wij relateren 
de organisatiekosten aan het gemiddeld beheerd vermogen (zijnde de vastgoedbeleggingen plus liquiditeiten 
beschikbaar voor herbelegging). 

INREV onderscheidt twee maatstaven voor deze kosten: de TER, zijnde de total expense ratio (managementkosten 
inclusief kosten van het fonds gedeeld door ofwel de gemiddelde net asset value of de gross asset value) en de 
REER, zijnde de real estate expense ratio die ook rekening houdt met andere kostensoorten.

De total expense ratio over 2017 is voor Altera (alle sectoren tezamen) als volgt:

t.o.v. gross asset value 
(grondslagen INREV)

t.o.v. net asset value 
(grondslagen INREV)

t.o.v. beheerd vermogen 
(grondslagen Altera)

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Organisatiekosten  
(in € x 1.000)  7.255  6.635  7.255  6.635  7.255  6.635 
Total expense ratio  
(in basispunten) 37,1 36,6 37,9 37,3 38,1 37,5
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Effect overdrachts-
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Vorige functies • Managing director investor relations Syntrus Achmea Real Estate & Finance (2013-2016)
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• Director investor relations Achmea Vastgoed (2002-2008)
• Senior manager productmanagement Achmea Pensioenen (2000-2002)
• Manager pensioenfondsen PVF Achmea (1998-2000)
• Directeur secretariaat Scheepvaart & Grafische Industrie (1996-1998)
• Diverse posities GAK/UWV (1980-1995)

Opleiding Diverse leergangen
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Drs. C.J.M. van den Hoogen RA MRE MRICS (1963)

Nationaliteit Nederlandse
In dienst 1 februari 2001
Benoemd 4 juli 2006
Vorige functies • KPMG Accountants NV (1987-2001)

• Vanaf 1995 senior manager branchegroep Vastgoed
• Vanaf 1987 medewerker controle- en adviespraktijk

Opleiding Bedrijfseconomie VU, Postdoctoraal accountancy, Postdoctoraal Vastgoedkunde

Ing. E.G.M. Wessels MRE MRICS (1963)

Nationaliteit Nederlandse
In dienst 1 januari 2014
Benoemd 1 mei 2014 (AvA besluit van 11 december 2013)
Vorige functies • NSI (2009-2013)

• Directeur assetmanagement kantoren en bedrijfsruimten (2013)
• Directeur bouw en ontwikkeling (2009-2012)

•  Dura Vermeer Vastgoed (1998-2009)
• Projectmanager (1998-2003), adjunct-directeur (2004-2006) en directielid (2007-2009)
• Bedrijfsleider Van der Velde Bouw (1989-1995) en Vermeer Bouw (1995-1997)

Opleiding HTS Bouwkunde, Postdoctoraal Vastgoedkunde

24 25

DirectieverslagDirectieverslag

http://www.inrev.org


De total expense ratio (TER) en de real estate expense ratio (REER) in basispunten ten opzichte van de gross 
asset value (GAV) is per sector als volgt:

(in % van gross asset value)
INREV TER INREV TER INREV REER

gemiddeld 2013-2017 2017 2016 2017 2016

Woningen 0,346% 0,376% 0,362% 0,95% 1,09%
Winkels 0,342% 0,365% 0,369% 0,99% 0,97%
Bedrijfsruimten 0,354% 0,371% 0,371% 1,42% 1,27%

Totaal alle sectoren 0,347% 0,371% 0,366% 1,01% 1,05%

De verschillen in de total expense ratio per sector vloeien met name voort uit taxatiekosten en de niet-
verrekenbare omzetbelasting.

Volgens de meest recente marktstudie van INREV uit december 2016 bedragen de gemiddelde management-
kosten van ‘core’ vastgoedfondsen 69 basispunten (vóór performance fee die Altera overigens niet hanteert) 
van de gross asset value en 98 basispunten van de net asset value. Altera zit hier ver onder met 37 basispunten 
op gross asset value over 2017 en 38 op net asset value. Wij hebben de ingevulde INREV due diligence 
questionnaires beschikbaar ten behoeve van prospectieve aandeelhouders. Deze worden jaarlijks geactualiseerd.

INREV heeft een ‘Standard data delivery sheet’ (SDDS) opgesteld met de bedoeling dat de aangesloten 
beleggingsfondsen op de voorgeschreven wijze elk kwartaal rapporteren aan hun aandeelhouders. Altera 
verstrekt elk kwartaal de INREV SDDS aan de aandeelhouders. 

IPD Nederlandse Vastgoedindex
Sinds 1995 verzorgt MSCI/IPD een vastgoedbenchmark voor de performance van beleggingen in Nederlands 
vastgoed, onderverdeeld naar sectoren. Ruim 65 portefeuilles, met een totale omvang van € 43 miljard, worden 
in de Nederlandse index gemeten. De deelnemers verstrekken hun taxatie-, transactie- en exploitatiegegevens en 
op basis daarvan worden de rendementen berekend (tijdgewogen en conform de GIPS-standaarden). Het taxeren 
geschiedt volgens de geldende taxatiestandaarden van de International Valuation Standards Council (IVS) en 
het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed (plus Addendum Grootzakelijk Vastgoed) van het Nederlands Register 
Vastgoed Taxateurs (NRVT). Wij bewaken dat onze externe taxaties hieraan voldoen. De aan MSCI aangeleverde 
gegevens sluiten wij aan op de in de jaarrekening opgenomen cijfers.

IVBN
De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) is een belangenbehartigingsorganisatie 
waarvan de leden gezamenlijk zo’n 90% van het institutionele Nederlandse vastgoedvermogen 
vertegenwoordigen.

De leden dienen te voldoen aan een Code of Ethics en er is een Model Interne Gedragscode opgesteld. Voor 
het verkopen van huurwoningen is een specifieke code opgesteld die rekening houdt met de belangen van de 
huurders. Wij voldoen aan deze codes en de gedragscode voor onze medewerkers is mede hierop geënt. Voorts 
houden wij een transactieregister bij voor vastgoedtransacties. In het platform Integriteit wisselen de leden 
ervaringen uit over de praktische invulling van integriteitscontroles.

Lage kosten

INREV SDDS

Benchmarking  
portefeuille- 

rendement

IVBN-lid

Code of ethics

Trends en ontwikkelingen 
in de vastgoedmarkt
De Nederlandse vastgoedmarkt heeft een positief jaar achter de rug. Dit blijkt uit diverse indicatoren waarvan wij 
de ontwikkelingen in de afgelopen jaren in de navolgende grafieken weergeven. Hieruit blijkt onder meer:

• Forse toename van het investeringsvolume per sector, waarbij met name kantoren sterk stegen (blz 27)
• Aandeel buitenlandse beleggers neemt verder toe in 2017 tot 68% (blz 28)
• Van het beleggingsvolume heeft 54% betrekking op portefeuilletransacties (blz 28)
• De aanvangsrendementen laten vanaf 2012 een dalende trend zien en het verschil met de 10-jaars staatsrente 

is nog steeds fors (blz 29)
• Het aantal pensioenfondsen neemt ook in 2017 verder af, deze krimp is het grootst bij 

ondernemingspensioenfondsen (blz 30)

Forse toename beleggingsvolume
In 2017 is de beleggingsactiviteit in Nederlands vastgoed gestegen tot recordhoogte, van € 13,5 miljard in 2016 
naar € 22,9 miljard in 2017. Alle sectoren hebben een fors hoger beleggingsvolume te zien gegeven dan in de 
afgelopen tien jaar het geval was.

Ontwikkeling investeringsvolumina per sector in € x miljoen 2008-2017  
(bron: PropertyNL)
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Meer beleggingen uit buitenland
Bij buitenlandse beleggers was de toename van het beleggingsvolume zowel in geld als procentueel fors groter 
dan bij Nederlandse beleggers, waardoor hun aandeel aanmerkelijk is gegroeid. 

Ontwikkeling investeringsvolume (€ x miljoen) en aandeel Nederlandse en buitenlandse 
beleggers in jaarlijks transactievolume (bron: PropertyNL)
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Ongeveer 45% van de beleggingen vond plaats in de agglomeraties van de vier grote steden; Amsterdam was met 
bijna 30% het populairst. 

Groot aandeel portefeuilletransacties
Het hoge beleggingsvolume in alle sectoren wordt mede veroorzaakt door de grote hoeveelheid portefeuille-
transacties. In het commercieel vastgoed zijn er ook veel single-asset transacties, maar in de woningsector 
gebeurt dat minder door de beperkte beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties.

Aandeel single asset- en portefeuilletransacties 2017 (bron: PropertyNL)
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Aanvangsrendementen blijven dalen
In alle sectoren zijn in 2017 de aanvangsrendementen op de toplocaties gedaald. De daling blijft niet beperkt tot 
toplocaties, maar is waarneembaar bij een breed scala van goede locaties in alle segmenten. Alleen op de slechte 
locaties zijn de hiervoor kenmerkende hoge aanvangsrendementen gestabiliseerd. 

Kantoren (in Amsterdam) en woningen kennen de laagste aanvangsrendementen, rond de 4%; winkels 
en bedrijfsruimten zitten daar nog duidelijk boven. Zolang de rente onder de 1% blijft, zullen de 
aanvangsrendementen zich op de huidige lage niveaus blijven bewegen. 

Bruto aanvangsrendement op toplocaties per sector en de 10-jaars rente  
(bronnen: diverse makelaarskantoren, PropertyNL, Vastgoedmarkt, bewerking Altera)
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Institutionele beleggers en 
vastgoedbeleggingen
In 2017 is het aantal pensioenfondsen verminderd van 297 naar 268, waarbij vooral kleinere 
ondernemingspensioenfondsen zijn opgeheven. 

Ontwikkeling aantal pensioenfondsen in Nederland (bron: DNB Statistiek)
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Het belegd vermogen is uiteraard niet verdwenen: met name bedrijfstakpensioenfondsen, verzekeraars en - als 
nieuwe spelers - algemene pensioenfondsen hebben in 2016-2017 aanspraken overgenomen van verdwijnende 
pensioenfondsen.

Het vermogen van kleinere pensioenfondsen, die weinig in vastgoed belegden, is terechtgekomen bij grotere 
fondsen. Die wenden doorgaans wel een deel van hun vermogen aan voor vastgoedbeleggingen. Daarom is er de 
laatste jaren eerder meer dan minder vermogen beschikbaar gekomen voor vastgoed.

Krimp aantal 
pensioenfondsen

Nieuwe spelers

Meer vermogen 
voor vastgoed
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ESG-verslag 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO)

Altera en Corporate Responsibility

Altera wil als manager op een verantwoorde, transparante en integere manier in Nederlands vastgoed beleggen. 
Daarom maakt Corporate Social Responsibility (CSR) bij ons integraal onderdeel uit van ons beleid rond de 
verwerving en exploitatie van vastgoed. CSR gaat verder en is breder dan duurzaamheid, dat vooral betrekking 
heeft op onze milieudoelstellingen en de verantwoording die we daarover afleggen. 

Corporate Social Responsibility gaat ook over de manier waarop wij zaken doen, in de maatschappij staan en 
omgaan met onze medewerkers en andere stakeholders in onze business keten, inclusief de ‘omgeving’ van het 
vastgoed. 

Wij leggen over onze CSR verantwoording af aan al onze stakeholders. Dat zijn de aandeelhouders die investeren 
in de fondsen van Altera, maar ook huurders, gebruikers, adviseurs, consumenten, leveranciers en beheerders. 

Sleutelbegrippen zijn transparantie, integriteit, verantwoord ondernemen en oog voor de belangen van de 
werknemers. Wij hebben de overtuiging dat invulling geven aan deze normen en waarden een gunstig effect heeft 
op waarde, risico en rendement. 

Corporate Social Responsibility wordt veelal uitgesplitst naar drie aspecten: Environmental, Social en Governance 
(doorgaans kortweg aangeduid als ESG). 

Wij leggen verantwoording af over CSR aan de hand van meetbare criteria, benchmarks en afgesproken codes. 
Ons uitgangspunt is dat investeringen in duurzaamheid ten minste rendementsneutraal zijn en kiezen daarbij een 
pragmatische benadering, met toepassing van bewezen technieken, aangevuld met pilots voor nieuwe technieken. 

Altera gebruikt voor het vaststellen en verbeteren van de gebouwprestaties in de portefeuille onder meer 
nationaal erkende meetmethoden zoals het Energielabel en GPR Gebouw. Dit zijn de meest toegepaste 
instrumenten voor het meten van de duurzaamheid van Nederlandse vastgoedportefeuilles. Om de prestaties van 
de verschillende portefeuilles te meten nemen wij ook deel aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB), waarin CSR ook wordt uitgesplitst naar Environmental, Social en Governance. Daarnaast streven wij na 
om zoveel mogelijk te rapporteren conform de INREV-richtlijnen voor Sustainability Reporting. 

Wij onderschrijven de UNPRI-principes (Principles for Responsible Investment) van de Verenigde Naties en 
hebben ons begin 2017 aangesloten bij de PRI Association. Dit betekent voor ons dat wij in de komende jaren 
actief de beginselen verder zullen inbedden in ons beleid en organisatie. 

Daarnaast zoeken we aansluiting met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 
Met name SDG 11: ‘Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable’ heeft een duidelijke connectie met 
ons werkveld. In 2018 zullen we hierin onze eigen prioriteiten definiëren en de onderliggende specifieke, 
tijdsgebonden en meetbare doelen bepalen. Voor deze doelen zullen wij bedrijfsspecifieke KPI’s formuleren.

Ambitie

Stakeholders

Normen en 
waarden

CSR & ESG

Verantwoording

Meetbaarheid

UN PRI

UN SDG

ESG
Duurzaamheid en de ethische impact van Altera wordt uitgesplitst naar de genoemde drie aspecten: 
Environmental, Social en Governance.

Milieukundig (Environmental)
Altera richt zich op het continu reduceren van het energie- en watergebruik, en afvalproductie. We streven 
naar het verbeteren van Energieprestatiecertificaten en GPR Gebouw-scores door het gefaseerd nemen van 
maatregelen in onderhoud, en door acquisities en renovaties. 

De route hiervoor is vastgelegd in de Strategie Duurzaamheid & ESG 2018-2020. Hierin staan de doelen, zoals het 
behalen van 100% groene portefeuilles met energielabel A, B of C en een verdere verlaging van de bijbehorende 
energie-index. Op de thema’s milieuzorg, comfort, binnenmilieukwaliteit en waterbesparing wil Altera GPR score 
‘7’ of hoger behalen voor de gebouwen in de portefeuille. 

Energieverbruik 2017

Om een goed beeld te krijgen van het energieverbruik van de portefeuille meten we sinds een aantal jaren het 
elektra- en gasverbruik van onze verhuurbare eenheden met slimme meters en geaggregeerde data verkregen 
van energiemaatschappijen. Onderstaande tabel laat zien dat het energieverbruik van de Altera-portefeuilles 
gunstiger is dan het Nederlands gemiddelde. De bedrijfsruimten hebben we buiten beschouwing gelaten, vanwege 
de grote diversiteit in bedrijfsactiviteiten en de verhouding van inpandig kantoor en opslagruimte. 

Reductie van 
energie, water en 

afval

Strategisch kader

Energieverbruik 
vergelijken
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Gemiddeld elektra- en gasverbruik verhuurbare eenheden Altera 2017 ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde (bronnen: CBS, RVO en Altera)

Energiegebruik Altera berekening voor 2017 Altera NL Altera NL

Woningen
Appartementen 3.108 kWh 3.275 kWh 1.061 m3 1.400 m3

Grondgebonden 3.249 kWh 3.400 kWh 1.297 m3 1.530 m3

Winkels
Winkelcentra 21.216 kWh 35.000 kWh NB 12.500 m3

Alignment met overheid

Overheden zetten in toenemende mate beleid in op het terrein van duurzaamheid & ESG. Het kabinet heeft in 
het Regeerakkoord doelstellingen geformuleerd over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In 2021 
moet een substantieel deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij zijn. De ambitie van 
het kabinet is dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos 
worden opgeleverd. Voor het eind van de kabinetsperiode wil het kabinet 30.000 tot 50.000 bestaande woningen 
per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval zodanig energie-efficiënt te maken dat ze op korte termijn gasloos 
gemaakt kunnen worden. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht. 

Ook lokale overheden (gemeenten) die de woon- en leefomgeving aantrekkelijk en vitaal willen houden, stellen 
eisen aan nieuwbouw, bestaande bouw en inrichting van de openbare ruimte (milieuzones). Mede gelet op het 
Regeerakkoord verwachten wij dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren sterker zal doen gelden.

Parijs 2030

De Rijksoverheid heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van ‘Parijs 2030’. De VN-klimaatconferentie 
van eind 2015 leidde tot het Akkoord van Parijs, dat op 22 april 2016 door 174 landen is ondertekend. Er is in 
een wettelijk bindend kader afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de 
klimaatopwarming beperkt blijft (streven 1,5 graad, maximaal 2 graden) ten opzichte van het pre-industriële 
niveau. Dit vergt een sterke afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen, een belangrijke oorzaak van de 
overmatige CO2-uitstoot. 

Gebouwen zijn in Nederland verantwoordelijk voor meer dan 30% van de CO2-uitstoot. Daarmee zijn gebouwen 
de grootste vervuilers, meer nog dan de categorie ‘verkeer en vervoer’. Dat betekent dat we voor onze 
gebouwen minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen, door energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. 

Dit doen we onder meer door betere isolatie van onze gebouwen, het vervangen van enkel glas door HR++ dubbel 
glas, het toepassen van LED-verlichting en slimme schakeling van verlichting, het gebruik van energiezuiniger 
installaties en het plaatsen van zonnepanelen. Op de lange termijn zullen we voor het verwarmen van onze 
gebouwen geen gebruik meer maken van gas; voor de recent opgeleverde woningcomplexen is dat nu al het geval. 
Wij onderzoeken de mogelijkheden en effecten van de omschakeling naar andere duurzame energieopwekking 
voor ruimteverwarming en warm tapwater en houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
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Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) 

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning 
vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De 
energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van drie eisen, de BENG-
indicatoren: 

• de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (< 25 kWh); 
• het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (minimaal 50%).

In 2018 wordt getoetst of de eisen qua kosten op een optimaal niveau liggen. Onze verwachting is dat de eisen 
voor het grootste deel van onze gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2020. Een consequentie van de eisen 
is dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd moeten worden. Een gezond binnenklimaat is dan 
in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing. Bij de verdere ontwikkeling van BENG-
concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. 

Wij onderschrijven het belang van energiezuinigheid en comfort in de ervaring van de gebruiker en streven naar 
het toepassen van zeer energiezuinige concepten bij verwerving van nieuwe projecten, passend binnen onze 
duurzaamheidsdoelstelling.

Circulaire economie

De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. In een 
circulaire economie staat hoogwaardig hergebruik van materialen centraal en bestaat er nauwelijks afval. Een 
(tussen)doelstelling is een daling van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen tot 2030. Het wordt een flinke 
uitdaging om in die periode bij een gelijk bouwvolume een daling van 30 miljoen ton primair bouwmateriaal te 
realiseren. In de ontwerpfase wordt al nagedacht over montage in de bouw en demontage na gebruik. Een aantal 
eisen en specificaties liggen vast in onze prestatienormen en acquisitiecriteria. Wij zullen in toenemende mate 
aanvullende eisen opnemen naarmate het vakgebied zich verder ontwikkelt.

Sociale context (Social)

Huurders

Wij gaan de dialoog aan met woninghuurders over het gebruik van de woning en de mogelijkheden om de 
duurzaamheid daarvan te verhogen. Dit gebeurt met praktische hulpmiddelen, zoals een gebruikershandleiding. 
Ook krijgen woninghuurders een aanbod om zonnepanelen te plaatsen waarbij de baten voor de huurder hoger 
zijn dan de huurverhoging. 

Met zakelijke huurders maken wij gebruik van green lease met wederzijdse verantwoordelijkheden. Altera 
informeert huurders van winkels en bedrijfsruimten maandelijks over het werkelijke verbruik en de mogelijkheden 
om dit te reduceren. Zo stimuleren we huurders om het energiegebruik te beperken en creëren we betrokkenheid. 
Wij volgen de huurdertevredenheid actief met digitale hulpmiddelen.

We meten jaarlijks de tevredenheid van onze woninghuurders. Sinds 2015 participeren wij hiervoor in het 
Huurdertevredenheidsonderzoek Benchmark Institutionele Beleggers Woningen. In dit onderzoek wordt de 
tevredenheid gemeten omtrent de woning, het onderhoud, de woonomgeving en de dienstverlening van de 
vastgoedmanagers.

In samenwerking met de vastgoedmanagers vertalen wij de resultaten van het onderzoek naar focusplannen; de 
hieruit voortvloeiende acties monitoren wij gedurende het jaar.

BENG

Circulariteit

Actieve dialoog

Green leases

Tevredenheid

Focusplannen
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De resultaten over 2017 geven aan dat de huurdertevredenheid over de dienstverlening en het contact met 
de vastgoedgoedmanager gestegen is ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de benchmark. Op 
de onderwerpen ‘woning’ en ‘woonomgeving’ scoort Altera een gedeelde eerste positie. Op het onderwerp 
‘tevredenheid met de belegger’ is de hoogste score behaald van de deelnemende partijen. Op het onderwerp 
‘tevredenheid met de vastgoedmanager’ behaalden wij op een derde plaats een outperformance. Op de 
deelonderwerpen van de tevredenheid met de vastgoedmanager (klachtafhandeling, reparatieverzoeken, 
servicekostenafrekening) zijn het komende jaar verbeteringen te behalen.

Huurder tevredenheid Altera Benchmark Positie Altera

Woning 7,5 7,3 1 (gedeeld)
Woonomgeving 7,6 7,6 1 (gedeeld)
Tevredenheid belegger 6,9 6,7 1
Tevredenheid vastgoedmanager 6,5 6,4 3

Aandeelhouders

Onze aandeelhouders hechten veel waarde aan ESG. Zij ontvangen elk kwartaal inzicht in de voortgang 
en prestaties op het gebied van duurzaamheid op fondsniveau. In de Participantenraad is duurzaamheid 
een belangrijk onderwerp. De strategie duurzaamheid & ESG 2018 hebben wij in december 2017 aan de 
aandeelhouders toegelicht.

Leveranciers

Via externe vastgoedmanagers werkt Altera voor het onderhoud en renovaties met gerenommeerde 
onderhoudspartijen en aannemers. Sinds 2015 werken wij met landelijke, gecertificeerde uitvoerende partijen 
voor het correctieve onderhoud aan woningen aan de hand van afspraken over kwaliteit, klantcontact en 
uitvoering. Dit draagt bij aan een korte doorlooptijd en een hoge huurderstevredenheid.

Lokale gemeenschap

Altera investeert in de leefbaarheid en het draagvlak van de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door samen met 
winkeliersverenigingen activiteiten te organiseren in winkelcentra.

Personeel

Altera is een compacte organisatie met in totaal 36 medewerkers. Wij hanteren een marktconform 
beloningsbeleid met toetsing door een extern bureau. Elke medewerker krijgt een jaarlijkse beoordeling, plus 
opleidings- en trainingsmogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en te verbeteren. De opleidingen lopen 
uiteen van vaktechnisch opleidingen (bijvoorbeeld voor een master aan de Amsterdam School of Real Estate) 
tot trainingen voor persoonlijke effectiviteit. Voor de medewerkers organiseren we diverse in-company trainingen 
zoals “Omgaan met huurdersverenigingen” en “Flexibele huurcontracten woningen”. Ook bieden we onze 
medewerkers regelmatig de gelegenheid om bijvoorbeeld seminars bij te wonen. 

Alle medewerkers hebben een IT-beveiliging awareness training gevolgd.

Door een periodiek en vrijwillig Preventief Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) krijgt de medewerker inzicht 
in zijn of haar gezondheid.

Wij stimuleren medewerkers om, al dan niet met een financiële bijdrage van Altera, sociale werkzaamheden te 
verrichten buiten het bedrijf als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderstaand volgt een 
aantal voorbeelden. 

Betere resultaten
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The Gambian Children First: Inzet voor goed onderwijs aan kinderen in Gambia.  
Ing. S.P.M. Heijnen MRE, Asset Manager Bedrijfsruimten

“ Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben de door de Stichting The Gambian Children First gesponsorde skill 
centers een moeilijke tijd doorgemaakt. Het uiteindelijk geforceerde vertrek van de dictator president Jammeh 
heeft z’n littekens achtergelaten. Tijdens ons jaarlijks bezoek in mei 2017 bleek echter de veerkracht van de 82 
gesponsorde studenten. Zij zitten weer gemotiveerd in de banken. Zij willen zo graag leren! De komst van de 
nieuwe regering biedt het land kansen en hoop op een betere toekomst. Door de gezonde financiële situatie van 
de stichting waren wij naast het betalen van de schoolfee’s, zelfs in staat om voor de school Taku Leggaye de bouw 
van een extra lokaal te realiseren. Mede dankzij de steun van Altera! Nogmaals hartelijk dank.” 

Voor meer informatie verwijst Simon Heijnen u graag naar de website van de stichting www.gambianchildren.nl 

ALS / Tour du ALS Mont Ventoux  
Drs. E.R. Berger, Acquisitie Manager

“ Bij ons nichtje Marieke Bakker is enkele jaren geleden de ziekte ALS ontdekt, terwijl ze net aan het afstuderen was 
als arts. Samen met mijn vriendin Eva Hekkenberg zet ik mij daarom in om fondsen te werven voor de Stichting 
ALS, met als doel om een medicijn tegen deze ziekte te vinden. Wij hebben al een aantal keer deelgenomen aan de 
Tour du ALS; een fietstocht waarbij we drie keer de Mont Ventoux beklommen; de laatste samen met onze Marieke 
op de tandem. Ook hebben we een triatlon georganiseerd en verschillende andere evenementen. We hopen met 
onze inzet dat er veel geld wordt opgehaald zodat de ziekte ALS kan worden overwonnen.”

Amsterdam City Swim: Zwemmen in de grachten voor onderzoek ALS ziekte. 
Drs. E.J.H. van Luijn MCD, Hoofd Acquisitie

“ Als oud-waterpoloër ben ik drie jaar geleden gevraagd om mee te doen aan de Amsterdam City Swim. Ik was ik 
onder de indruk van de hoeveelheid vrijwilligers die dit mogelijk maken. Daarnaast was ik voornamelijk geraakt 
door de aanwezige zieke mensen, mede door hun jonge leeftijd. Je beseft op dat moment dat gezondheid alles is, 
en onze andere dagelijkse problemen helemaal niets voorstellen. Onderzoeksgeld is heel hard nodig voor deze 
ziekte. Ik zwem al drie jaar mee met veel donaties en ga dit jaar meedoen met mijn 11-jarige dochter.”

Stichting Bardo in Hoofddorp: Zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven.  
Ing. E.G.M. Wessels MRE MRICS, Directeur Portefeuillemanagement

“ Bardo in Hoofddorp biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg is niet meer gericht op 
genezing, maar op het totale welbevinden van iemand met een ongeneeslijke ziekte. Het doel van Bardo is om haar 
cliënten en andere betrokkenen in dit proces zo goed mogelijk te begeleiden en een zo hoog mogelijke kwaliteit 
in de eindfase van het leven te bieden (palliatieve zorg). Dit kan door zorg in het hospice of bij de cliënten thuis. 
Een belangrijke steunpilaar is het Bardo leerhuis: ervaring opdoen en delen, gericht op het welbehagen van de 
cliënten. Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht 
leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond. 
 
De financiering van de palliatieve zorg en de verdere ontwikkeling daarvan is geen vanzelfsprekendheid. 
Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) ondersteunt Stichting Bardo hierin door het werven van fondsen. 
Uitgangspunt hierbij is het creëren van een duurzame exploitatie van het hospice zonder winstoogmerk. Ik ben 
secretaris van de Stichting Vrienden van Bardo, met als speciale aandachtsgebieden vastgoed en duurzaamheid.” 
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Governance
Governance is het totaal van processen, gewoontes, beleid, wetten en regels dat van betekenis is voor de manier 
waarop mensen een organisatie sturen, besturen, beheren en controleren. Governance heeft ook betrekking op de 
relaties tussen de verschillende actoren (stakeholders) en de doelen van de organisatie.

In de GRESB methodiek heeft governance betrekking op het duurzaamheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende 
aanpak op portefeuille- en organisatieniveau. Wij hebben hiervoor een voortrollende driejaarlijkse strategie 
duurzaamheid & ESG met jaarlijkse bijstelling voor actuele resultaten en nieuwe inzichten. Deze strategie passen 
wij toe op de portefeuilles, met een vertaling naar acties op het gebied van onderhoud en investeringen.

Altera heeft een eigen gedragscode en onderschrijft de gedragscode van de IVBN. Al ons doen en laten houden 
wij (de directie, de Raad van Commissarissen en de medewerkers) voortdurend tegen het licht. De gedragscode is 
in 2017 geactualiseerd, evenals onze klokkenluidersregeling en de incidentenregeling. Wij verwijzen hiervoor naar 
onze website.

In het hoofdstuk Corporate Governance van dit jaarverslag lichten wij ons governancebeleid nader toe.

GRESB

Strategie

Gedragscode

Benchmark vastgoedfondsen door GRESB
Altera heeft een goed en bestendig track record op het gebied van duurzaamheid en ESG; de relatieve positie 
in de GRESB-benchmark onderstreept dat. De GRESB is uitgegroeid tot een veelgebruikte maatstaf om de 
duurzaamheidsperformance van vastgoedfondsen te meten. Als gestandaardiseerde benchmark voor alle 
vastgoedtypen ter wereld streeft GRESB naar meer transparantie in duurzaamheid. Over een reeks van jaren toont 
Altera een consistente prestatie in de benchmark, met een stijgende trend in de scores. In 2017 is voor Woningen 
en Winkels zelfs de hoogst haalbare 5 sterren status behaald. Onze ambitie is om in positieve zin te blijven 
onderscheiden op het gebied van duurzaamheid & ESG. 

Wij nemen sinds 2012 deel aan de benchmark met onze sectorportefeuilles. Onderstaand zijn de posities in de 
desbetreffende peer group weergegeven, en vervolgens ook de GRESB-scores. 

Portefeuille 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Woningen (NL) Positie 2e 2e 11e 1e 2e 2e

Score 45% 50% 50% 74% 74% 81%
Status Green Star Green Star Green Star

Aantal sterren 4 Stars 4 Stars 5 Stars

Winkels (NL) Positie 2e 2e 3e 3e 3e 2e

Score 45% 54% 56% 69% 70% 80%
Status Green Star Green Star Green Star Green Star

Aantal sterren 4 Stars 5 Stars

Bedrijfsruimten (EU) Positie 2e 4e 7e 7e 8e 7e

Score 45% 50% 50% 67% 67% 73%
Status Green Star Green Star Green Star

Aantal sterren 3 Stars 4 Stars

GRESB-score per sector
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Woningen

Peers

Winkels

Peers

Bedrijfsruimten

Peers

100% A-C

Sector Woningen: resultaten en doelen

Woningen 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Groene energielabels A t/m C [%] 100% (index 1,16) 100% (index 1,18) Energie-index ↓
Aantal zonnepanelen 3.055 1.764 3.500
Vermindering CO2-uitstoot -10,5% NB -5% per jaar
Gemiddelde GPR Woningen 6,90 6,85 7,0 (portefeuille); 7,5 (nieuwbouw) 
GRESB benchmark 2e NL, Green Star

5 Star rating 2e NL, Green Star Top 3 positie

Energielabels 

Wij hebben in 2017 verbeteringen doorgevoerd in honderden woningen. Sinds 2015 is de portefeuille volledig 
groen (100% label A, B of C) met het streven om het aandeel A-label te verhogen. Inmiddels heeft 40% van onze 
woningen een A-label.

Energielabels 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Groene energielabels A t/m C [%] 100% 100% Energie-index ↓
Gemiddelde energie-index 1,16 1,18 1,10
Percentage A-labels [%] 40% 35% 50%

Energielabels woningen Altera
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Aspecten GPR

Milieukundige voetafdruk

Het is ons doel om de milieukundige voetafdruk van de portefeuille te reduceren door het gebruik te 
beperken van energie en water en door de productie te reduceren van afval en CO2. In 2017 is een grote stap 
gezet om de milieukundige voetafdruk van de portefeuille te kwantificeren. Daarmee kunnen wij ook onze 
inspanningen meetbaar maken. In 2016 waren alleen de gegevens voorhanden van de algemene ruimten bij 
appartementencomplexen. Vanaf 2017 is het verbruik van bijna alle complexen en daarin begrepen ruimten 
beschikbaar gekomen. De gegevens over water en afval zijn nog slechts beperkt beschikbaar, maar hetgeen 
beschikbaar is, is desalniettemin hieronder weergegeven. De vermindering van de CO2-uitstoot is grotendeels toe 
te rekenen aan de collectieve inkoop van groene stroom. 

2017 2016
Relatieve wijziging 

t.o.v. 2016

Energieverbruik
Energieconsumptie (1.000 kWh) 55.485 2.333 -0,8%
Databereik portefeuille (%) 91% 3%

CO2-uitstoot
CO2-uitstoot (1.000 kilo) 13.691 651 -10,5%
Databereik portefeuille (%) 89% 3%

Watergebruik
Watergebruik (m3) 13.787 4.488 -16,9%
Databereik portefeuille (%) 7% 2%

Afval 260 -
Afval (1.000 kilo) 1% -
Databereik portefeuille (%) 20% -
Gescheiden afval (%)

GPR Gebouw

Het meetinstrument GPR Gebouw beoordeelt de woningen op de thema’s energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde

Energieprestatie Water Geluid Toegankelijkheid Toekomstgerichte 
voorzieningen

Aanvullende energie-
maatregelen

• Milieuzorg
• Materiaal

• Luchtkwaliteit
• Thermisch comfort
• Licht en visueel comfort

• Functionaliteit
• Technische kwaliteit
• Sociale veiligheid

• Flexibiliteit
• Belevingswaarde

Wij hebben de woningtypen in de woningportefeuille extern laten beoordelen met GPR Gebouw (nulmeting 
2012). Sindsdien zijn de woningen verbeterd, de GPR-beoordelingen aangepast en nieuwe woningcomplexen 
toegevoegd.

Eengezins-  
woningen

Appartementen

Gebruik van LED

GPR Gebouw 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Gemiddelde score 6,90 6,85 7,0 (portefeuille); 7,5 (nieuwbouw) 

Zonnepanelen

Eengezinswoningen
Bij mutatie plaatsen wij in een aantal complexen zonnepanelen. Per woning gaat het om zes, acht of tien panelen, 
afhankelijk van het verwachte huurdersverbruik, de ruimte op het dak en de oriëntatie op de zon. Uitgangspunt is 
dat de investering in tien jaar wordt terugverdiend, rekening houdend met huurniveau en lagere energielasten. 

Via een aanbod aan zittende huurders of op verzoek van huurders plaatsen wij in een aantal complexen 
zonnepanelen tegen huurverhoging. Met de huurverhoging wordt de investering in tien jaar terugverdiend. 
Uitgangspunt is dat huurder meer huur gaat betalen, maar minder energiekosten heeft, waarbij huurder er per 
saldo op vooruit gaat.

Bij nieuwbouwcomplexen met eengezinswoningen plaatsen wij standaard zonnepanelen ten gunste van de energie-
meter van de huurder. Dit zijn per woning ten minste acht zonnepanelen van ten minste 250 Wp per paneel.

Appartementen
Bij een aantal appartementencomplexen hebben wij zonnepanelen ten behoeve van de algemene elektra. De 
investering wordt in tien jaar terugverdiend via de servicekosten. Wij rekenen hierbij een productievergoeding per 
kWh toe aan de servicekosten. Netto levert dit voor huurders een voordeel op. Door de stijgende energieprijzen is 
er ook een indexatievoordeel te verwachten.

Bij nieuwbouw van appartementencomplexen plaatsen wij altijd zonnepanelen voor het collectieve 
elektraverbruik van onder andere liften en algemene verlichting. Het aantal panelen wordt afgestemd op 85% van 
het verwachte verbruik van de algemene voorzieningen.

Zonnepanelen 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Aantal geplaatste zonnepanelen 1.291 810 1.750 panelen 2018-2020
Aantal zonnepanelen cumulatief 3.055 1.764 3.500 in 2020
Opgewekte energieopbrengst zonnepanelen (MWh per jaar) 648 382 759
Reductie CO2-uitstoot (ton CO2 per jaar) 305 180 357 in 2020

Voorbeelden

LED-verlichting appartementencomplex Remalunet in Maastricht
In het complex Remalunet (59 appartementen) in Maastricht is de conventionele verlichting en noodverlichting in 
de algemene ruimten vervangen door LED-verlichting. 

De nieuwe armaturen zijn voorzien van multi-sensor techniek en werken op zowel een lichtsensor als een 
bewegingssensor. De armaturen hebben daarnaast een hoog/laagregeling. Op het moment dat iemand in het 
bereik van de ingebouwde radar komt gaat het verlichtingsarmatuur stapsgewijs helderder branden. Zodra de 
radar niemand meer detecteert gaat het armatuur na dertig seconden terug naar het lage niveau. De armaturen 
branden voor 20% als er geen beweging wordt gedetecteerd en voor 100% als er wel beweging wordt 
gedetecteerd. In totaal zijn er 255 armaturen vervangen.
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Scherpe daling 
energiegebruik

Elektraverbruik 
nihil

In de oude situatie werd 45.274 kWh verbruikt, in de nieuwe situatie 20.792 kWh; een besparing van ruim 50% 
op het totale elektraverbruik (inclusief drie liften). De besparing op de verlichting is circa 90%. De terugverdientijd 
van de investering is 3,6 jaar. In 2017 zijn tien complexen voorzien van LED-verlichting; in mei 2017 gebeurde dit 
bij het complex Remulanet. De grafiek toont de scherpe daling van het energiegebruik sindsdien.

Energieverbruik Remalunet Maastricht 2017

70 kWh

60 kWh

50 kWh

40 kWh

30 kWh

20 kWh

10 kWh

0 kWh

1 jan 6 feb 14 mrt 19 apr 25 mei 30 jun 5 aug 10 sep 16 okt 21 nov 27 dec

871690400010330372 - Slimme meter LDN (opgeslagen periode) (8.394 kWh)
871690400010330204 - Slimme meter LDN (opgeslagen periode) (9.269 kWh)

871690400010330822 - Slimme meter LDN (opgeslagen periode) (13.079 kWh)

Nieuwbouw 28 eengezinswoningen Hoevelaken met EPC=0
Eind juli 2017 zijn de eerste woningen van het project De Beeckhof in Hoevelaken opgeleverd. Deze 
eengezinswoningen zijn uitgerust met extra zonnepanelen, waardoor ze een Energieprestatiecertificaat (EPC) van 
0 hebben behaald. Het verwachte elektraverbruik voor de huurder zal daardoor nagenoeg nul zijn. Hierdoor zijn 
de totale woonlasten voor de huurders goed voorspelbaar.

Deze EPC 0 woningen sluiten volledig aan bij onze ambitie om duurzame woningen aan de portefeuille toe te 
voegen. Met deze duurzaamheidsinvestering lopen wij voor op de regelgeving die vanaf 2020 verplicht tot de 
realisatie van bijna energie neutrale woningen.

Sector Winkels: resultaten en doelen

Winkelcentra 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Groene energielabels A t/m C [%] 76% (index 1,12) 75% (index 1,13) Energie-index ↓
Centra met energiezuinige 
algemene verlichting (LED) 9 van 16 9 van 16 16 van 16 (100%)
Winkelcentra met zonnepanelen - - 5
Vermindering CO2-uitstoot -3,4% NB -5% per jaar
Gemiddelde GPR Gebouw 6,9 6,9 7,0 (portefeuille); 7,5 (nieuwbouw) 
GRESB benchmark 2e NL, 5 Star rating 3e NL, Green Star Top 3 positie 

Energielabels 

Energielabels 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Groene energielabels A t/m C [%] 76% 75% Energie-index ↓
Gemiddelde energie-index 1,12 1,13 1,10
Percentage A-labels [%] 48% 47% 55%

Energielabels winkelcentra Altera
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Milieukundige voetafdruk

Het is ons doel om de milieukundige voetafdruk van de portefeuille te reduceren door het gebruik te beperken 
van energie en water en door de productie te reduceren van afval en CO2. In 2017 is een grote stap gezet om 
de milieukundige voetafdruk van de portefeuille te kwantificeren. Daarmee kunnen wij ook onze inspanningen 
meetbaar maken. De gegevens over water en afval zijn nog slechts beperkt beschikbaar, maar hetgeen 
beschikbaar is, is desalniettemin in de navolgende tabel weergegeven.
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2017 2016
Relatieve wijziging 

t.o.v. 2016

Energieverbruik
Energieconsumptie (1.000 kWh) 21.891 10.309 -1,6%
Databereik portefeuille (%) 82% 20%

CO2-uitstoot
CO2-uitstoot (1.000 kilo) 6.615 1.522 -3,4%
Databereik portefeuille (%) 78% 67%

Watergebruik
Watergebruik (m3) 8.127 3.789 -25,6%
Databereik portefeuille (%) 14% 9%

Afval 1.778 1.363
Afval (1.000 kilo) 13% 3%
Databereik portefeuille (%) 72% -
Gescheiden afval (%)

Certificering

In 2017 heeft Altera zich ten doel gesteld om op middellange termijn de objecten van de core-portefeuille te 
certificeren. In het verleden zijn reeds acht objecten beoordeeld met de GPR Gebouw methodiek.

Met de GPR Gebouw worden de winkelcentra beoordeeld op de thema’s energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Altera heeft de winkelcentra in de winkelportefeuille extern laten 
beoordelen met GPR Gebouw (nulmeting 2013). Sindsdien zijn de centra verbeterd en de GPR-beoordelingen 
aangepast.

GPR Gebouw 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Gemiddelde score 6,9 6,9 7,0 (portefeuille); 7,5 (nieuwbouw) 

Naast GPR Gebouw is BREEAM voor winkelvastgoed een veel gebruikte methodiek om de prestaties 
op het gebied van duurzaamheid te meten en te certificeren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende 
duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik 
en ecologie en vervuiling. BREEAM is een internationaal erkend keurmerk, wat van waarde is bij zowel verhuur 
als dispositie van een object. In 2017 zijn wij gestart met een onderzoek of wij de resterende winkelcentra zullen 
certificeren met GPR of BREEAM of een mix van beide methodieken. De daadwerkelijke certificering van de 
objecten zal plaatsvinden in de periode van 2018 tot en met 2020.

Voorbeelden 

Zonnepanelen 
Wij hebben ons ten doel gesteld om in 2018 - 2020 op minimaal vijf winkelobjecten zonnepanelen aan 
te brengen. In 2017 is hiervoor gestart met de benodigde (haalbaarheids)onderzoeken met een daartoe 
geselecteerde kennispartner.

GPR of 
BREAAM

Winkeldaken met 
zonnepanelen

Veiligheid gebouwen met breedplaatvloeren
Op 27 mei 2017 is een deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport ingestort. De 
Nederlandse overheid heeft naar aanleiding hiervan een publicatie laten opstellen met daarin een voorgeschreven 
systematiek om onderzoek uit te voeren naar de constructieve veiligheid van vloeren in bestaande gebouwen. 
Wij hebben voor de volledige (winkel)portefeuille in 2017 volgens deze systematiek onderzocht of er mogelijk 
onveilige vloerconstructies in de panden aanwezig zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat alle vloerconstructies 
als veilig beschouwd kunnen worden.

Openbare toiletten
Wij willen de gebruikers van onze winkelcentra een 
fijne, veilige en schone omgeving bieden met een hoog 
serviceniveau. Voor een aantal grotere winkelcentra 
waarin het winkelend publiek wat langere tijd verblijft, 
zijn in 2017 (gratis) openbare toiletten gerealiseerd. 

Dit is gedaan in winkelcentrum Het Rond in Houten 
en bij de horecagelegenheid van Meubelboulevard 
Ekkersrijt in Son en Breugel. Ook heeft in 2017 de 
planontwikkeling plaatsgevonden voor de realisatie 
van openbare toiletten in 2018 in het winkelcentrum 
Sint Jorisplein in Amersfoort.

Onderzoek vernieuwing en verduurzaming klimaatinstallaties Sint Jorisplein Amersfoort
Het winkelcentrum aan het Sint Jorisplein is het enige winkelcentrum in de portefeuille waarbij de warmte- en 
koudevoorziening wordt verzorgd door centrale cv- en koelinstallaties die eigendom zijn van Altera. In 2017 is 
een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de installaties het best vervangen kunnen worden om daarbij 
een significante energiebesparing te kunnen bewerkstelligen. In 2018 en 2019 zullen de bestaande installaties 
worden vervangen door zuinigere en kleinere installaties wat naar verwachting voor een energiereductie van 20% 
zal zorgen.

Laadpalen
Het Nederlandse wagenpark zal steeds meer uit elektrische auto’s gaan bestaan. Wiij bieden de gebruikers van 
onze winkelcentra graag de service om elektrische auto’s aldaar op te kunnen laden. In 2017 hebben wij een pilot 
gestart voor het aanbrengen van laadpalen bij vijf winkelcentra met eigen parkeergelegenheid. Realisatie hiervan 
volgt in 2018.

Greenlease
In 2017 is in samenwerking met IVBN een start gemaakt met het uniformeren van het artikel in de nieuwe 
huurcontracten over greenlease. Het doel is dat alle institutionele vastgoedbeleggers in de winkelsector eenduidig 
zijn in hun promotie van duurzame keuzes voor huurder en verhuurder. Dit betreft onder andere het gebruik 
van duurzame materialen en het inbouwpakket, toepassen van isolatie, zuinig omgaan met energie, monitoren 
van energieverbruik, gebruik van groene energie en het scheiden van afval. Momenteel gaat het nog om een 
inspanningsverplichting, maar het doel is om hier een prestatieverplichting van te maken. In 2018 vindt in IVBN-
verband een verdere ontwikkeling van het artikel plaats.

Onderzoek groene daken Korte Lijnbaan Rotterdam
In 2017 is een start gemaakt met een 
haalbaarheidsstudie voor het vergroenen van de 
daken op de Korte Lijnbaan in Rotterdam. Dit sluit 
aan op de geactualiseerde gebiedsvisie van de 
Gemeente Rotterdam voor het Lijnbaankwartier. 
Groene daken geven meer differentiatie in het beeld 
van het gebied en kunnen ruimte bieden aan verblijf 
en wateropvang. De extra permanente belasting vergt 
wel ingrijpende constructieve aanpassingen aan de 
dakconstructie. Verder onderzoek in samenwerking 
met het Lijnbaanakkoord en Gemeente Rotterdam 
moet uitwijzen of realisatie van groene daken ook 
daadwerkelijk haalbaar zijn.

Vloerconstructies 
veilig bevonden

Hoog service- 
niveau met toilet-

voorzieningen

Vervanging 
klimaat- 

installaties

Pilot laadpalen in 
winkelcentra

Impuls voor  
greenlease in 

IVBN-verband

Groene daken voor 
wateropvang
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Sector Bedrijfsruimten: resultaten en doelen
Bedrijfsruimten 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Groene energielabels A t/m C [%] 91% (index 1,09) 87% (index 1,09) 100%
LED-verlichting in bedrijfshal  
(in m2 hal) 4.000 m2 2.000 m2 70.000 m2

Zonnepanelen (% bedrijfshal 
naar oppervlakte) 6% 6% 20%
Vermindering CO2-uitstoot -16,3% NB -5% per jaar
Gemiddelde GPR Gebouw 6,7 6,7 7,0 (portefeuille); 7,5 (nieuwbouw) 
GRESB benchmark 7e EU, Green Star 8e EU, Green Star Top 10 positie

Energielabels 

Energielabels 2017 2016 2018 - 2020 Doelstelling

Groene energielabels A t/m C [%] 91% 87% 100%
Gemiddelde energie-index 1,09 1,09 1,05
Percentage A-labels [%] 32% 32% 35%

Energielabels Bedrijfsruimten Altera
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Milieukundige voetafdruk

Het is ons doel om de milieukundige voetafdruk van de portefeuille te reduceren door het gebruik te beperken 
van energie en water en door de productie te reduceren van afval en CO2. In 2017 is een grote stap gezet om 
de milieukundige voetafdruk van de portefeuille te kwantificeren. Daarmee kunnen wij ook onze inspanningen 
meetbaar maken.

GRESB
2017 2016

Relatieve wijziging 
t.o.v. 2016

Energieverbruik
Energieconsumptie (1.000 kWh) 14.096 6.407 -273 -19,5%
Databereik portefeuille (%) 89% 44%

CO2-uitstoot
CO2-uitstoot (1.000 kilo) 1.035 1.408 -98 -16,3%
Databereik portefeuille (%) 82% 64%

Watergebruik
Watergebruik (m3) 9.230 4.961 68 -15,3%
Databereik portefeuille (%) 55% 40%

Afval 7.197 404
Afval (1.000 kilo) 32% 2%
Databereik portefeuille (%) 98% -
Gescheiden afval (%)

Voorbeelden

4.200 zonnepanelen Maroastraat Business Court Amsterdam 
Ondanks gedaalde investeringskosten zijn grote zonne-energieprojecten in Nederland zonder subsidie 
helaas nog onvoldoende rendabel. Daarom beginnen de zonne-energieprojecten met het aanvragen van een 
exploitatiesubsidie (SDE). In 2017 hebben wij subsidie aangevraagd voor de locatie Maroastraat in Amsterdam 
voor het plaatsen van 4.211 zonnepanelen. Met een vermogen van 270 Wp per zonnepaneel is de totale 
capaciteit van de installatie 1.137 kWp. Volgens de opbrengstanalyse is de totale opbrengst in het eerste jaar 
gelijk aan 909.576 kWh (het elektraverbruik van circa 280 huishoudens). 

Subsidie voor 
zonnepanelen
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Corporate governance
Ondernemingsrechtelijk-, fiscaal- en 
toezichtkader
Altera Vastgoed is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire vestiging in Amstelveen. De 
vennootschap staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27184452.

De vennootschap voldoet aan de eisen die artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting stelt aan fiscale 
beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting en is derhalve geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

De AFM heeft op grond van artikel 2:67 Wft op 12 mei 2014 een vergunning aan Altera Vastgoed NV verleend om 
op te kunnen treden als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 Wft. Met deze vergunning 
(nummer 15001214) kan de vennootschap optreden als beheerder voor beleggingsinstellingen in onroerend 
goed, waarbij deelnemingsrechten mogen worden aangeboden aan professionele beleggers.

Hoofdlijnen governance structuur
De hoofdlijnen van de governance structuur zijn in onderstaand schema uitgewerkt.

Initiatief/voordracht Goedkeuring

Benoeming en ontslag
Directie RvC AvA
RvC RvC AvA

Beleid
Sectorbeleidskaders middellange termijn (3 jaar) directie/RvC AvA per sector
Beleggingsplannen passend binnen sectorbeleidskaders directie RvC
Ondernemingsplan directie RvC
Bedrijfsprofiel (exclusief bijlagen) directie/RvC AvA

Aandelentransacties
Toetreding nieuwe aandeelhouders passend binnen kaders AvA directie RvC
Uitgifte aandelen passend binnen kaders AvA directie RvC
Inkoop eigen aandelen anders dan om niet directie/RvC AvA

Portefeuillemutaties
Investeringen/desinvesteringen tussen 10% en 20% van de net 
asset value van de desbetreffende sector of > € 25 miljoen directie RvC
Investeringen/desinvesteringen > 20% van de net asset value van 
de desbetreffende sector directie/RvC AvA per sector

Overig
Statutenwijziging directie/RvC/AvA AvA
Vaststellen en goedkeuren jaarrekening RvC (preadvies) AvA
Vaststelling budget (exploitatie en organisatiekosten) directie RvC

Voor niet-sectorspecifieke voorstellen wordt de zeggenschap op het niveau van de vennootschap bepaald; voor 
sectorspecifieke voorstellen op sectorniveau.

Naamloze 
vennootschap

Fiscale beleggings-
instelling

Toezicht 
door AFM

Voor sectorspecifieke aangelegenheden, zoals portefeuillemutaties en de vaststelling van de middellange termijn 
sectorbeleidskaders geldt een stemrecht naar rato van het belang van een aandeelhouder in de desbetreffende 
sector. Voor overige aangelegenheden geldt een stemrecht naar rato van het belang van een aandeelhouder in de 
vennootschap. In beginsel volstaat een meerderheid van meer dan 50%. Voor het besluit tot beursnotering is een 
meerderheid van 95% van het geplaatste kapitaal nodig.

Voor een aantal niet-sectorspecifieke en sectorspecifieke voorstellen (onder andere goedkeuring Bedrijfsprofiel, 
statutenwijziging, sectorbeleidskaders en investeringen > 20%), waarbij ten minste 75% van het geplaatste 
kapitaal van de vennootschap respectievelijk van de sectoraandelen vertegenwoordigd dient te zijn, gelden de 
volgende regels voor de besluitvorming:

• meerderheid ≥ 75%: voorstel aangenomen
• meerderheid > 50% en < 75%: voorstel ook aangenomen als niet meer dan 2 aandeelhouders tegenstemmen
• minderheid ≤ 50%: voorstel niet aangenomen

Normenkaders voor Altera
Wij hanteren bij de inrichting van de corporate governance diverse normenkaders. Enkele van deze normenkaders 
vloeien voort uit wetgeving. Voor Altera, als naamloze vennootschap met aandelen op naam, zijn diverse 
elementen van corporate governance dwingendrechtelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als beheerder voor 
beleggingsinstellingen die beleggen in onroerend goed is Altera onderworpen aan verplichtingen krachtens de 
Wet financieel toezicht. 

Daarnaast toetsen wij ons, voor zover deze van toepassing zijn, aan normenkaders die niet dwingendrechtelijk 
van aard zijn, zoals de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code 
(commissie Van Manen, december 2016) en de INREV Corporate Governance Guidelines. 

Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code is bedoeld voor beursgenoteerde ondernemingen. Desalniettemin 
heeft deze code diverse voor Altera relevante principes en best practice bepalingen, en daarom hebben wij ervoor 
gekozen om onze corporate governance ook hieraan te toetsen.

Voor de invulling van enkele best practice bepalingen geven wij de volgende toelichting:

• De directieleden zijn niet voor bepaalde tijd benoemd. Er zijn arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 
afgesloten. Een opvolgingsplan is om die reden niet opgesteld.

• De ontslagvergoeding van één van de directieleden is in zijn arbeidsovereenkomst niet beperkt tot één jaar.
• Er is geen interne audit functie aangesteld. De risicomanager en de financieel directeur beoordelen de opzet 

en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. Een onafhankelijke service auditor verstrekt vanaf 
verslagjaar 2018 jaarlijks een type II ISAE 3402 assurance rapport over opzet, bestaan en werking van een 
reeks beheersmaatregelen. Tot en met verslagjaar 2017 betrof dit een ISAE 3000 rapportage.

• De Raad van Commissarissen heeft geen commissies ingesteld vanwege de omvang van de Raad van drie leden.
• Voor de specificatie van de directiebeloning wordt artikel 2:383b BW gevolgd.
• Doordat geen sprake is van een beursnotering, is een beleid voor bilaterale contacten met aandeelhouders en 

het beschikbaar stellen van presentaties aan individuele (prospectieve) beleggers niet relevant.

Sectorspecifiek

Niet-
sectorspecifiek

BW en Wft

INREV 
Guidelines

Nederlandse 
Code

Toelichting op 
naleving

50 51

Corporate governanceCorporate governance



INREV Corporate Governance Guidelines

De INREV heeft op diverse aspecten voor vastgoedbeleggingsinstellingen richtlijnen en best practices opgesteld 
waaraan wij ons periodiek toetsen. De uitkomsten van deze toetsing delen wij met de aandeelhouders. Het aspect 
corporate governance is door de INREV onderverdeeld in onderstaande zes onderwerpen:

• Compliance with constitutional terms
• Skill, care, diligence and integrity
• Accountability
• Transparency
• Acting in investors’ interests
• Confidentiality

Compliance
Voor compliance inzake naleving van wet- en regelgeving is de financieel directeur verantwoordelijk. Hij wordt 
daarbij ondersteund door het hoofd juridische zaken (tevens directiesecretaris). 

Voor compliance inzake integriteit hebben wij per 1 juni 2017 een externe compliance officer aangesteld die 
verbonden is aan het Nederlands Compliance Instituut. 

Medewerkers, directie en leden van de Raad van Commissarissen zijn gebonden aan een gedragscode. Deze 
gedragscode voldoet aan de eisen van de sector en is opgesteld conform de richtlijnen van de brancheorganisatie 
Vereniging van Institutionele beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN). 

De externe compliance officer ziet erop toe dat alle medewerkers jaarlijks schriftelijk de naleving van de 
gedragscode bevestigen. 

Voorts is er een incidentenregeling en een klokkenluidersregeling. Deze regelingen staan op onze website.

Belangenverstrengeling
Altera wil elke vorm van belangenverstrengeling (conflict of interest) voorkomen. Wij verrichten daarom geen 
vermogensbeheer voor derden (niet-aandeelhouders) en er is geen sprake van separate accounts, die eenzelfde 
strategie volgen als onze sectorfondsen. Het is een beleidsuitgangspunt om niet te participeren of anderzijds 
belangen te verwerven in partijen waarmee wij een commerciële relatie onderhouden.

IT-beheer
Altera heeft het IT-beheer sinds december 2017 aan de hand van een service level agreement uitbesteed aan een 
externe partij. 

Best practices 
INREV

6 deelonderwerpen

Externe 
compliance officer

Gedragscode

Klokkenluiders- en 
Incidentenregeling
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voor derden

Uitbesteding  
IT-beheer

Toezicht onder AIFMD
Met het verkrijgen van de vergunning op 12 mei 2014 staat Altera Vastgoed NV als beheerder van de 
sectorportefeuilles onder toezicht van de AFM in het kader van de Alternative Investment Fund Managers 
Directive (AIFMD). De belangrijkste onderwerpen waarop de regelgeving (en dus ook het toezicht) zich richt zijn:

• Risicomanagement
• Liquiditeitsmanagement
• Belangenverstrengeling
• Uitbesteding
• Waardering
• Kapitaalsvereisten
• Beloningsbeleid
• Transparantievoorschriften

Op enkele punten zijn met het oog op de vergunning aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd, 
bijvoorbeeld in het beloningsbeleid en de vastlegging in de administratieve organisatie van aanvullende specifieke 
AIFMD controles. De leden van de directie en van de Raad van Commissarissen zijn gescreend door de AFM.

Bewaarder
Een cruciaal deel van het toezicht is in de AIFMD-regelgeving weggelegd voor de bewaarder. Wij hebben hiervoor 
sinds 2014 Intertrust Depositary Services BV aangesteld. De belangrijkste taken van de bewaarder zijn:

• het bewaren van activa, wat voor vastgoed inhoudt dat de bewaarder de eigendomsrechten dient te verifiëren;
• het controleren van de kasstromen;
• de controle van aandelenmutaties (inclusief de waardering) en portefeuillemutaties (inclusief beleidstoets).

In de overeenkomst met de bewaarder zijn de taken nader gespecificeerd met vermelding van de door Altera 
Vastgoed op te leveren informatie met bijbehorende aanleverdata.

Raad van Commissarissen
Conform wet en statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de 
directie, alsmede op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De Raad staat de directie met raad ter zijde. Voorts heeft de Raad van Commissarissen tot taak de 
beleggingsplannen per sector en het ondernemingsplan vast te stellen. Bij vervulling van hun taak richten de 
commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij 
betrokkenen.

De Raad zal als team werkzaam dienen te zijn, waarbinnen ieder lid zich onafhankelijk, onpartijdig en 
gelijkwaardig kan bewegen, het vertrouwen genietend van de collega’s, de directie en de aandeelhouders.

Bij de vervulling van een vacature dient de Raad zich ervan te vergewissen dat - rekening houdend met 
het hierover bepaalde in de statuten - de vereiste kundigheden en kennis adequaat binnen het college 
vertegenwoordigd zijn.

De samenstelling is als volgt:

• G.H. Hoefsloot (1950), president-commissaris
• H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel (1943), commissaris (aftredend op 18 april 2018)
• J. van der Ende (1959), commissaris

Toezicht AFM in 
AIFMD-kader

Screening 
directie en RvC

Taken van 
bewaarder

Rol RvC

Onafhankelijk
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De curricula vitae en het rooster van aftreden van de leden van de RvC staan in het verslag van de Raad van 
Commissarissen op pagina 15.

Directie
De directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor het besturen van 
de vennootschap. Tot de taken behoren het ontwikkelen, uitvoeren en realiseren van de strategie en het 
ondernemings- en portefeuillebeleid. Daarbij handelt de directie binnen de kaders van het Bedrijfsprofiel, de 
sectorbeleidskaders en de statuten. De taken en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in een 
daartoe opgesteld reglement.

De samenstelling van de directie is als volgt:

• J.E.W. van der Bijl, algemeen directeur
• C.J.M. van den Hoogen, financieel directeur
• E.G.M. Wessels, directeur portefeuillemanagement

Toelichting evenwichtige verdeling over 
vrouwen en mannen van de zetels in de 
directie en Raad van Commissarissen
De vennootschap dient een toelichting te geven indien minder dan 30% van de zetels van de directie en van de 
Raad van Commissarissen is ingevuld door vrouwen. Altera zou hieraan voldoen als zowel in de directie als in 
de Raad één vrouw zitting heeft, hetgeen in de huidige samenstelling niet het geval is. Bij het benoemen en het 
voordragen van directieleden en leden van de Raad en het opstellen van een profielschets dient volgens deze 
nieuwe wet zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met deze evenwichtige verdeling. In het jaarverslag 
dient de vennootschap uit te leggen waarom het streefcijfer van 30% niet is behaald en op te nemen wat de 
vennootschap doet om dit wel te realiseren.

Bij voordracht voor benoeming tot lid van de directie of de Raad wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten 
voldoen aan de opgestelde profielschets. Ervaring in de bedrijfstak is daarbij een belangrijk criterium. De door de 
wetgever beoogde verdeling over vrouwen en mannen is door Altera niet als afzonderlijk criterium benoemd. Een 
toekomstige evenwichtige verdeling zal gebaat zijn bij een grotere doorstroming van vrouwen in de bedrijfstak. 
Daarbij zal de bij de wetgever beoogde verdeling bij werving worden benoemd. De verdeling van ons totale 
personeelsbestand is ultimo 2017 70% mannen en 30% vrouwen, conform ultimo 2016.

Taken directie

Verdeling 
man-vrouw

Risicomanagement
Altera streeft naar een laag risicoprofiel. Dit bereiken wij onder meer door:

• de keuze van de vastgoedobjecten te baseren op expliciete portefeuillestructuren
• geen (of hooguit tijdelijk maximaal 10%) leverage te hanteren
• geen projectontwikkelingsrisico te dragen

De relevante risico’s voor de bedrijfsvoering zijn geïnventariseerd en onderverdeeld in de categorieën strategisch, 
operationeel, rapportage en compliance. Wij hebben van elk gedefinieerd risico een inschatting gemaakt van de 
invloed op de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen en de kans dat het risico zich voordoet. Voor alle processen zijn 
de risico’s in 2015 weer gemeten en sindsdien is dit gebeurd voor afzonderlijke deelonderwerpen.

Altera heeft voor de significante bedrijfsrisico’s beleidslijnen geïdentificeerd, passend binnen de keuze voor een 
laag risicoprofiel. In de beleidslijnen is onder meer bepaald in welke mate wij deze risico’s accepteren en op welke 
wijze wij de risico’s dienen te beheersen.

Of en in welke mate wij deze risico’s acceptabel achten, hangt af van meerdere overwegingen. Het gaat onder 
meer om de risicopremie, externe vereisten en mogelijke bedreiging van de continuïteit, alsmede de met de 
beheersing gepaard gaande kosten. Wij maken een onderscheid tussen risico’s voor de bedrijfsvoering en voor de 
portefeuille.

De wijze van beheersing van de risico’s is een combinatie van bedrijfsbrede maatregelen (zie hierna het algemene 
beheersingskader) en proces-specifieke interne controlemaatregelen.

Een met de aandeelhouders overeengekomen set beheersmaatregelen wordt door de externe accountant getoetst. 
De externe accountant rapporteert zijn bevindingen in een ISAE 3000 rapportage. Vanaf boekjaar 2018 zal dit 
worden vervangen door een ISAE 3402 rapportage. Voorts is voor de aandeelhouders een document opgesteld 
met het corporate governance kader op hoofdlijnen.

Het risicomanagement voorziet in continue monitoring van de manier waarop de beheersing is opgezet en in de 
praktijk functioneert, inclusief de bijsturing door het management. Op deze wijze blijft ook de beschrijving van de 
processen en beheersmaatregelen actueel. In 2017 is de vastlegging hiervan geactualiseerd. Daarnaast wordt het 
risico beheerst door proces-specifieke maatregelen, die wij hierna nader uitwerken.

Belangrijkste risico’s van Altera
Risico Mogelijk effect

Meerjarig niet realiseren van de beleggingsdoelstelling Minder funding door aandeelhouders
Onvoldoende spreiding per portefeuille Toename objectspecifiek risico
Inleggen relatief omvangrijke uittredingsverzoeken door 
aandeelhouders Stagnatie in ontwikkeling van de portefeuille
Taxatierisico Onjuiste net asset value en performance
Frauderisico Reputatieschade en derving resultaat
Statusverlies als fiscale beleggingsinstelling Heffing belasting op toekomstige winsten

Voor een adequaat risicomanagement hebben wij een algemeen kader uitgewerkt dat de risico’s al in hoge mate 
beperkt.

Laag risicoprofiel

Risico 
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Beleidslijnen
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Algemeen beheersingskader
• Organisatie van voldoende omvang met professionals
• ‘Tone at the top’, gericht op de belangen van de aandeelhouders en integer handelen
• Functiescheidingen en tweehandtekeningensysteem voor contracten en betalingen
• Bedrijfsprofiel
• Vastlegging risicomanagement met tussentijdse toetsing van de werking ervan
• Vastgelegde strategie, operationeel gemaakt in Beleggingsplannen
• Besluitvormingsprocessen aan de hand van schriftelijke voorstellen en met behandeling in een pluriform 

management team
• Toegankelijkheid informatie over afdelingen heen
• Transparantie in verslaglegging
• Toezicht door RvC en AFM en controle door externe accountant en bewaarder
• Alleen transacties met te goeder naam en faam bekend staande partijen
• Customer due diligence
• Pre/during employment screening
• Gedragscode (IVBN en van Altera zelf), incidentenregeling en klokkenluidersregeling

Hierna volgt een uiteenzetting van het risicomanagement, onderverdeeld naar de volgende risicocategorieën:

• Strategische risico’s
• Productrisico
• Beleggingsrisico

• Operationele risico’s
• Beleggingsrisico
• Frauderisico
• Taxatierisico
• Continuïteitsrisico
• Calamiteitenrisico
• Fiscaal risico
• Milieurisico

• Rapportagerisico’s • Compliancerisico’s

Strategische risico’s 

Productrisico

Productrisico is gedefinieerd als het risico dat de productkenmerken niet langer aansluiten op de wensen van de 
aandeelhouders, waardoor op lange termijn de funding ontoereikend zou kunnen worden. 

De productkenmerken zijn in het Bedrijfsprofiel vastgelegd. Wijzigingen leggen wij ter goedkeuring voor aan 
de aandeelhouders. Dit waarborgt dat de beleggingsproducten (sectorfondsen) duidelijk zijn omschreven en 
de kenmerken door de aandeelhouders zijn geaccordeerd. In 2016 en 2017 hebben wij de productkenmerken 
intensief met de aandeelhouders behandeld en zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De kenmerken hebben wij 
tevens afgezet tegen de INREV best practices aan de hand van een self assessment waarvan de uitkomsten met de 
aandeelhouders zijn gedeeld.

Algemeen kader

Risicomanagement
Beleggingsplannen

Screening

Risicocategorieën

Bedrijfsprofiel

Self assessment

Beleggingsrisico

Beleggingsrisico op strategisch niveau is gedefinieerd als het risico dat wij als gevolg van strategische 
beleidskeuzes gedurende langere tijd niet aan onze beleggingsdoelstellingen kunnen voldoen.

Aan de hand van research hebben wij in de beleggingsplannen omschreven hoe de beleggingsdoelstellingen 
kunnen worden behaald. In de sectorbeleidskaders zijn op basis van de vastgelegde visie op de desbetreffende 
sector strategische uitgangspunten geformuleerd en vervolgens vertaald naar streefwaarden voor relevante 
beleidsaspecten (bijvoorbeeld spreiding naar leeftijd portefeuille, locaties) voor de middellange en lange termijn. 
Dit vormt een leidraad om binnen het gewenste risicoprofiel te opereren.

Operationele risico’s 

Beleggingsrisico

Beleggingsrisico op operationeel niveau is gedefinieerd als het risico dat als gevolg van de operationele 
uitwerking van strategische beleidskeuzes niet aan de beleggingsdoelstellingen kan worden voldaan. Dit kan de 
waardering van de (prospectieve) aandeelhouders voor Altera beïnvloeden.

Op operationeel niveau zijn de beleggingsplannen per sector het uitgangspunt. Wij beheersen het 
beleggingsrisico als volgt:

• Optimalisering van de portefeuille door onder meer spreiding naar diverse relevante segmenten en 
karakteristieken (vervalkalender huur, objectgrootte, etc).

• Verjonging van de portefeuille om economische en technische veroudering tegen te gaan.
• Verduurzamen van de bestaande objecten.
• Uitgebreide beoordeling van alle objecten op financiële en niet-financiële aspecten door jaarlijkse hold-sell 

analyses (inclusief SWOT analyses).
• Toetsing van potentiële beleggingsmogelijkheden aan strategische uitgangspunten en op consistente wijze 

vastgestelde financiële acquisitiecriteria.
• Beheersing van het risico van niet vol belegd zijn door enerzijds het aanhouden van de 10% grens voor 

liquiditeiten en anderzijds door een roll-forward mechanisme bij het acquireren (acquisitie vooruit laten lopen 
op nieuwe toetredingen en/of disposities).

Het renterisico is beperkt van omvang doordat geen leverage wordt nagestreefd. De invloed van rentewijzigingen 
op vastgoedwaardering is een marktrisico dat Altera bewust loopt. Wij maken geen gebruik van financiële 
derivaten.

Frauderisico

Frauderisico is gedefinieerd als het risico dat Altera financiële schade en/of reputatieschade lijdt als gevolg van 
frauduleus handelen.

Vastgoedbeleggingen zijn kapitaalintensief en vastgoedobjecten hebben geen marktnotering. Voorts zijn er 
weinig toetredingsdrempels in de branche. Daarom is er een extra risico van fraude door samenspanning van 
medewerkers, leveranciers en afnemers. Belangrijke beheersmaatregelen zijn, naast het reeds genoemde algemene 
kader, als volgt voor de processen acquireren, disponeren en exploiteren.

Bij customer due diligence maken wij ook gebruik van de data van LexisNexis.

Research

Streefwaarden
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Duurzaamheid

Acquisitiecriteria
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Acquisities
• Vanuit beleid is geformuleerd welke beleggingen Altera wenst en welke dus niet (toetsingskader is vooraf 

bepaald en vastgelegd).
• Financiële acquisitiecriteria volgens vaste methodiek. Intern waarderingsmodel is verankerd met vaste formules 

met uitgangspunten die corresponderen met de acquisitiecriteria.
• Functiescheiding tussen a) deal sourcing/onderhandeling, b) toetsen marktconformiteit huren en rendement,  

c) oordeel van portefeuillemanagement over de geschiktheid van het object en de geprognosticeerde 
kasstromen, d) contractuele vastlegging, e) financiële vastlegging, f) investeringsbesluit, g) nacalculatie.

• Professionele organisatie met kennis van vastgoed en de daarbij geldende marktconformiteit en normen. 
Toetsing marktconformiteit mede op basis van onafhankelijk oordeel van afdeling Research.

• Gefaseerde besluitvorming (eerste melding, eerste beleggingscheck, investeringsvoorstel).
• Vastlegging van de gehele transactie en de objectgegevens in een investeringsvoorstel dat in het MT 

goedkeuring behoeft (en indien > 10% van sectorportefeuille of > € 25 miljoen mede goedkeuring door RvC; 
indien > 20% mede goedkeuring door sector-AvA).

• Indien een investeringsvoorstel afwijkt van de kaders dan wordt het voorstel aan de RvC voorgelegd. 
• Nieuwbouw en bestaande objecten worden getoetst aan Programma van Eisen (PvE). De PvE’s worden frequent 

geactualiseerd met nieuwe inzichten.
• Contractuele vastlegging door de bedrijfsjurist.
• Transactieregister ingericht in lijn met vereisten van Neprom en IVBN.
• Bouwkundige oplevering wordt extern getoetst door bouwadviseurs.
• Externe taxatie van het geacquireerde object in het kwartaal waarin het object in eigendom is verkregen.
• Jaarlijkse nacalculaties in de eerste drie jaar na oplevering.

Disposities
• Proces van jaarlijkse hold-sell analyses waarin voor dispositie in aanmerking komende objecten worden 

geïndiceerd.
• Indien wij een redelijk aantal biedende partijen verwachten, is verkoop via tender de geëigende weg om de 

‘more than willing buyer’ te vinden en daarmee het verkoopresultaat te maximaliseren. Bij een naar verwachting 
beperkt aantal biedende partijen kan een onderhandse transactie de meest geëigende weg zijn.

• Verkoopprijs toetsen wij mede aan de meest recente externe taxatie.
• Afdeling Portefeuillemanagement stelt het dispositievoorstel op met onderliggende berekeningen en 

overwegingen waarom het object niet meer voldoet, alsmede de verkoopstrategie.
• Goedkeuring dispositievoorstel is conform investeringsvoorstel. In deze fase is de procesgang gelijk aan die van 

acquisities.

Exploitatie
• Meerjarenramingen voor onderhoud aan de hand van technische nulmetingen.
• Gedetailleerd exploitatiebudget per object.
• Uitgaven zijn alleen toegestaan op basis van goedgekeurde budgetten of geaccordeerde afwijkingen en aan de 

hand van offerteprocedure.
• Nacalculatie geschiedt per object.
• Eigen registratie van huurcontracten naast registratie door externe vastgoedmanagers.
• Externe vastgoedmanagers worden bezocht om de werking van procedures te toetsen en achterliggende 

bescheiden te controleren. Van de externe vastgoedmanagers ontvangen wij ISAE 3402 rapportages.

Taxatierisico

Taxatierisico is het risico dat de externe taxateurs een onjuiste waardebepaling van de objecten verstrekken. Dit 
kan leiden tot een onjuiste weergave van de net asset value en de performance. Ook kunnen verkoopbeslissingen 
dan gebaseerd zijn op een onjuiste waarde.

Wij hebben de taxatie van de objecten per sectorportefeuille verdeeld over ten minste drie externe 
taxatiebureaus. Na drie jaar wisselen wij voor elk object van taxatiebureau. Wij controleren integraal de door 
de taxateur gehanteerde object- en huurgegevens. Voorts analyseren wij uitgebreid de taxatie-uitkomsten door 
vergelijking tussen taxateurs, vergelijking over meerdere periodes en door eigen waarderingen.

Wij hanteren voor externe taxaties de normenkaders van IFRS, IVS, RICS, IPD en NRVT.
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Continuïteitsrisico

Continuïteitsrisico is gedefinieerd als het risico dat Altera financiële schade lijdt als gevolg van discontinuïteit 
door uitval van personeel, belangrijke leveranciers en computersystemen.

De effecten van uitval van personeel blijven beperkt door een maximale onderlinge uitwisselbaarheid van 
werkzaamheden. Basis daarvoor zijn eenduidige processen en systemen, waardoor medewerkers elkaars 
werkzaamheden tijdelijk kunnen overnemen.

Wij werken met meerdere externe vastgoedmanagers per sector en beperken zo de afhankelijkheid. 

Op IT-gebied is het risico van discontinuïteit beperkt door uitgebreide back-up procedures van alle 
databestanden en alle instellingen van netwerk en PC’s. Eind 2017 is het IT-beheer uitbesteed om de 
continuïteitsrisico’s verder te beperken. Periodiek laten wij penetratietesten uitvoeren.

Calamiteitenrisico

Calamiteitenrisico is gedefinieerd als het risico dat door calamiteiten (zoals brand) objecten teniet gaan of 
personen letselschade oplopen waarvoor Altera aansprakelijk kan worden gesteld en financiële schade zou lijden 
ter grootte van de herbouwwaarde van het object plus vervolgschade.

Alle objecten zijn verzekerd tegen onder meer brand op basis van de herbouwwaarde. De herbouwwaardes 
volgen uit taxaties volgens de normen van artikel 7: 960 BW, zodat er geen risico is van onderdekking. Voor 
terrorisme geldt de standaarddekking zoals afgegeven door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden (NHT). Voorts is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Calamiteiten in het eigen kantoor zijn hiervoor behandeld bij Continuïteitsrisico’s.

Fiscaal risico

Altera voldoet aan de eisen die de wet (artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) stelt aan fiscale 
beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting. Dit betekent dat voldaan is aan diverse kwaliteitseisen van 
aandeelhouders en aan de doorstootverplichting (het volledig uitkeren van het fiscaal resultaat binnen acht 
maanden na verstrijken van het boekjaar).  
In de situatie dat volgens de normen van de Belastingdienst projectontwikkelingsrisico wordt gelopen bij 
ontwikkeling voor eigen portefeuille, dient dit plaats te vinden in een vennootschapsbelastingplichtige dochter. 
Ons beleid is om projectontwikkelingsrisico te transfereren naar gespecialiseerde projectontwikkelaars. Wij 
bewaken continu de naleving van de eisen die worden gesteld aan fiscale beleggingsinstellingen. 

Voorts is er een politiek risico dat de wettelijke regelingen rond de fiscale beleggingsinstellingen aan 
veranderingen onderhevig kunnen zijn. In het geval de faciliteit van het regime van fiscale beleggingsinstellingen 
zou komen te vervallen, is een herstructurering naar een fiscaal transparante structuur van fondsen voor gemene 
rekening een oplossingsrichting.

Milieurisico

Vastgoed moet voldoen aan stringente eisen van milieuwetgeving. Om deze reden zijn alle objecten onderworpen 
aan een milieutechnische nulmeting en zijn vervolgens alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Te 
verwerven objecten ondergaan een uitgebreide due diligence.

Eenduidige 
processen

Uitbesteding  
IT-beheer

Verzekerd tegen 
herbouwwaarde

Vereisten fiscale 
beleggings- 

instelling

Herstructurering

Due diligence
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Rapportagerisico’s 
Rapportagerisico’s hebben betrekking op het niet tijdig rapporteren of het rapporteren van onjuiste informatie 
als gevolg waarvan onjuiste beslissingen kunnen worden genomen door de vennootschap zelf en door de 
aandeelhouders.

Wij hebben een uitgebreid stelsel van procedures en interne controlemaatregelen om deze risico’s te beperken. 
Periodiek toetsen wij of de rapportages voldoen aan de informatiebehoeften van de aandeelhouders. Elk kwartaal 
laten wij de objecten extern taxeren, zodat de aan aandeelhouders verstrekte net asset value gebaseerd is op 
recente marktgegevens.

Compliancerisico’s
De regelgeving rond vastgoed is uitgebreid, complex en neemt jaarlijks toe. Compliance is als specifiek 
risicogebied onderkend. Wij kennen de huidige regelgeving en houden ons op de hoogte van nieuwe regelgeving. 
Wij voldoen aan de regelgeving die samenhangt met de AIFMD-vergunning.

Bij de acquisitie van objecten houden wij rekening met onder meer de financiële effecten als objecten nog niet 
voldoen aan deze regelgeving. Bij nieuwe regelgeving brengen wij in kaart in hoeverre de bestaande portefeuille 
hieraan voldoet en treffen wij waar nodig maatregelen.

Wij bewaken de integriteit door actief en blijvend te werken aan het integriteitsbewustzijn van de medewerkers in 
de organisatie, de gedragscode, directe controle en door ‘pre/during employment screening’. Voor screening van 
partijen maken wij tevens gebruik van de databestanden van LexisNexis.

Gevoeligheidsanalyse
Best practice bepaling 1.4.2 iv van de Corporate Governance Code behelst dat de directie rapporteert over de 
gevoeligheid voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden. Het effect van onderstaande mutaties op het 
jaarresultaat en eigen vermogen is per sector als volgt (met tussen haakjes het effect ten opzichte van het eigen 
vermogen 2017):

Mutatie

Woningen Winkels Bedrijfsruimten
Effect in  
€ x mln

Effect in  
% t.o.v. EV

Effect in  
€ x mln

Effect in  
% t.o.v. EV

Effect in  
€ x mln

Effect in  
% t.o.v. EV

Direct  
beleggingsresultaat
Bruto huuropbrengsten 10% 4,6 0,4% 5,2 0,7% 1,1 0,7%
Bezettingsgraad 10% 4,9 0,4% 5,6 0,8% 1,2 0,9%
Exploitatiekosten 10% 1,0 0,1% 0,8 0,1% 0,2 0,2%

Indirect 
beleggingsresultaat
Theoretische huur en 
markthuur 1% 10,1 0,9% 7,5 1,0% 1,4 1,0%
Bruto aanvangs-
rendement k.k. 0,1% pt 14,1 1,2% 7,9 1,1% 1,1 0,8%

Het effect van huurexpiraties, uitgaande van de portefeuilles ultimo 2017, blijkt uit de elders in het jaarverslag 
opgenomen sectorverslagen met de grafieken van de zekere huur in de periode 2018-2027.

De spreiding over de objecten van het bruto aanvangsrendement is per sector grafisch weergegeven in de 
sectorverslagen.

Toetsing aan 
behoeften

Uitgebreide 
regelgeving

Screening

Gevoeligheids-
analyse

In control verklaring
De bewoording van onderstaande ‘in control verklaring’ baseert Altera op de Nederlandse Corporate Governance 
Code 2016, best practice bepaling 1.4.3.

De directie verklaart dat:

i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- 
en controlesystemen;

ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen 
onjuistheden van materieel belang bevat;

iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going 
concern basis; en

iv. in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting 
van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

Via de Coso systematiek hebben wij de voor Altera relevante risico’s geïdentificeerd. De hieruit voortvloeiende 
beheersmaatregelen zijn intern gedurende het verslagjaar gecontroleerd op opzet, bestaan en werking. Bij de 
uitvoering van deze controles zijn geen relevante tekortkomingen geconstateerd. Wel zijn er extra maatregelen 
getroffen om het IT-beheer te versterken door uitbesteding en verbeteringen in de systemen. 

Amstelveen, 21 maart 2018

Directie Altera Vastgoed NV

In control
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Woningen
Strategie
Marktstructuur
• Dominantie sociale huur en koopsector; 

zeer kleine vrije huursector
• Sterk demografisch fundament
• Geografische differentiatie in 

demografische ontwikkelingen

Markttrends
• Flexibel wonen
• Kleinere metrages
• Trek naar grote steden
• Veranderende parkeernormen
• Duurzaamheid een must
• Aandacht voor betaalbaarheid

Strategie 2017 Beleidsdoel (3 jaar)

Focus op betaalbare vrije huursegment 75% 75%
Randstad en Flank als kerngebieden 75-22% >75% <25%
Nadruk op appartementen, maar eengezinswoningen  
ook onderdeel van portefeuille 75-25% 75-25%
Verjonging en vergroening door groei en verversing 47% na 2010 >60% na 2010

Specifiek doelgroepenbeleid gericht op ...
de woningbehoeften (woningkenmerken en woonmilieus) passend bij de beoogde 
huishoudens (samenstelling huishouden inclusief leeftijd)

Duurzaam, sociaal en transparant met focus 
op ...
verlaging energieindex, duurzame opwekking, verhoging huurdertevredenheid,  
gematigd huurbeleid

Groei van de portefeuille ...
van ruim € 1,0 miljard naar € 1,5 - 2,0 miljard (MLT)
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Marktontwikkelingen
Huurprijsgroei
In 2017 stegen bij institutionele beleggers (IVBN) de huren via de reguliere huurverhoging met gemiddeld 2,4%. 
In de sociale sector werden de huren gemiddeld met 2,5% verhoogd. Bij particuliere verhuurders ontbreken 
complete cijfers over de jaarlijkse huurverhoging, maar bij wederverhuur (na vertrek van de voorgaande huurder) 
stegen de huren met ruim 6% volgens Pararius. 

Naast de grote steden, waar de prijsstijging in het tweede halfjaar iets afvlakte (maar nog wel altijd sprake was 
van een stijging), is er vooral een stijging geweest in de rest van de Randstad en de flankgebieden. 

Toenemende aandacht voor ‘middenhuur’
Door de stijging van de huurprijzen en de striktere regelgeving rondom de toewijzing van sociale huurwoningen is 
er bij alle partijen op de woningmarkt een toenemende aandacht ontstaan voor het middensegment (maandhuur 
van € 711 tot € 1.000). Deze huurcategorie is belangrijk voor de huishoud middeninkomens (globaal tussen 
€ 35.500 en € 60.000) die niet kunnen of willen kopen en zich huren kunnen permitteren die passen bij hun 
besteedbare huishoudinkomen. 

Door de druk op grond- en bouwkosten en de langdurige vergunningprocedures zijn dergelijke woningen moeilijk 
te realiseren in die woningmarkten waar de schaarste het grootst is. Van overheidszijde wordt de oplossing 
gezocht in regulering, wat juist marktpartijen tegenhoudt om in dit segment nieuwbouw te realiseren. 

Marktpartijen zoeken het meer in het verminderen van de schaarste, dus het creëren van meer aanbod in dit 
segment. 

Koopprijzen naar recordniveau
Over heel 2017 zijn de aankoopprijzen van woningen gestegen met iets meer dan 9% (NVM). Bij appartementen 
was de stijging zelfs ruim 13%. Dit wordt veroorzaakt door het sterk dalende aanbod, bij een aanhoudend 
groeiende vraag. In 2017 zijn er nauwelijks meer woningen verkocht dan in 2016. Volgens het CBS is in 2017 de 
prijsstijging 7,6% geweest, waarbij appartementen het meest in prijs zijn gestegen (9,9%).

Nieuwbouw
In 2017 werden ruim 62.000 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Positief is dat deze 
productie bijna 14% meer is dan in 2016 en het hoogste aantal sinds 2009 (CBS). Maar het aantal opgeleverde 
nieuwbouwwoningen in 2017 is nog altijd bijna 20% lager dan het gemiddelde aantal van de periode vóór de 
crisis, ondanks de toename in de laatste jaren.  
Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld ruim 76.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. 
Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014, toen slechts 45.000 nieuwbouwwoningen werden 
opgeleverd.

Huur +2,4%

Stijging met name 
in Randstad

Schaarste in 
middensegment

Aanbod creëren

Koopprijs +9%

Productie +14%

Nieuwbouw ruim 
onder niveau 

2000-2009

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 2000-2017 (bron: CBS)
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Van de opgeleverde nieuwbouw in 2017 waren er ongeveer 29.000 in het huurwoningensegment (waarvan 8.000 
van corporaties) en 33.000 koopwoningen.

Daarvan is een deel buiten de Randstad en Flank regio’s gerealiseerd. Hieruit kan worden afgeleid dat op lokale 
markten waar de vraag groot is, maar een beperkte uitbreiding van de voorraad is gerealiseerd.

Demografische druk op steden
De bevolking van Nederland is in 2017 met 100.000 opnieuw relatief sterk gegroeid, tot 17,2 miljoen inwoners 
(CBS). Het positieve migratiesaldo is verantwoordelijk voor 80% van de groei. Het geboorteoverschot blijft 
beperkt. Gezinsvorming wordt steeds verder uitgesteld.

Sinds 2013 verlaten weer meer jonge gezinnen de stad dan er naartoe gaan, maar zij blijven veelal in de Randstad 
en dicht in de buurt van de stad wonen.

Niettemin heeft deze overloop een gering effect op de grote druk die zich manifesteert in stedelijke 
woningmarkten; dit komt door het groeiend aantal immigranten dat zich in de steden vestigt en door de grote 
aantrekkingskracht van de steden op jonge, kleine huishoudens. Ook is in de grote steden, mede door de 
demografische samenstelling, het aantal geboortes betrekkelijk groot.

Grote beleggersvraag
Het transactievolume aan (nieuwe) woningbeleggingen in 2017 is € 5,0 miljard: een toename ten opzichte 
van 2016 (€ 3,5 miljard). Achterblijvende beleggingsmogelijkheden zijn hiervan de oorzaak, want de vraag 
van woningbeleggers blijft onverminderd hoog. De schaarste leidt ook – als een van de factoren – tot dalende 
aanvangsrendementen en verklaart daarmee, naast de gestegen leegwaardes, de forse stijging van de waarde van 
bestaande woningportefeuilles. 

Vooruitzichten
Het perspectief van de markt voor vrije sector huurwoningen is positief en dit perspectief zal zich de komende 
jaren kunnen voortzetten. Dat komt door de vraag/aanbod verhoudingen op de markt. De demografische druk – in 
combinatie met de voorkeur voor stedelijk wonen – zorgt voor een groeiend vraagniveau, terwijl het aanbod op 
geschikte locaties vooralsnog beperkt blijft. 

Opleveringen huur 
bijna gelijk aan koop

Bevolking 
neemt toe

Aantrekkingskracht 
steden

Beleggingen sterk 
toegenomen

Positieve 
vooruitzichten
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Cijfers over de woningmarkt
Voor de woningmarkt laten wij de volgende ontwikkelingen zien:
• De huren nemen volgens de meeste indicatoren sinds 2007 gestaag toe met een hoger percentage dan de inflatie. Volgens de IVBN 

cijfers voor de vrije sector is de toename over de afgelopen 10 jaar gemiddeld 2,2% bij een inflatie van 1,5%.
• De gemiddelde huurprijzen per m2 variëren sterk per provincie, met een hoogste prijs en prijsstijging in Noord-Holland door de invloed 

van Amsterdam. 
• De gemiddelde koopprijzen voor woningen zijn sinds 2013 sterk gestegen. 

Huurontwikkeling in Nederland vanaf 2007 
(bronnen: Pararius -aanbodhuurprijzen, CBS 1 juli 
huurverhoging en inflatie, MSCI transactiemonitor,  
IVBN vrije sector 1 juli huurverhoging)
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Gemiddelde woningprijs x € 1.000 (linker-as) en jaarlijkse stijging (rechter-as)
(bron: WOX Monitor Calcasa 2017 Q4)
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Portefeuillekenmerken
Ultimo 2017 Ultimo 2016

Portefeuillekenmerken
Exploitatieportefeuille € 1.008 mln € 802 mln
Zekere pijplijn (excl. herwaardering) € 275 mln € 178 mln
Bouwjaar gemiddeld 2004 2002
Theoretische jaarhuur € 48,7 mln € 43,1 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 4,8% 5,4%
Maandhuur gemiddeld € 940 € 903
Aantal complexen 96 91
Aantal verhuurbare eenheden  4.183  3.849 
Bezettingsgraad 98% 98%

Segmentatie exploitatieportefeuille
Appartementen
Waarde portefeuille € 752 mln € 575 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 4,7% 5,2%
Bezettingsgraad 98% 98%
Bouwjaar gemiddeld 2009 2007

Eengezinswoningen
Waarde portefeuille € 256 mln € 227 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 5,4% 5,9%
Bezettingsgraad 98% 97%
Bouwjaar gemiddeld 1990 1990

Portefeuillesamenstelling
Woontype

Huurprijsklassen

Lee�ijdsopbouw

25% 75% 24%

Geografisch

> 2010
2000 - 2009
1990 - 1999
1980 - 1989

Appartementen
Eengezinswoningen

Randstad
Flank
Overig

11%

17%

48%
22%

75%

3%

> 1.500

1.200 - 1.500

1.000 - 1.200

900 - 1.000

800 - 900

711 - 800

650 - 711

600 - 650

500 - 600

31%

19%

19%

12%

9%

3%

4%

2%

1%

69% van de woningen in middensegment (€ 711 - € 1.000)

Het segment appartementen is met 75% 
dominant

65% van de portefeuille is van ≥ 2000 Het overgrote deel ligt in de Randstad
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Kerncijfers
2017 2016 2015 2014 2013

3-jaars  
2015-2017

5-jaars  
2013-2017

10-jaars 
 2008-2017

Direct portefeuillerendement 3,6% 4,0% 4,3% 4,3% 4,4% 4,0% 4,1% 4,0%
Indirect portefeuillerendement 13,5% 10,9% 7,7% 0,9% -5,5% 10,7% 5,3% 0,5%

Totaal portefeuillerendement 17,6% 15,3% 12,3% 5,3% -1,3% 15,0% 9,6% 4,5%
Organisatiekosten -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,4% -0,3% -0,3%
Effect t.o.v. vol belegd -0,4% -0,5% -0,5% -0,3% 0,1% -0,4% -0,3% -0,2%
Overige verschillen 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Fondsrendement 16,9% 14,4% 11,5% 4,7% -1,5% 14,2% 9,0% 4,2%

Dividendrendement 3,1% 2,6% 3,9% 3,8% 3,8% 3,2% 3,4% 3,5%

 

2017 2016 2015 2014 2013

Overig
Bezettingsgraad gemiddeld 98% 98% 97% 95% 94%
Bezettingsgraad ultimo 98% 98% 97% 96% 94%
Mutatiegraad 15% 13% 14% 13% 11%
Netto/brutohuuropbrengsten 78% 77% 74% 72% 77%
Bruto aanvangsrendement k.k. jaarultimo 4,8% 5,4% 5,9% 6,4% 6,4%
Leegwaarderatio 91% 88% 84% 81% 80%

Uitstaande aandelen aantal gemiddeld (x mln)  723,5  649,2  566,4  547,2  516,9 
Uitstaande aandelen aantal jaarultimo (x mln)  770,9  717,9  612,8  551,8  546,9 
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1)  0,225  0,172  0,128  0,051 -0,017
Net asset value per aandeel (€ x 1)  1,536  1,355  1,215  1,130  1,121

Sector Woningen balans
(bedragen x € 1.000) Toelichting jaarrekening 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Activa
Beleggingen
Vastgoed in exploitatie 1  1.005.156  798.653
Vastgoed pijplijn 1  151.109  99.553 
Deelneming 2  3.387  2.949 
Overige beleggingen 3  1.983  2.032 

 1.161.635  903.187 

Overige activa
Overig  333  261 

Vlottende activa
Debiteuren  509  392 
Overige vorderingen  6.083  6.309 
Liquide middelen  24.431  71.702 

 31.023  78.403 

Totaal activa   1.192.991  981.851 

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal 9  385.430  358.938 
Agioreserve 10  519.527  465.544 
Herwaarderingsreserve 11  229.280  114.310 
Algemene reserve 12  49.841  34.224 

 1.184.078  973.016 

Kortlopende schulden
Crediteuren en overige verplichtingen  8.913  8.835 

Totaal passiva   1.192.991  981.851
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Sector Woningen winst- en 
verliesrekening
(bedragen x € 1.000) Toelichting jaarrekening 2017 2016

Theoretische brutohuuropbrengsten 17  46.847  41.426 
Leegstand 17 -924 -947 
Overig 17 -68 -96 
Opbrengst servicekosten 18  1.454  1.416 
Servicekosten 18 -1.522 -1.478 
Exploitatiekosten 19 -9.979 -9.347 

Nettohuuropbrengsten -  35.808  30.974 

Herwaarderingsresultaat beleggingen 20, 21  128.104  82.921 
Netto verkoopresultaat beleggingen 22  1.534  449 

 129.638  83.370 

Resultaat deelneming  564  365 
Organisatiekosten -3.993 -3.099 
Overige opbrengsten 24  541  793 
Overige kosten 25 -60 -

-2.948 -1.941 

Netto operationeel resultaat  162.498  112.403 

Rentebaten/lasten -164  92 

Nettoresultaat   162.334  112.495 

Direct beleggingsresultaat 26  31.953  28.218 
Indirect beleggingsresultaat 27  130.381  84.277 

Totaal beleggingsresultaat   162.334  112.495

Toelichting op resultaten 
2017

Hoofdpunten 2017
• Fondsrendement gestegen van 14,4% naar 16,9%
• Outperformance op 1, 3 en 5-jaars basis op IPD-benchmark
• Bezettingsgraad stabiel op hoog niveau van 98%
• Bruto-nettotraject verbeterd van 77% naar 78%
• Omvang portefeuille in 2017 boven € 1,0 miljard
• 428 woningen toegevoegd aan de exploitatieportefeuille
• Zekere pijplijn van € 275 miljoen en onzekere pijplijn van € 105 miljoen (totaal € 380 miljoen)
• Voor € 93 miljoen aandelen uitgegeven

Rendement
Dit jaar behaalde het fonds een totaalrendement van 16,9%: een stijging ten opzichte van 2016 (14,4%). Voor het 
derde jaar op rij werd een fondsrendement boven de 10% behaald. 

Met een opwaardering van 13,5% bleek 2017 een nog sterker jaar dan 2016 (10,9%). Deze opwaardering 
komt voor 9,0%-punt door de stijging van de leegwaarde, voor 2,8%-punt door aanscherping van de yield 
en voor 1,7%-punt door de opwaardering van de pijplijn. De hogere opwaarderingen van de afgelopen jaren 
leiden echter (door teller/noemer effect) tot een daling van het direct rendement. Daar staat tegenover dat 
opwaarderingen van de betaalde termijnen voor nog niet opgeleverde projecten aanzienlijk bijdragen (+1,7%) 
aan het fondsrendement. Echter het direct rendement wordt door deze investeringen met -0,4% (2016: -0,3%) 
gedempt, omdat er nog geen huurbaten worden gegenereerd. Het effect van niet belegde liquiditeiten op het 
fondsrendement bedroeg -0,4%.

Portefeuillerendement 10 jaar
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Ten opzichte van de IPD-benchmark voor ‘all investments’ konden wij in 2017 een outperformance laten zien op 
1-jaars, 3-jaars en 5-jaars basis door een hoger indirect rendement.  

Woningen: all investments
 Altera NL Vastgoedindex

Direct  Indirect  Totaal Direct  Indirect  Totaal 

2017 3,6% 13,5% 17,6% 3,8% 12,6% 16,9%
2016 4,0% 10,9% 15,3% 4,2% 10,6% 15,3%
2015 4,3% 7,7% 12,3% 4,5% 6,3% 11,0%
2014 4,3% 0,9% 5,3% 4,5% 0,6% 5,1%
2013 4,4% -5,5% -1,3% 4,4% -4,1% 0,2%
3-jaars 4,0% 10,7% 15,0% 4,2% 9,8% 14,4%
5-jaars 4,1% 5,3% 9,6% 4,3% 5,0% 9,5%
10-jaars 4,0% 0,5% 4,5% 4,1% 0,9% 5,0%

Voor standing investments ligt het totaal rendement over 2017 1,7%-punt (2016: 1,2%) lager, mede door de forse 
opwaardering van de pijplijnportefeuille.

Het dividendrendement bedraagt over 2017 3,1% (in 2016 bedroeg het dividend 2,6%: vanwege een andere 
fasering van de uitkering van het dividend had dit een eenmalig drukkend effect in 2016). 

Direct beleggingsresultaat
Het jaar 2017 hebben wij afgesloten met een totaal beleggingsresultaat van € 162,3 miljoen, een stijging 
van € 49,8 miljoen ten opzichte van 2016. Deze stijging schrijven wij grotendeels toe aan het indirect 
beleggingsresultaat, dat met € 46,1 miljoen toenam. 

Het direct beleggingsresultaat over 2017 laat zich als volgt vergelijken met het voorgaande jaar. 

Ontwikkeling direct beleggingsresultaat In € x mln Effect

Direct beleggingsresultaat 2016 28,2
Opleveringen en acquisities in 2017 2,7 9,4%
Opleveringen en acquisities in 2016 1,9 6,6%
Huurverhoging 0,5 1,9%
Hoger aandeel in organisatiekosten -1,2 -4,1%
Overige effecten, per saldo -0,1 -0,6%

Direct beleggingsresultaat 2017 32,0 13,2%

De stijging van het direct beleggingsresultaat vloeit met name voort uit opleveringen en acquisities in 2017 
alsmede het effect van complexen die in 2016 zijn opgeleverd en in 2017 gedurende een volledig boekjaar in 
exploitatie zijn. Verder disponeerden wij in augustus 2017 drie complexen in Enschede, Meppel en Oldenzaal.

De schaarste in het middensegment van de huurmarkt is onverminderd groot. De bezettingsgraad konden wij, 
ondanks een beperkte stijging van de mutatiegraad (van 13% naar 15%), handhaven op het hoge niveau van 98%. 

De eerste verhuur van nieuwe complexen verloopt voorspoedig. In 2017 hebben wij 978 huurcontracten afgesloten 
(2016: 648). Daarvan waren er 425 voor de eerste verhuur van nieuw opgeleverde complexen (2016: 144). 

Het brutonettotraject (nettohuuropbrengsten / bruto huuropbrengsten) hebben wij verbeterd van 77% naar 78% 
door lagere onderhoudskosten.

 

Standing 
investments

Direct resultaat +13,2%

Gunstig effect 
opleveringen

Hoge 
bezettingsgraad

Hoog 
verhuurvolume

Beter 
brutonettotraject

Indirect beleggingsresultaat
De portefeuille is in 2017 met 13,5% opgewaardeerd. De leegwaardes van de woningen zijn met 9,0% gestegen 
(landelijk cijfer CBS/Kadaster: +8,2%). De taxatiewaarde gedeeld door de leegwaarde (leegwaarderatio) bedroeg 
ultimo 2017 91%; eind 2016 was dit 88%. 

Het bruto aanvangsrendement (BAR, kosten koper) is in 2017 door de grote vraag verder aangescherpt: van 5,4% 
ultimo 2016 naar 4,8% ultimo 2017. 

Onderstaande tabel geeft de spreiding weer van de waardemutaties van de complexen die in het begin en aan het 
einde van het jaar in exploitatie waren.

Waardemutaties beleggingen 
gehele jaar in exploitatie

Waardemutatie in  
% t.o.v. ultimo 2016

Aantal  
complexen

Waardemutatie 
2017 in € x mln

Waardemutatie 
2016 in € x mln

Tussen -5% en 0% -0,9% 1 0,0 -0,1
Tussen 0% en 5% 4,7% 2  0,8 4,8
Tussen 5% en 10% 8,4% 33  20,9 22,2
> 10% 14,3% 51  73,2 35,4

Totaal 12,2% 87  94,9 62,3

Nagenoeg alle complexen (86 van de 87) die het gehele jaar in exploitatie waren, zijn in 2017 opgewaardeerd 
(2016: 84 van de 86). In 2017 zijn 51 complexen met meer dan 10% opgewaardeerd met een totaal effect 
van € 73,2 miljoen (2016: 18 complexen met een effect van € 35,4 miljoen). Daarvan stegen er 18 met meer 
dan 15% (2016: 7 complexen). De opwaardering van de standing investments bedroeg in 2017 12,6% voor 
de appartementencomplexen en 11,2% voor de eengezinswoningen (2016: 10,6% respectievelijk 6,1%). In 
tegenstelling tot 2016 waren de opwaarderingen in 2017 voor deze segmenten dus ongeveer gelijk.

Wij wisselen per complex om de drie jaar van externe taxateur. Gespreid over vier kwartalen gebeurde dit in 2017 
bij 21 complexen. Per saldo ging de wisseling gepaard met een opwaardering in het desbetreffende kwartaal 
met 3,6% (2016: 18 objecten met een opwaardering van 2,5%). De opwaardering is in lijn met de reguliere 
waardestijgingen van de portefeuille. 

De spreiding van de waardering van de complexen in exploitatie ultimo 2017 en ultimo 2016 naar het bruto 
aanvangsrendement (BAR kosten koper) is als volgt:

Spreiding brutoaanvangsrendement
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In 2017 zijn de pijplijnprojecten met € 26,0 miljoen opgewaardeerd (2016: € 12,4 miljoen). 

Het indirect beleggingsresultaat bevat een bate van € 0,4 miljoen (2016: € 0,6 miljoen) voor compensatie 
overdrachtsbelasting van toetredende aandeelhouders. 

Huurontwikkeling en exploitatiekosten
Per 1 juli 2017 hebben wij een huurverhoging gerealiseerd van gemiddeld 2,3% bij een inflatie over 2016 van 
0,3%. In het voorgaande boekjaar werd per 1 juli 2016 een huurverhoging gerealiseerd van 1,8% bij 0,6% inflatie. 
Door huurverhogingen, huurmutaties, disposities en de bevriezing vanaf 1 januari 2016 van de liberalisatiegrens 
op € 711 neemt het aantal gereguleerde woningen in de portefeuille verder af. Ultimo 2017 zijn dit nog 265 
woningen, waarvoor conform de daarvoor geldende huurwetgeving (2,5% boven inflatie en een extra verhoging 
bij inkomens boven € 40.349) waar mogelijk de huur extra is verhoogd. 

Op woningen met een maandhuur lager dan € 711 is een verhuurderheffing verschuldigd van 0,543% van de 
WOZ-waarde (2016: 0,491%). Wij streven naar een verdere verlaging van deze last door het aantal gereguleerde 
woningen te laten dalen via huurverhogingen, mutaties en disposities. In 2017 betaalden wij voor 300 woningen 
in totaal € 234.000 aan verhuurderheffing (2016: € 275.000 voor 385 woningen). 

Door lagere onderhoudskosten zijn de totale exploitatiekosten (inclusief servicekosten leegstand) ten opzichte 
van de theoretische huuropbrengsten met 1%-punt gedaald. 

Exploitatiekosten 2017 2016

Onderhoudskosten 8% 9%
Vaste lasten 4% 4%
Beheerkosten 2% 2%
Overig 7% 8%

Totaal 21% 23%

De huurachterstand van meer dan 90 dagen lag ultimo 2017 met 0,7% van de jaarhuur boven het niveau van 
ultimo 2016 (0,5%) en lag daarmee weer op het niveau van ultimo 2015.

Klanttevredenheid
Jaarlijks meten wij de klanttevredenheid van onze huurders op verschillende onderwerpen. Daarvoor nemen we deel 
aan een breed, door een externe partij uitgevoerd huurderstevredenheidsonderzoek waaraan meerdere bij de IVBN 
aangesloten woningbeleggers deelnemen. De gezamenlijke resultaten vormen de benchmark. Op de onderwerpen 
Woning en Woonomgeving behaalden wij een gedeelde eerste positie; op Tevredenheid met de belegger was dit 
een ongedeelde eerste positie. Op Tevredenheid met de vastgoedmanager was sprake van een outperformance 
en een derde plaats. Op de subonderwerpen van de tevredenheid met de vastgoedmanager (Klachtafhandeling, 
Reparatieverzoeken, Servicekostenafrekening) werken we in het komende jaar aan verbeteringen.

Onderwerp Altera Benchmark Positie Altera

Woning 7,5 7,3 1 (gedeeld)
Woonomgeving 7,6 7,6 1 (gedeeld)
Tevredenheid belegger 6,9 6,7 1
Tevredenheid vastgoedmanager 6,5 6,4 3

Huur +2,3%

Gering effect 
verhuurderheffing

Lagere kosten

Gunstige 
klantscore

Portefeuillemutaties 
Aan de portefeuille zijn zeven nieuw opgeleverde complexen en een bestaand complex toegevoegd:

Beleggingen in 2017  
in exploitatie genomen

Aantal  
woningen Woningtype

Start  
exploitatie

Jaarhuur  
(in € x mln) Bouwjaar

Amstelveen  
Groenelaan 84 Appartementen Februari 1,1 2017
Amsterdam  
Tollensstraat (Hallen Noord) 52 Appartementen Maart 0,8 2017
Amstelveen  
Laan van de Helende Meesters 48 Appartementen April 1,1 2014
Hoofddorp  
Burg. Van Stamplein 63 Appartementen April 0,7 2017
Utrecht  
Vlechtdraadhof (Neerlandia) 66 Appartementen Juni 0,7 2017
Nijmegen  
Irene Vorrinkstraat 27 Appartementen Juli 0,3 2017
Hoevelaken 
Beekhof en Schalenhoek 28 Eengezinswoningen Augustus 0,3 2017
Maarssen  
Bisonspoor 60 Appartementen Oktober 0,6 2017

Totaal 428   5,6  

De verhuur van de nieuw opgeleverde complexen verliep voorspoedig, mede door de toepassing van online 
hulpmiddelen; 100% is verhuurd. 

In 2017 hebben wij drie complexen (Enschede, Meppel en Oldenzaal), gelegen buiten ons focusgebied, verkocht 
(totaal 77 woningen). Voorts hebben wij 17 woningen uitgepond in vier complexen.

Door de mutaties is de exploitatieportefeuille toegenomen van 3.849 naar 4.183 woningen. 

Aan de zekere pijplijn zijn in 2017 zes projecten toegevoegd, bestaande uit 673 appartementen.

In 2017 aan zekere pijplijn  
toegevoegde projecten

Aantal  
woningen Woningtype

Jaarhuur  
(in € x mln) Oplevering

Amstelveen 
Van der Hooplaan 103 Appartementen 1,1 2018
Den Haag 
Wijndaelerweg 23 Appartementen 0,4 2019
Zeist 
Antonlaan/Steynlaan 40 Appartementen 0,5 2019
Heemskerk 
Bachstraat 60 Appartementen 0,7 2019
Den Bosch 
Kanseliersplein (Paleiskwartier) 91 Appartementen 1,2 2019
Rotterdam 
Maashaven Noordzijde (Katendrecht) 356 Appartementen 4,7 2020

Totaal 673  8,6  

428 nieuwe woningen

Soepele eerste 
verhuur

Disposities

6 projecten nieuw 
in pijplijn
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Inclusief de in voorgaande jaren toegevoegde acht projecten met 410 woningen, hebben wij een zekere pijplijn 
van € 274,5 miljoen (1.083 woningen), waarvan reeds € 123,2 miljoen is betaald. 

Daarnaast hebben wij een onzekere pijplijn van € 105,2 miljoen waarvan de realisatie op de balansdatum nog 
niet vaststond. Dat is inclusief een project in Leiden met 120 levensloopbestendige woningen en 40 geriatrische 
units, waarvoor de procedure voor de omgevingsvergunning nog loopt. Voorts is er op diverse locaties exclusiviteit 
verkregen. 

Rekening houdend met deze toevoer (in verschillende fasen) komt hierdoor in 2018 een portefeuille omvang van 
€ 1,5 miljard in zicht.

Overige toelichtingen
Ultimo 2017 bedraagt het aantal aandeelhouders 27. Dit aantal is exclusief negen nieuwe aandeelhouders die 
de toetredingsovereenkomst hebben getekend en zullen toetreden zodra de gecommiteerde bedragen nodig zijn 
voor de acquisities. 

In totaal is in 2017 voor € 93,5 miljoen toegetreden en voor € 13,0 miljoen uitgetreden; per saldo een toetreding 
met € 80,5 miljoen (2016: € 134,5 miljoen toetredingen en geen uittredingen). 

Vooruitzichten voor 2018
Voor 2018 gaan wij uit van een gemiddelde bezettingsgraad van 98%. 

Het direct rendement heeft een licht dalende trend als gevolg van de hoge opwaarderingen van de 
exploitatieportefeuille en het effect van projecten in de pijplijnportefeuille die nog geen huur genereren. 

Onze behoudende prognose voor het indirect rendement in 2018 is 5 tot 6%, voortvloeiend uit een stijging van 
de reële woningwaarde. Het fondsrendement kan dan op 8 tot 9% uitkomen.

Fonds- 
rendement

8-9%

Bruto- 
nettotraject

77%

Direct  
portefeuille- 
rendement

 3,3%

Bezettings- 
graad

 98%

Indirect  
portefeuille- 
rendement

 5-6%

Pijplijn met 
1.083 woningen

Omvang richting 
€ 1,5 miljard

Nieuwe 
aandeelhouders

Toetreding met 
€ 93,5 miljoen

Fondsrendement 
8-9%
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Woningportefeuille ultimo 2017
Plaats Adres Bouwjaar

Verhuurbare 
eenheden

Theoretische  
huur in € x mln Bezettingsgraad

Appartementen
Aerdenhout Boekenroodeweg 2012  24 0,5 88%
Alkmaar *** Paternosterstraat 1985  72 0,6 100%
Almere Kapitein de Langestraat 1995  87 0,9 98%
Alphen a/d Rijn Sint Jorisstraat, Julianastraat 2005  40 0,5 98%
Amersfoort Forel 2006  10 0,1 100%
Amstelveen Nicolaas Tulplaan 2014  113 1,6 100%
Amstelveen Maimonideslaan 2017  84 1,1 100%
Amstelveen Laan van de Helende Meesters 2014  48 1,1 93%
Amsterdam Blankenstraat 2011  68 1,3 97%
Amsterdam Jacob Burggraafstraat 2004  27 0,5 83%
Amsterdam *** Oostelijke Handelskade blok 2 2013  108 2,1 96%
Amsterdam *** Oostelijke Handelskade blok 1 2013  61 0,8 97%
Amsterdam *** Oostelijke Handelskade blok 3 2016  66 1,1 100%
Amsterdam *** Tollensstraat, Dichtershofje 2015  69 1,2 100%
Amsterdam *** Tollensstraat 2017  52 0,8 100%
Apeldoorn Molenstraat 2005  44 0,5 100%
Baarn Stationsweg, e.a. 1985  22 0,2 100%
Culemborg Voermansgilde 2004  15 0,2 100%
Den Haag Dr Lelykade 2016  47 0,7 100%
Den Haag * Kalhuisplaats 1985  63 0,6 97%
Den Haag Loevesteinlaan 2009  72 0,8 100%
Den Haag Laan van Wateringse Veld 2009  67 0,8 99%
Dordrecht Van Eesterenplein 1994  96 0,9 100%
Dordrecht Overkamppark 2012  33 0,4 97%
Gouda Plateelstraat 2015  40 0,4 98%
Gouda Winterdijk 2012  36 0,4 94%
Haarlem Disselkade 2015  25 0,4 96%
Harderwijk Bachdreef 1994  41 0,4 98%
Harderwijk Oldenallerhout 2005  21 0,2 100%
Heemskerk Ganzenveer 2006  27 0,3 97%
Heerhugowaard Jade 2005  56 0,7 98%
Hendrik Ido Ambacht * Ring, Avelingen 1997  32 0,4 96%
Hoofddorp Markenburg 1992  54 0,5 100%
Hoofddorp Ter Veenlaan 2008  69 0,7 100%
Hoofddorp Burg. Van Stamplein 2017  63 0,7 100%
Maarssen Waterstede 2005  60 0,7 100%
Maarssen Bisonspoor 2017  60 0,6 100%
Maastricht * Remulanet 1996  59 0,7 97%
Nijmegen Irene Vorrinkstraat 2011  53 0,7 91%
Nijmegen Irene Vorrinkstraat 2015  28 0,3 100%
Nijmegen Irene Vorrinkstraat 2017  27 0,3 100%
Oegstgeest Rozenlaan 2006  44 0,6 98%
Rotterdam Hesseplaats 2011  58 0,7 100%
Rotterdam Mauritsweg 2013  77 1,0 100%
Schiedam *** Selma Lagerlofborg, e.a. 2004  24 0,2 100%
Schiedam *** Olof Palmeborg, e.a. 2005  66 0,7 99%
Utrecht Diamantweg 2012  28 0,4 100%
Utrecht Huis te Zuylenlaan 2006  39 0,5 95%
Utrecht Operettelaan 2008  22 0,2 100%
Utrecht Burchtplein, Zuiderburcht 2011  38 0,5 100%
Utrecht Vlechtdraadhof 2017  66 0,7 100%
Wormerveer Houtkade, Krommenieerweg 1997  36 0,3 100%
Zoetermeer ** Noordwaarts, e.a. 1989  48 0,4 100%

Plaats Adres Bouwjaar
Verhuurbare 

eenheden
Theoretische  

huur in € x mln Bezettingsgraad

Zoetermeer Haussmannruimte 2004  44 0,5 100%
Zwolle Van der Capellenstraat 1986/2009  104 0,9 96%

2.833 35,3 98%

Eengezinswoningen
Almere Eeuwenweg 1997  35 0,4 100%
Amersfoort Glorie van Hollandgaarde, e.a. 1995  29 0,3 100%
Assen Papayapad, Perzikstraat 2005  33 0,3 100%
Bemmel Gersthof 1987  21 0,2 95%
Best Plataan, Salderes 1985  36 0,4 100%
Blaricum Gooischedreef, e.a. 2016  31 0,4 100%
Breda Kerkuil, Blauwvoet, Havik 1988  39 0,4 97%
Breda Deinzestraat, Bornemstraat 1989  36 0,4 94%
Den Helder Malzwin (Julianadorp) 1990  8 0,1 100%
Deurne Veenmossingel, Wollegras 1985  32 0,3 100%
Deventer Esdoornlaan, Espad 1986  40 0,4 95%
Doorn * Simon Vestdijkhof e.a. 1986  36 0,4 94%
Eerbeek Odinkerf, Papiermakerserf, e.a. 1986  26 0,2 100%
Groesbeek Mansberg 1986  38 0,3 95%
Haarlem Chris Soumokilstraat, e.a. 1988  93 1,0 100%
Haarlem Vrijheidsweg, Sutan Sjahrirstraat 1988  30 0,3 100%
Harderwijk Bachdreef 1994  15 0,2 100%
Hoevelaken Beekhof, Schalenhoek 2017  28 0,3 100%
Horst Convent 1990  18 0,1 100%
Maasbracht Boegstraat, Roefstraat 1989  18 0,2 100%
Maassluis Stellingmolen, Walmolen, Bergmolen 1988  23 0,2 100%
Maastricht Bolderikweerd, Lavendelweerd, e.a. 1989  17 0,2 100%
Malden Dravik, De Bies, Zwenkgras 1985  55 0,6 94%
Nieuw-Vennep Koperslager, Grutter, Tolgaarder, Baker 1987  46 0,5 100%
Oosterhout Admiraalsdam, Herendam, Drostendam 1988  51 0,5 98%
Oosterhout Max Havelaardreef, e.a. 1996  38 0,4 97%
Rosmalen Alverborch, Zalmborch, e.a. 1985  40 0,4 100%
Sassenheim Evert van Dijkpad, Parmentierpad 1986  31 0,3 100%
Soesterberg Gemini, Mercury 1986  60 0,6 100%
Tilburg Abdij van Bernestraat, e.a. 1988  32 0,3 100%
Tilburg Harmelenstraat, e.a. 1991  24 0,2 96%
Tilburg Kerkdrielstraat 1990  24 0,2 100%
Uden Abdijlaan, Klemvogel 1988  42 0,4 93%
Udenhout Helmkruid, Anemoon 1986  22 0,2 100%
Udenhout Anemoon, Kamille, Sint Janskruid 1988  14 0,1 100%
Valkenswaard De Meule, De Maalsteen, De Meelkuip 1985  35 0,4 100%
Valkenswaard De Meule 1987  14 0,1 100%
Voorhout Kruidenschans, Lavendelweg, e.a. 1987  47 0,5 100%
Waalwijk Rembrandtpark 1986  31 0,3 94%
Zevenaar Monnetstraat, Spaakstraat 1985  40 0,4 97%
Zoetermeer Stellendamstraat 2005  22 0,3 100%

 1.350 13,7 98%

Totaal    4.183  49,0 98%
Deelbelang (50%) - -0,2

Totaal    4.183  48,8 98%

* Inclusief enkele winkel- of kantoorruimten ** Deelbelang *** Grond in erfpacht (niet eeuwigdurend)
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Zekere pijplijn
Zekere pijplijn (omvang € 275 mln); alle projecten in bouwfase

Plaats Locatieaanduiding Oplevering
Verhuurbare 

eenheden
Theoretische 

huur in € x mln

Amsterdam Faas Wilkesstraat (Zeeburgereiland) 2019  86  1,1 
Amstelveen Van der Hooplaan 2018  103  1,1 
Den Bosch Kanseliersplein (Paleiskwartier) 2019  91  1,2 
Den Haag Wijndaelerweg (Kijkduin) 2019  23  0,4 
Gouda Vest 2018  30  0,3 
Heemskerk Bachstraat 2019  60  0,7 
Hilversum Van Linschotenlaan 2018  55  0,6 
Hoofddorp Achtermeerstraat (Noorderkwartier) 2018  35  0,4 
Ridderkerk Drierivierenlaan 2018  66  0,7 
Rotterdam Maashaven Noordzijde (Katendrecht) 2020-21  356  4,8 
Son en Breugel Kanaaldijk Noord 2018  48  0,5 
Utrecht Paranadreef 2018  30  0,4 
Waalwijk Vredesplein 2018  60  0,6 
Zeist Antonlaan/Steynlaan 2019  40  0,5 

 1.083  13,3
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Winkels
Strategie
Marktstructuur
• Aantrekkelijk beleggingsproduct door gunstige 

verhouding rendement/risico
• Winkels laat-cyclisch
• Food & Convenience minst conjunctuurgevoelig
• Positieve ontwikkeling fundamenten

Markttrends
• Vergrijzing
• Toename 1-persoons huishoudens
• Duurzaamheid
• Toenemend belang Food
• Sociale functie van het winkelcentrum

Strategie 2017 Beleidsdoel (3 jaar)

Focus van sectorfonds op gemakswinkelen (convenience) 45% 75%
Ruimte voor verversing bij vergelijkend winkelen (comparison) 44% 20-25%
Stapsgewijze afbouw van doelgericht winkelen 11% < 5%

Sterke focus op gemakswinkelen ... 
voor een blijvend stabiel rendement tegen minimaal risico

Altijd voldoende omzetpotentieel ...
door aansluiting winkelaanbod op bestedingspotentieel

Intensief vastgoedmanagement ...
maakt onderscheid, waarbij wij streven naar optimale afstemming van de veranderende 
consumentenvraag op het winkelaanbod 

Optimalisatie huidige object- en 
portefeuillekwaliteit ...
door actief vastgoedmanagement en verwerving sterke winkelbeleggingen
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Marktontwikkelingen
Een jaar van economische groei
De economische groei in Nederland bereikte in 2017 met 3,3% het hoogste groeicijfer van de laatste tien jaar. 
Dat was vooral te danken aan de aantrekkende wereldhandel. De koopkracht van de Nederlandse bevolking steeg 
in 2017 met 0,3%: de sterkste stijging sinds 2007. Volgens het CPB kan dit in 2018 met 0,6% stijgen, mede door 
loonstijging.

Meer consumentenvertrouwen en groeiende 
bestedingen
Door de aantrekkende economie zijn de stemming en het vertrouwen onder de consumenten in 2017 verder 
verbeterd. In het vierde kwartaal van 2017 steeg het consumentenvertrouwen naar 25, de hoogste waarde sinds 
juli 2007. Het oordeel over het economisch klimaat is positiever en ook de koopbereidheid is toegenomen. De 
combinatie van het hoge vertrouwen en de hoge koopbereidheid dit jaar, vertaalde zich ook in een sterke stijging 
van de consumentenuitgaven. De detailhandel boekte in 2017 4,2% meer omzet dan een jaar eerder, wat de 
hoogste groei in 11 jaar is volgens het CBS. Zowel de food- als de non-foodwinkels lieten een stijging zien van 
ruim 3% zien en het effect van de stijging van de online omzet bedroeg 1%.

Afnemende leegstand en laag aantal 
faillissementen
Veel winkeliers wisten te profiteren van de hogere detailhandelsomzetten, wat ook blijkt uit een daling van het aantal 
faillissementen. Sinds de piek in 2013 is het aantal faillissementen in de winkelsector steeds verder afgenomen.

Minder faillissementen zijn positief voor de winkelleegstand. Voor het derde jaar op rij daalde in 2017 de 
leegstand. Eind 2017 bedraagt het aantal leegstaande winkelverkooppunten 7,0%: een daling van 0,2%-punt met 
een jaar eerder. De invulling van voormalige V&D panden heeft de daling van de leegstand – in vierkante meters – 
versterkt, namelijk met 0,6%-punt. 

Het aantal openstaande en vervulde vacatures in de winkelsector bereikte het hoogste niveau sinds de start van 
de waarneming door het CBS in 1997.

Ook online omzet gegroeid 
Naast een toename van de totale detailhandelsomzet is ook de online detailhandelsomzet gestegen. Het aandeel 
online bestedingen en de groei daarin verschilt sterk per branche. De food-sector wordt hierbij het minst getroffen,  
zoals blijkt uit de beperkte stijging van het online supermarktaandeel van 1,3% in 2016 naar 1,6% om 2017.

Stabilisatie in huurprijzen 
Door de verbetering van de marktomstandigheden alsmede de winkelvastgoedmarkt zijn de huurprijzen in 
de meeste winkelgebieden stabiel. In de beste winkelstraten was er zelfs weer een kleine huurstijging te zien. 
Vooral internationale ketens springen in op de toenemende koopbereidheid. Ze richten zich steeds meer op de 
middelgrote steden in plaats van uitsluitend de focus op de Randstad te hebben.

Economische  
groei 3,3%

Koopkracht 0,3%

Hoog 
consumenten- 

vertrouwen

Detailhandel +4,2%

Minder 
faillissementen

Vacatures in 
winkelsector

Ook online plust 
in 2017

Stabiel  
huurniveau

Beleggingsmarkt
De belangstelling voor Nederlands winkelvastgoed was in 2017 opnieuw hoger dan voorgaande jaren. Dit 
heeft geleid tot een beleggingsvolume van € 4,8 miljard dat flink hoger was dan in 2016 (€ 2,1 miljard). Vooral 
buitenlandse beleggers zien kansen in de Nederlandse winkelvastgoedmarkt. 

Vooruitblik
De winkelmarkt profiteert van de flink aantrekkende Nederlandse economie. Ook in 2018 zal de economie zich 
naar verwachting positief ontwikkelen, wat zijn positieve weerslag zal hebben op de consumentenbestedingen 
in de winkelsector. Als gevolg hiervan zal de leegstand verder afnemen. Doordat de winkelvastgoedmarkt 
aantrekt, zal een bredere groep beleggers het aandurven om in de winkelvastgoedsector te investeren. Het 
beleggingsvolume in winkelvastgoed zal komend jaar dan ook toenemen. Daarnaast zijn het prijsniveau en de 
aanvangsrendementen van winkelvastgoed relatief gunstig ten opzichte van andere sectoren.

Hoger 
beleggingsvolume

Stijging 
consumenten-

bestedingen
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Cijfers over de winkelmarkt
Voor de winkelmarkt laten wij de volgende ontwikkelingen zien:
• Zowel voor food als non-food is de trend voor de omzetontwikkeling positief. Onderstaande grafiek betreft de omzetcijfers exclusief 

online omzet. Voor food is de toename groter dan de bevolkingsontwikkeling en is de trend al vanaf 2009 positief. De keuze van Altera 
voor gemakswinkelen is mede hierdoor ingegeven.

• De gemiddelde huurprijzen stabiliseren sinds 2015 na een periode van daling (2005-2014).
• De bezettingsgraad gemeten ind aantal verkooppunten neemt sinds 2015 toe na een afname in de periode 2010-2015. Dit is in lijn met 

de ontwikkeling van de gemiddelde bezettingsgraad voor de Altera portefeuille in de afgelopen jaren.
• De leegstand is afhankelijk van locaties en regio’s. Met name aan de randen van Nederland is de leegstand significant hoger dan in de 

Randstad. De Altera-portefeuille bevindt zich in regio’s met een lagere leegstand.

Ontwikkeling van de omzet per hoofdbranche 
(bron: CBS)
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Ontwikkeling van de huurprijzen en leegstand
(bron: NVM en Locatus)
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Aantal leegstaande verkooppunten per jaar
(bron: Locatus) 
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Leegstand in % per gemeente eind 2017
(bron: Locatus)

Bezettingsgraad in % verkooppunten
(bron: Locatus)
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Portefeuillekenmerken
Ultimo 2017 Ultimo 2016

Portefeuillekenmerken
Exploitatieportefeuille € 750 mln € 728 mln
Zekere pijplijn € 6 mln -
Theoretische jaarhuur € 56,4 mln € 56,1 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 7,5% 7,7%
Aantal complexen 50 50
Aantal huurcontracten  611  589 
Contracthuur t.o.v. markthuur +3% +5%
Resterende looptijd huidige huurcontracten  4,4 jaar  4,4 jaar 
Gemiddelde huur per m2 € 189 € 188
Bezettingsgraad 93% 93%

Segmentatie exploitatieportefeuille
Gemakswinkelen
Waarde portefeuille € 342 mln € 321 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 7,4% 7,7%
Bezettingsgraad 93% 95%

Vergelijkend winkelen
Waarde portefeuille € 329 mln € 331 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 7,5% 7,6%
Bezettingsgraad 89% 89%

Doelgericht winkelen
Waarde portefeuille € 79 mln € 76 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 8,1% 8,3%
Bezettingsgraad 96% 97%

Portefeuillesamenstelling

Resterende huur

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

97%

85%

71%

59%

44%

25%

20%

14%

10%

7%

3%

2%

Winkelmotivatie Winkelhiërarchie

44%

46%

25%

27%

10% 10% 7%

Grootteklassen

Binnensteden
Winkelstraten
Hoofdwinkelgebied groot/klein
Kernverzorgend groot/klein
Wijk-/buurtcentra
Grootschalige concentraties

Gemakswinkelen
Belevingswinkelen
Doelgericht winkelen

> € 50 mln (4)
€ 25 mln - € 50 mln (5)
€ 15 mln - € 25 mln (5)
€ 5 mln - € 15 mln (11)
< € 5 mln (25)

21%

15%

Branchering huurders

7%
12%

18%

11%

1%

46%

16%

13%

25%

37%
9%

Food
Mode
Woninginrichting
Overig non-food
Diensten en horeca
Niet-winkels 
(parkeren, woningen)

Top 5 huurders

12%

72%

3% 3%5%
5%

Ahold 
Jumbo 
Q-Park 
Blokker 
H&M 
Overig

Gemakswinkelen is met 46% het 
grootste segment

Hoofdwinkelgebied groot/klein is met 
46% het grootste segment

Spreiding over grotere en kleinere 
objecten

Tot en met 2020 loopt ten minste 71% van de huidige huur door. De gemiddelde resterende huur bedraagt 4,4 jaar

Food en mode zijn de grootste branches
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Kerncijfers
2017 2016 2015 2014 2013

3-jaars  
2015-2017

5-jaars  
2013-2017

10-jaars 
 2008-2017

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

Totaal portefeuillerendement 6,6% 3,4% 3,4% 2,5% 2,1% 4,5% 3,6% 3,9%
Organisatiekosten -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,4% -0,3% -0,3%
Effect t.o.v. vol belegd 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Overige verschillen 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% -0,4% 0,1% 0,0% 0,1%

Fondsrendement 6,3% 3,1% 3,2% 2,5% 1,3% 4,2% 3,3% 3,7%

Dividendrendement 5,9% 4,5% 6,1% 6,3% 6,0% 5,5% 5,8% 5,8%

 

2017 2016 2015 2014 2013

Overig
Bezettingsgraad gemiddeld 93% 92% 93% 95% 96%
Bezettingsgraad ultimo 93% 93% 93% 94% 94%
Netto/brutohuuropbrengsten 85% 84% 84% 87% 89%
Bruto aanvangsrendement k.k. jaarultimo 7,5% 7,7% 7,9% 7,9% 7,8%

Uitstaande aandelen aantal gemiddeld (x mln)  680,0  698,9  677,8  653,8  626,9 
Uitstaande aandelen aantal jaarultimo (x mln)  680,0  680,0  704,6  668,8  644,8 
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1)  0,064  0,032  0,034  0,028  0,015 
Net asset value per aandeel (€ x 1)  1,063  1,060  1,075  1,106  1,148 

Sector Winkels balans
(bedragen x € 1.000) Toelichting jaarrekening 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Activa
Beleggingen
Vastgoed in exploitatie 1  712.201  688.672 
Deelneming 2  37.689  39.895 

 749.890  728.567 

Overige activa
Geactiveerde huurkortingen 1  506 -
Overig  237  243 

 743  243 

Vlottende activa
Debiteuren  695  1.356 
Overige vorderingen  1.829  4.323 
Liquide middelen  17.227  14.750 

 19.751  20.429 

Totaal activa   770.384  749.239 

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal 9  340.011  340.011 
Agioreserve 10  416.397  416.397 
Herwaarderingsreserve 11  54.346  45.903 
Algemene reserve 12 -87.685 -81.632 

 723.069  720.679 

Voorzieningen
Overige voorzieningen 14  13.659  11.000 

Kortlopende schulden
Schuld aan kredietinstellingen 15  25.000 -
Interne lening van sector Woningen -  6.000 
Crediteuren en overige verplichtingen  8.656  11.560 

 33.656  17.560 

Totaal passiva   770.384  749.239
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Sector Winkels winst- en 
verliesrekening
(bedragen x € 1.000) Toelichting jaarrekening 2017 2016

Theoretische brutohuuropbrengsten 17  54.210  57.218 
Leegstand 17 -3.650 -4.608 
Overig 17 -760 -715 
Opbrengst servicekosten 18  3.785  3.447 
Servicekosten 18 -4.297 -4.002 
Exploitatiekosten 19 -6.602 -7.461 

Nettohuuropbrengsten   42.686  43.879 

Herwaarderingsresultaat beleggingen 20, 21  4.623 -15.539 
Netto verkoopresultaat beleggingen 22  103 -3.060 

 4.726 -18.599 

Resultaat deelneming
-359  200 

Organisatiekosten -2.729 -2.849 
Overige kosten 25 -100 -

-3.188 -2.649 

Netto operationeel resultaat  44.224  22.631 

Rentelasten -214 -116 

Nettoresultaat   44.010  22.515 

Direct beleggingsresultaat 26  41.559  42.690 
Indirect beleggingsresultaat 27  2.451 -20.175 

Totaal beleggingsresultaat   44.010  22.515

Toelichting op resultaten 
2017

Hoofdpunten 2017
• Strategie aangescherpt naar dominantie in gemakswinkelen (food & convenience)
• Fondsrendement verdubbeld van 3,1% in 2016 naar 6,3% in 2017
• Outperformance op 1, 3 en 5-jaars basis op IPD-benchmark
• Positieve herwaardering van 0,4%
• Gemiddelde bezettingsgraad gestegen van 92% naar 93%
• Contracthuur ligt 3% boven markthuur (2016: 5%)
• Voor € 7,7 miljoen jaarhuur aan contracten afgesloten waarvan € 2,2 miljoen uit leegstand
• € 10 miljoen toetredingen en € 10 miljoen uittredingen

Rendement
Het fondsrendement over 2017 is verdubbeld ten opzichte van 2016: van 3,1% naar 6,3%. 

Mede door het afsluiten van een groot aantal huurcontracten konden wij, na enkele jaren met lagere 
waarderingen, het boekjaar 2017 afsluiten met een positief indirect rendement van 0,4%. De in 2016 ingezette 
positieve ontwikkeling in de huurmarkt zette door in 2017. Het portefeuillerendement kon daarmee stijgen 
van 3,4% in 2016 naar 6,6% in 2017. Ook in 2017 kon een hoog direct direct rendement van 6,2% worden 
gerealiseerd, waardoor één van de kenmerken van onze strategie (hoog, voorspelbaar en solide direct rendement) 
kon worden waargemaakt.

Portefeuillerendement 10 jaar

10%

5%

0%

-5%

-10%

2008

5,8%

-2,9%

2009

6,3%

-4,1%

2010

0,6%

6,3%

2011

6,2%

0,2%

2012

6,2%

-2,9%

2013

6,5%

-4,1%

2014

6,6%

-3,9%

2017

6,2%

0,4%

2008-
2017

6,3%

-2,2%

2016

6,2%

-2,6%

2015

6,4%

-2,8%

Direct Indirect

Fondsrendement 
verdubbeld

Opwaardering 
0,4%
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Ten opzichte van de IPD-benchmark voor ‘all investments’ konden wij in 2017 een outperformance laten zien op 
1-jaars, 3-jaars en 5-jaars basis door een hoger indirect rendement.  

Winkels: all investments
 Altera NL Vastgoedindex

Direct  Indirect  Totaal Direct  Indirect  Totaal 

2017 6,2% 0,4% 6,6% 5,3% 0,4% 5,7%
2016 6,2% -2,6% 3,4% 5,3% -1,5% 3,8%
2015 6,4% -2,8% 3,4% 5,8% -1,9% 3,8%
2014 6,6% -3,9% 2,5% 6,0% -4,0% 1,8%
2013 6,5% -4,1% 2,1% 6,0% -4,2% 1,6%
3-jaars 6,3% -1,7% 4,5% 5,5% -1,0% 4,4%
5-jaars 6,4% -2,6% 3,6% 5,7% -2,3% 3,3%
10-jaars 6,3% -2,2% 3,9% 5,9% -1,4% 4,4%

De parkeergarages worden door Altera aan de IPD aangeleverd in het segment Overig, maar zijn in bovenstaand 
overzicht alsnog inbegrepen. Het rendement voor standing investments (6,6%) ligt in lijn met dat van de gehele 
portefeuille. 

Het dividendrendement bedraagt over 2017 5,9%; het lage niveau van 2016 (4,5%) is te verklaren door een 
eenmalig effect vanwege een wijziging in 2015/2016 in de fasering van de dividenduitkeringen.

Direct beleggingsresultaat
Het jaar 2017 hebben wij afgesloten met een totaal beleggingsresultaat van € 44,0 miljoen (2016: € 22,5 
miljoen). Het direct beleggingsresultaat heeft zich als volgt ontwikkeld: 

Ontwikkeling direct beleggingsresultaat In € x mln Effect

Direct beleggingsresultaat 2016 42,7
Acquisities in 2017 0,4 0,8%
Disposities in 2016 -1,4 -3,3%
Huurmutaties -1,4 -3,3%
Hogere bezettingsgraad 0,8 1,8%
Lagere exploitatiekosten 0,7 1,6%
Overige effecten, per saldo -0,2 -0,3%

Direct beleggingsresultaat 2017 41,6 -2,7%

De afname vloeit met name voort uit disposities (van solitaire winkelpanden) medio 2016 en de huurmutaties. 

De contracthuur ligt gemiddeld boven de markthuur; bij herziening of wederverhuur is de huur geleidelijk en in 
enige mate gedaald. Het verschil tussen markthuur en contracthuur is in 2017 afgenomen naar 3% (2016: 5%). 
Dat wordt veroorzaakt door enerzijds een stijging van de markthuur met 1,3% en anderzijds het effect (1,7%) 
van oversluitingen naar de lagere markthuur. Overigens worden regelmatig ook contracten afgesloten boven de 
markthuur die de taxateur hanteert. 

Het brutonettotraject (nettohuuropbrengsten / brutohuuropbrengsten) is verbeterd van 84% naar 85%.

 

Standing 
investments

Dividend

Effect disposities 
2016

Verschil contract-
markthuur neemt af

Beter 
brutonettotraject

Indirect beleggingsresultaat
De portefeuille is in 2017 met 0,4% opgewaardeerd door aanscherping van het aanvangsrendement (0,3%) 
en door stijging van de huurwaarde (0,1%). Het bruto aanvangsrendement (theoretische huur gedeeld door de 
taxatiewaarde) ultimo 2017 van 7,5% was iets scherper dan ultimo 2016 (7,7%). 

De spreiding van de waardemutaties over de objecten die het gehele jaar in exploitatie waren is in onderstaande 
tabel toegelicht. Bij 29 van de 48 beleggingen was in 2017 sprake van een opwaardering; in 2016 gold dat nog voor 
26 van de 50 beleggingen. Daarnaast is het effect van afwaarderingen groter dan -5% afgenomen: in 2017 waren er 
7 beleggingen met een effect van € 9,9 miljoen; in 2016 was dat voor 10 beleggingen een effect van € 14,1 miljoen. 

Waardemutaties beleggingen 
gehele jaar in exploitatie

Waardemutatie in  
% t.o.v. ultimo 2016

Aantal  
complexen

Waardemutatie 
2017 in € x mln

Waardemutatie 
2016 in € x mln

< -10% -15,8% 2 -1,1 -8,3
Tussen -10% en -5% -6,1% 5 -8,8 -5,8
Tussen -5% en 0% -2,6% 12 -4,5 -6,4
Tussen 0% en 5% 1,9% 12 3,0 3,0
Tussen 5% en 10% 6,0% 13 13,8 1,1
> 10% 15,9% 4 1,3 -

Totaal 0,5% 48 3,7 -16,4

Over geheel 2017 zijn 14 beleggingen van taxateur gewisseld, met een opwaardering van 2,4%. In 2016 waren 
dit er nog 16 met 4,0% afwaardering. De taxateurswisselingen hadden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, per 
saldo een positief effect op het indirect rendement.

Voor de beleggingen in het segment gemakswinkelen (convenience) bedroeg de herwaardering in 2017 1,0%; 
voor het segment vergelijkend winkelen (comparison) -0,5% en voor de twee woonboulevards 2,8%. Over alle 
segmenten heeft het fonds beter gepresteerd ten opzichte van 2016 (-1,7% resp. -3,2% en +2,6%). Het segment 
gemakswinkelen presteert bij Altera al drie jaar op rij significant beter dan het vergelijkend winkelen. Het segment 
met de woonboulevards profiteerde ook in 2017 van de woningmarkt.

De spreiding van de waardering ultimo 2017 en ultimo 2016 naar het bruto aanvangsrendement (BAR kosten 
koper) is als volgt:

Spreiding brutoaanvangsrendement

Minder dan 6,0%

6,0% - 6,5%

6,5% - 7,0%

7,0% - 7,5%

7,5% - 8,0%

8,0% - 8,5%

Meer dan 8,5%

4%
3%

5%
4%

16%
13%

35%
16%

13%
31%

20%
27%

2017 2016

7%
6%

Scherper aan-
vangsrendement

Van waardedaling 
naar waardestijging

Gunstig effect  
taxateurs- 

wisselingen

Waardestijging bij 
gemakswinkelen
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Huurontwikkeling en exploitatiekosten
De ontwikkeling in 2017 van de theoretische huuropbrengsten was als volgt:

Ontwikkeling stand theoretische huur 2017 2016

Indexering 0,3% 0,3%
Huuraanpassing (exclusief indexering) -1,1% -3,1%
Portefeuillemutaties 1,3% -5,3%

Mutatie gedurende jaar 0,5% -8,1%

Het aantal faillissementen in de filiaalbedrijven is ook in 2017 sterk afgenomen. En door de aantrekkende 
consumentenbestedingen konden wij ook in 2017 een fors aantal huurcontracten afsluiten. De verhuurtransacties 
zijn als volgt samengevat:

Verhuurtransacties 2017 2016

Aantal afgesloten huurcontracten en verlengingen 107 93
Aantal m2 37.940 44.950
Nieuwe huursom op jaarbasis € 7,7 mln € 8,4 mln
Waarvan vanuit leegstand € 2,2 mln € 3,2 mln
Toekomstige cashflow van aangegane huurovereenkomsten € 45,8 mln € 51,2 mln
Nieuwe huursom t.o.v. markthuur gehanteerd door de taxateurs -1,9% 0,0%

In 2017 zijn in totaal 107 huurders gecontracteerd, met € 7,7 miljoen aan jaarhuur. In 2016 realiseerden wij € 8,4 
miljoen bij 93 huurders. Hiervan gaan 17 contracten pas in het eerste kwartaal van 2018 in, zodat in 2018 de 
bezettingsgraad verder zal toenemen. 

De gemiddelde resterende contracthuur ultimo 2017 was 4,4 jaar (ultimo 2016: 4,4 jaar).

De huurachterstand van meer dan 90 dagen is sterk verbeterd. Ultimo 2017 was deze achterstand teruggebracht 
naar 0,6% van de jaarhuur; eind 2016 was dat nog 1,8%. 

De exploitatiekosten (inclusief servicekosten leegstand) ten opzichte van de theoretische huuropbrengsten 
konden wij in 2017 verder optimaliseren van 14% naar 13%. 

Exploitatiekosten 2017 2016

Onderhoudskosten 3% 3%
Vaste lasten 3% 4%
Beheerkosten 2% 2%
Overig 5% 5%

Totaal 13% 14%

Fors aantal 
contracten

Verdere toename 
bezettingsgraad

Lagere kosten

Portefeuillemutaties en revitalisaties
Medio 2017 is in het segment gemakswinkelen het winkelcentrum Rokade in Utrecht Zuilen verworven voor 
€ 11,1 miljoen vrij op naam. Een solitaire winkel in Woerden is verkocht. Enkele grotere objecten die niet 
langer passen in de aangescherpte strategie, zijn beschikbaar voor verkoop in 2018. De revitalisatie van het 
winkelcentrum Het Rond in Houten is in volle gang; het vershof is in de eerste helft van 2018 gereed en heropend 
en de verbetering van het openbaar gebied volgt. Op diverse winkellocaties onderzoeken wij de mogelijkheden 
voor woningbouw op onze kavels. 

Overige toelichtingen
Medio 2017 heeft de sector Winkels gebruik gemaakt van een rekening courant faciliteit bij een Nederlandse 
bank; eind 2017 is € 25,0 miljoen geleend tegen Euribor plus 1,0%.

Het aantal aandeelhouders bedraagt ongewijzigd 26. 

Vooruitzichten voor 2018
Het direct portefeuillerendement kan naar onze verwachting in 2018 uitkomen op 6,0%, rekening houdend met 
mutaties in de portefeuille. Voor 2018 gaan wij uit van een indirect rendement van 1,0 tot 1,5%, voortvloeiend uit 
de verwachte (lage) inflatie. Het fondsrendement over 2018 kan dan uitkomen op 6,5% – 7,0%.

Fonds- 
rendement

6,5-7%

Bruto- 
nettotraject

84%

Direct  
portefeuille- 
rendement

 6,0%

Bezettings- 
graad

 95%
Indirect  

portefeuille- 
rendement

 1-1,5%

Aankoop in Utrecht

Revitalisatie 
Houten

Lening

Fondsrendement 
6,5-7,0%
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VVO = aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak, bepaald volgens NEN 2580 (excl. woningen)
Supermarkt: indien > 75% totale huuropbrengst van supermarkt is
Aantal huurcontracten: exclusief bovengelegen woningen, antennes en pinautomaten

Winkelportefeuille ultimo 2017
Plaats Adres Bouwjaar Typologie Huurder(s) of formules Aantal VVO in m2

Theoretische  
huur in € x mln Bezettingsgraad

Gemakswinkelen 
Wijkcentra 
Culemborg Koopmansgildeplein 1-16 2004 Wijkcentrum Lidl, Plus, Kruidvat, e.a. 6  4.184  0,8 100%
Dordrecht Van Eesterenplein 12-133 1994 Wijkcentrum Plus, Albert Heijn, Blokker, HEMA, Kruidvat, e.a. 33  9.046  1,8 95%
Hoofddorp Markenburg 1-147A 1992 Wijkcentrum Blokker, Albert Heijn, Dirk, Kruidvat, e.a. 28  8.049  1,7 98%
Houten Het Rond 1998/2008 Hoofdwinkelgebied HEMA, Albert Heijn, Jumbo, Lidl, e.a. 95  27.418 6,2 90%
Leeuwarden Lieuwenburg 1986 Wijkcentrum Albert Heijn, Jumbo, Kruidvat, e.a. 18  5.651  0,9 96%
Utrecht Doornburglaan 2001 Wijkcentrum Albert Heijn, Kruidvat, Blokker, Etos, e.a. 16  3.746 0,8 97%
Waddinxveen Gouweplein 2014 Kernverzorgend Albert Heijn, Jumbo, C&A, Lidl, HEMA, huurgarantie 61  18.521  4,1 100%
Wormerveer Marktplein, Krommenieerweg 1997 Wijkcentrum Albert Heijn, Coop, Kruidvat, Blokker, e.a. 16  5.701  1,1 100%
Zwolle Van der Capellenstraat 1986/2009 Wijkcentrum Albert Heijn, Lidl, Action, HEMA, e.a. 58  17.438  3,8 95%

331  99.754  21,2 92%

Supermarkten 
Alkmaar ** Paardenmarkt 2 1985 Binnenstad Jumbo 1  2.027  0,3 100%
Badhoevedorp Zeemanlaan 2-2a 1972 Kernverzorgend Albert Heijn, Gall & Gall 2  2.151  0,4 100%
Brummen Ambachtstraat 32-38 1995 Kernverzorgend Jumbo, e.a. 3  1.681  0,2 100%
Den Haag Weimarstraat 118 < 1970 Winkelstraat Albert Heijn 1  1.228  0,2 100%
Epe Markt 15 1995 Hoofdwinkelgebied Albert Heijn, Gall & Gall 2  2.079  0,3 100%
Heemstede Blekersvaartweg 57 1995 Hoofdwinkelgebied Albert Heijn 1  1.913  0,4 100%
Kapelle Biezelingsestraat 1 1999 Kernverzorgend Albert Heijn, e.a. 2  1.594  0,2 100%
Naarden Evert de Bruijnstraat 78-82 1996 Buurtcentrum Plus 1  1.369  0,2 100%
Oosterhout Arkendonk 53-55 1979 Buurtcentrum Albert Heijn 1  1.860  0,4 100%
Putten Postweg 4-6 1995 Hoofdwinkelgebied Emté 1  1.707  0,3 100%
Rockanje Dorpsplein 14, 18, 20, 25 1998 Kernverzorgend Plus, e.a. 4  1.601  0,2 100%
Utrecht Burg. Reigerstraat 55-57 < 1970 Winkelstraat Albert Heijn, e.a. 2  999  0,2 100%
Voorthuizen Hoofdstraat 155 1994 Kernverzorgend Jumbo, Kruidvat, Intertoys 3  1.928  0,3 100%
Wateringen Struyck van Bergenstraat 2 1992 Kernverzorgend Albert Heijn 1  1.530  0,3 100%
Zoetermeer ** Broekwegzijde 148-150 1980 Buurtcentrum Albert Heijn 1  1.486  0,3 100%

26  25.153  4,2 100%

Totaal gemakswinkelen     357  124.907  25,4 93%

Belevingswinkelen
Centrumprojecten
Alphen a/d Rijn Sint Jorisstraat 17-55, Julianastraat 93-131 2005 Hoofdwinkelgebied H&M, Media Markt, Intersport, e.a. 25  15.292  2,8 96%
Amersfoort St Jorisplein 2000 Hoofdwinkelgebied The Sting, H&M, Kruidvat, C&A, e.a. 29  16.651  5,5 93%
Deventer Boreel 2007 Hoofdwinkelgebied Media Markt, Intersport, Jumbo, Bever, Big Bazar, e.a. 26  33.701  5,0 83%
Oosterhout Arendshof 1998 Hoofdwinkelgebied H&M, Van Haren, La Place, ANWB, e.a. 22  8.875  1,8 63%
Rotterdam Korte Lijnbaan/Lijnbaan, divers < 1970 Binnenstad Claudia Strater, Mango, Philipp Plein, e.a. 13  5.250  1,7 91%
Uden Brabantplein/Pastoor Spieringsstraat, divers 1998 Hoofdwinkelgebied Van Haren, Jola, De Eetkamer, Brownies & Downies, e.a. 14  3.430  0,6 91%
Zoetermeer * Stadshart Passage 1989 Hoofdwinkelgebied Douglas, Xenos, Action, Perry Sport, Blokker, e.a. 69  23.515  5,4 87%

198  106.714  22,8 87%
Af: 50% belang Zoetermeer -2,7

 20,1 87%

* Deelbelang (50%) ** Grond op erfpacht (niet eeuwigdurend)
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Plaats Adres Bouwjaar Typologie Huurder(s) of formules Aantal VVO in m2

Theoretische  
huur in € x mln Bezettingsgraad

Parkeergarages 
Amersfoort St Jorisplein 2000 Hoofdwinkelgebied Q-Park 1 n.v.t.  1,0 100%
Deventer Boreel 2007 Hoofdwinkelgebied Q-Park 1 n.v.t.  1,1 100%
Oosterhout Arendshof 1998 Hoofdwinkelgebied Q-Park 1 n.v.t.  0,4 100%
Zoetermeer * Stadshart Passage 1989 Hoofdwinkelgebied n.v.t. n.v.t. n.v.t.  0,2 100%

3 n.v.t.  2,7 100%
Af: 50% belang Zoetermeer -0,1

 2,6 100%
Solitair 
Apeldoorn Hoofdstraat 98 < 1970 Hoofdwinkelgebied Pandora 1  228  0,1 100%
Breda Ginnekenstraat 117 < 1970 Binnenstad Søstrene Grene 1  562  0,1 100%
Breda Karrestraat 2-2a < 1970 Binnenstad Ziengs Schoenen 1  392  0,2 100%
Den Bosch Marktstraat 6 en 8, Burg. Loeffplein 1c < 1970 Binnenstad Bever, Esprit, Men at Work 3  2.666  0,8 100%
Den Bosch Markt 105 < 1970 Binnenstad Paprika, e.a. 2  415  0,1 100%
Emmeloord Beursstraat 1 2009 Hoofdwinkelgebied Movieskoop, restaurant Eindeloos, e.a. 3  1.710  0,4 100%
Haarlem Grote Houtstraat 88 < 1970 Binnenstad Paprika 1  279  0,1 100%
6 objecten < € 1 mln 5  2.240  0,3 84%

17  8.492  2,1 98%

Totaal belevingswinkelen     218  115.206  24,7 89%

Doelgericht winkelen
Woonboulevards 
Son en Breugel Ekkersrijt 4101-4155 1988 PDV/GDV Sijben, Trendhopper, BCC, Auping Plaza, Montel, e.a. 24  43.185  4,8 95%
Utrecht Kaap de Goede Hooplaan 20-100 1988 PDV/GDV Swiss Sense, Grando, Goossens, Baby-Dump, Hartog, e.a. 12  15.903  1,6 100%

36  59.088  6,4 96%

Totaal     611  299.201  56,5 93%

VVO = aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak, bepaald volgens NEN 2580 (excl. woningen)
Supermarkt: indien > 75% totale huuropbrengst van supermarkt is
Aantal huurcontracten: exclusief bovengelegen woningen, antennes en pinautomaten
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Bedrijfs-
ruimten

Strategie
Marktstructuur
• Beleggingsmarkt verdeeld tussen logistiek 

en light industrials
• In institutionele markt is logistiek dominant
• In totale markt light industrials omvangrijker
• Groot aandeel eigenaar-gebruikers

Beoogde strategie
• Focus op light industrials
• Focus op kansrijke bedrijfsegmenten
• Focus op 10 belangrijkste steden
• Focus op duurzaamheid en ESG

Markttrends
• Sterke groei MKB
• Ontwikkeling kansrijke sectoren in high tech 

segment
• Sterke oriëntatie bedrijven op faciliteiten 

voor geschoold personeel (bereikbaarheid, 
voorzieningen in omgeving)

• Verstedelijking van het werken

Voornemens
• Dispositie logistieke gebouwen
• Behoud Hema distributiecentrum
• Acquisitie in kansrijke sectoren in sterke regio’s

Groot deel multi-tenant ... 
waardoor risico gespreid wordt

Single-tenant alleen bij goede huurders ... 
in kansrijke sectoren, kansrijke regio’s en langjarige huur, op goede locaties

Oog voor alternatieve aanwendbaarheid ... 
van gebouw en/of locatie

Bij multi-tenant veel aandacht ... 
voor specifiek gebouwmanagement
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Marktontwikkelingen
Langjarig economisch herstel
De economie laat voor het vierde achtereenvolgende jaar een gunstige ontwikkeling zien. De groei voor 2017 
kwam uit op 3,3%, de hoogste stijging van de laatste tien jaar. De Nederlandsche Bank raamt een groei van 3,1% 
in 2018 en 2,3% in 2019. De werkgelegenheid blijft stijgen, terwijl ook het aantal bedrijfsvestigingen toeneemt.

Vraag trekt aan
De groeiende werkgelegenheid heeft een gunstig effect op de vraag naar bedrijfsruimten. Naast een vraag naar 
grootschalige logistieke complexen, is er ook een groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten. Deze vraag 
naar kleinschalige bedrijfsruimten komt onder andere uit de bouwnijverheid, maar ook in industriële sectoren en 
in de groothandel neemt de specialisatie toe, en neemt daarmee de schaal van bedrijven af. Ook vele zzp’ers, in 
tal van sectoren, hebben steeds meer behoefte aan werkplekken waar ze vakgenoten kunnen ontmoeten en waar 
aanvullende diensten aanwezig zijn. De opname in de bedrijfsruimtesector is in 2017 toegenomen met 26% naar 
ruim 4,5 miljoen m2 (Cushman & Wakefield). Meer dan de helft hiervan ligt buiten de grootschalige logistieke sector. 

Specifieke behoeften
Door de snelle ontwikkelingen in verschillende bedrijfstakken neemt ook de behoefte aan daarop toegesneden 
bedrijfsruimten toe, bijvoorbeeld in de vorm van gespecialiseerde businessparken. Ook hoogwaardige industriële 
productie vraagt om specifieke bedrijfshuisvesting. Daarnaast ontstaan in de logistieke sector kleinschaliger 
huisvestingsbehoeften in de steden, nabij de consument. In de toekomst liggen er kansen voor beleggingen in dit 
soort producten, vooral in bestaande stedelijke gebieden.

Huurgroei zet door
Na de beperkte huurgroei in 2016 (0,3%), zette de huurgroei in 2017 door met een stijging van 2,4% (Cushman 
& Wakefield). Dit onder impuls van een aanboddaling met 17%. Het aanbod van bedrijfsterreinen, waarop nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk zijn, groeit weer licht maar blijft vooralsnog beperkt. 

Forse investeringen
In 2017 is door vastgoedbeleggers bijna € 3,5 miljard in Nederlandse bedrijfsruimten geïnvesteerd, bijna € 2,0 
miljard meer dan in 2016. Deze groei heeft vooral plaatsgevonden in de logistiek, maar de hele breedte van 
bedrijfsruimten heeft geprofiteerd van de aantrekkende markt. Als gevolg van de dalende aanvangsrendementen 
heeft bij goed verhuurde objecten een waardestijging van gemiddeld 3% plaatsgevonden.

Vooruitzichten
Met de gunstige economische vooruitzichten neemt de dynamiek in het bedrijfsruimtesegment toe. Vooral bij het 
invullen van de huisvestingsbehoeften in specifieke marktsegmenten liggen goede kansen voor beleggingen. 

Economische  
groei houdt aan

Vraag naar 
kleinschalige 

ruimten

Groei in stedelijke 
gebieden

Huurgroei 2,4%

Hoger 
investeringsvolume
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Portefeuillekenmerken
Ultimo 2017 Ultimo 2016

Portefeuillekenmerken
Exploitatieportefeuille € 137 mln € 133 mln
Theoretische jaarhuur € 12,5 mln € 12,5 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 9,1% 9,4%
Aantal complexen 11 11
Aantal huurcontracten  47  40 
Contracthuur t.o.v. markthuur +6% +6%
Resterende looptijd huidige huurcontracten  3,0 jaar  3,2 jaar 
Gemiddelde huur per m2 bedrijfsruimtemeters € 52 € 52
Gemiddelde huur per m2 kantoormeters € 96 € 94
Bezettingsgraad 92% 90%

Segmentatie exploitatieportefeuille
Logistieke complexen
Waarde portefeuille € 93 mln € 92 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 8,5% 8,6%
Bezettingsgraad 98% 98%

Bedrijfsverzamelcomplexen
Waarde portefeuille € 44 mln € 41 mln
Theoretische jaarhuur/waarde portefeuille 10,4% 11,2%
Bezettingsgraad 81% 77%

Portefeuillesamenstelling

Resterende huur

2018

2019

2020

2021

2022

2023

92%

79%

69%

53%

7%

1%

Geografisch Lee�ijdsopbouw (excl. HEMA)

30% 70%

39% 37%

41% 32%

27%

8%
6%

Functietypering

> 2010
2000 - 2009
1990 - 1999
1980 - 1989
< 1980

Midden (NH-ZH-Ut-Ge)
Zuid (NB-Limb)

Bedrijfsverzamelcomplexen
Logistiek
HEMA

4%

67%

Top 5 huurders

6%
5% 7%

6%

15%

HEMA
Tommy Hilfiger
Haba Trading
Pantos Logistics
CWT Commodities Metals
Overig

Tot en met 2020 loopt ten minste 69% van de huidige huur door. De gemiddelde resterende huur bedraagt 3,0 jaar

Provincies in Randstad zijn dominant Ruim 80% van de portefeuille is jonger 
dan 2000 (excl. HEMA)

32% in bedrijfsverzamelcomplexen
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Kerncijfers
2017 2016 2015 2014 2013

3-jaars  
2015-2017

5-jaars  
2013-2017

10-jaars 
 2008-2017

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

Totaal portefeuillerendement 9,9% 10,9% 6,9% 0,1% 6,2% 9,2% 6,7% 4,2%
Organisatiekosten -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,4% -0,3% -0,3%
Effect t.o.v. vol belegd -0,3% -0,6% -0,2% 0,0% -0,4% -0,4% -0,3% -0,1%
Overige verschillen -0,2% -0,1% 0,0% 3,9% -1,7% 0,0% 0,4% 0,0%

Fondsrendement 9,0% 9,8% 6,3% 3,7% 3,8% 8,4% 6,5% 3,8%

Dividendrendement 5,6% 5,0% 6,3% 8,0% 8,0% 5,6% 6,6% 6,6%

2017 2016 2015 2014 2013

Overig
Bezettingsgraad gemiddeld 88% 89% 85% 91% 90%
Bezettingsgraad ultimo 92% 90% 87% 88% 92%
Netto/brutohuuropbrengsten 78% 82% 76% 84% 81%
Bruto aanvangsrendement k.k. jaarultimo 9,1% 9,4% 10,5% 10,9% 10,3%

Uitstaande aandelen aantal gemiddeld (x mln) 164,3 173,6 206,4 220,2 214,8
Uitstaande aandelen aantal jaarultimo (x mln) 164,3 164,3 201,8 220,3 220,4
Totaal beleggingsresultaat per aandeel (€ x 1) 0,073 0,080 0,051 0,032 0,033
Net asset value per aandeel (€ x 1) 0,886 0,860 0,822 0,823 0,857

Sector Bedrijfsruimten balans
(bedragen x € 1.000) Toelichting jaarrekening 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Activa
Beleggingen
Vastgoed in exploitatie 1  137.271  132.749 

Overige activa
Geactiveerde huurkortingen 1  105  176 
Overig  44  45 

 149  221 

Vlottende activa
Debiteuren  269  144 
Overige vorderingen  326  707 
Liquide middelen  10.083  10.204 

 10.678  11.055 

Totaal activa   148.098  144.025 

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal 9  82.139  82.139 
Agioreserve 10  100.023  100.023 
Herwaarderingsreserve 11  22.040  18.076 
Algemene reserve 12 -58.583 -59.018 

 145.619  141.220 

Kortlopende schulden
Crediteuren en overige verplichtingen  2.479  2.805 

Totaal passiva   148.098  144.025 
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Sector Bedrijfsruimten winst- 
en verliesrekening
(bedragen x € 1.000) Toelichting jaarrekening 2017 2016

Theoretische brutohuuropbrengsten 17  12.460  13.251 
Leegstand 17 -1.460 -1.373 
Overig 17 -392 -277 
Opbrengst servicekosten 18  360  272 
Servicekosten 18 -683 -596 
Exploitatiekosten 19 -2.039 -1.832 

Nettohuuropbrengsten   8.246  9.445 

Herwaarderingsresultaat beleggingen 20, 21  4.522  4.076 
Netto verkoopresultaat beleggingen 22 -  577 

 4.522  4.653 

Organisatiekosten -533 -535 

Netto operationeel resultaat  12.235  13.563 

Rentebaten/lasten -36 -

Nettoresultaat   12.199  13.563 

Direct beleggingsresultaat 26  7.677  8.910 
Indirect beleggingsresultaat 27  4.522  4.653 

Totaal beleggingsresultaat   12.199  13.563 

Toelichting op resultaten 
2017

Hoofdpunten 2017
• Positief fondsrendement van 9,0% door onder meer 3,3% waardestijging
• Gemiddelde bezettingsgraad van 88%
• Bezettingsgraad ultimo 2017 gestegen naar 92%
• Huurcontracten van € 2,8 miljoen aan jaarhuur, waarvan € 1,9 miljoen uit leegstand

Rendement
Het fonds heeft in 2017 met 9,0% een uitstekend fondsrendement gerealiseerd, ondanks een lichte daling van 
het direct portefeuillerendement door de opwaarderingen, een iets lagere gemiddelde bezettingsgraad en enige 
stijging van exploitatiekosten. Het indirect rendement van 3,3% ligt in lijn met 2016 (3,5%).

Portefeuillerendement 10 jaar

10%

5%

0%

-5%

-10%

2008

-2,9%

7,1%

2009

-6,1%

7,2%

2010

-5,1%

7,4%

2011

-6,7%

7,0%

2012

-4,6%

6,8%

2013

-2,6%

9,1%

2014

-8,2%

9,0%

2008-
2017

-3,0%

7,4%

Direct Indirect

2015

6,7%
0,2%

2017

6,4%

3,3%

2016

3,5%

7,2%

Vanwege de afwijkende samenstelling (hoofdzakelijk grootschalige logistiek) van de IPD NL benchmark voor 
bedrijfsruimten hebben wij enige jaren terug besloten deze benchmark niet te hanteren. 

Het dividendrendement over 2017 bedraagt 5,6%. Dat ligt enigszins onder het niveau van voorgaande jaren, maar 
de in 2017 behaalde verbetering van de bezettingsgraad (ultimo 2017: 92%) zal bijdragen om in 2018 weer op 
een hoger direct rendement te komen.

Hoog 
fondsrendement 

van 9,0%

Geen benchmark

Verbetering 
bezettingsgraad
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Direct beleggingsresultaat
Het jaar 2017 is afgesloten met een totaal beleggingsresultaat van € 12,2 miljoen, waarvan € 7,7 miljoen direct en 
€ 4,5 miljoen indirect. De ontwikkeling van het direct beleggingsresultaat ten opzichte van 2016 is als volgt: 

Ontwikkeling direct beleggingsresultaat In € x mln Effect

Direct beleggingsresultaat 2016 8,9
Disposities in 2016 -0,4 -4,3%
Huurmutaties -0,2 -2,4%
Lagere bezettingsgraad -0,1 -1,4%
Hogere exploitatiekosten -0,3 -3,9%
Overige effecten, per saldo -0,2 -1,8%

Direct beleggingsresultaat 2017 7,7 -13,8%

De gemiddelde bezettingsgraad daalde licht van 89% naar 88%. Ultimo 2017 is de bezettingsgraad door nieuwe 
huurtransacties weer toegenomen naar 92%, waardoor wij een goede startpositie voor 2018 hebben gecreëerd. 
Het brutonettotraject daalde van 82% naar 78% door hogere onderhoudskosten.

Indirect beleggingsresultaat
Het indirect beleggingsresultaat was in 2017 in lijn met 2016 en kwam uit op € 4,5 miljoen door een toename van 
de markthuur. Het bruto aanvangsrendement (theoretische huur gedeeld door de taxatiewaarde) was ultimo 2017 
met 9,1% scherper dan ultimo 2016 (9,4%). 

De bedrijfsverzamelcomplexen zijn met 7,0% opgewaardeerd en de logistieke complexen met 1,7% (2016: 0,4% 
resp. 4,3%).

Onderstaande tabel toont de spreiding van de waardemutaties voor de objecten die het gehele jaar in exploitatie 
waren. 

Waardemutaties beleggingen 
gehele jaar in exploitatie

Waardemutatie in  
% t.o.v. ultimo 2016

Aantal  
complexen

Waardemutatie 
2017 in € x mln

Waardemutatie 
2016 in € x mln

< -5% -8,3% 2 -1,7 -1,3
Tussen -5% en 0% -0,8% 1 0,0 -0,1
Tussen 0% en 5% 4,2% 3 2,8 0,6
Tussen 5% en 10% 6,8% 3 1,7 1,3
> 10% 13,1% 2 1,7 3,5

Totaal 3,3% 11 4,5 4,0

De van taxateur gewisselde objecten lieten in 2017 een opwaardering zien van 0,9% (2016: 4,6%). 

Daling direct 
resultaat

Nieuwe 
huurtransacties

Scherper 
aanvangs- 
rendement

Huurontwikkeling en exploitatiekosten
De ontwikkeling van de theoretische huuropbrengsten tussen de stand aan het begin en het einde van het jaar is 
als volgt:

Ontwikkeling stand theoretische huur 2017 2016

Indexering 0,2% 0,2%
Huuraanpassing (exclusief indexering) 1,5% -2,0%
Portefeuillemutaties 0,0% -25,7%

Mutatie gedurende jaar 1,7% -27,5%

De contracthuur ligt ultimo 2017 6% boven de markthuur volgens de taxatierapporten (2016: 6%).

Verhuurtransacties 2017 2016

Aantal afgesloten huurcontracten en verlengingen 22 15
Aantal m2 48.149 68.821
Nieuwe huursom op jaarbasis € 2,8 mln € 3,0 mln
Waarvan vanuit leegstand € 1,9 mln € 1,0 mln
Toekomstige cashflow van aangegane huurovereenkomsten € 9,9 mln € 7,9 mln
Nieuwe huursom t.o.v. markthuur gehanteerd door de taxateurs 4,8% -2,2%

In 2017 is voor € 2,8 miljoen jaarhuur aan huurcontracten afgesloten, waarvan € 1,9 miljoen vanuit leegstand 
(2016: € 3,0 resp. € 1,0 miljoen). 

De bezettingsgraad ultimo 2017 was 92% (2016: 90%). 

De huurachterstand van meer dan 90 dagen is toegenomen van 0,5% ultimo 2016 naar 0,9% ultimo 2017. 

De exploitatiekosten (inclusief servicekosten leegstand) zijn ten opzichte van de theoretische huuropbrengsten 
met 3%-punt toegenomen door met name hogere onderhoudskosten.

Exploitatiekosten 2017 2016

Onderhoudskosten 9% 7%
Vaste lasten 4% 4%
Beheerkosten 1% 1%
Overig 5% 4%

Totaal 19% 16%

Huurstijging

Gunstige nieuwe 
contracten

Hogere 
kosten
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Portefeuillemutaties en overige toelichtingen
In 2017 waren er geen portefeuillemutaties. De koerswijziging om niet langer in grote logistieke complexen 
op bedrijventerreinen te beleggen en ons naast bedrijfsverzamelcomplexen ook te richten op urbane 
bedrijfshuisvesting, heeft mede geleid tot de beslissing om een aantal logistieke complexen in 2018 te verkopen.

Het aantal aandeelhouders was ultimo 2017 ongewijzigd 11.

Vooruitzichten voor 2018
Wij gaan voor 2018 uit van een bezettingsgraad van 91% en een behoudende prognose voor het indirect 
portefeuillerendement van 1%. Aan de hand hiervan verwachten wij voor 2018 een fondsrendement van 7% of 
licht boven dat niveau.

Fonds- 
rendement

 7-7,5%

Bruto- 
nettotraject

76%
Direct  

portefeuille- 
rendement

 6,5%

Bezettings- 
graad

91%

Indirect  
portefeuille- 
rendement

 1,0%

Dispositie 
logistiek

Fondsrendement 
van 7%
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Bedrijfsruimteportefeuille  
ultimo 2017
Plaats Adres

Bouwjaar/
renovatiejaar Huurders Aantal huurcontracten VVO in m2 Bezettingsgraad Theoretische huur in € x mln Parkeerplaatsen

Bedrijfs- 
verzamelcomplexen
Amsterdam Maroastraat 2-26 2012 Curvature, Neufit, MNX Global Logistics, e.a.  10  16.462 84%  1,2  260 
Best Hallenweg 1-16 1976 ITW V.A.C, Nestinox, e.a.  4  14.494 57%  0,6  15 
Bleiswijk Spectrumlaan 35-51/Kwartsweg 34-50 2009 Tider Import, Premium Storage, Cublend, e.a.  14  18.836 100%  1,2  104 
Lijnden Milaanstraat 10-24 2008 Jansen Huybregts, Eco Services, Medisafe, e.a.  8  4.388 100%  0,4  80 
Son en Breugel Ekkersrijt 4104-4138 2000 Mainteq, Prodrive, Nefab 3  21.356 61%  1,2  190 

39  75.536 81%  4,6  649 

Logistiek
Breda Distripark IABC 5253-5256 2004 Pantos, Ikea  3  20.120 92%  1,0  63 
Nieuwegein Celsiusbaan 1 1988 Sligro Food  1  9.964 100%  0,5  123 
Rotterdam * Nieuwesluisweg 192 1999 CWT Commodities Metals  1  10.300 100%  0,6  50 
Utrecht Atoomweg 60 Divers HEMA  1  68.109 100%  4,3  256 
Venlo Columbusweg 14 2008 Tommy Hilfiger  1  18.202 100%  0,8  66 
Venray Spurkterweg 81 2004 Haba Trading  1  19.438 94%  0,7  97 

 8 146.133 98%  7,9  655 

Totaal      47  221.669 92%  12,5  1.304

VVO = aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak, bepaald volgens NEN 2580
* Grond in erfpacht (niet eeuwigdurend)
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Balans
(bedragen x € 1.000) Toelichting 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Activa
Beleggingen
Vastgoed 1  2.005.737  1.719.627 
Deelneming 2  41.076  42.844 
Overige beleggingen 3  1.983  2.032 

 2.048.796  1.764.503 

Overige vaste activa
Materiële vaste activa 4  614  549 
Geactiveerde huurkortingen 5  612  176 

 1.226  725 

Totale vaste activa   2.050.022  1.765.228 

Vlottende activa
Debiteuren 6  1.473  1.892 
Overige vorderingen 7  8.245  5.342 
Liquide middelen 8  54.177  99.702 

 63.895  106.936 

Totaal activa   2.113.917  1.872.164 

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal 9  807.580  781.088 
Agioreserve 10  1.035.947  981.964 
Herwaarderingsreserve 11  305.666  178.289 
Algemene reserve 12 -96.427 -106.426

13  2.052.766  1.834.915 

Voorzieningen
Overige voorzieningen 14  13.659  11.000 

 13.659  11.000 

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 15  25.000 -
Crediteuren en overige verplichtingen 16  22.492  26.249 

 47.492  26.249 

Totaal passiva   2.113.917  1.872.164 

Winst- en verliesrekening
 
(bedragen x € 1.000) Toelichting 2017 2016

Brutohuuropbrengsten 17  106.263  105.705 
Opbrengst servicekosten 18  5.599  6.040 
Servicekosten 18 -6.502 -7.084
Exploitatiekosten 19 -18.620 -19.303

Nettohuuropbrengsten   86.740  85.358 

Positief herwaarderingsresultaat beleggingen 20  155.554  95.436 
Negatief herwaarderingsresultaat beleggingen 21 -18.305 -23.774
Netto verkoopresultaat beleggingen 22  1.637 -6.155

 138.886  65.507 

Resultaat deelneming 2  205  565 
Organisatiekosten 23 -7.255 -6.635
Overige opbrengsten 24  541  793 

Netto operationeel resultaat   219.117  145.588 

Overige kosten -160 -
Rentelasten -414 -33

Nettoresultaat   218.543  145.555 

Direct beleggingsresultaat 25  81.189  80.717 
Indirect beleggingsresultaat 26  137.354  64.838 

Totaal beleggingsresultaat   218.543  145.555 

Overzicht van gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde resultaten
(bedragen x € 1.000) 2017 2016

Gerealiseerd resultaat  218.543  145.555 
Niet gerealiseerd resultaat - -

 218.543  145.555 
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Mutatieoverzicht eigen vermogen
(bedragen x € 1.000)

Geplaatst 
aandelenkapitaal

Agio- 
reserve

Herwaarderings- 
reserve

Algemene 
reserve Totaal

2017
Stand per 1 januari 2017 781.088 981.964 178.289 -106.426 1.834.915

Direct beleggingsresultaat - - - 81.189 81.189
Indirect beleggingsresultaat - - 137.143 211 137.354

Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten - - 137.143 81.400 218.543

Uitgegeven aandelen 35.766 67.684 - - 103.450
Ingekochte aandelen -9.274 -13.701 - - -22.976
Ingetrokken aandelen - - - - -
Uitgekeerd interim dividend - - - -59.726 -59.726
Uitgekeerd dividend vorige boekjaar - - - -21.442 -21.442

Totaal kapitaaltransacties met aandeelhouders 26.492 53.983 - -81.168 -694

Negatieve herwaarderingen uit algemene reserve - - -9.631 9.631 -
Gerealiseerde herwaarderingen naar algemene reserve - - -136 136 -

Totaal overige mutaties binnen het eigen vermogen - - -9.767 9.767 -

Stand per 31 december 2017 807.580 1.035.947 305.666 -96.427 2.052.766

2016
Stand per 1 januari 2016 891.538 1.048.836 109.979 -197.457 1.852.896

Direct beleggingsresultaat - - - 80.717 80.717
Indirect beleggingsresultaat - - 64.212 626 64.838

Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten - - 64.212 81.343 145.555

Uitgegeven aandelen 78.265 112.695 - - 190.960
Ingekochte aandelen -188.715 -104.031 - - -292.746
Ingetrokken aandelen - -75.536 - 75.536 -
Uitgekeerd dividend - - - -61.749 -61.749

Totaal kapitaaltransacties met aandeelhouders -110.450 -66.872 - 13.787 -163.535

Negatieve herwaarderingen uit algemene reserve - - -121.812 121.812 -
Gerealiseerde herwaarderingen naar algemene reserve - - 125.910 -125.910 -

Totaal overige mutaties binnen het eigen vermogen - - 4.098 -4.098 -

Stand per 31 december 2016 781.088 981.964 178.289 -106.426 1.834.915

Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) 2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto resultaat 218.543 145.555
Af: indirect beleggingsresultaat 137.354 64.838

Direct beleggingsresultaat 81.189 80.717
Af: rentelasten -92 -57

81.281 80.774

Mutatie in winstinhouding deelneming 26 112
Activeren en amortiseren huurkortingen -436 329
Afschrijven materiële vaste activa 187 125
Toename vorderingen -2.484 -2.145
Afname crediteuren en overige schulden en voorzieningen -1.100 -2.773

77.474 76.422

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in beleggingen (incl. deelneming) -166.066 -124.592
Desinvesteringen van beleggingen (incl. deelneming) 18.895 269.701
Investeringen in materiële vaste activa -252 -331

-147.423 144.778

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Door bank verstrekte lening 25.000 -
Aflossing lening aandeelhouders - -15.000
Rentelasten -92 -57
Dividend -81.169 -61.749
Aandelenemissies 103.450 190.960
Kosten verwerven aandeelhouders -160 -
Inkoop eigen aandelen -22.976 -292.746
Ontvangen vergoeding toetreding aandeelhouders 371 626

24.424 -177.966

Netto kasstroom -45.525 43.234

Saldo liquide middelen per 1 januari 99.702 56.468
Saldo liquide middelen per 31 december 54.177 99.702

Toename liquide middelen -45.525 43.234
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen

Altera Vastgoed N.V. is opgericht per 31 december 1999. De statuten zijn het laatst gewijzigd op 10 december 2015. De vestigingsplaats 
is Amstelveen.

Altera is een sectoraal vastgoedbeleggingsfonds waarbij de aandeelhouders via letteraandelen kunnen kiezen voor een belang in de door 
hen gewenste sectoren. Om deze reden zijn de balans en de winst- en verliesrekening uitgesplitst naar de drie onderscheiden sectoren: 
Woningen, Winkels en Bedrijfsruimten. 

Na de verkoop van de kantorenportefeuille op 31 maart 2016 zijn de aandelen in de sector Kantoren ingekocht en nadien op 15 
november 2016 ingetrokken.

IFRS

Altera Vastgoed hanteert als verslaggevingsregels de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese 
Unie. Bij de indeling van de balans en winst- en verliesrekening is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij aanbevelingen van 
brancheorganisaties.

Een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen op standaarden en interpretaties is in 2017 nog niet van kracht en wordt om die reden nog 
niet door de vennootschap toegepast.

IFRS-standaard Inhoud Datum invoering Effect jaarrekening

IFRS 9 Financiële instrumenten Jaarrekening 2018 Niet materieel
IFRS 15 Omzetverantwoording Jaarrekening 2018 Niet materieel
IFRS 16 Leases Jaarrekening 2019 Niet materieel

IFRS 9 Financiële instrumenten
Deze standaard gaat in op de classificatie, waardebepaling en verwerking van financiële activa en financiële verplichtingen. IFRS 9 
vervangt de huidige IAS 39 Financiële instrumenten: Verwerking en waardebepaling. IFRS 9 is effectief vanaf de jaarrekening voor het 
boekjaar 2018, waarbij eerdere verwerking is toegestaan. 

Altera heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot eerdere toepassing van de standaard en derhalve zal eerste toepassing 
van de standaard plaatsvinden in de jaarrekening 2018. Altera maakt maar in zeer beperkte mate gebruik van financiële instrumenten 
(alleen handelsdebiteuren, crediteuren en kortlopende leningen) zonder bijzondere voorwaarden en derhalve is de verwachting dat deze 
standaard geen materieel effect heeft op de jaarrekening.

IFRS 15 Omzetverantwoording
Deze standaard geeft een methodiek voor de verantwoording van de omzet. Hierbij worden aan de hand van deze methodiek de aard, 
omvang, timing en onzekerheden van de omzet van contracten met klanten bepaald. IFRS 15 vervangt de huidige IAS 18 Omzet en IAS 11 
Onderhanden projecten. IFRS 15 is effectief vanaf de jaarrekening voor het boekjaar 2018, waarbij eerdere verwerking is toegestaan.

Altera heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot eerdere toepassing van de standaard en derhalve zal eerste toepassing van de 
standaard plaatsvinden in de jaarrekening 2018. Gezien de aard van de omzet van de vennootschap en de huidige verwerking daarvan 
verwachten wij bij toepassing van deze standaard geen materieel effect op de jaarrekening.

IFRS 16 Leases
Deze standaard geeft een nieuwe invulling van verwerking van leasing in de jaarrekening. Het onderscheid van operationele lease 
en financiële lease komt met IFRS 16 te vervallen. Onder de nieuwe standaard wordt voor de lessee (huurder) zowel het actief als de 
financiële verplichting van een lease opgenomen op de balans. Er bestaat alleen een uitzondering voor een kortlopende lease of een 
lease met een lage waarde. IFRS 16 vervangt de huidige IAS 17 Leases. IFRS 16 is effectief vanaf de jaarrekening voor het boekjaar 2019, 
waarbij eerdere verwerking is toegestaan indien IFRS 15 reeds is toegepast in de jaarrekening.

Altera zal geen gebruik maken van de mogelijkheid tot eerdere toepassing van de standaard en derhalve zal eerste toepassing 
plaatsvinden in de jaarrekening 2019. Er zijn diverse leases voor Altera die vanaf het boekjaar 2019 verwerkt zullen worden in de 
jaarrekening, zoals leasing van auto’s, het kantoorpand en niet afgekochte erfpacht. Gezien de omvang van deze leases verwachten wij bij 
toepassing van deze standaard geen materieel effect op de jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De activa en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij in de toelichting anders is vermeld.

Vastgoed

Waardering van beleggingen in vastgoed geschiedt tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde onder aftrek van kosten koper. De 
bij aankoop geactiveerde aankoopkosten worden in het kwartaal van aanschaf bij de eerste waardering ten laste van het indirect 
beleggingsresultaat gebracht. Op vastgoed wordt niet afgeschreven. Ieder kwartaal worden alle objecten getaxeerd door externe 
taxateurs. Marktwaarde is hierbij gedefinieerd als de waarde bij onderhandse verkoop in verhuurde staat; voor woningen betreft dit de 
complexgewijze verkoop aan een derde, als deze waarde hoger is dan de waarde bij voortgezette exploitatie. De taxaties vinden plaats 
volgens de taxatiestandaarden van de International Valuation Standards Council (IVS) en het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed (plus 
Addendum Groot Vastgoed) van het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). De taxateurs hanteren de methoden van de 
discounted cash flow (DCF) en het bruto of netto aanvangsrendement (BAR/NAR). Herontwikkelingen worden eveneens tegen de reële 
waarde opgenomen. 

Pijplijnprojecten waarvan door de levering van de grond het juridisch eigendom is verworven (of economisch eigendom bij uitgifte 
erfpacht) worden eveneens extern getaxeerd. 

Projecten waarvoor nog geen grond is geleverd worden intern gewaardeerd; indien de interne waardering van zo’n project lager uitkomt 
dan de verwachte stichtingskosten, dan wordt voor dit verwachte verlies een voorziening opgenomen. Een verwachte winst wordt niet 
verantwoord. 

Geactiveerde huurkortingen worden in mindering gebracht op de marktwaarde en als afzonderlijke post gepresenteerd.

De uit de externe taxaties voortvloeiende positieve en negatieve herwaarderingen worden verantwoord als indirect beleggingsresultaat; 
dit geldt ook voor negatieve herwaarderingen van pijplijnprojecten waarvoor nog geen grondlevering heeft plaatsgevonden.

Bij het bepalen van de reële waarde van de beleggingen maakt de vennootschap zo veel mogelijk gebruik van op de vastgoedmarkt waar- 
neembare gegevens. IFRS 13 onderscheidt drie niveaus voor de toepassing van de reële waarde:

• Niveau 1: waardering op basis van genoteerde marktprijzen in actieve markten
• Niveau 2: waardering gebaseerd op (extern) observeerbare informatie
• Niveau 3: waardering geheel of gedeeltelijk op niet (extern) observeerbare informatie

Het waarderen van direct vastgoed kwalificeert doorgaans niet voor de eerste twee niveaus vanwege beperkingen in de homogeniteit van 
de vastgoedobjecten in combinatie met een beperkt aantal beleggingstransacties. De vennootschap kwalificeert de waarderingen van de 
vastgoedbeleggingen als niveau 3.
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Deelneming

De deelneming in B.V. Beleggingsmaatschappij Stadscentrum Zoetermeer wordt volgens de equitymethode verwerkt. Deze deelneming 
bestaat hoofdzakelijk uit vastgoed dat tegen marktwaarde is gewaardeerd.

Overige beleggingen

De overige beleggingen hebben betrekking op leningen u/g met vastgoed als dekking. Voor zover deze leningen worden aangehouden tot 
het einde van de looptijd, vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien de leningen niet worden aangehouden tot het 
einde van de looptijd, vindt waardering plaats tegen de marktwaarde, berekend volgens de methode van de discounted cash flow.

Materiële vaste activa

De waardering van materiële vaste activa geschiedt tegen kostprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de economische 
levensduur. Inrichtingskosten worden afgeschreven in zeven jaar; hardware in drie jaar en software in drie of vijf jaar.

Leningen

Leningen worden gehouden tot het einde van de looptijd en worden derhalve gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.

Geactiveerde huurkortingen

Aan huurders verstrekte kortingen worden geactiveerd gedurende de periode dat de huurder de korting geniet. Vervolgens wordt de 
geactiveerde huurkorting geamortiseerd over de looptijd van het desbetreffende huurcontract en in mindering gebracht op de door de 
externe taxateurs bepaalde reële waarde.

Debiteuren en overige vorderingen

Deze activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Herwaarderingsreserve

Indien de marktwaarde voor een object hoger is dan de historische kostprijs inclusief investeringen wordt er een herwaarderingsreserve 
verantwoord.

Overige voorzieningen

Indien de contractueel overeengekomen aankoopprijs van turn-key pijplijnprojecten hoger is dan de reële waarde op balansdatum wordt 
voor dit verschil een voorziening opgenomen. Indien deze aankoopprijs lager is dan de reële waarde wordt dit verschil verantwoord in de 
post beleggingen. Voorts omvat deze post schattingen van mogelijke nabetalingen op aangekocht vastgoed en verwachte verliezen op 
pijplijnprojecten waarvoor nog geen grondlevering heeft plaatsgevonden. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen

Baten worden verantwoord wanneer de dienst is geleverd. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Brutohuuropbrengsten

Brutohuuropbrengsten betreffen de over het verslagjaar aan de huurders in rekening gebrachte huren, exclusief omzetbelasting en 
servicekosten.

Servicekosten

Servicekosten zijn uitgesplitst in de aan de huurders in rekening gebrachte servicekosten en de kosten die ter zake van deze huurders 
ten laste van de servicekostenrekeningen zijn gebracht. Het saldo betreft de servicekosten voor leegstaande ruimten die ten laste van de 
eigenaar komen.

Exploitatiekosten

Exploitatiekosten betreffen kosten die rechtstreeks aan de vastgoedobjecten toerekenbaar zijn. Deze kosten zijn onderverdeeld in 
onderhoud, vaste lasten (waaronder onroerende zaakbelasting, overige heffingen, erfpacht, verzekeringen), beheerkosten en overig 
(waaronder verhuurkosten, dotaties en onttrekkingen aan de voorziening voor oninbaarheid debiteuren).

Herwaarderingsresultaat beleggingen

Herwaarderingsresultaat beleggingen betreft ongerealiseerde waardemutaties van het vastgoed en overige beleggingen. Deze 
herwaarderingsresultaten vloeien onder meer voort uit externe taxaties (zie waarderingsgrondslag vastgoed) en worden uitgesplitst in 
positieve en negatieve herwaarderingen. Herwaarderingsresultaten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Netto verkoopresultaat beleggingen

Het netto verkoopresultaat beleggingen betreft de gerealiseerde waardemutaties, zijnde het verschil tussen de verkoopopbrengst onder 
aftrek van verkoopkosten en de laatste boekwaarde (de laatste door een externe taxateur bepaalde marktwaarde).

Organisatiekosten

Organisatiekosten zijn naar hun aard niet rechtstreeks toe te rekenen aan de portefeuille. In de winst- en verliesrekening zijn deze kosten op 
basis van de gemiddelde waarde van de sectorportefeuilles (inclusief te herbeleggen middelen) toegerekend aan de sectoren. Het betreft 
personeelskosten, advies-, toezicht-, controle- en taxatiekosten, alsmede kantoorkosten (inclusief afschrijving op materiële vaste activa).

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen de opbrengsten die niet tot een andere categorie behoren. Het omvat onder meer het ten gunste van 
het resultaat brengen van een vergoeding van 1,5% (bij Woningen: 0,5%) die aandeelhouders betalen bij toetreding met liquiditeiten als 
compensatie voor overdrachtsbelasting die verschuldigd is bij aankopen van bestaand vastgoed.

Belastingen over het resultaat

Altera voldoet aan de voorwaarden die artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 stelt aan fiscale beleggingsinstellingen 
met uitdelingsverplichting. Om deze reden is geen huidige of toekomstige vennootschapsbelasting verschuldigd.
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
 
Voor het kasstroomoverzicht wordt gebruik gemaakt van de indirecte methode. Hierbij wordt voor de kasstroom uit operationele 
activiteiten het direct beleggingsresultaat als uitgangspunt gekozen dat vervolgens wordt aangepast voor kosten die geen uitgaven zijn en 
opbrengsten die geen ontvangsten zijn, alsmede mutaties in de vlottende activa en de passiva.

Overige toelichtingen

Boekhoudkundige schattingen en oordelen

De beleggingen worden getaxeerd door externe taxateurs, zie tevens de waarderingsgrondslagen voor vastgoed. De waarde van de 
beleggingen bedraagt ultimo 2017 € 2,0 miljard. Het is inherent aan het taxeren van vastgoed dat de aldus bepaalde waarden kunnen 
afwijken van de te realiseren waarden bij een transactie met een willige koper. Dit geldt in het bijzonder in perioden met geringe liquiditeit 
in de markt. Overigens kunnen positieve en negatieve afwijkingen elkaar op portefeuilleniveau compenseren.

De waardering is met name gevoelig voor mutaties in de gehanteerde rendementen en markthuur.

Bij de waardering van overige balansposten is het relatieve belang van schattingen beperkt. De voorziening voor oninbaarheid van 
debiteuren is volgens de statische methode post voor post bepaald.

Financiële instrumenten

De omvang van financiële instrumenten in de jaarrekening is beperkt en omvat alleen niet-afgeleide financiële activa (overige 
beleggingen, debiteuren, overige vorderingen en de liquide middelen) en niet-afgeleide financiële verplichtingen (schuld aan 
aandeelhouders en crediteuren en overige verplichtingen). Alle financiële instrumenten zijn, met uitzondering van de overige beleggingen, 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De overige beleggingen zijn vanaf de aanvang gewaardeerd tegen de reële waarde door 
de winst- en verliesrekening.

De financiële instrumenten zijn in onderstaande tabel samengevat naar categorie, waarbij de boekwaardes zijn afgezet tegen de reële 
waarde van het instrument.

Toelichting
Reële waarde 

niveau
Boekwaarde 
ultimo 2017

Reële waarde 
ultimo 2017

Boekwaarde 
ultimo 2016

Reële waarde 
ultimo 2016

Financiële activa gewaardeerd 
tegen reële waarde door de 
winst- en verliesrekening
Deelneming 2 3  41.076  41.076  42.844  42.844 
Overige beleggingen 3 3  1.983  1.983  2.032  2.032 

Vorderingen en debiteuren
Debiteuren 6 2  1.473  1.473  1.892  1.892 
Overige vorderingen 7 2  8.245  8.245  5.342  5.342 
Liquide middelen 8 1  54.177  54.177  99.702  99.702 

Financiële verplichtingen 
gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs 
Schulden aan kredietinstellingen 15 2  25.000  25.000 - -
Crediteuren en overige verplichtingen 16 2  22.492  22.492  26.249  26.249 

Het reële waarde niveau, zoals opgenomen voor de overige beleggingen, is nader toegelicht onder de waarderingsgrondslagen voor de 
vastgoedbeleggingen.

Financiële risico’s

Doordat Altera slechts in beperkte mate en hooguit tijdelijk met vreemd vermogen wordt gefinancierd is er geen sprake van renterisico 
of herfinancieringsrisico. Het liquiditeitsrisico als gevolg van oninbaarheid van debiteuren wordt beheerst door het hanteren van strikte 
regels voor debiteurenbewaking en het toetsen van de kredietwaardigheid bij het aangaan van huurovereenkomsten en het verwerven 
van objecten. Het risico van uittreding is beperkt tot 20% per jaar per sectorportefeuille. De pijplijnportefeuille is evenals de portefeuille 
in exploitatie onderhevig aan marktrisico’s.

Externe omstandigheden, waaronder marktbewegingen, alsmede huurmutaties beïnvloeden de resultaten van de vennootschap.

Het effect van onderstaande mutaties op het jaarresultaat en eigen vermogen is als volgt:

Mutatie

Woningen Winkels Bedrijfsruimten
Effect in  
€ x mln

Effect in  
% t.o.v. EV

Effect in  
€ x mln

Effect in  
% t.o.v. EV

Effect in  
€ x mln

Effect in  
% t.o.v. EV

Direct beleggingsresultaat
Bruto huuropbrengsten 10% 4,6 0,4% 5,2 0,7% 1,1 0,7%
Bezettingsgraad 10% 4,9 0,4% 5,6 0,8% 1,2 0,9%
Exploitatiekosten 10% 1,0 0,1% 0,8 0,1% 0,2 0,2%

Indirect beleggingsresultaat
Theoretische huur en markthuur 1% 10,1 0,9% 7,5 1,0% 1,4 1,0%
Bruto aanvangsrendement k.k. 0,1% pt 14,1 1,2% 7,9 1,1% 1,1 0,8%

Het effect van huurexpiraties voor Winkels en Bedrijfsruimten, uitgaande van de sectorportefeuilles en huurdersbestanden ultimo 2017, 
behoudens het risico van faillissementen is als volgt:

Ontwikkeling huurexpiraties
< 1 jaar 

2018
2-5 jaar 

2019-2022
> 5 jaar 
≥ 2023

Winkels in € x mln 1,4 28,1 22,7
Idem in % contracthuur ultimo 2017 3% 54% 43%
Bedrijfsruimten in € x mln 0,9 9,7 0,8
Idem in % contracthuur ultimo 2017 8% 85% 7%

De externe taxateurs hanteren, mede aan de hand van beschikbare referenties, objectspecifieke aannames voor belangrijke 
waardebepalende factoren als de wederverhuurtijd, markthuur en yields. Deze aannames zijn door de vennootschap op consistentie en 
redelijkheid beoordeeld.

De belangrijkste voor de taxatiewaarde bepalende factor is de daarbij gehanteerde yield. Bij de bepaling van de yield baseert de externe 
taxateur zich op beleggingsreferenties. De onderbouwing van de taxaties is afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van deze 
referenties. Door het beperkte aantal beleggingstransacties is het aantal referenties navenant lager dan in tijden met veel transacties. Ook 
is het dan moeilijker om het te taxeren object te vergelijken met deze referenties als het gaat om de kwaliteit van de locatie, het object 
en huursituatie. Dit beïnvloedt de betrouwbaarheid van de taxatiewaarden. Afwijkingen van de taxatiewaarde ten opzichte van de prijs 
waartegen een transactie zou kunnen worden gedaan, zijn in een relatief liquide markt hooguit 5%.
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Hieronder volgt een weergave van de verdeling van het bruto aanvangsrendement (theoretische huuropbrengsten gedeeld door de 
taxatiewaarde kosten koper) per sector voor Altera.

Verdeling BAR naar portefeuillewaarde
Woningen Winkels Bedrijfsruimten

Hoogste Laagste Hoogste Laagste Hoogste Laagste

BAR voor 10% portefeuillewaarde met hoogste BAR 5,8% 15,2% 8,4% 11,4% 11,8% 19,0%
Idem voor volgende 15% portefeuillewaarde 5,5% 5,8% 8,1% 8,3% 10,0% 11,1%
Idem volgende 25% 5,1% 5,5% 7,4% 8,0% 7,7% 9,8%
Idem volgende 25% 4,2% 5,0% 7,0% 7,4% 7,5% 7,7%
Idem volgende 15% 3,8% 4,0% 6,8% 6,9% 7,5% 7,5%
Idem voor laatste 10% 3,3% 3,8% 5,0% 6,4% 7,5% 7,5%
Gemiddelde BAR 4,8% 7,5% 9,1%

Toelichting op de balans
(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)

1. Vastgoed

Woningen
Pijplijn  

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
Mutaties 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stand per 1 jan.  798.653 674.006  99.553  35.720 688.672 732.105 - 191.051 132.749 163.247 1.719.627 1.796.129 
Aankopen  20.828  18.366 124.727  89.072  11.170  4.460 - - - - 156.725 111.898 
Bij-investeringen  1.164  4.949 - -  8.181  6.989 -  126 -  80  9.345  12.144 
Herrubricering 98.884  37.677 -98.884 -37.677 - - - - - - - -
Verkopen -18.347 -7.327 - - -548 -36.282 - -190.765 - -35.327 -18.895 -269.701
Herwaarderingen 103.974  70.982 25.713  12.438  5.232 -18.600 - -4.121  4.450  4.527 139.369  65.226 
Huurkortingen - - - - -506 - -  3.709  72  222 -434  3.931 

Stand per 31 dec. 1.005.156 798.653 151.109  99.553 712.201 688.672 - -- 137.271 132.749 2.005.737 1.719.627 

De objecten zijn getaxeerd door CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle en MVGM.

Woningen Winkels Bedrijfsruimten
31 dec. 2017 31 dec. 2016 31 dec. 2017 31 dec. 2016 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Getaxeerde waarde (excl. pijplijn)  1.005.156  798.653  712.707  688.672  137.376  132.925 
Af: geactiveerde huurkortingen - - -506 - -105 -176

 1.005.156  798.653  712.201  688.672  137.271  132.749 

In het kader van toepassing van IFRS 13 kwalificeert de vennootschap de waarderingen van de vastgoedbeleggingen als niveau 3 
(waardering geheel of gedeeltelijk op niet (extern) observeerbare informatie).

Naast input van feitelijke aard (contracthuur, resterende huurperiode, metrages) maken de externe taxateurs gebruik van schattingen die 
zij baseren op referenties in de vastgoedmarkt. De belangrijkste marktvariabelen, onderscheiden naar huurmarkt en beleggingsmarkt, zijn:

• huurmarkt: markthuur, verwachte leegstandsperiode, specifiek voor woningen de mutatiegraad;
• beleggingsmarkt: aanvangsrendementen bij BAR/NAR taxaties en disconteringsvoet en exit yield bij DCF taxaties.

132 133

Jaarrekening 2017Jaarrekening 2017



Het gemiddelde bruto aanvangsrendement (theoretische huur als percentage van de taxatiewaarde kosten koper) is per sector als volgt:

Bruto aanvangsrendement 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Woningen 4,8% 5,4%
Winkels 7,5% 7,7%
Bedrijfsruimten 9,1% 9,4%

De spreiding van de aanvangsrendementen ultimo boekjaar is toegelicht op pagina 132 van de jaarrekening.

De contracthuur ten opzichte van de markthuur is per sector als volgt:

Contracthuur t.o.v. markthuur 31 dec. 2017 31 dec. 2016

Winkels 3,0% 5,0%
Bedrijfsruimten 6,0% 6,0%

De huur- en objectgegevens van feitelijke aard zijn nader toegelicht in de sectorverslagen elders in het jaarverslag.

2. Deelneming

Mutaties 2017 2016

Stand per 1 januari  42.844  43.701 
Investeringen -  550 
Resultaat deelnemingen  205  565 
Uitgekeerd dividend -1.973 -1.972

Stand per 31 december  41.076  42.844 

Altera Vastgoed N.V. heeft een 50% belang in B.V. Beleggingsmaatschappij Stadscentrum Zoetermeer. De cijfers van deze joint venture 
zijn op 100% basis als volgt (in € x mln):

Joint Ventures (100%) 2017 2016

Beleggingen  81,6  85,1 
Overige activa  1,4  1,6 

 83,0  86,7 

Kortlopende schulden  0,8  1,0 

Netto huuropbrengsten  3,9  3,7 
Indirect beleggingsresultaat -3,5 -2,6

Totaal resultaat  0,4  1,1 

3. Overige beleggingen

De overige beleggingen betreffen leningen u/g met vastgoed in Julianadorp als dekking. De leningen hebben een looptijd variërend van 
mei 2018 tot juni 2019. De aflossing in 2018 zal € 1,2 miljoen bedragen. De rente bedraagt 5,0%.

Mutaties 2017 2016

Stand per 1 januari  2.032  2.081 
Herwaardering -49 -49

Stand 31 december  1.983  2.032 

4. Materiële vaste activa

Afschrijving van de inrichtingskosten geschiedt in zeven jaar. Voor hardware is de afschrijvingstermijn drie jaar en voor software drie of 
vijf jaar.

Mutaties 2017 2016

Stand per 1 januari  549  343 
Investeringen  252  331 
Afschrijvingen -187 -125

Stand per 31 december  614  549 

Samenstelling jaarultimo 2017 2016

Cumulatieve investeringen 2.201 1.949
Cumulatieve afschrijvingen -1.587 -1.400

Totaal 614 549

5. Geactiveerde huurkortingen

De gemiddelde resterende looptijd van de geactiveerde huurkortingen is 6,5 jaar (ultimo 2016: 3,5 jaar). Hiervan heeft € 0,5 miljoen een 
looptijd langer dan één jaar (ultimo 2016: € 0,1 miljoen).

6. Debiteuren

Op de ultimo 2017 uitstaande huurvorderingen is een voorziening van € 0,6 miljoen (2016: € 1,1 miljoen) in aftrek gebracht. De 
debiteuren (na aftrek van de voorziening voor waardeverminderingen) zijn als volgt gespecificeerd:

31 dec. 2017 31 dec. 2016

Korter dan 90 dagen uitstaand 1.291  1.567 
Langer dan 90 dagen uitstaand 182  325 

1.473  1.892 

7. Overige vorderingen

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
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8. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van een bedrag van € 820.000 dat bestemd is als 
kapitaalvereiste ingevolge de AIFMD-regelgeving, banksaldi van servicekostenrekeningen (ultimo 2017: € 1,0 miljoen; ultimo 2016: € 1,0 
miljoen) en middelen op derdenrekeningen bij notariskantoren (ultimo 2017: nihil; ultimo 2016: € 19,6 miljoen).

9.  Maatschappelijk en geplaatst aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 4,0 miljard aandelen met een nominale waarde van € 0,50 elk. De verdeling van het 
maatschappelijk kapitaal over de letteraandelen (sectoren) is als volgt:

Maatschappelijk kapitaal Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal

Stand per 1 januari 2016  1.050.000 550.000  200.000  200.000  2.000.000 
Mutaties 2016 - - - - -

Stand per 31 december 2016  1.050.000 550.000  200.000  200.000 2.000.000

Mutaties 2017 - - - - -

Stand per 31 december 2017  1.050.000 550.000  200.000  200.000 2.000.000

Geplaatst kapitaal
Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stand per 1 januari  358.938  306.393  340.011  352.320 -  131.943  82.139  100.881  781.088  891.537 
Toetredingen  31.036  52.545  4.730  24.224 - - -  1.497  35.766  78.266 
Inkoop -4.544 - -4.730 -36.533 - -131.943 - -20.239 -9.274 -188.715

Stand per 31 december  385.430  358.938  340.011  340.011 - -  82.139  82.139  807.580  781.088 

Toetredingen, omletteringen en uittredingen geschieden tegen net asset value (NAV). Bij uitgifte van nieuwe aandelen in de sectoren is de 
aandeelhouder aan de vennootschap een compensatie verschuldigd voor overdrachtsbelasting van 1,5% bij toetreding in liquiditeiten, 
3% bij toetreding met vastgoed en 0% bij toetreding met vastgoed in de situatie dat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd; voor de 
sector Woningen is dit 0,5%, 1%, resp. 0%.

Woningen Winkels Bedrijfsruimten
Aandelenemissies 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Nominaal aandelen kapitaal 31.036 52.545 4.730 24.224 - 1.497
Laagste koers (in € x 1) 1,437 1,248 1,057 1,060 - 0,835
Hoogste koers (in € x 1) 1,536 1,355 1,057 1,083 - 0,835
Gemiddelde koers (in € x 1) 1,506 1,303 1,057 1,063 - 0,835

Transacties eigen 
aandelen nominale 
waarde

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stand per 1 januari - -  13.463 - -  23.986  28.130  9.387  41.593  33.373 
Verworven door 
vennootschap  4.544 -  4.730  13.463 -  131.943 -  18.743  9.274  164.149 
Intrekking aandelen - - - - -155.929 - - - -155.929
Heruitgegeven - - -4.730 - - - - -4.730 -

Stand per 31 december  4.544 -  13.463  13.463 - -  28.130  28.130  46.137  41.593 

10. Agioreserve

Mutaties
Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stand per 1 januari  465.544  381.128  416.397  430.377 -  124.750  100.023  112.581  981.964  1.048.836 
Toetredingen  62.414  84.416  5.270  27.276 - - -  1.003  67.684  112.695 
Intrekking aandelen - - - - - -75.536 - - - -75.536
Inkoop eigen aandelen -8.431 - -5.270 -41.256 - -49.214 - -13.561 -13.701 -104.031

Stand per 31 december  519.527  465.544  416.397  416.397 - -  100.023  100.023  1.035.947  981.964 

11. Herwaarderingsreserve

Mutaties
Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stand per 1 januari  114.310  45.361  45.903  46.442 - -  18.076  18.176  178.289  109.979 
Negatieve 
herwaarderingen uit 
algemene reserve -24.310 -38.849 -82.374 -81.682 - -75.492 -31.876 -64.348 -138.560 -260.371

Stand per 1 januari 
incl. negatieve 
herwaarderingen  90.000  6.512 -36.471 -35.240 - -75.492 -13.799 -46.172  39.729 -150.392

Herwaarderingen 
boekjaar  130.071  83.650  2.551 -20.176 - -3.916  4.522  4.653  137.143  64.211 
Gerealiseerd 
verkoopresultaat  
t.o.v. aankoopprijs -2.504 -162  2.368  18.945 -  79.408 -  27.720 -136  125.911 

Stand per 31 december 
incl. negatieve 
herwaarderingen  217.567  90.000 -31.552 -36.471 - - -9.277 -13.799  176.738  39.730 

Negatieve 
herwaarderingen uit 
algemene reserve  11.714  24.310  85.897  82.374 - -  31.317  31.875  128.928  138.559 

Stand per 31 december  229.280  114.310  54.346  45.903 - -  22.040  18.076  305.666  178.289 
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12. Algemene reserve

Mutaties
Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Stand per 1 januari  34.225  11.385 -81.632 -71.798 - -71.303 -59.018 -65.740 -106.425 -197.457
Direct 
beleggingsresultaat  31.953  28.218  41.559  42.690 -  899  7.677  8.910  81.189  80.717 
Overboeking uit her- 
waarderingsreserve  12.596  14.539 -3.523 -693 - -  558  32.472  9.631  46.318 
Gerealiseerd door 
verkopen  2.504  162 -2.368 -18.944 - -3.917 - -27.720  136 -50.419
Uitgekeerd interim 
dividend -23.550 -20.020 -30.574 -31.644 - -899 -5.602 -6.711 -59.726 -59.274
Uitgekeerd dividend 
vorig boekjaar -8.198 -686 -11.046 -1.243 - -316 -2.199 -229 -21.442 -2.474
Kosten verwerven 
aandeelhouders -60 - -100 - - - - - -160 -
Intrekking aandelen - - -  75.536 - -  75.536 
Vrijval compensatie 
overdrachtsbelasting  371  626 - - - - - -  371  626 

Stand per 31 december  49.841  34.224 -87.685 -81.632 - - -58.583 -59.018 -96.427 -106.426

Uit hoofde van Titel 9 Boek 2 BW dient de vennootschap een herwaarderingsreserve te vormen voor waardevermeerderingen van de 
afzonderlijke activa waarbij saldering van opwaarderingen met afwaarderingen niet toegestaan is. Afwaarderingen als gevolg van een 
lagere marktwaarde ten opzichte van de historische kostprijs dienen ten laste van de algemene reserve te worden gebracht. Mede 
hierdoor is de algemene reserve voor de sectoren Winkels en Bedrijfsruimten negatief uitgekomen. Voor de uitkeerbaarheid van dividend 
is echter alleen het totaal van de algemene reserve en de agioreserve van de sectoren tezamen relevant.

Dividend per aandeel  
(in € x 1)

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Uitgekeerd interimdividend 0,033 0,030 0,045 0,045 - 0,003 0,034 0,041
Dividend vorig boekjaar 0,011 0,001 0,016 0,002 - 0,001 0,013 0,001

Totaal uitgekeerd in boekjaar 0,044 0,031 0,061 0,047 - 0,004 0,047 0,042
Nog uit te keren jaarultimo 0,011 0,011 0,016 0,016 - - 0,013 0,013

Samenstelling  
jaarultimo

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Gerealiseerde 
herwaardering  68.243  65.739 -23.971 -21.603 - - -32.109 -32.109  12.163  12.027 
Uitgekeerd uit 
gerealiseerde 
herwaardering -20.000 -20.000 - - - - - - -20.000 -20.000
Negatieve herwaardering -11.714 -24.310 -85.897 -82.374 - - -31.317 -31.876 -128.928 -138.560
Vrijval compensatie 
overdrachtsbelasting  5.000  4.629  10.944  10.944 - -  2.844  2.844  18.788  18.417 
Nog uit te keren dividend  8.403  8.198  10.985  11.046 - -  2.075  2.199  21.463  21.443 
Overig -32 -32  355  355 - - -77 -76  245  247 
Kosten verwerven 
aandeelhouders -60 - -100 - - - - - -160 -

Totaal 49.841  34.224 -87.685 -81.632 - - -58.583 -59.018 -96.427 -106.426

13. Eigen vermogen

Samenstelling 
jaarultimo

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Aandelenkapitaal  385.430  358.938  340.011  340.011 - -  82.139  82.139  807.580  781.088 
Agioreserve  519.527  465.544  416.397  416.397 - -  100.023  100.023  1.035.947  981.964 
Herwaarderingsreserve  229.280  114.310  54.346  45.903 - -  22.040  18.076  305.666  178.289 
Algemene reserve  49.841  34.224 -87.685 -81.632 - - -58.583 -59.018 -96.427 -106.426

Totaal  1.184.078  973.016  723.069  720.679 - -  145.619  141.220  2.052.766  1.834.915 

14. Overige voorzieningen

In voorgaande jaren is een voorziening opgenomen van € 11,0 miljoen voor mogelijke nabetalingen op verworven beleggingen. In 2016 
is hierop niet gemuteerd; in 2017 is € 0,1 miljoen hieraan onttrokken en € 2,8 miljoen gedoteerd. Het saldo ultimo 2017 bedraagt € 13,7 
miljoen. 

15. Schulden aan kredietinstellingen

In juli 2017 is met ING Bank een rekening-courant faciliteit afgesloten van € 60,0 miljoen tegen een rente van 1,0% per jaar plus 
1-maands of 3-maands Euribor. Hiervan is ultimo 2017 € 25,0 miljoen getrokken voor de sector Winkels. De bereidstellingsprovisie 
bedraagt 0,3% voor het niet-getrokken deel van de faciliteit. Als zekerheid geldt een minimaal aan te houden eigen vermogen van € 1,5 
miljard en een maximum van 25% van het saldo van rentedragende leningen en vorderingen ten opzichte van het balanstotaal.

16. Crediteuren en overige verplichtingen

31 dec. 2017 31 dec. 2016

Vooruit ontvangen huur  7.894  8.348 
Te betalen aan voormalig aandeelhouders sector Kantoren  2.434  3.049 
Servicekostenrekeningen  881  1.017 
Nog te betalen op opgeleverde projecten  632 450
Onderhoudskosten  489  177 
Te betalen OZB en overige heffingen  199  140 
Rekening-courant beheerders  386  187 
Crediteuren  3.548  7.295 
Waarborgsommen  4.338  3.305 
Overige schulden en overlopende passiva  1.691  2.281 

Totaal  22.492  26.249 
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Toelichting op de winst- en 
verliesrekening
(bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)

17. Brutohuuropbrengsten

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Theoretische huur  46.847  41.426  54.210  57.218 -  2.991  12.460  13.251  113.517  114.886 
Leegstand -924 -947 -3.650 -4.608 - -595 -1.460 -1.373 -6.034 -7.523
Huurkorting -80 -106 -1.617 -944 - -422 -362 -262 -2.059 -1.734
Geactiveerde 
huurkorting - -  538 - - - - -  538 -
Geamortiseerde 
huurkorting - - -31 - - -204 -72 -125 -103 -329
Overig  12  10  350  229 -  56  42  110  404  405 

Totaal  45.855  40.383  49.800  51.895 -  1.826  10.608  11.601  106.263  105.705 

De toekomstige huur voor de sectoren Winkels en Bedrijfsruimten op basis van de huurcontracten ultimo 2017 is als volgt (in € x miljoen):

Winkels Bedrijfsruimten

2018 50,8 10,6
2019-2022 134,9 23,8
≥ 2023 42,8 0,2

228,5 34,6

Voor woningen geldt dat de huurder voor een huurtermijn van één of twee jaar zich vastlegt en vervolgens is het contract maandelijks voor 
de huurder opzegbaar.

18. Servicekosten

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Servicekosten  1.522  1.478  4.297  4.002 -  1.007  683  596  6.502  7.083 
Ten laste van huurders -1.454 -1.416 -3.785 -3.447 - -904 -360 -272 -5.599 -6.039

Netto servicekosten  68  62  512  555 -  103  323  324  903  1.044 

19. Exploitatiekosten

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Onderhoudskosten  3.975  3.599  1.627  1.663 -  79  1.079  877  6.681  6.218 
Vaste lasten  1.956  1.762  1.910  2.045 -  58  558  536  4.424  4.401 
Beheerkosten  973  896  1.068  1.172 -  72  112  140  2.153  2.280 
Overig  3.075  3.090  1.997  2.581 -  454  290  279  5.362  6.404 

Totaal  9.979  9.347  6.602  7.461 -  663  2.039  1.832  18.620  19.303 

20.  Positief herwaarderingsresultaat beleggingen

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Waardemutatie door 
taxaties  102.537  70.820  20.277  4.842 - -  6.265  5.336  129.079  80.998 
Waardemutaties door 
herwaardering pijplijn  26.475  14.438 - - - - - -  26.475  14.438 

Totaal  129.012  85.258  20.277  4.842 - -  6.265  5.336  155.554  95.436 

21.  Negatief herwaarderingsresultaat beleggingen

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Waardemutatie door 
taxaties -55 -325 -15.148 -20.381 - - -1.815 -1.385 -17.018 -22.091
Waardemutaties door 
herwaardering pijplijn -853 -2.012 - - - - - - -853 -2.012
Herwaardering door 
huurkortingen - - -506 - -  204  72  125 -434  329 

Totaal -908 -2.337 -15.654 -20.381 -  204 -1.743 -1.260 -18.305 -23.774

22. Verkoopresultaat beleggingen

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Verkoopopbrengst 
(netto)  18.347  7.327  548  36.282 -  190.765 -  35.327  18.895  269.701 
Meest recente 
taxatiewaarde  16.813  6.878  445  39.342 -  194.886 -  34.750  17.258  275.856 

Totaal  1.534  449  103 -3.060 - -4.121 -  577  1.637 -6.155
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23. Organisatiekosten

2017 2016

Personeel  4.735  4.549 
Kantoor inclusief huisvesting  837  696 
Toezichtskosten  342  268 
Taxatiekosten  569  535 
Advieskosten  202  129 
Research, contributies en promotie  346  269 
Overige kosten  224  189 

Totaal  7.255  6.635 

De organisatiekosten bedragen 0,381% (2016: 0,375%) van het gemiddeld beheerd vermogen. Het totaalbedrag aan salarissen bedroeg 
€ 3.231 duizend (2016: € 3.157 duizend), aan sociale lasten inclusief premie ziektekostenverzekering € 309 duizend (2016: € 292 
duizend) en aan pensioenlasten € 627 duizend (2016: € 615 duizend). 

In 2017 waren gemiddeld 31 medewerkers (full-time equivalenten) werkzaam bij Altera Vastgoed (2016: 29); ultimo 2017 zijn dit 31 
medewerkers. 

Het accountantshonorarium voor de jaarrekeningcontrole 2017 inclusief de controleverklaringen per sector en ISAE 3000 rapportage 
bedraagt € 64 duizend (2016: € 60 duizend). Een aan de externe accountant gelieerde adviesorganisatie heeft de vennootschap in 2017 
ondersteund bij strategieformulering voor € 7 duizend en bij IT ondersteuning voor € 14 duizend; in 2016 bedroeg dit in totaliteit € 67 
duizend. Er is in 2017 geen honorarium voor overige werkzaamheden van de externe accountant. 

Volgens de AIFMD richtlijn 2011/61/EU (artikel 22 lid 2 onder e en f) dient het jaarverslag een overzicht te bevatten met het totale 
bedrag van de beloning, onderverdeeld in vaste en variabele beloning die in het verslagjaar is betaald, alsmede een onderverdeling naar 
directie, personeelsleden wier handelen het risicoprofiel in belangrijke mate beïnvloedt en overige personeelsleden.

Vast salaris Vaste vergoeding Totaal Aantal FTE
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Directie  576  601  234  196  810  797  3,0  3,0 
Personeel met invloed op risicoprofiel  1.124  1.113  113  111  1.237  1.224  11,8  10,6 
Overig  1.006  913  68  63  1.074  976  16,0  15,5 

Totaal  2.706  2.627  415  370  3.121  2.997  30,8  29,1 

De directie bestond in 2017 uit drie personen. De beloning van de directie is als volgt (op basis van uitbetaalde bedragen in verslagjaar): 

2017 2016

Salaris  576  601 
Vaste vergoeding  234  212 
Pensioen incl aanvullende bijdrage (na aftrek van eigen bijdrage)  148  151 
Sociale lasten en overig  36  33 

Totaal  994  997 

De beloning van de Raad van Commissarissen bedroeg € 61 duizend (2016: € 61 duizend).

24. Overige opbrengsten

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Compensatie 
overdrachtsbelasting  371  626 - - - - - -  371  626 
Overige beleggingen  170  167 - - - - - -  170  167 

Totaal  541  793 - - - - - -  541  793 

25. Overige kosten

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Kosten verwerven 
aandeelhouders  60 -  100 - - - - -  160 -

Totaal  60 -  100 - - - - -  160 -

26. Direct beleggingsresultaat

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Nettohuuropbrengsten  35.808  30.974  42.686  43.879 -  1.060  8.246  9.445  86.740  85.358 
Resultaat 
deelnemingen  132  84  1.816  1.776 - - - -  1.948  1.860 
Overige beleggingen  170  167 - - - - - -  170  167 
Organisatiekosten -3.993 -3.099 -2.729 -2.849 - -152 -533 -535 -7.255 -6.635
Rentebaten/lasten -164  92 -214 -116 - -9 -36 - -414 -33

Totaal  31.953  28.218  41.559  42.690 -  899  7.677  8.910  81.189  80.717 

27. Indirect beleggingsresultaat

Woningen Winkels Kantoren Bedrijfsruimten Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Positief herwaar- 
deringsresultaat  129.012  85.258  20.277  4.842 - -  6.265  5.336  155.554  95.436 
Negatief herwaar- 
deringsresultaat -908 -2.337 -15.654 -20.381 -  204 -1.743 -1.260 -18.305 -23.774
Netto 
verkoopresultaat  1.534  449  103 -3.060 - -4.121 -  577  1.637 -6.155
Resultaat 
deelnemingen  432  281 -2.175 -1.576 - - - - -1.743 -1.295
Kosten verwerven 
aandeelhouders -60 - -100 - - - - - -160 -
Compensatie 
overdrachtsbelasting  371  626 - - - - - -  371  626 

Totaal  130.381  84.278  2.451 -20.175 - -3.917  4.522  4.653  137.354  64.838 
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Verbonden partijen

De pensioenregeling van de vennootschap is ondergebracht bij één van de aandeelhouders van de vennootschap. De pensioenregeling is 
op basis van marktconforme condities tot stand gekomen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verplichtingen (in € x miljoen) Woningen 

Oplevering 2018  93 
Idem 2019  76 
Idem 2020 e.v.  106 

Totaal  275 

Af: reeds gefinancierd -123

Totaal niet uit de balans blijkend  152

Naast de zekere pijplijn zijn er ook nog vier pijplijnprojecten in de sector Woningen met een totale omvang van € 105 miljoen waarvan de 
realisatie nog onzeker is. In de sector Winkels is er een zekere pijplijn van € 6 miljoen, te betalen bij oplevering in 2019. Voorts is er een 
voorwaardelijke verplichting voor een in 2014 opgeleverd winkelcentrum. Afhankelijk van de nog te realiseren huurcontracten bedraagt 
dit maximaal circa € 3 miljoen, boven hetgeen reeds is voorzien.

Het huurcontract voor de huisvesting in Amstelveen bedraagt op jaarbasis € 210 duizend en heeft een looptijd tot 12 juni 2020. De 
verplichting voor de totale resterende looptijd bedraagt € 511 duizend. De verplichting voor leaseauto’s bedraagt voor de contracten per 
31 december 2017 voor de totale looptijd € 513 duizend; de verplichting voor 2018 bedraagt € 224 duizend.

In verenigingen van eigenaren in de sector Woningen bedraagt het aandeel van Altera in de onderhoudsvoorziening ultimo 2017 € 1,8 
miljoen (ultimo 2016: € 1,5 miljoen). 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Op 31 januari 2018 heeft een rechter uitspraak gedaan over het al dan niet verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting bij een toetreding 
in 2012 in Altera met vastgoed. Indertijd heeft Altera bezwaar aangetekend tegen de toen afgedragen overdrachtsbelasting ten bedrage 
van € 3,8 miljoen, waarvan de helft was betaald door de toetredende aandeelhouder. De rechter heeft Altera in het gelijk gesteld. De 
Belastingdienst is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Amstelveen, 21 maart 2018

Raad van Commissarissen

Drs. G.H. Hoefsloot, president-commissaris
Drs. H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel, commissaris 
Drs. J. van der Ende, commissaris

Directie

J.E.W. van der Bijl, algemeen directeur
Drs. C.J.M. van den Hoogen RA MRE MRICS, financieel directeur 
Ing. E.G.M. Wessels MRE MRICS, directeur portefeuillemanagement

Overige gegevens
Winstbestemming
De winstbestemming is geregeld in artikel 32 van de statuten. Lid 1 bepaalt dat de winst ter beschikking staat van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen kan zich verenigen met het voorstel van de directie om, in aanvulling op het dividend op 15 januari 2018 
over het vierde kwartaal 2017 tussentijds uitgekeerde dividend, het navolgende slotdividend van totaal € 2.030.710 uit te keren:

Dividend (bedragen in €)  Vierde kwartaal 15 januari 2018  Slot 18 april 2018 

Woningen  7.604.036  798.828 
Winkels  9.944.694  1.039.950 
Bedrijfsruimten  1.883.486  191.932 

Totaal  19.432.216  2.030.710 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Altera Vastgoed N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2017 

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Altera Vastgoed N.V. te Amstelveen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Altera Vastgoed N.V. op 31 december 2017 en van het resultaat en de kasstromen over 2017 in overeenstemming met 
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
• De balans per 31 december 2017
• De volgende overzichten over 2017: de winst- en verliesrekening, het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het 

mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht
• De toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van Altera Vastgoed N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 20 miljoen. De 
materialiteit is gebaseerd op 1% van het eigen vermogen. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar 
onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven 
€ 1,0 miljoen rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze 
controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar 
vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als 
geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 
oordelen over deze kernpunten.

Risico Controleaanpak

Waardering vastgoed

Het vastgoed bedraagt per 31 december 2017, 
95% van het balanstotaal van Altera Vastgoed N.V. 
Het vastgoed is gewaardeerd tegen reële waarde in 
overeenstemming met IAS 40/IFRS 13. Bij de bepaling 
van de reële waarde wordt gebruikt gemaakt van 
parameters, veronderstellingen en inschattingen van 
de directie en de externe taxateurs. Door de hoge 
mate van schattingen in de reële waardebepaling 
merken wij de waardering van vastgoed aan als 
significant risico in onze controle. Voor de details 
wordt verwezen naar noot 1 van de jaarrekening.

De directie maakt gebruik van externe taxateurs bij de bepaling van 
de reële waarde van het vastgoed. In onze controle hebben wij de 
effectiviteit van interne beheersmaatregelen rondom de waardering van 
vastgoed vastgesteld waaronder de interne beoordeling van externe 
taxatierapporten.

Wij hebben gebruik gemaakt van onze vastgoed waarderingsexperts 
bij het beoordelen en toetsen van de externe waarderingsrapporten en 
parameters bij de waardering.

Tevens hebben wij de competenties en onafhankelijkheid van de externe 
taxateurs beoordeeld. Hiernaast hebben wij de integriteit vastgesteld van 
gehanteerde brondata voor de calculatie van de waardering.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Verslag van de directie
• De sectorverslagen
• Overige informatie

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of 
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de directie en de overige gegevens, 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met 
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 
voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 
vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 
controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de vennootschap.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in 
de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen 
hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in 
buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Amsterdam, 21 maart 2018

Deloitte Accountants B.V. 

Drs. J. Holland RA

Financiële agenda 2018
Item Datum

Rapportages
Jaarverslag 2017 april 2018
Verslag eerste kwartaal t.b.v. aandeelhouders 23 april 2018
Verslag tweede kwartaal t.b.v. aandeelhouders 23 juli 2018
Halfjaarverslag augustus 2018
Verslag derde kwartaal t.b.v. aandeelhouders 22 oktober 2018
Beleggingsplannen per sector november 2018
Net asset value 4 werkdagen na einde maand

Vergaderingen
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 18 april 2018

5 december 2018

Participantenraad 13 juni 2018
31 oktober 2018

Dividendbetalingen
Slotdividend 18 april 2018
Eerste kwartaal 18 april 2018
Tweede kwartaal 16 juli 2018
Derde kwartaal 15 oktober 2018
Vierde kwartaal 15 januari 2019
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Begrippenlijst
Resultaat

Direct beleggingsresultaat

Brutohuuropbrengsten minus exploitatiekosten plus opbrengst 
overige beleggingen minus organisatiekosten plus/min rentebaten/
lasten.

Indirect beleggingsresultaat

Gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties van de 
portefeuille, plus vrijval compensatieregeling overdrachtsbelasting 
en kosten verwerving aandeelhouders.

Totaal beleggingsresultaat

Direct beleggingsresultaat plus indirect beleggingsresultaat.

Brutonettotraject

Nettohuuropbrengsten gedeeld door brutohuuropbrengsten.

Theoretische brutohuur

Contracthuur plus de leegstand tegen markthuur  
(op jaarbasis).

Brutohuuropbrengsten

Theoretische brutohuuropbrengsten minus leegstand minus 
huurkortingen (aangepast voor effecten straightlining) plus 
eventuele overige opbrengsten.

Nettohuuropbrengsten

Brutohuuropbrengsten minus exploitatiekosten.

Exploitatiekosten

Direct aan de objecten toerekenbare kosten, zoals onderhoud, 
vaste lasten, kosten property management (dagelijks beheer).

 
Organisatiekosten

Kosten die naar hun aard niet rechtstreeks aan de portefeuille 
zijn toe te rekenen, alsmede de taxatiekosten. Het betreft 
personeelskosten, advies- en controlekosten en kantoorkosten. 
Altera relateert deze kosten aan het beheerd vermogen (in 
basispunten).

Rendement

Direct portefeuillerendement

Nettohuuropbrengsten gedurende een bepaalde periode afgezet 
tegen het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van de onderliggende 
vastgoedobjecten over de meetperiode; de berekening volgt de 
tijdgewogen methodiek van de IPD.

Indirect portefeuillerendement

Waardeveranderingen gedurende een bepaalde periode van de 
onderliggende vastgoedobjecten afgezet tegen het gemiddeld 
geïnvesteerd vermogen van de onderliggende vastgoedobjecten 
over de meetperiode; de berekening volgt de tijdgewogen 
methodiek van de IPD.

Totaal portefeuillerendement

Som van nettohuuropbrengsten en waardeveranderingen in een 
bepaalde periode afgezet tegen het gemiddeld geïnvesteerd 
vermogen van de onderliggende vastgoedobjecten over de 
meetperiode; de berekening volgt de tijdgewogen methodiek van 
de IPD.

Fondsrendement

Het fondsrendement wordt berekend volgens de “modified Dietz” 
methode, zoals gehanteerd door de INREV.

Overig

Beheerd vermogen

Waarde vastgoedportefeuille plus de beschikbare middelen voor 
belegging.

Net asset value

Waarde bezittingen minus schulden (= eigen vermogen).

Vergoeding compensatie overdrachtsbelasting

Bij toetreding met liquiditeiten is bij uitgifte van aandelen door de 
toetredende aandeelhouder een opslag van 1,5% op de net asset 
value verschuldigd voor compensatie overdrachtsbelasting (bij 
Woningen is dit 0,5%).

Met deze opslag worden de bestaande aandeelhouders 
gedeeltelijk gecompenseerd voor de overdrachtsbelasting die voor 
de bestaande portefeuille reeds als last was genomen (en daarmee 
ook verwerkt in de net asset value).

Standing portefeuille

De objecten die gedurende de beschouwingsperiode van de IPD 
Nederlandse Vastgoedindex in exploitatie zijn en waarin geen 
investeringen hebben plaatsgevonden groter dan 10% van de 
objectwaarde.

All investments (alle objecten)

De standing portefeuille plus de in een periode geacquireerde en 
gedisponeerde objecten en objecten waarin investeringen hebben 
plaatsgevonden die meer bedragen dan 10% van de objectwaarde, 
alsmede de pijplijnprojecten waarvoor de grond is geleverd.

Bezettingsgraad

Gefactureerde contracthuur (inclusief huurgaranties) gedeeld door 
de theoretische brutohuur; deze financiële bezettingsgraad kan 
overigens afwijken van de fysieke bezettingsgraad.

IPD Nederlandse Vastgoedindex

IPD, onderdeel van MSCI, verzorgt de IPD Nederlandse 
Vastgoedindex.
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