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Missie

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund (het Fonds) streeft naar een stabiel en duurzaam 

rendement uit zorgvastgoed waarin is belegd. Het Fonds maakt gebruik van de vastgoedexpertise 

en de marktkennis van Syntrus Achmea. Uitgangspunt is het bieden van passende huisvesting voor 

de huurders.

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund heeft zich ten doel gesteld een portefeuille van 

kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed op te bouwen, die te typeren is als een portefeuille met een 

core-beleggingskarakteristiek. Het Fonds richt zich daarbij op een duurzame exploitatie en levert 

daarmee een bijdrage aan de ESG-doelstellingen die samen met de participanten zijn opgesteld in 

het portefeuilleplan. Doelstellingen die een bijdrage leveren aan de leef- en werkomgeving, het 

welzijn van de huurders en de maatschappelijke impact voor de beleggers.

Participanten
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund belegt voor institutionele beleggers, zoals pensioen-

fondsen, verzekeraars en charitatieve instellingen.

Amsterdam, De Nieuwe Sint Jacob
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1. Over Achmea Dutch Health Care Property Fund

Het Achmea Dutch Health Care 
Property Fund belegt in duurzaam en 
toekomstbestendig zorgvastgoed. 
Daarmee speelt het Fonds in op de 
groeiende én veranderende vraag 
naar zorg, stimuleert het Fonds 
zorginnovatie en een efficiënte inzet 
van publieke middelen, en biedt het 
beleggers een stabiel en aantrekkelijk 
rendement tegen een beperkt risico. 

Het Fonds wil de partner zijn voor beleggers, zorginstellingen en 

bewoners. Het doel is het bieden van kwalitatief hoogstaand (zorg)

vastgoed dat voldoet aan de wensen van de bewoners en zorg -

verleners en dat de toekomstbestendigheid van de zorg waarborgt. 

Het Fonds biedt bewoners en medewerkers een veilige, fijne, 

moderne werk- en woonomgeving die eenvoudig aan te passen is 

aan de veranderende zorgbehoefte.

34 zorgobjecten 
(inclusief pijplijn)
€ 577,0 miljoen

Huurderstevredenheid 8,0
Benchmark 7,4

Gross Asset Value 
(GAV) € 579,6 miljoen

20 participanten € 163,0 miljoen aan 
mandaten

-1,1% huurgroei
Index 1,6%
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Het Fonds neemt zorginstellingen het vastgoedvraagstuk uit 

handen, zodat zij zich kunnen focussen op het verlenen van 

zorg, en wij bieden hun personeel een passende en prettige 

werkomgeving. Bewoners hebben de mogelijkheid om langer en 

op een comfortabele wijze in hun vertrouwde omgeving te blijven 

wonen. Door de combinatie van zorgfuncties in één gebouw, 

geënt op de zorgvraag in de omgeving, dragen wij eraan bij dat 

verschillende zorgdiensten voor eenieder binnen handbereik zijn.

Mandaten
Ultimo 2021 had het Fonds in totaal € 163,0 miljoen aan 

openstaande mandaten, afkomstig van elf participanten.

Gedurende 2021 hebben zes participanten € 66,5 miljoen aan nieuw 

mandaat toegezegd. Gedurende 2021 is er voor € 5,0 miljoen 

ingetreden en is er € 10,7 miljoen aan stockdividend uitgekeerd.

Vermogensbeheer
Het Fonds heeft ultimo 2021 voor € 7,4 miljoen aan (gecommitteerde 

en niet-gecommitteerde) pijplijnverplichtingen voor in aanbouw 

zijnde objecten staan. Ter dekking van deze verplichtingen en nog 

te acquireren objecten verwacht het Fonds in de komende jaren 

€ 163,0 miljoen bij de participanten aan investeringstoezeggingen af 

te roepen. De afroepen worden conform de fondsvoorwaarden 

verdeeld over de participanten met een intredingswens, naar rato 

van de omvang van hun investeringstoezeggingen en de volgordelijk-

heid van de tijdvakken waarin de investeringstoezeggingen zijn 

ingediend. De funding van het Fonds bestaat verder uit verkoop-

opbrengsten en stockdividend.

ESG-targets in portefeuilleplan
Voor het Fonds is uit het ESG-raamwerk een keuze 

gemaakt voor een aantal doelen. Deze zijn voor het eerst geformu-

leerd in het portefeuilleplan 2019 en in de jaren daarna vertaald naar 

doelstellingen en KPI’s.

Het (internationale) speelveld is continu in beweging en  

het Fonds wil aansluiten bij wat de markt als best practice erkent qua 

wijze van rapporteren. De E (Environmental) en S (Social) doelen 

vallen daarbij uiteen in twee categorieën: 

1.  verplichte doelen (CO₂-reductie, klimaatadaptatie, 

betaalbaarheid en huurderstevredenheid) en 

2.  facultatieve thema’s (biodiversiteit, gezondheid, 

veiligheid, toegankelijkheid en sociale cohesie).

Key-karakteristieken
•  Belegt in Nederlands zorgvastgoed: levensloopbestendige 

woningen, intramuraal vastgoed, eerstelijnsvastgoed en selectief 

in tweedelijnsvastgoed

•  Speelt in op de veranderende zorgvraag

•  Focus op duurzaamheid – ESG

•  Duurzaam rendement

•  Beperkt risico, stabiel dividend

•  Voldoet aan INREV en AIFMD

•  ISAE 3402 type II van Syntrus Achmea

•  Beleggingshorizon op lange termijn

•  Beheerd door een toegewijd fondsteam

•  Externe taxaties door gerenommeerde taxateurs

•  Professioneel vastgoedbeheer door derden

•  Brede kennis Beheerder en Achmea van de zorgvastgoedmarkt en 

zorgmarkt

1. Over Achmea Dutch Health Care Property Fund

PORTEFEUILLEVERDELING NAAR SEGMENT

Levensloopbestendige
woningen

Intramurale en particuliere
woonzorg

Eerstelijnszorgcentra

Tweedelijns- en overig
zorgvastgoed

49,6%

28,5%

14,9%

7,0%
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2. Highlights 2021

Acquisities, opleveringen en verkopen 
versterken de portefeuille

De aankopen en opleveringen in 2021 hebben een goede bijdrage 

geleverd aan het verder diversifiëren en versterken van de porte-

feuille. Met name de oplevering van 36 zorgappartementen in 

Haarlem heeft een bijdrage geleverd aan het vergroten van het 

aandeel intramurale zorg in de exploitatieportefeuille. De aankoop 

van Buitenlust in Venray heeft weer bijgedragen aan een verdere 

spreiding over de regio’s. De verkoop van het object Boxmeer in 

Beugen heeft in aanvulling hierop een positieve bijdrage geleverd 

aan de reductie van het risico op de lange termijn. Met deze trans-

acties laat de Beheerder zien dat hij invulling geeft aan de door het 

Fonds uitgezette strategie.

Uitbreiding mandaten
Gedurende 2021 hebben zes participanten € 66,5 miljoen aan nieuw 

mandaat toegezegd. In 2021 zijn ook een aantal salestrajecten 

opgestart, waarbij het de verwachting is dat in 2022 in elk geval één 

nieuwe participant toe zal treden tot het Fonds. Bestaande partici-

panten hebben daarnaast ook aangegeven uit te willen breiden 

zodra er zicht is op voldoende acquisities.

Duurzaamheid
In 2021 is er wederom veel aandacht geweest voor duurzaamheid. 

De resultaten uit de GRESB-benchmark laten zien dat het Fonds 

goed presteert op het gebied van ESG. Binnen de ESG-strategie 

van het Fonds wordt extra aandacht geschonken aan de S (Social) 

door middel van het opstellen van een leefbaarheidsmonitor. In 

2017 is het Fonds gestart met het verduurzamen van de objecten 

in de portefeuille teneinde de CO₂-uitstoot te verlagen. In de 

planperiode 2022-2024 wordt een CO₂-routekaart opgesteld die 

inzicht zal geven in welke objecten nog verder verduurzaamd 

kunnen worden. Op basis hiervan zal een hernieuwde ambitie ten 

aanzien van de CO₂-reductie geformuleerd worden. Ook zijn de 

klimaatrisico’s voor het Fonds in kaart gebracht en op basis van 

deze inzichten wordt voor de objecten met een hoog risico een 

plan opgesteld.

Voor zowel het complex Medisch Centrum Dudokpark in Hilversum 

als Centrum Oosterwal in Alkmaar zijn diverse verduurzamings-

maatregelen doorgevoerd waarmee een labelsprong is gemaakt 

naar label A+ en A. Voor drie locaties (De Flair in Gilze, De Makroon 

in Amsterdam en Wonen bij September in Witmarsum) heeft in 

2021 de aanbesteding plaatsgevonden voor het installeren van 

pv-panelen. De uitvoering hiervan is gepland in 2022. 
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2. Highlights 2021

Maart:
aankoop van het 
Medisch Centrum 
Buitenlust in 
Venray.

Mei:
afronding 

transformatie 
algemene ruimte 

begane grond MC 
De Flair in Gilze.

Juli:
verkoop van 

zorgobject 
Boxmeer in 

Beugen.

Juni:
aankoop nog te 
ontwikkelen 
woonzorgcomplex 
aan de Eimerssingel 
in Arnhem.

Augustus:
opening informatie-
centrum De Nieuwe 
Sint Jacob in 
Amsterdam ter 
ondersteuning 
verhuur op locatie.

Juli:
start verhuur 
De Nieuwe 
Sint Jacob in 
Amsterdam.

Oktober:
91 punten in de 
GRESB-score en 
Global Sector 
Leader. 

September:
oplevering van 36 
zorgappartementen 
in Schalkstad in 
Haarlem.

sector leader 2021
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3. Kerngegevens

DIVIDEND-YIELD (O.B.V. INREV NAV PER 1 JANUARI)

TOTAALRESULTAAT (BEDRAGEN X € MILJOEN) FINANCIEEL RENDEMENT

INREV NAV (BEDRAGEN X € MILJOEN) TGER EN REER (O.B.V. GEWOGEN GEMIDDELDE INREV GAV)
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4. Verslag van de Beheerder

Terugkijken met het fondsteam 

Een stabiel jaar
Het jaar 2021 kenmerkt zich als een relatief stabiel jaar voor het 

Fonds. Na een kleine dip in het indirecte resultaat begin van het 

jaar, als gevolg van de wijziging in de overdrachtsbelasting, zijn 

zowel de indirecte rendementen als de directe rendementen 

gedurende de rest van het jaar relatief stabiel geweest. Het jaar 

eindigen we dan ook met een totaalrendement van 7,2%, wat in lijn 

ligt met de rendementsdoelstellingen van het Fonds. De impact 

van Covid-19 op het Fonds is ook gering gebleken. De huurachter-

standen en de afboekingen van huren wijken niet veel af van de 

voorgaande jaren en deze deden zich met name voor bij enkele 

kleinere eerstelijnszorgverleners alsmede bij enkele van de 

zorgondersteunende retailhuurders die in het Fonds zitten. 

De grootste impact werd veroorzaakt doordat de beoogde 

huurder van de event space in de plint op de begane grond van 

DeBuurt in Utrecht heeft afgezien van het voornemen om te gaan 

huren. Dit zorgde voor een iets hogere leegstand dan gebruikelijk. 

“Ook het portefeuilleplan is redelijk stabiel gebleven dit jaar”, 

aldus Daan Tettero. De spreiding over de regio’s en categorieën is 

niet gewijzigd. Binnen het segment intramurale woonzorg is alleen 

de geestelijke gezondheidszorg met de Wlz-financiering toege-

voegd. Binnen het klantenteam zijn slechts beperkte wijzigingen 

doorgevoerd. “Als Fundmanager kan ik met tevredenheid kijken 

naar de samenwerking binnen het team. Bij vraagstukken weten 

de teamleden elkaar te vinden en er worden verschillende 

standpunten en uitgangspunten open naar voren gebracht om het 

beste resultaat voor het Fonds te behalen”, aldus Tettero.

Marktontwikkelingen
Ten aanzien van de marktontwikkelingen zagen we een toename 

van investeerders en dus grotere concurrentie binnen het domein 

van zorgvastgoed. Deze concurrentie heeft dit jaar tot een beperkte 

neerwaartse druk op de rendementen geleid. Het aantal transacties 

is redelijk in lijn met de transacties van de voorgaande jaren. Een 

groot deel van het aanbod was echter niet in lijn met de vereisten 

van het Fonds. Een deel betrof transacties van kantoren van zieken-

huizen, particuliere woonzorg in het hoge segment en een grote 

versnipperde portefeuille in Friesland. Veel transacties die niet 

passen bij het core-profiel van het Fonds. Voornaamste redenen 

voor het relatief lage aanbod in zorgvastgoed met een core-profiel 

zijn dat een groot aantal projecten niet zijn opgestart of minder 

aandacht hebben gekregen door Covid-19 en dat de bouwkosten 

steeds hoger worden. Dit draagt bij aan de vertraging van het op 

de markt brengen van projecten.

Focus op acquisitie
Gezien de ontwikkelingen op de markt is reeds in 2020 besloten 

om de acquisitie van zorgvastgoed anders in te richten. Er is naast 

een aantal specialisten op het gebied van zorgvastgoed binnen 

het team Acquisitie en Ontwikkeling besloten om elke regio-

manager medeverantwoordelijk te maken voor het aankopen van 

zorgvastgoed. Daarnaast is een nieuwe acquisitiestrategie 

geschreven en is tevens begonnen met de uitvoer hiervan. Deze 

acquisitiestrategie heeft als doel om jaarlijks minimaal € 50 miljoen 

aan bestaand vastgoed aan te kopen en minimaal € 50 miljoen aan 

te ontwikkelen vastgoed. Het Fonds heeft echter als ambitie 

meegekregen om dit voor beide categorieën te verdubbelen. 

Casper Hesp merkt daarbij op: “Groei heeft als doel om invulling 

te geven aan de uitbreidingswens van de participanten en om de 

spreiding van gebouwen, huurders, segmenten en regio’s te 

verbeteren. Daardoor wordt het rendement voorspelbaarder en 

stabieler.”

De acties uit de acquisitiestrategie zijn samen te vatten in de 

volgende zes pijlers:

1.   Door samenwerking met Achmea het positioneren van Syntrus 

Achmea als vertrouwde partner en eerste keuze voor een 

zorginstelling in verduurzaming, verbouwing of nieuwbouw-

opgave en daarmee het vergroten van het aanbod en de 

slagingskans van acquisities.

2.   Gemeenten stimuleren en waar nodig ondersteunen om 

vastgoed voor zorg en senioren op te nemen in hun woonvisie 

en bestemmingsplannen. Dit leidt tot een gelijk speelveld bij 

tenders, maar ook tot een-op-een-deals met gemeenten omdat 

Syntrus Achmea de beste woonconcepten heeft.

3.   Uitbreiden van kennis op het gebied van GGZ en zieken   - 

huizen om zodoende hierin te investeren binnen de kaders 

van het Fonds en op basis van kennis de juiste acquisities te 

doen.
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4.   Het in stand houden van het relatienetwerk bij ontwikkelaars, 

makelaars, adviseurs, gemeenten en bouwers als onderdeel van 

de ‘business as usual’ voor afdeling Acquisitie & Ontwikkeling en 

het team Transactions. Dit tevens uitbreiden naar banken, 

andere zorgverzekeraars en accountants.

5.   Verkennen van de kansen om anorganische groei te bewerk-

stelligen en kansen verzilveren.

6.   Verkennen of het mogelijk is om eerder in het ontwikkelproces 

actief te worden en ook zorglocaties met grootschalige 

renovatie of herontwikkelingsvraagstukken aan te kopen.

Optimalisatie van de portefeuille
Samen met het klantenteam is veel aandacht besteed aan het 

verder optimaliseren van de portefeuille. De objecten MC Buitenlust 

in Venray en Schalkstad in Haarlem zijn in beheer genomen. 

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het in beheer nemen van 

de objecten die in 2020 zijn opgeleverd. “De ervaring leert dat 

zowel de zes maanden voor het in beheer nemen als de zes 

maanden erna veel inspanning vergen om het object volledig 

verhuurd te krijgen en zorg te dragen voor tevreden huurders”, 

aldus Annemarie Maarse. Voor objecten waar een combinatie van 

huurders in zit, en dan vooral eerstelijnshuurders, kan dit zelfs nog 

langer zijn, en de momenten waarop huren verlengd moeten 

worden, vragen tevens veel aandacht. Zo is dit jaar met succes 

gewerkt aan optimalisatie van de eerstelijnsobjecten in Gilze, 

Sassenheim, Nieuwegein en Katwijk. Met de propertymanager 

wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. 

“Wij vragen een hoge kwaliteit van de propertymanager van de 

objecten en zien dat de gevraagde inzet per object verschilt”, aldus 

Maarse. Om die reden is ook een nieuwe opzet gemaakt voor de 

vergoeding aan de propertymanager waarbij op basis van de 

metrages en het aantal en type huurders een vergoeding wordt 

bepaald om zodoende per object de juiste inzet van de beheerder 

te kunnen bepalen. Er is veel aandacht geweest voor het bruto- 

nettotraject en er is een start gemaakt met een nog nauwkeuriger 

MJOP voor alle objecten die de komende jaren verder 

geoptimaliseerd worden. Tot slot is als optimalisatie van de 

portefeuille het object in Boxmeer ruim boven de boekwaarde 

verkocht. 

Duurzaamheid
De resultaten uit de GRESB laten zien dat het Fonds goed presteert 

op het gebied van ESG. Met 91 punten en vijf sterren is het Fonds 

weer Global Sector Leader geworden. In 2017 is gestart met het 

reduceren van de CO₂-uitstoot van het Fonds door voor alle 

objecten in het Fonds waar mogelijk pv-panelen te plaatsen, extra 

te isoleren en warmte- en koudeafgifte te optimaliseren. Naast deze 

pragmatische aanpak was er ook de wens om een CO₂-routekaart 

op te stellen. Voor het Fonds is in 2021 een offerte gevraagd voor 

het opstellen van de CO₂-routekaart. Na een selectieronde is één 

partij overgebleven waarmee de randvoorwaarden voor het 

opstellen van de CO₂-routekaart worden uitgewerkt.

Amsterdam, 21 april 2022

Daan Tettero, Fundmanager

Casper Hesp, Director Investment Management

Annemarie Maarse, Director Woningen en Zorgvastgoed

CV Daan Tettero is sinds oktober 2020 binnen 
Syntrus Achmea als Fundmanager verantwoor-
delijk voor het Achmea Dutch Health Care 
Property Fund. Eerder was Daan Associate 
Director Healthcare bij CBRE waar hij beleggers 
en zorginstellingen adviseerde over zorgvastgoed. 
Daarvoor was hij actief bij Syntrus Achmea als 
Conceptontwikkelaar Zorgvastgoed en is in die 
hoedanigheid al ruim tien jaar actief voor het 
Achmea Dutch Health Care Property Fund.

Casper Hesp (MSc, RBA) is sinds 2019 als director 
verantwoordelijk voor de afdeling Investment 
Management van Syntrus Achmea. Eerder 
was Casper Hoofd Portefeuillemanagement 
(2014-2019). Casper heeft voorheen bij INREV 
(Europese brancheorganisatie voor non-listed 
vastgoedvehikels) gewerkt als director Research 
(2007-2014).

Annemarie Maarse (MSc, MRE) is sinds 
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Marktontwikkelingen

Nederland
Na een afname van de economische activiteit in 2020 als gevolg van 

de coronapandemie was er in 2021 sprake van een sterk herstel van 

de Nederlandse economie. Door het economische herstel nam de 

spanning op de arbeidsmarkt toe. De werkloosheid daalde en het 

aantal openstaande vacatures steeg. Ook in de gezondheids- en 

welzijnszorg was er een sterke stijging van het aantal openstaande 

vacatures. Er was onder meer een groot tekort aan verpleeg- 

kundigen.

Het consumentenvertrouwen herstelde zich sterk in de eerste helft 

van 2021, maar is in de loop van 2021 weer gedaald. De opkomst 

van eerst de delta- en daarna de omikronvariant en de oplopende 

inflatie hebben tot pessimisme geleid.

De economische vooruitzichten blijven onzeker zolang de corona-

pandemie nog niet onder controle is. Ook is er onzekerheid over de 

stijgende inflatie. 
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Gebruikersmarkt
Door de aanhoudende coronapandemie was 2021 operationeel een 

uitdagend jaar voor de zorg. Gedurende de verschillende golven 

aan het begin en einde van het jaar waren er veel Covid-19-

patiënten in het ziekenhuis, waardoor niet alle planbare zorg 

kon plaatsvinden. De crisis zorgde niet alleen voor drukte in de 

ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld bij de huisartsen, para -

medische zorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke 

gezondheidszorg. Zo waren er veel mensen die na een Covid-19-

besmetting gebruikmaakten van paramedische herstelzorg. Mede 

door de hoge werkdruk en de moeilijke omstandig heden was het 

langdurige ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in 2021 hoger 

dan voorgaande jaren.
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Financieel heeft de sector de pandemie goed doorstaan, ook door 

de financiële regelingen die overheden en zorgverzekeraars hebben 

opgezet om de zorg te compenseren voor meerkosten en de conti-

nuïteit van zorg te waarborgen. Door deze steunmaatregelen was 

het aantal faillissementen klein. Wel blijven de financiën onder druk 

staan door het hoge ziekteverzuim en stijgende personeelskosten. 

Enkele regelingen om zorgaanbieders te ondersteunen, zoals de 

compensatie voor meerkosten, zullen in 2022 worden voortgezet.

Aan het begin en einde van 2021 was er een hoge sterfte in de 

verpleeghuizen. Toch bleef de bezettingsgraad relatief hoog. Alleen 

in de eerste maanden van het jaar was deze enkele procenten lager 

dan voor de crisis. Het aantal mensen met een Wlz-indicatie dat 

wachtte op een instelling naar voorkeur nam in de eerste maanden 

van het jaar af, maar was nog altijd hoog. In de tweede helft van het 

jaar nam het aantal wachtenden weer toe. De vraag naar geschikte 

woonomgevingen voor ouderen met een zware zorgbehoefte blijft 

hoog en neemt de komende jaren naar verwachting toe.

Rijksoverheid en gemeenten besteden meer aandacht aan het 

realiseren van geschikte woonvormen voor ouderen. In juni 2021 

hebben de ministeries van BZK en VWS samen met koepels ActiZ, 

Aedes, VNG en ZN bestuurlijke afspraken gemaakt om extra 

woningen voor ouderen en verpleegzorgplekken te creëren. De 

nieuwe regering wil de woningbouw versnellen, waarbij speciale 

aandacht uitgaat naar de bouw van woningen voor onder meer 

senioren. Veel gemeenten erkennen dat een tekort aan geschikte 

woningen voor ouderen de doorstroming op de woningmarkt 

hindert en besteden aandacht aan wonen en zorg in hun 

woonvisies.

Beleggingsmarkt
Door de aanhoudende interesse van beleggers in zorgvastgoed 

was het transactievolume voor het derde jaar op rij hoger dan 

€ 1 miljard. Het transactievolume voor 2021 bedroeg bijna 

€ 1,1 miljard, een daling van 10% ten opzichte van 2020. Waar het 

aantal transacties met 30% afnam tot 110, lag het gemiddelde 

transactievolume 25% hoger. De toename van het transactievolume 

hangt samen met een trend van schaalvergroting in de beleggings- 

en gebruikersmarkt. Zo neemt de omvang van particuliere 

woonzorglocaties toe. Ook zijn er meer concepten waarin extra- en 

intramuraal zorgvastgoed worden gecombineerd om te kunnen 

voldoen aan de toenemende zorgvraag bij een oplopend 

personeelstekort. Van het transactievolume had 55% betrekking op 

bestaande bouw, 39% op nieuwbouw, 1% op een combinatie van 

nieuwbouw en bestaande bouw en de overige 5% op transformaties. 

Zorginstellingen verkochten voor meer dan € 300 miljoen aan 

vastgoed, onder meer om hun financiële positie verbeteren.

Door het relatief geringe aanbod van zorgvastgoed zijn de aanvangs-

rendementen in de meeste segmenten verder gedaald. Alleen bij de 

eerstelijnszorg bleef het aanvangsrendement voor het meest 

aantrekkelijke vastgoed stabiel. Door de relatief lage risico’s en de 

verwachte groei van de markt blijft zorgvastgoed een interessante 

belegging, waardoor de rendementen onder druk blijven staan.
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Reflectie op de markt

In 2021 zijn door het Fonds relatief weinig objecten aangekocht. 

Dit terwijl het totaalvolume aan transacties in de markt redelijk in 

lijn was met de afgelopen jaren. Dit behoeft nadere toelichting die 

in deze reflectie wordt gegeven. Ten eerste ten aanzien van de 

transacties die plaatsvonden in 2021 en in welke mate deze wel of 

niet binnen de beleggingskaders van het Fonds hadden gepast. Ten 

tweede wat gedaan wordt om het aantal transacties die passen bij 

het Fonds te verhogen.

Als naar de markt wordt gekeken, is in de afgelopen jaren een 

groeiend aantal transacties zichtbaar. Naast de concurrentie van de 

andere institutionele beleggers bestaat er ook concurrentie van 

buitenlandse partijen en particuliere beleggers of fondsenbouwers. 

Deze beleggers gebruiken vaak vreemd vermogen waardoor 

goedkoper kan worden aangekocht. Daarnaast nemen zij in een 

aantal gevallen ook genoegen met een mindere kwaliteit aan 

vastgoed dan het Fonds.

Als we naar de transacties in 2021 kijken, wordt duidelijk dat er een 

aantal grote transacties uitspringen die niet bij het Fonds passen. 

Deze zijn grofweg als volgt te categoriseren:

•  Een versnipperde portefeuille van woon(zorg)objecten in 

Friesland waar de zorg niet gecontinueerd wordt en derhalve als 

woningen te bestempelen zijn;

•  Twee transacties in tweedelijnsvastgoed waar in beide gevallen 

een groot percentage kantoren deel uitmaakte van de transactie;

•  Enkel transacties van verouderd zorgvastgoed op perifeer gelegen 

locaties.

BELEGGINGSVOLUME (BEDRAGEN X € MILJOEN)
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Deze transacties hebben bij elkaar een omvang van circa € 400 

miljoen waardoor het totaalvolume in de markt dat in potentie voor 

het Fonds in aanmerking zou komen € 700 miljoen zou zijn. Zowel 

in 2021 als in 2022 is het volume dat door het Fonds is aangekocht 

laag. In een aantal gevallen had het Fonds overeenstemming met 

de verkoper maar is op het laatste moment toch verkocht aan de 

eigenaar of een andere belegger voor een hogere prijs. In andere 

gevallen is er door het Fonds van de koop afgezien of is het Fonds 

niet als eerste partij geselecteerd. In enkele gevallen had het Fonds 

wel de beste bieding maar waren de voorbehouden van goed -

keuring en due dilligence bij de andere partij minder strikt dan zoals 

het Fonds die hanteert.
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Desalniettemin zou het Fonds 10% tot 20% van het jaarlijks volume 

in de markt moeten kunnen aankopen. Dit is met 4% en 2% de 

afgelopen jaren beduidend achtergebleven. Om die reden is vorig 

jaar een hernieuwde acquisitiestrategie opgesteld waarvan hierna 

de samenvatting is weergegeven.

1.  Het door samenwerking met Achmea, het positioneren van 

Syntrus Achmea als vertrouwde partner en als eerste te kiezen 

voor zorginstellingen in verduurzaming, verbouwing of met een 

nieuwbouwopgave, vergroten van aanbod en slagingskans van 

acquisities.

2.  Gemeentes stimuleren en waar nodig ondersteunen om 

vastgoed voor zorg en senioren op te nemen in hun woonvisie 

en bestemmingsplannen. Dit leidt tot een gelijk speelveld bij 

tenders maar ook tot één op één deals met gemeentes omdat 

Syntrus Achmea de beste woon- zorgconcepten heeft.

3.  Het uitbreiden van kennis op het gebied van GGZ en Ziekenhuizen 

om zodoende investeringen hierin binnen de kaders van het 

Fonds en op basis van kennis de juiste acquisities te doen.

 4.  Als onderdeel van de ‘business as usual’ voor afdeling Acquisitie 

& Ontwikkeling en het team Transactions het in stand houden 

van het relatienetwerk bij ontwikkelaars, makelaars, adviseurs, 

gemeentes en bouwers. Dit tevens uitbreiden naar banken, 

andere zorgverzekeraars en accountants.

5.  Het verkennen van de kansen om anorganische groei te 

bewerkstelligen en kansen te verzilveren. 

6.  Verkennen of het mogelijk is om eerder in het ontwikkelproces 

actief te worden en ook zorglocaties met grootschalige 

renovatie- of herontwikkelvraagstukken aan te kopen.

De hernieuwde strategie begint zijn vruchten af te werpen. 

Als wordt gekeken naar de huidige pijplijn hebben we voor 

2022 een aantal mooie transacties in het vooruitzicht. 

De Nieuwe Sint Jacob, Amsterdam
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Strategie

Beleggingsbeleid
Groei is geen doel op zich. Het doel is het nog verder verbeteren 

van de spreiding van gebouwen, huurders, segmenten en regio’s. 

Daardoor wordt het rendement voorspelbaarder en stabieler. 

Verder verbeteren de liquiditeitsmogelijkheden voor de participan-

ten en blijft het Fonds vooropstaan in de groeiende competitieve 

markt voor zorgvastgoed. Tevens zorgt de kwantitatieve omvang 

ervoor dat het Fonds wordt gezien als een logische partner voor 

zorginstellingen en beleggers om mee samen te werken, nu en in de 

toekomst.

Segmentering
Het Fonds richt zich op de groeisegmenten binnen de Nederlandse 

markt voor zorgvastgoed en focust zich met name op care- 

vastgoed. In de beginjaren heeft het Fonds een groot aantal 

aankopen gedaan in het segment levensloopbestendige woningen. 

Omdat dit op dat moment nog een onderbelichte 

beleggingscategorie was, kon er tegen aantrekkelijke rendementen 

worden aangekocht. De laatste jaren is de concurrentie op dit vlak 

mede door toetreding van buitenlandse beleggers toegenomen en 

zijn de rendementen verschoven naar die van regulier wonen. 

Levensloopbestendige woningen zullen een groot deel blijven 

uitmaken van de portefeuille. Hierbij wordt naast het levensloopbe-

stendig maken van de woningen in lijn met bijvoorbeeld het 

bouwbesluit, ook sterk gekeken naar levensloopbestendige 

woningen met een goed concept met services en zorg in de 

nabijheid. Met de toenemende omvang van het Fonds zal ook 

steeds meer in de andere categorieën aangekocht worden. Dit is 

niet alleen vanuit het oogpunt van risicospreiding en het doel om 

een hoger fonds rendement te halen, maar dit sluit ook aan bij de 

trends die er zijn op het gebied van zorg. 

Ten opzichte van de normallocatie kent het Fonds een overallocatie 

naar levensloopbestendige woningen en een onderallocatie naar de 

overige deelsegmenten. Een belangrijke oorzaak van de relatieve 

overweging naar levensloopbestendige woningen is dat deze de 

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE PER SEGMENT (BEDRAGEN X € MILJOEN)

Segment* Normweging Bandbreedte Huidig (%) Huidig (€)*

Care

Levensloopbestendige woningen 35% 25% - 55% 49,6% 286,1

Intramurale en particuliere woonzorg 35% 25% - 45% 28,5% 164,3

Cure

Eerstelijnszorgcentra 20% 10% - 30% 14,9% 85,8

Tweedelijns- en overige zorg 10% 0% -20% 7,0% 40,8

Totaal 100,0% 577,0

*  Inclusief projecten in ontwikkeling o.b.v. boekwaarde en verwachte nog te maken kosten tot oplevering.

afgelopen jaren sterker in waarde zijn gestegen dan de rest van de 

portefeuille. Daarom zullen nieuwe aankopen vooral plaatsvinden in 

de segmenten intramurale woonzorg, eerstelijnszorgcentra en 

tweedelijnszorg en overig zorgvastgoed. Levensloopbestendige 

woningen worden bij voorkeur alleen aangekocht indien dit 

deelsegment binnen de bandbreedte blijft én daar een duidelijk 

zorgelement aan verbonden is. Bijvoorbeeld een intramurale 

instelling of een gezondheidscentrum in hetzelfde gebouw.

Regionale verdeling
Het Fonds streeft naar spreiding van de beleggingen over de meest 

aantrekkelijke regio’s, maar wil zorgconsumenten in krimpregio’s 

niet uitsluiten van toegang tot goede zorg. Het Fonds heeft een 

focus op regio’s waar de zorg(woning)vraag sterk is. Hiervoor 

hanteert het Fonds de kansenkaarten van Syntrus Achmea 

(Zie ook pagina 23 van de Outlook 2022 -2024). Er zijn meerdere 

kansenkaarten opgesteld. De kansenkaart vrijesectorhuurwoningen 

is een hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van een gemeente 

voor de verhuur van woningen in de vrije sector te bepalen. 

De aantrekkelijkheid van een gemeente wordt bepaald aan de hand 

van drie pijlers:

1. de verhouding tussen vraag en aanbod;

2. de gemiddelde woningwaarde;

3. de verwachte groei van de markt in de komende tien jaar.

Binnen deze variabelen is ‘de markt’ een weerspiegeling van de 

omvang van de potentiële doelgroep. Bij de verwachte groei wordt 

niet alleen de gemeente, maar ook de migratieregio waar deze toe 

behoort in ogenschouw genomen omdat mensen ook tussen 

gemeenten verhuizen. 
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Vooruitzichten
Om het Fonds in de planperiode 2022 - 2024 te laten groeien tot de 

gewenste omvang van ten minste € 900 miljoen, moet voor circa 

€ 325 miljoen aan zorgvastgoed worden aangekocht. Er is ruimte 

om in alle segmenten aankopen te doen. De gewenste aankopen 

dienen echter vooral plaats te vinden in de segmenten intramurale 

woonzorg, eerstelijnszorgcentra en tweedelijnszorg en overig 

zorgvastgoed. Zodra hier voldoende aankopen zijn gedaan, 

ontstaat weer ruimte om ook meer levensloopbestendige woningen 

aan te kopen. 

De exploitatie van de vastgoedportefeuille is erop gericht een 

stabiel financieel en maatschappelijk rendement te behalen 

tegen aanvaardbare risico’s. Hiertoe streeft het Fonds naar een 

bezettingsgraad van 97% en een exploitatieresultaat van 80%. 

Ten behoeve van de gewenste stabiliteit en het inflatievolgende 

karakter van het rendement, wordt er gestreefd naar huur -

contracten met relatief lange looptijden en een huurindexatie die 

ten minste inflatievolgend is. Dit resulteert in een verwacht direct 

rendement van de exploitatieportefeuille (als percentage van de 

boekwaarde per 30 september 2021) voor 2022 tussen de 4,0% en 

5,0%.

Om de risico’s verder te beperken, wordt gestreefd naar een relatief 

jonge portefeuille van een hoog duurzaamheidsniveau. Naast het 

aankopen van energiezuinige nieuwbouw investeert het Fonds 

daarom in de verduurzaming van de bestaande portefeuille. 

De verduurzaming van het vastgoed zal op de lange termijn leiden 

tot het behoud of de verbetering van de beleggingswaarde, wat ten 

goede komt aan de participanten in het Fonds.

Portefeuilledoelstellingen 2022-2024 

PORTEFEUILLEDOELSTELLINGEN 2022-2024

KPI Maatstaf Doel

1. Omvang Vastgoedbeleggingen plus pijplijn Minimaal € 900 miljoen eind 2024

2. Aankopen Onvoorwaardelijke goedkeuring door beleggingscommissie Minimaal € 100 miljoen per jaar

3. Segmentering Levensloopbestendige woningen 
Intramurale woonzorg 
Eerstelijnszorgcentra 
Tweedelijns- en overige zorg 

Tussen 25% en 55%
Tussen 25% en 45%
Tussen 10% en 30%
Tussen 0% en 20%

4. Regiospreiding Kansenkaart 1 (G4)
Kansenkaart 2-4
Kansenkaart 5-7

Tussen 40% en 60%
Tussen 30% en 50%
Maximaal 20%

5. Portefeuillespreiding Aankopen dragen bij aan verbeteren portefeuillespreiding Nieuwe aankopen dragen bij aan normweging over regio’s, 
segmenten en huurders

6. Huurderspreiding Percentage van de totale jaarhuur van het Fonds Maximaal 10% per huurder(groep)

7. Toekomstwaarde Bouwjaar van aankopen Bouw of herontwikkeling in of na 2010 of met plan voor 
renovatie of herontwikkeling

8. Duurzaamheid Energielabel Minimaal 95% van de portefeuille heeft een energielabel A, de 
rest een label C of hoger (met uitzondering van monumenten)

GPR-score nieuwe aankopen Minimaal gemiddeld 7,5
Energie, gezondheid, gebruikskwaliteit minimaal 7,0
Overige deelscores minimaal 6,0

CO₂-reductie 25% minder CO₂-uitstoot in 2025
CO₂-neutraal in 2050

9. Exploitatie Nettohuurinkomsten als percentage van 
brutohuurinkomsten 

≥ 80,0%

Financiële bezettingsgraad ≥ 97,0%

10.  Stabiel direct 
rendement

Direct rendement van de exploitatieportefeuille  
(als percentage van de boekwaarde)

tussen 4,0% en 5,0%

Historische 10-jaars IRR ≥ 7,0%

Forward 10-jaars IRR ≥ 6,0%
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ESG-beleid en belangrijke thema’s in 2021

Het Fonds kiest voor duurzame investeringen met financieel én 

maatschappelijk rendement. Een goed beleid op het gebied van 

ESG (Environmental, Social en Governance) is daarbij onmisbaar. 

Net als de andere Achmea vastgoedfondsen belegt het Fonds met 

oog voor mens, milieu en maatschappij. Het ESG-beleid is een 

belangrijk onderdeel van de fondsstrategie. Daarmee werkt het 

Fonds voor de beleggers (en hun klanten) aan een gezonde 

financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving.

ESG-beleid 
Syntrus Achmea heeft een geïntegreerd ESG-beleid opgesteld,  

dat is gestoeld op de UN Sustainable Development Goals. 

Syntrus Achmea heeft vijf UN SDG’s geadopteerd:

3 – good health and well-being;

7 – affordable and clean energy;

11 – sustainable cities and communities;

12 – responsible consumption and production; 

17 – partnerships for the goals.

Voor het Fonds is uit het ESG-raamwerk een keuze gemaakt voor 

een aantal doelen. Deze zijn voor het eerst geformuleerd in het 

portefeuilleplan 2019 en in de jaren daarna vertaald naar doel -

stellingen en KPI’s. Dit jaar is een nieuwe structuur aangebracht 

om de doelstellingen in lijn te brengen met de te rapporteren 

duurzaamheidsindicatoren die Syntrus Achmea van plan is in te 

zetten voor de rapportage inzake SFDR level 2 van het Fonds. 

De E- en S-doelen vallen daarbij uiteen in twee categorieën: 

(blauw) verplichte doelen en (oranje) facultatieve thema’s. In de 

onderstaande figuur worden deze getoond.

Op de doelen CO₂-uitstoot, klimaatadaptatie, huurderstevredenheid 

en sociale cohesie zijn KPI’s en acties voor de komende jaren 

uitgezet.

Environmental CO₂-reductie

Betaalbaarheid

Veiligheid

Klimaatadaptatie

Huurders-
tevredenheid

Toegankelijkheid

Biodiversiteit

Gezondheid

Sociale cohesie

Social

DE ENVIRONMENTAL EN SOCIAL DOELEN

Utrecht, DeBuurt
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ENVIRONMENTAL

Onderwerp Doelstelling KPI Acties

CO₂-reductie In 2025 ligt de CO₂-uitstoot per m² 25% lager 
dan in 2017

In 2050 is de portefeuille CO₂-neutraal

In 2022 wordt op basis van de CO₂-routekaart 
de doelstelling herijkt waarbij het de ambitie is 
om eerder dan 2050 een CO₂-neutrale 
portefeuille te hebben 

kg CO₂-uitstoot per m2 /jaar Opstellen van CO₂-routekaart 

Voor minimaal 3 objecten uitwerken van 
verduurzamingsplan in 2022 

Backtesting theoretische uitstoot met 
daadwerkelijk gebruik

Klimaatadaptatie In kaart brengen risico’s en beleid ontwikkelen Bedrag aan klimaatrisico’s voor 
de portefeuille 

In 2022 uitwerken van klimaatadaptatiebeleid 
en maatregelen uitwerken voor objecten met 
een risico boven € 10.000 

SOCIAL

Onderwerp Doelstelling KPI Acties

Betaalbaarheid Een bijdrage leveren aan het  
oplossen van het tekort aan betaalbare 
levensloopbestendige huurwoningen 

% huurwoningen met huurprijs 
< € 1.200 aandeel 

Start 2022 meten aandeel woningen < € 1.200 
en stellen target 

Huurders- 
tevredenheid

Tevredenheid over woning hoog Jaarlijkse score uit survey Voor elk object met een score lager dan een 7 
wordt in 2022 een plan opgesteld

Tevredenheid over klachtenonderhoud Jaarlijkse score uit survey Objecten met lagere scores worden 
geanalyseerd en voorzien van verbeterplan 

Gezondheid Onze gebouwen dienen gezond leven te 
faciliteren

GPR-score ‘gezondheid’ (geluid, 
luchtkwaliteit, thermisch comfort, 
licht en visueel comfort)

Actieplan opnemen voor minder presterende 
objecten

Taxonomie-informatie
In nieuwe Europese regelgeving zijn criteria opgesteld om te 

bepalen welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. 

Syntrus Achmea heeft duurzaamheidsambities geformuleerd, 

omdat vastgoed een belangrijke rol heeft in de klimaattransitie. 

Zo zijn doelstellingen geformuleerd omtrent het verminderen van 

de CO₂-uitstoot om bij te dragen aan de beperking van klimaat-

verandering en wordt duurzaamheid meegenomen in onze 

beleggingsbeslissingen voor vastgoedbeleggingen. Syntrus 

Achmea is actief bezig met de inventarisatie en implementatie van 

maatregelen om de vastgoedportefeuilles zo toekomstbestendig 

mogelijk te maken met het oog op klimaatverandering. 

Syntrus Achmea dient in zijn periodieke verslagen aan te geven 

welk deel van de vastgoedbeleggingen van het Fonds ecologisch 

duurzaam is conform de Taxonomieverordening. De criteria om dat 

precies te bepalen, zijn opgenomen in wetgeving die nog volop in 

ontwikkeling is op het moment van het opstellen van dit jaar -

verslag. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over hoe de criteria 

geïnterpreteerd dienen te worden. Daarom is het momenteel 

niet mogelijk een exact percentage bekend te maken van de 

beleggingen van het Fonds die rekening houden met de EU-criteria 

voor ecologisch duurzame economische activiteiten. In de loop van 

2022 zal Syntrus Achmea beoordelen of het mogelijk is om te 

rapporteren over de mate waarin belegd wordt in vastgoedobjecten 

die ecologisch duurzaam zijn conform de Taxonomieverordening.

Op basis van de reeds beschikbare informatie kan het Fonds gezien 

bovenstaande geclassificeerd worden als een artikel 8 onder de 

SFDR.
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SOCIAL

Onderwerp Doelstelling KPI Acties

Toegankelijkheid 
Veiligheid
Sociale Cohesie

Het Fonds belegt waar mogelijk in complexen 
die een positief effect hebben op de buurt, 
zoals mixed use met commerciële functies in 
de plint of objecten die voorzieningen in de 
omgeving mogelijk maken 

Score leefbaarheidsmonitor In 2022 wordt voor alle fondsen binnen 
Syntrus Achmea een op maat gemaakte 
leefbaarheids monitor geïmplementeerd 

In 2024 wordt voor het Fonds een doelstelling  
geformuleerd op basis van de 
leefbaarheidsmonitor 

Gedurende de planperiode worden jaarlijks 
drie initiatieven in de portefeuille uitgewerkt 
en geïmplementeerd om voorzieningen, 
contact, veiligheid complex en omgeving, 
leefbaarheid omgeving, gebruiks kwaliteit en 
gezondheid te verbeteren. Dit met als doel het 
verbeteren van de GPR-scores op deze 
onderdelen.

 (VERVOLG) Klimaatrisico’s en doelstellingen
Klimaatverandering zorgt voor een tweetal soorten risico’s voor 

vastgoedportefeuilles: transitierisico’s en fysieke klimaatrisico’s. 

Transitierisico’s zijn die risico’s die samenhangen met het beperken 

van de oorzaken van klimaatverandering (‘mitigeren’). Fysieke 

klimaatrisico’s gaan over de risico’s van het veranderende klimaat 

waar we nu al mee te maken hebben en de aanpassing hieraan. 

Syntrus Achmea richt zich op beide aspecten. Door vastgoed 

op duurzame wijze te ontwikkelen en bestaand vastgoed te verduur-

zamen, wordt een bijdrage geleverd aan het mitigeren van klimaat-

risico’s om de meest extreme klimaatverandering te voorkomen en 

om aan de Parijs- en klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar 

daarnaast is er dit jaar een stap gezet in het identificeren van fysieke 

klimaatrisico’s en een eerste bepaling van de omvang.

Er zijn vijf stappen doorlopen om tot een klimaatadaptatieplan te 

komen:

1.   Identificeren van de lokale klimaatrisico’s, waaronder over -

stroming, wateroverlast, hitte en droogte.

2.   Opstellen van risicocategorieën (hoog-laag) per klimaatrisico.

3.   Vaststellen van de exposure van de vastgoedportefeuille naar 

(klimaat)risicocategorie.

4.  Schatten van de potentiële schade.

5.  Formuleren van beleid.

Per vastgoedobject is geïdentificeerd aan welke klimaatrisico het 

object blootgesteld is, de omvang van de risico’s en de impact van 

de potentiële schade. Om de ingeschatte risico’s te beheersen, 

kunnen maatregelen genomen worden om dit te voorkomen, te 

beperken, te signaleren, te beheersen of te accepteren. Op basis 

hiervan wordt de komende jaren per object het risico en de 

mitigerende maatregel bepaald.
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Energielabels – GPR-label – reductie CO₂-uitstoot
Het energielabel en GPR-label geven een goede indicatie van de 

efficiëntie van het energieverbruik. De beste indicator is het 

energieverbruik in relatie tot de grootte van het gebouw. Het Fonds 

streeft naar een portefeuille (met uitzondering van monumenten) 

die in 2022 volledig uit groene energielabels (A, B en C) bestaat, 

waarvan ten minste 95% met een A-label. Gezien de huidige stand 

van de labels in de portefeuille (95,1% en exclusief monumenten 

97,7%) is het de verwachting dat dit doel behaald wordt. 

GPR Gebouw beoordeelt vastgoedobjecten op vijf duurzaamheids-

thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 

toekomstwaarde. Voor appartementen is het de ambitie om deze 

zoveel als mogelijk energieneutraal te realiseren. Vanaf 2023 

hebben nieuwbouwacquisities een gemiddelde GPR Gebouw-score 

van 7,5 of hoger. De GPR-scores van de aankoop Buitenlust in 

Venray, het nog te ontwikkelen woonzorgcomplex Eimerssingel in 

Arnhem en het opgeleverde zorgobject Schalkstad in Haarlem zijn 

(naar verwachting) hoger dan 7,5. 

Voor 100,0% van de objecten die per ultimo 2021 in exploitatie zijn, 

is er een GPR Gebouw-certificaat opgesteld. De gemiddelde score 

op basis van de boekwaarde van de objecten in portefeuille is 7,4 

(2020: 7,3).

De CO₂-uitstoot van alle objecten wordt gemeten. 92% van de 

objecten is bij deze meting aangesloten en daarmee is een data- 

coverage van 76% behaald. In beide gevallen is het doel om 100% te 

behalen. In een aantal gevallen is de aansluiting echter nog niet 

mogelijk. Enerzijds omdat de leverancier van de energie dit nog niet 

kan en anderzijds omdat de huurder niet meewerkt. 

In beide gevallen lopen er gesprekken om de aansluiting en 

datacoverage te verhogen. In tegenstelling tot bij woningen is het 

meten van de CO₂-uitstoot niet eenvoudig te doen aan de hand van 

kengetallen, maar is het daadwerkelijk verbruik vooralsnog de enige 

betrouwbare benchmark. Dit omdat er grote verschillen zijn tussen 

de objecten en het gebruik ervan. Een OK of een zorginstelling die 

24 uur per dag opereert, heeft een ander energieverbruik dan een 

woning of een huisartsenpraktijk. De CO₂-uitstoot in 2020 is lager 

dan die in 2019 en geeft een goed beeld aangezien er veel data op 

basis van werkelijk verbruik aanwezig is. 

Voor het Fonds is 2017 als referentiejaar genomen. Omdat de 

datacoverage in 2017 nog niet optimaal was en omdat er veel 

objecten bij zijn gekomen, geeft de reductie van de uitstoot 

momenteel nog een vertekend beeld. In 2017 is echter gestart met 

het reduceren van de CO₂-uitstoot van het Fonds door voor alle 

objecten in het Fonds waar mogelijk pv-panelen te plaatsen, extra 

te isoleren en warmte- en koudeafgifte te optimaliseren. Naast deze 

pragmatische aanpak was er ook de wens om een CO₂-routekaart 

op te stellen. Voor het Fonds is dit jaar een offerte gevraagd voor 

het opstellen van de CO₂-routekaart. Op basis van drie offertes zijn 

twee partijen uitgenodigd om een toelichting te geven op hun 

aanpak. Op basis hiervan is één partij naar voren gekomen als partij 

waarmee we nu de randvoorwaarden verder uitwerken om de 

CO₂-routekaart op te stellen voor het Fonds. Hier wordt ook het 

referentiejaar in geëvalueerd en wordt inzichtelijk gemaakt hoe snel 

de ambities van het Parijs-akkoord door het Fonds behaald kunnen 

worden.

Witmarsum, Wonen bij September
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Verduurzaming in 2021
Naast het aankopen van energiezuinige nieuwbouw investeert het 

Fonds in de verduurzaming van de bestaande portefeuille. Deze 

verduurzaming gaat in nauw overleg met de huurders. De verduur-

zaming van het vastgoed zal op de lange termijn leiden tot het 

behoud of de creatie van beleggingswaarde, wat ten goede komt 

aan de participanten in het Fonds.

De volgende verduurzamingsplannen zijn in 2021 opgestart:

•  Medisch Centrum Dudokpark in Hilversum heeft door de door -

gevoerde verduurzamingsmaatregelen een labelsprong gemaakt 

en is daarmee van label E naar label A+ gegaan. Dit resultaat is 

zeker in het licht van de vanaf 2021 geldende aangescherpte 

labelvereisten een goede prestatie. Deze investeringen in de 

verduurzaming zijn door de taxateur als waardeverhogend 

aangemerkt en zijn nagenoeg volledig door de waardestijging 

gecompenseerd. In de periode tot 2023 zal een warmtepomp 

geïnstalleerd worden.

•  Centrum Oosterwal in Alkmaar heeft ook een labelsprong 

gemaakt door de doorgevoerde verduurzamingsmaatregelen en is 

daarmee van label B naar label A gegaan.

•  Voor drie locaties (De Flair in Gilze, De Makroon in Amsterdam en 

Wonen bij September in Witmarsum) heeft de aanbesteding 

plaatsgevonden voor het installeren van pv-panelen. 

De uitvoering hiervan is gepland in 2022.

•  Voor de Arumerweg in Witmarsum is in 2020 onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de duurzaamheid 

en dit zal in de periode van 2021 tot 2023 worden uitgevoerd. Het 

gaat hier onder andere om het bijplaatsen van een elektrische 

warmtepomp naast de bestaande gasketels. 

•  Voor de Ratelaar in Nieuwegein is niet alleen de entree aangepast 

om deze beter toegankelijk te maken voor minder validen, maar 

ook wordt de brandmeldinstallatie vervangen en worden enkele 

brandscheidingen aangepast.

•  Voor Zeehos in Katwijk zijn in 2021 de instellingen van de 

klimaatinstallaties geoptimaliseerd waardoor energieverspilling 

wordt tegengegaan. Ook wordt ledverlichting toegepast daar 

waar nog conventionele verlichting aanwezig was. In de periode 

tot 2023 zal een warmtepomp geïnstalleerd worden.

Global Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB)
Het Fonds heeft, net als in voorgaande jaren, in 2021 deelgenomen 

aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Deze 

benchmark meet jaarlijks het duurzaamheidsbeleid en de imple-

mentatie daarvan bij vastgoedfondsen wereldwijd. Het Achmea 

Dutch Health Care Property Fund is door GRESB ingedeeld in de 

peer group Healthcare/Europe/Non-listed, die bestaat uit tien 

niet-beursgenoteerde Europese zorgvastgoedfondsen. Het Fonds 

heeft de tweede plaats behaald in deze peer group en is daarmee 

samen met de nummer 1 Sector Leader geworden. De overall score 

van het Fonds bedraagt 91 (2020: 83). 

Op de meeste onderdelen binnen GRESB behaalde het Fonds 

(bijna) maximale scores. Ruimte voor verbetering is er vooral op het 

onderdeel Performance Indicators; dit betreft het verzamelen van 

en rapporteren over verbruiksdata (energie, CO₂, water en afval). 

Syntrus Achmea heeft hiervoor een verbeterplan opgesteld. Dit zal 

de komende jaren tot hogere scores op Performance Indicators 

moeten leiden.
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Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Achmea Dutch Health Care Property Fund

GRESB Standing Investments Benchmark Report

2021
Achmea Dutch Health Care Property Fund
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Rankings
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ESG Breakdown

Environmental
GRESB Average 40 Benchmark Average 37

Social
GRESB Average 16 Benchmark Average 17

Governance
GRESB Average 17 Benchmark Average 17

Trend

Note: In 2020, the GRESB Assessment structure fundamentally changed, establishing a new baseline for measuring Performance. As a result,
GRESB advises against a direct comparison between 2020 GRESB Scores and prior year results. For more information, see the 2020 Benchmark
Reports.
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TOP 10 GROOTSTE BELEGGINGEN (IN EXPLOITATIE)

Naam object Adres Plaats

De Makroon Nieuwe Passeerdersstraat Amsterdam

De Reigers Backershagen Rotterdam

Klaasje Zevenster Klaasje Zevensterstraat Amstelveen

Campagne Médoclaan Maastricht

DeBuurt Brailledreef Utrecht

SassemBourg Jan van Brabantweg Sassenheim

Zorgboulevard Koningin Julianaplein Zaandam

Westhovenplein Westhovenplein Den Haag

MC Scala Medica Chopinstraat Bunschoten

Zeehos Zeehosplein Katwijk
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Portefeuilleontwikkelingen 2021

De portefeuille van het Fonds bestaat ultimo 2021 uit 34 beleggingen 

(waarvan 32 in exploitatie) met een waarde van € 569,5 miljoen. In 

aanvulling hierop heeft het Fonds een ontwikkelpijplijn ter grootte 

van € 7,5 miljoen. In totaal komt dit neer op een portefeuilleomvang 

van € 577,0 miljoen. De pijplijn vastgoed in ontwikkeling bestaat uit 

twee nieuw te realiseren zorgobjecten, die naar verwachting in 2022 

worden opgeleverd.

Het Fonds investeerde in een bestaand object, Buitenlust in Venray, 

en een opgeleverd project, Schalkstad in Haarlem. In 2021 is het 

object Boxmeer in Beugen verkocht. Het Fonds streeft naar spreiding 

van de beleggingen over de meest aantrekkelijke regio’s.

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE PER REGIO (BEDRAGEN X € MILJOEN)

Kansenkaartregio Bandbreedte Huidig (%)* Huidig (€)*

1 Focus 40% - 60% 45,9% 264,8

2 - 4 Kans 30% - 50% 49,9% 288,0

5 - 7 Overig Maximaal 20% 4,2% 24,2

Totaal 100,0% 577,0

*  Inclusief projecten in ontwikkeling o.b.v. boekwaarde en verwachte nog te 
maken kosten tot oplevering.

Vastgoed in exploitatie
Ultimo 2021 bedroeg het vastgoed in exploitatie exclusief lease- 

incentives € 494,8 miljoen (2020: € 466,1 miljoen). De toename 

van € 28,7 miljoen (6,2%) wordt veroorzaakt door aankopen en 

investeringen (€ 13,4 miljoen), een opgeleverd object 

(€ 7,8 miljoen), waardeveranderingen van € 16,3 miljoen en 

verkopen (€ 8,8 miljoen).

Investeringen in exploitatieportefeuille
Hieronder worden de gekochte en opgeleverde objecten kort 

toegelicht.

Medisch Centrum Buitenlust in Venray
Het Medisch Centrum Buitenlust ligt ten noordoosten van het 

centrum van Venray. Het object is in 2011 ontwikkeld. Het is een 

groot gezondheidscentrum met een hoofdgebouw van vijf verdie-

pingen met aan één zijde een vijftal kleinere blokken en aan de 

andere zijde nog twee van deze kleinere blokken met twee 

bouwlagen. Een deel van de bouwblokken is bereikbaar via een 

eigen entree zoals het kinderdagverblijf.

De belangrijkste huurders zijn Farmassure (moedermaatschappij is 

Brocacef) die aan de zeven huisartsen en fysiotherapeuten onder-

verhuurt, BENU apotheken, MohsA huidkliniek, VieCuri MC Limburg 

en Spring Kinderdagverblijf. Bijna alle huurders huren sinds de 

oplevering van het gebouw in 2012 en hebben de huurovereen-

komsten ongewijzigd voortgezet na afloop van de eerste 

huurperiode.

VASTGOEDPORTEFEUILLE (BEDRAGEN X € 1.000)

Vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling
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36 zorgappartementen in Schalkstad in Haarlem
Deze zorgappartementen zijn gelegen aan het Californiëplein aan 

de oostzijde, direct aangrenzend aan stadsdeelcentrum Schalkwijk. 

Het betreft betreft 36 zorgappartementen, vier gemeenschappelijke 

woonkamers, een slaapwachtkamer, alle verhuurd aan Stichting 

Philadelphia. De oplevering heeft in 2021 plaatsgevonden.

Aankoop van Medisch 

Centrum Buitenlust in 

Venray.

Oplevering van 36 

zorgappartementen in 

Schalkstad in Haarlem.

Investeringen in vastgoed in ontwikkeling
Ultimo 2021 bedroeg het vastgoed in ontwikkeling € 74,3 miljoen 

(2020: € 56,7 miljoen). De toename van € 17,6 miljoen (31,2%) 

werd veroorzaakt door investeringen (€ 21,0 miljoen), waarde-

veranderingen (€ 4,4 miljoen) en een opgeleverd object 

(€ 7,8 miljoen). Eind 2021 heeft het Fonds een totale 

gecommitteerde pijplijn van € 7,5 miljoen (2020: € 18,4 miljoen). 

De projecten in ontwikkeling dragen bij aan de kwaliteit van de 

portefeuille. Door de voortdurende verjonging van de portefeuille 

vergroot het Fonds verder de kwaliteit, de leeftijd en de 

diversificatie.

Eimerssingel in Arnhem
Het woonzorgcomplex bestaat uit 44 intramurale wooneenheden, 

bestemd voor bewoners met een licht verstandelijke beperking. Het 

nieuwe complex, inclusief gemeenschappelijke ruimtes, wordt 

langjarig verhuurd aan stichting Siza.

De wooneenheden aan de Eimerssingel in de wijk Malburgen bestaan 

uit studio’s van circa 37 m² en tweekamerappartementen tussen de 

44 m² en 51 m². Elke eenheid beschikt over eigen sanitair en een 

eigen keukenblokje. De grotere appartementen zijn ook geschikt 

voor echtparen of stellen. Op alle etages is een kantoor aanwezig 

voor begeleiding. De woonvoorzieningen voldoen aan de functionele 

eisen voor zelfstandig wonen met zorg en begeleiding en zijn goed 

alternatief aanwendbaar. Dagbestedingsruimten, huiskamers en 

ontmoetingsruimtes zijn op de begane grond en hebben een eigen 

entree. De dagbestedingsruimte is voor cliënten van Siza die uit de 

directe omgeving komen. De bouw van het complex is inmiddels 

gestart. De oplevering staat gepland in het tweede kwartaal van 

2022 en het gebouw zal bij oplevering een energielabel A hebben en 

een gemiddelde GPR-score van minimaal 7,5.

De Nieuwe Sint Jacob, Plantage Middenlaan, Amsterdam
De bouw voor De Nieuwe Sint Jacob verloopt voorspoedig. De 

verhuur is gestart en van de 111 appartementen zijn er nog 14 vrij 

en deze worden momenteel bewust beschikbaar gehouden voor 

bewoners met een zorgvraag. Op deze manier kan naar een juiste 

omvang van de populatie van mensen met een zorgvraag worden 

toegewerkt. Hierdoor ontstaat een positieve businesscase voor de 

zorginstelling Amstelring en is het mogelijk om zorg op locatie te 

leveren. Dit draagt bij aan het woon-zorgconcept op de locatie en 

het succes van het gehele project. 

Op basis van ervaring is gebleken dat het verhuren aan een meer 

seniore doelgroep anders moet dan aan bijvoorbeeld starters of 

gezinnen. Zo is ervoor gekozen om eerder te starten met de 

verhuur, een informatiecentrum in te richten op de locatie, 

meerdere bezichtigingen te doen waarbij naast de modelwoning 

ook de beoogde woning bezichtigd werd, papieren brochures te 

maken, maar ook online video’s van het inschrijvingsproces en van 

de modelwoningen te plaatsen.

Welkom De Nieuwe Sint Jacob
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Verkopen
Het Fonds streeft ernaar om jaarlijks een deel van de portefeuille 

te vernieuwen en om de portefeuille te verjongen. Objecten die 

uiteindelijk niet langer voldoen aan de vereisten van de hold/

sell-analyse van het Fonds komen in aanmerking voor verkoop. 

De verkopen bestaan uit verkopen van zorgobjecten aan 

professionele investeerders (door middel van een tender).

In het portefeuilleplan 2020-2022 waren twee assets geselecteerd 

voor verkoop: Pachterserf in Apeldoorn en het kantoorgebouw 

naast het Maasziekenhuis in Beugen. Het object in Apeldoorn is 

eind 2020 verkocht. De verkoop van het object in Beugen is medio 

2021 afgerond. 

Boxmeer in Beugen
Op 15 juli 2021 heeft het Fonds het object Boxmeer in Beugen ruim 

boven de boekwaarde verkocht aan de Belgische beursgenoteerde 

organisatie Cofinimmo. De reden voor verkoop van het object in 

Beugen lag aan een hoger dan gewenst risicoprofiel van dit object 

binnen de strategie van de portefeuille, gecombineerd met een 

ongunstige rendements-risicoverhouding (het verwachte 

rendement compenseert niet voldoende voor het hoge risico). 

Met de verkoop van dit object is dit verkoopprogramma dan ook 

afgerond. Het totale nettoverkoopresultaat bedroeg € 1,9 miljoen.  

Nieuwegein, Ratelaar
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Exploitatie van de portefeuille

Huurontwikkeling 
De huuropbrengsten van de portefeuille in 2021 bedroegen 

€ 23,4 miljoen (2020: € 20,5 miljoen). Per saldo een toename van 

€ 2,9 miljoen (14,1%) door:

•  de aankoop van een object (Venray) in 2021 en drie objecten 

(Den Haag, Sassenheim en Lage Vuursche) in 2020 (€ 1,9 miljoen);

•   de oplevering van Schalkstad in Haarlem in 2021 en 

Westhovenplein in Den Haag en DeBuurt in Utrecht in 2020 

(€ 1,9 miljoen);

•  de verkoop van objecten in Beugen in 2021 en Apeldoorn in 2020 

(€ -737.000);

•  de afname van de like for like huuropbrengsten (€ -189.000).

De like for like huuropbrengsten namen af met € 189.000 (-1,1%) als 

resultante van indexaties (€ 285.000, 1,6%), toename van leegstand 

(€ 13.000, -0,1%), contractmutaties (€ -194.000, -1,1%) en een 

afname van verstrekte huurkortingen (€ -269.000, -1,5%). 

In het segment van de levensloopbestendige woningen wordt 

hoofdzakelijk belegd in het zogenaamde middensegment 

(€ 752 - € 1.500 per maand). Bij de jaarlijkse huurverhoging maakt 

het Fonds gebruik van de indexeringsmogelijkheden, maar wordt 

ook de betaalbaarheid van de huur in acht genomen door de 

markthuurwaarde mee te wegen bij de huurverhoging. Door 

woningen in het betaalbare segment te houden, creëert het Fonds 

maatschappelijke waarde.

BEZETTINGSGRAAD

Bezettingsgraad
Het optimaliseren van de bezettingsgraad is een van de belangrijk-

ste taken binnen assetmanagement. Dit vindt plaats door een 

proactieve aanpak bij het verhuren van de woningen en een actieve 

benadering van de klant en de markt. De financiële bezettingsgraad 

ultimo 2021 was 96,8% (2020: 98,6%). De afname wordt voorname-

lijk veroorzaakt door toevoegingen van opgeleverde zorgobjecten 

en aankopen aan de exploitatieportefeuille. Om meer inzicht te 

geven, wordt de bezettingsgraad van het Fonds verdeeld naar 

segmenten. Deze uitsplitsing wordt hieronder weergegeven.

De aanvangsleegstand ultimo 2021 was 0% (2020: 14,3%) en zonder 

de opleveringen in de laatste 12 maanden bedroeg de bezettings-

graad 96,7% (2020: 98,0%). De financiële bezettingsgraad die in 

2021 werd nagestreefd, was ≥ 97,0% van de huuropbrengsten. Deze 

portefeuilledoelstelling is niet behaald. De leegstand is grotendeels 

het gevolg van de leegstand in DeBuurt in Utrecht waar de events-

pace en de plint nog leegstaan en waar het huurcontract met de 

nieuwe huurder voor de intramurale woonzorgappartementen nog 

niet is ingegaan. Voor deze laatste is het huurvoorstel door de 

beoogde huurder getekend.
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Concentratie huurders
Het Fonds streeft spreiding over huurders na. De doelstelling is dat 

geen enkele huurder (dan wel huurders die tot dezelfde organisato-

rische groep behoren) méér dan 10% van de jaarhuur van het Fonds 

uitmaakt. De verdere groei van het Fonds heeft eraan bijgedragen 

dat het relatieve aandeel van individuele huurders in de jaarlijkse 

inkomstenstroom gedaald is en dat alle huurders onder de doel -

stelling van 10% zijn gebleven.

Ultimo 2021 zijn de tien grootste huurders van het Fonds goed voor 

41,0% van de jaarlijkse huurstroom. Met de groei van het Fonds is 

dit percentage de afgelopen periode gedaald en naar verwachting 

zal het percentage de komende jaren nog verder dalen.

HUUREXPIRATIE (ALS PERCENTAGE VAN DE TOTALE HUUR)
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Huuractiviteiten commerciële ruimte en parkeerplaatsen
Binnen de portefeuille wordt er gestreefd naar huurcontracten met 

relatief lange looptijden en een huurindexatie die ten minste inflatie-

volgend is. Het Fonds sloot in 2021 57 commerciële huurcontracten 

en 38 contractverlengingen voor parkeerplaatsen af voor een 

totaalbedrag van € 3,1 miljoen aan huur op jaarbasis, wat gelijk is 

aan 12,6% van de totale jaarlijkse theoretische brutohuurinkomsten. 

Er zijn 2021 geen nieuwe incentives verstrekt.

Expiratie huurcontracten
Bij verhuur en wederverhuur is de spreiding van de expiratiedata 

van de huurcontracten binnen de portefeuille een belangrijk 

uitgangspunt. De gewogen gemiddelde looptijd van de huur -

contracten van het Fonds bedroeg ultimo 2021 10,5 jaar (2020: 

11,0 jaar). Het betreft hier de eerste mogelijkheid voor de huurder 

om de huurovereenkomst te beëindigen. De woningcontracten zijn 

in deze berekening niet meegenomen omdat deze direct opzegbaar 

zijn en geen looptijd kennen. In 2022 expireren 17 huurcontracten 

en 37 parkeerplaatscontracten met commerciële partijen, voor -

namelijk in het object De Makroon. Deze parkeerplaatscontracten 

zullen naar verwachting na de expiratiedatum stilzwijgend

worden verlengd. De huurwaarde van deze huurcontracten 

bedraagt € 450.000 op jaarbasis (2,4%).

HUURACTIVITEITEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Aantal 
contracten

Contracthuur 
(jaarbasis)

Markthuur 
(jaarbasis)

Nieuwe contracten 21  1.619  1.493 

Verlengde contracten 30  1.088  1.107 

Automatisch verlengde 
contracten 44  415  432 

Totaal nieuwe en verlengde 
contracten 95  3.122 3.032

Beëindigde contracten 19  771  608 

Beëindigde contracten 
a.g.v. verkoop 1 683 533

Totaal beëindigde 
contracten 20 1.454 1.141

Indeplaatsstelling 1 319 330 

Amsterdam, De Makroon
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Exploitatiekosten
De exploitatiekosten over 2021 bedroegen € 4,8 miljoen, 

een toename van € 633.000 (15,3 %) ten opzichte van 2020 

(€ 4,1 miljoen). Deze toename van exploitatiekosten werd vooral 

veroorzaakt door: 

•  de aankoop van een object in 2021 en drie objecten in 2020 

(€ 283.000);

•  de oplevering van drie zorgobjecten in Haarlem, Den Haag en 

Utrecht (€ 237.000);

•  de ontwikkeling van twee objecten (€ 92.000);

•  de verkoop van twee zorgobjecten (€ -135.000);

•  de exploitatiekosten van de like for like exploitatieportefeuille 

(€ 156.000).

Het vastgoedbeheer is uitbesteed aan twee externe vastgoed-

beheerders. Deze vastgoedbeheerders zijn zorgvuldig geselecteerd 

en staan onder direct toezicht van de assetmanager (die onder-

steund wordt door de verhuurmanagers en technisch managers). 

Belangrijke criteria voor de selectieprocedure van deze externe 

vastgoedbeheerders omvatten de tevredenheidsscore van huurders, 

lokale marktexpertise en een ISAE 3402-verklaring. De exploitatie-

kosten als percentage van de huuropbrengsten zijn in 2021 toe  -

genomen tot 20,3% (2020: 20,1%). Deze toename is voornamelijk het 

gevolg van hogere onderhoudskosten voor De Makroon in 

Amsterdam en hogere beheerkosten voor Zorgboulevard in 

Zaandam en De Reigers in Rotterdam ten opzichte van vorig jaar. 

Deels waren dit incidentele kosten en deels structureel. 

De exploitatiekosten waren in de beginjaren laag omdat er relatief 

veel nieuwbouw in de portefeuille zat. Met de toevoeging van 

bestaande bouw, maar ook de veroudering van de in de beginjaren 

aangekochte objecten neemt ook de onderhoudsvraag toe. Om die 

reden is het bruto-nettotraject op 80% gezet.

Stakeholder Engagement of huurderstevredenheid
In oktober 2021 is het jaarlijkse huurderstevredenheidsonderzoek 

(HTO) voor woningcomplexen uitgevoerd. Aan de benchmark 

deden 10 IVBN-leden mee. De benchmark bestaat uit reguliere 

woning complexen, dit betekent dat er geen benchmark is specifiek 

voor seniorenhuisvesting. Omdat het Fonds niet veel complexen 

met woningen kent, is er dit jaar voor gekozen om van ieder 

complex met woningen dat minstens een jaar in exploitatie was, alle 

huurders te benaderen. Dit betekent dat de woninghuurders van de 

complexen De Makroon in Amsterdam, Scala Medica in Bunschoten, 

Klaasje Zevenster in Amstelveen en SassemBourg in Sassenheim 

een uit   nodiging voor het onderzoek hebben gekregen. In totaal is 

aan 186 huurders gevraagd om deel te nemen aan het HTO. Met 

een responspercentage van 45,7% is de respons hoger dan die van 

de benchmark. 

De huurders van het Fonds hebben de woningkenmerken, de 

woonomgeving alsmede de dienstverlening van de property-

manager beoordeeld met een ruime voldoende. Bij alle onderdelen 

scoort het Fonds (iets) hoger dan de benchmark. 

De score op algemene tevredenheid over de vastgoedmanager is 

gelijk aan de score van vorig jaar. Voor de huurders zijn de 

community app en servicemanager van belang en daar scoort het 

Fonds beter op in vergelijking met de benchmark. Dit geeft een 

goede weerspiegeling van de inzet van de beheerder en vastgoed-

manager om voor complexen met seniore bewoners deze twee 

onderdelen op locatie goed in te regelen. Bij onder andere 

De Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam wordt naar een nog betere 

community app en inzet van de servicemanager toegewerkt om in te 

spelen op de vraag van de bewoners.

HUURDERSTEVREDENHEID

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tevredenheid
vastgoedmanager

Tevredenheid
woning

Tevredenheid
woonomgeving

Benchmark 2021 HTO 2021 HTO 2020 HTO 2019

6,5 6,6 6,6 6,9
7,3

7,9 7,9 8,0
7,5

7,9 7,9
7,2

Duurzaamheid en energiezuinig wonen zijn steeds belangrijker 

geworden en het Fonds scoort hier ook goed op, wat voortkomt uit 

de aandacht die dit krijgt en de investeringen die het Fonds hierin 

doet. Er is dit jaar gewerkt aan een nieuw platform en app (ZIG) 

waar ook een duurzaamheidshoofdstuk in wordt opgenomen. Hierin 

wordt inzicht gegeven in wat het Fonds aan duurzaamheid heeft 

gedaan bij het complex, en uiteraard ook hoe bewoners zo 

duurzaam mogelijk kunnen wonen. 

De woonomgeving wordt goed gewaardeerd en scoort ook beter 

dan de benchmark. Op het gebied van veiligheid scoort het Fonds 

ruim boven de benchmark. Ook hier wordt duidelijk dat de inzet die 

het Fonds doet op deze aspecten gewaardeerd wordt en tot 

resultaat leidt. Op het gebied van parkeren scoort het Fonds onder 

de benchmark maar wel hoger dan vorig jaar. 
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De lage score wordt met name verklaard door de score van het 

object De Makroon in Amsterdam. Dit object ligt midden in het 

centrum van Amsterdam nabij het Leidseplein en in de directe 

omgeving is daar weinig parkeergelegenheid. Het complex heeft 

wel een eigen parkeergarage.

Verbeteringen zijn met name mogelijk op het reparatieproces en 

de servicekostenafrekening. In 2021 is in totaal 50% van de woning-

portefeuille van alle klanten van Syntrus Achmea gefaseerd gestart 

met het platform Ziezodan. De verwachting is dat in 2022 de 

volledige woningportefeuille, inclusief de woningen van het Fonds, 

gekoppeld is aan dit platform. Dit zal leiden tot een verbetering van 

het reparatieproces. Voor het verbeteren van de servicekosten-

afrekening zal de aandacht liggen op tijdigheid, leesbaarheid en de 

afhandeling van specifieke servicekostenvraagstukken.

Debiteuren 
Ultimo 2021 was het debiteurensaldo voor aftrek van de voor -

ziening dubieuze debiteuren € 431.000 (2020: € 633.000), een 

afname van € 202.000 (-31,9%). Van het debiteurensaldo is ultimo 

2021 59,9%, € 258.000, voorzien (2020: 41,0%, € 259.000). 

De achterstanden ouder dan 90 dagen bedroegen € 112.000 

(2020: € 56.000). 

Het percentage van de nog te ontvangen huren, voor aftrek van 

de voorziening dubieuze debiteuren, ten opzichte van de huur -

opbrengsten was 1,8% (2020: 3,1%).

Voor het beheersen van het debiteurenrisico monitort Syntrus 

Achmea de financiële en operationele kwaliteit van de huurders 

voor het Fonds. Bij de aankoop van zorgobjecten wordt van de 

huurders een ZorgRating opgevraagd en voor de top 10 huurders 

wordt deze toets jaarlijks herhaald en besproken met de Advisory 

Board van het Fonds. De ZorgRating beoordeelt zorginstellingen op 

hun financiële en operationele kwaliteit.

Servicedochter-bv 
In de servicedochter-bv kunnen vpb-belaste activiteiten plaats-

vinden die nauw samenhangen met de exploitatie en het beheer 

van vastgoed, zoals energielevering en kortstondige verhuur. 

De servicedochter geeft het Fonds de mogelijkheid om het beheer 

en de exploitatie verder te optimaliseren. In 2021 hebben er 

evenals in 2020 geen activiteiten in de servicedochter-bv 

plaatsgevonden. 

Zaandam, Zorgboulevard
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Financiële performance 2021 

Financieel rendement
In 2021 bedroeg het totaalresultaat € 38,8 miljoen (2020:

€ 20,3 miljoen). Het totaalrendement over 2021 was 7,2% (2020: 

4,1%). Het totaalresultaat is opgebouwd uit een direct rendement 

van 3,0% (2020: 2,8%) en een indirect rendement van 4,2% (2020: 

1,3%). 

Het directe rendement is in 2021 ten opzichte van 2020 toe  -

genomen als gevolg van voornamelijk hogere opbrengsten uit 

vastgoedbeleggingen. Voor een verklaring van de belangrijkste 

verschillen wordt verwezen naar noot 15 in de jaarrekening. 

Het indirecte rendement is in 2021 ten opzichte van 2020 

toegenomen als gevolg van opleveringen, verkopen en herwaarde-

ring. Door de grote belangstelling van beleggers en het relatief 

beperkte geschikte aanbod blijven de aanvangsrendementen voor 

zorgvastgoed onder druk staan. Er zijn geen negatieve correcties 

op de beleggingswaarden van zorgvastgoed waargenomen door de 

verhoogde overdrachtsbelasting en de coronacrisis. Van het object 

dat in 2021 is gekocht, zijn de aankoopkosten afgeboekt, wat een 

impact had op de waarde. 

Voor De Nieuwe Sint Jacob is de taxatiewaarde afgenomen ten 

opzichte van 2020 vanwege een budgetverhoging voor het 

woonconcept Eef. Eef is het nieuwe woonconcept dat zich vooral 

richt op vitale senioren, maar waarbij wel tegemoet wordt gekomen 

aan veranderende eisen bij het ouder worden. 

RENDEMENT 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 2021

Beleggingen begin kwartaal  523.182  529.914  541.936  552.505 

Capex  15.386  4.191  10.851  4.045 

Direct resultaat  4.107  3.767  4.639  3.593 16.106

Indirect resultaat  -8.659  7.842  10.507  13.007 22.697

Totaalresultaat  -4.552  11.609  15.146  16.600 38.803

Direct rendement 0,8% 0,7% 0,9% 0,7% 3,0%

Indirect rendement -1,6% 1,5% 1,9% 2,4% 4,2%

Totaalrendement -0,8% 2,2% 2,7% 3,0% 7,2%

Eef draagt onder andere bij aan een vitaal, zelfstandig en sociaal 

leven voor mensen. In de basis zijn de volgende onderdelen van 

belang: 

1.  levensloopbestendige woningen; 

2.   Eef op locatie (in de vorm van community manager en een 

huismeester); 

3.   een digitaal platform (voor huurderszaken maar ook voor allerlei 

services/diensten en activiteitenagenda); 

4.   aanwezigheid van en/of samenwerking met een zorginstelling 

(in dit geval Amstelring);

5.   een ontmoetingsruimte (waar bewoners kunnen samenkomen, 

samen koken, activiteiten kunnen organiseren en bijvoorbeeld 

lezingen bijwonen).
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De tabel Cohorten van waardemutaties geeft de spreiding weer van 

de waardemutaties over de vastgoedobjecten in exploitatie die 

geheel 2020 en geheel 2021 in portefeuille waren (like for like). 

Over 2021 laten de objecten in exploitatie gemiddeld genomen een 

positieve waardemutatie zien van € 16,6 miljoen of 46,3%. In 2020 

was dit € 0,6 miljoen (2,6%). Voor zes objecten in de portefeuille 

(Klaasje Zevenster in Amstelveen, De Makroon in Amsterdam, De 

Reigers in Rotterdam, MC Dudokpark in Hilversum, Molenstraat in 

Zevenaar en Buitensingel in Zutphen) was de waardemutatie tussen 

de 5% en 10%, waarbij een ongerealiseerde waardeverandering van 

€ 14,0 miljoen is verantwoord. Voor een object in portefeuille 

(MC De Flair in Gilze) was de herwaardering tussen de -5% en -10%, 

waarbij voor dit object een waardeverandering van € -0,5 miljoen is 

verantwoord.

Onderstaande tabel geeft voor het Fonds de objecten weer die 

geheel 2021 in exploitatie waren en die in 2021 zijn gewisseld 

van taxateur. De waarde ultimo 2021 is vergeleken met ultimo 

2020. 

Van de totale portefeuille vastgoed in exploitatie (like for like) is 

19,4% in 2021 van taxateur gewisseld (2020: 42,3%).

TAXATEURSWISSEL

 
 

Gewisseld 

 
Aantal  

objecten

 
Taxatiewaarde ultimo 

2021 in € miljoen

 
Taxatiewaarde ultimo 

2020 in € miljoen

Gemiddelde waarde-
mutatie in % t.o.v. 

ultimo 2020

Zorg Ja 6 68,6 68,1 -0,4%

Nee 25 414,9 396,5 2,6%

Eindtotaal 31 483,5 464,6 2,0%

MSCI-jaarindex
Samen met de MSCI maar ook de IVBN is in 2020 gewerkt aan de 

MSCI-benchmark zodat deze ook voor Healthcare kan worden 

gepubliceerd. 

Deze was in 2021 echter nog niet representatief genoeg om het 

Fonds tegen af te zetten. In de komende jaren wordt naar aanvul-

lende deelnemers gezocht om de validiteit van de benchmark te 

vergroten.

INREV-rendementen
Het totale fondsrendement voor 2021, op basis van de INREV-

richtlijnen, was 7,9% (2020: 5,2%). Dit rendement omvat een direct 

rendement van 2,8% en 5,0% uit indirect rendement. Het 

dividendrendement (het operationele resultaat als een percentage 

van de INREV NAV) op 1 januari 2021 was 3,2% (2020: 3,0%).

PERFORMANCE MEASUREMENT 

2021 2020

INREV total return 7,9% 5,2%

INREV income return 2,8% 2,9%

INREV capital return 5,0% 2,3%

INREV distributed income return 2,0% 1,7%

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,59% 0,62%

REER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 1,07% 1,01%

COHORTEN VAN WAARDEMUTATIES

 
 
Waardemutaties 

 
Aantal  

objecten

Gemiddelde  
waardemutatie in % 

t.o.v. ultimo 2020

 
Waardemutatie 2021  

in € miljoen

 
Waardemutatie 2020  

in € miljoen

Tussen 5% en 10% 6 130,9% 14,0 0,4

Tussen 0% en 5% 17 31,0% 4,5 0,4

Tussen -5% en 0% 7 16,0% -1,4 -0,1

Tussen -10% en -5% 1 -48,8% -0,5 -0,1

Totaal 31 46,3% 16,6 0,6
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De Real Estate Expense Ratio (REER) 2021 is ten opzichte van 2020 

toegenomen als gevolg van hogere exploitatiekosten en amortisatie 

van acquisitiekosten.

FINANCIEEL RENDEMENT (OP BASIS VAN GEWOGEN GEMIDDELDE TOTAAL 
NETTO ACTIVA)
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Direct rendement 3,3% 3,2% 3,3% 2,9% 2,9%

Indirect rendement 3,9% 4,1% 4,7% 2,6% 2,9%

Totaalrendement 7,2% 7,3% 8,0% 5,5% 5,8%

Het beleggingsresultaat per gemiddeld uitstaande participatie over 

de afgelopen 5 jaar is als volgt samen te vatten:

Bedragen x € 1 2021 2020 2019 2018 2017

Opbrengsten uit beleg-
gingen en overig 
resultaat

46,44 44,90 46,97 49,64 46,62

Waarderingsresultaten 
(gerealiseerd en 
ongerealiseerd)

54,68 15,64 100,69 54,59 86,63

Fondskosten -7,64 -7,81 -7,83 -7,28 -6,43

Beleggingsresultaat per 
gemiddeld uitstaande 
participatie

93,48 52,73 139,83 96,96 126,82
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Corporate Governance 

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een fonds voor 

gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder 

het regime van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 

28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onder-

worpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. 

Het Fonds wordt beheerd door Syntrus Achmea Real Estate & 

Finance B.V.

Juridische structuur
Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft. 

Het Fonds is geen maatschap, vennootschap onder firma of 

commanditaire vennootschap, maar is een sui generis-constructie 

gebaseerd op contractuele afspraken tussen de Beheerder, de 

Stichting Bewaarder en de participanten. De Voorwaarden 

roepen derhalve geen maatschap, vennootschap onder firma, 

commanditaire vennootschap, openbare vennootschap of een stille 

vennootschap naar Nederlands recht in het leven en derhalve worden 

noch de Beheerder, noch de Stichting Bewaarder, noch de partici-

panten beschouwd als maten of vennoten in het Fonds, noch worden 

zij geacht op enigerlei wijze met elkaar samen te werken. De partici-

panten gaan uitsluitend een overeenkomst aan met de Beheerder en 

de Stichting Bewaarder en gaan geen overeenkomst aan met elkaar. 

De participanten hebben daarom uit hoofde van hun deelneming in 

het Fonds geen rechten en/of verplichtingen jegens elkaar.

Algemeen
De governance van de Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

vastgoedfondsen is zodanig ingericht dat er een evenwichtige 

besluitvorming kan plaatsvinden waar alle stakeholders in zijn 

betrokken.

De Beheerder
De Beheerder, Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., is 

beheerder van een aantal vastgoed- en hypotheekfondsen en de 

entiteiten die (her)ontwikkelingsactiviteiten verrichten ten behoeve 

van enkele van die fondsen. Voorts treedt Syntrus Achmea Real 

Estate & Finance B.V. in individuele gevallen voor institutionele 

beleggers op als beheerder ten aanzien van directe en indirecte 

beleggingen in vastgoed en hypotheken. De besluitvorming door 

de Beheerder is vormgegeven door naast de statutair bevoegde 

directie tevens het senior management, op basis van hun positie 

en rol, gedelegeerde bevoegdheden toe te kennen. Deze bevoegd-

heden zijn vastgelegd in de procuratieregeling. Algemene uitgangs-

punten hierbij zijn het vierogenprincipe, functiescheiding en een 

gelaagdheid in bevoegdheden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden, waaronder 

vertegenwoordigers uit de pensioensector en de vastgoedsector. 

De Raad heeft drie commissies: de Audit & Risk Commissie, de 

Nominatie & Remuneratie Commissie en de Vastgoed Commissie. 

Periodiek wordt in de vergadering van de Audit & Risk Commissie 

door de directievoorzitter, de directeur Financiën, de manager Risk 

Management & Compliance en de compliance-officer verantwoor-

ding afgelegd over risico’s en risico- en compliancegerelateerde 

onderwerpen, zoals de interne beheersing, de voortgang in de 

opvolging van issues en incidenten, en rapporten naar aanleiding 

van interne en externe audits en onderzoeken. De interne

accountantsdienst van Achmea Groep woont deze vergaderingen 

bij.

De Beheerder kent een aantal interne organen die op directe of 

indirecte wijze invloed hebben op het beheer en beleid van de 

fondsen. 

De Beleggingscommissie (BC) heeft als doel om voorstellen voor 

investeringen en desinvesteringen te beoordelen en voorstellen 

goed of af te keuren voor zowel de portefeuilles van de alternatieve 

beleggingsinstellingen waarvan Syntrus Achmea de beheerder is als 

de discretionaire portefeuilles van de klanten. 

De BC kent drie stemgerechtigde leden (drie directieleden van de 

Beheerder). Daarnaast hebben Risk Management & Compliance en 

Investment Management (adviesrecht) zitting in de BC. 

(Des)investeringsvoorstellen worden in een vast format opgesteld. 

Hiermee wordt gewaarborgd dat alle voorstellen voldoen aan de 

minimale kwaliteitsvereisten op het gebied van de objectanalyse, 

marktanalyse, financiële analyse, portefeuille-impactanalyse, 

fiscaliteit, wet- en regelgeving en relatieonderzoeken. 

De afdeling Risk Management & Compliance beoordeelt of het 

proces juist, conform het protocol van de BC, is gevolgd.

De Allocatiecommissie (ALC) adviseert de Beleggingscommissie 

over de toewijzing van ingebrachte projecten op basis van de 

projectspecifieke kenmerken, de portefeuillesamenstelling van 

de klanten/fondsen met een uitbreidingsbehoefte, alsmede de 

kwalitatieve en kwantitatieve wensen van de klanten/fondsen. 

Een en ander conform het protocol van de ALC. Hierbij wordt erop 

aangestuurd om aan het eind van het jaar een evenredige invulling 

te hebben gegeven aan de uitbreidingsbehoefte van alle klanten 

met een uitbreidingswens. Het advies van de ALC wordt ter besluit-

vorming in de BC ingebracht.
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Jaarlijks wordt door Risk Management & Compliance een onderzoek 

uitgevoerd naar de wijze waarop allocatie heeft plaatsgevonden. 

Hierover wordt gerapporteerd in de Klantenraad. Naast de 

genoemde organen vervullen ook de controllers een belangrijke rol in 

de governance van en op de fondsen. De controllers zijn er ter 

versterking van de checks-and-balances in de eerste lijn en rapporte-

ren via de manager Finance & Control Real Estate aan de directeur 

Financiën. Daartoe zijn zij binnen de vastgoedkolom gesitueerd om 

zo dicht mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken binnen deze 

afdelingen te functioneren.

De Klantenraad is het orgaan waarin (vertegenwoordigers van) 

klanten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. vertegen-

woordigd zijn. Met het vaststellen van een protocol is de 

Klantenraad in 2008 opgericht. Het is een adviesorgaan bestaande 

uit minimaal vijf en maximaal acht vertegenwoordigers van de 

klanten. De Klantenraad bewaakt de naleving van het protocol, 

waarin onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de 

Klantenraad staan beschreven. De belangrijkste taken betreffen het 

(on)gevraagd adviseren over overnames/reorganisaties, fusies of 

splitsing, overdracht van aandelen en wijziging van de positionering 

binnen Achmea, aangaande Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

B.V. Daarnaast heeft de Klantenraad een rol bij de benoeming van 

een aantal leden van de Raad van Commissarissen.

Advisory Board 
De Advisory Board van het Achmea Dutch Health Care Property Fund 

heeft tot taak om de Beheerder te adviseren over het beheer en de 

algemene gang van zaken met betrekking tot het Fonds. Daarnaast 

adviseert de Advisory Board de Beheerder over transacties met een 

groepsmaatschappij of klant van de Beheerder, beleggingen met een 

omvang van meer dan € 25 miljoen, het concept-portefeuilleplan, het 

concept-jaarverslag, beleggingen buiten het beleggingsbeleid en de 

eventuele inbreng in natura. De werkzaamheden van de Advisory 

Board zijn vastgelegd in een reglement.

De Advisory Board kent jaarlijks vier reguliere vergaderingen. In deze 

vergaderingen stonden naast de voortgang van de portefeuilledoel-

stellingen, het portefeuilleplan, het jaarverslag onder andere ook de 

bespreking van enkele onderzoeksrapporten en evaluaties en de 

voorbereiding van de Vergaderingen van Participanten op de agenda. 

In 2021 hebben er naast de reguliere vergaderingen drie extra 

vergaderingen plaatsgevonden. Deze stonden in het teken van de 

zelfevaluatie van de Advisory Board, het mogelijk eerder instappen 

in het ontwikkelproces en de advisering over het portefeuilleplan.

De Advisory Board heeft in 2021 twee adviezen gegeven. Deze 

betroffen het jaarverslag 2020 en het portefeuilleplan 2022-2024. 

De Advisory Board bestond ultimo 2021 uit het maximum aantal 

van zes leden: 

Onafhankelijke leden:
• Voorzitter: de heer S.J. Hoenderop  

• Sectorexpert: de heer K. Erends  

•  Namens niet-kwalificerende participanten:  

de heer C.M.E. van Schelven (t/m 31 december 2021)

Kwalificerende participanten:
•  Rabobank Pensioenfonds:  de heer B.G.J. Walschots 

(t/m 31 december 2021, vanaf 1 januari 2022 mevrouw K. Merkus)

•  REI Fund: de heer P.V.J.M. Brand

•  Pensioenfonds Werk en (re)Integratie: de heer R.H. Oude Wolbers

Audit Committee
Het Audit Committee verricht zijn werkzaamheden in opdracht van 

de Raad van Toezicht en Advisory Boards van de te onderscheiden 

hypotheken- en vastgoedfondsen en internationale vastgoed-

fondsen (zogenaamde AREA Funds).

Het Audit Committee beoordeelt de opzet, het bestaan en de 

werking van de interne beheersing bij de Beheerder vanuit het 

perspectief van de Vergaderingen van Participanten. Onderdeel van 

de werkzaamheden wordt gevormd door de speerpunten zoals 

geformuleerd door de Raad van Toezicht en Advisory Boards in hun 

eigen plannen, zoals voorgelegd aan de desbetreffende 

Vergadering van Participanten.

Daarnaast worden diverse onderwerpen besproken die zijn voort-

gekomen uit de interne controle en complianceactiviteiten van de 

Beheerder en de interne accountantsdienst van Achmea en de 

controle van de externe accountant.

Het Audit Committee bestaat ultimo 2021 uit de heren E.J. Boers 

(voorzitter), S.J. Hoenderop, R.L. van Marion, A.H.J. Snellen 

en F.M. Sluis. De heer P. de Groot is in verband met het aflopen van 

zijn zittingstermijn per 18 maart 2021 teruggetreden en opgevolgd 

door de heer E.J. Boers. De rol van de heer Van Marion als voor -

zitter is per 21 oktober 2021 overgedragen aan de heer Boers.

Het Audit Committee heeft het afgelopen jaar vier keer overleg 

gevoerd, zoveel mogelijk voorafgaand aan een vergadering van de 

Raad van Toezicht of Advisory Board. De verslagen hiervan zijn 

besproken in de Raad van Toezicht en Advisory Board en toe  -

gelicht door de vertegenwoordiger uit het Audit Committee 

Fondsen. 
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Vanwege de beperkende Covid-19-maatregelen hebben de 

vergaderingen digitaal of in hybride vorm plaatsgevonden. 

Belangrijke vaste onderwerpen in het Audit Committee Fondsen 

zijn het Risk Control Framework van de Beheerder, de kwartaal-

rapportages van Risk & Compliance, de onderzoeks- en advies-

rapporten van de interne accountantsdienst voor zover het de 

fondsen betreft, het rapport van de externe bewaarder en de 

accountantsverslagen van de externe accountant. Het auditplan van 

de externe accountant ten aanzien van de controle van de jaar -

verslagen en de resultaten van het ISAE 3402 type II-onderzoek zijn 

hierbij door de externe accountant toegelicht. Hierbij zijn de 

assurance-rapporten over 2021 inclusief mogelijke optimalisaties in 

de beheersorganisatie van de Beheerder besproken. 

Tevens is aandacht besteed aan het voldoen aan wet- en regel-

geving door de Beheerder (o.a. Customer Due Diligence en 

Privacy), de Covid-19-risicoanalyse, de grondslagen voor waarde-

ring en resultaatbepaling van de financiële verslaggeving van de 

fondsen, de uitvoering van het IT-Informatiebeveiligingsbeleid 

(o.a. de transitie van Centric naar Achmea IT en cybersecurity) en 

het Business Continuity Management-beleid. 

Voor 2022 heeft het Audit Committee Fondsen tezamen met de 

Beheerder een jaarkalender opgesteld. 

Vergadering van Participanten
De participanten zijn verenigd in de Vergadering van 

Participanten, die minimaal één keer per jaar wordt gehouden in 

Nederland, met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald 

in de fondsvoorwaarden. 

De Beheerder wijst de voorzitter van de Vergadering van 

Participanten aan. De agenda voor de Vergadering van 

Participanten wordt opgesteld door de voorzitter. Deze agenda 

bevat in elk geval de volgende onderwerpen:

•  Toelichting door de Beheerder van zijn verslag over de gang van 

zaken in het voorgaande boekjaar.

•  Toelichting door de Beheerder van de plannen voor het lopende 

boekjaar (waaronder begrepen de plannen in het kader van het 

beleggingsbeleid).

•  Toelichting door de Advisory Board van zijn verslag.

•  De goedkeuring van het jaarverslag.

•  Het verlenen van decharge aan de Beheerder en de Stichting 

Bewaarder voor de vervulling van hun taak over het voorgaande 

boekjaar.

De belangrijkste bevoegdheden van de Vergadering van 

Participanten zijn het vaststellen van het portefeuilleplan, goed -

keuren van het jaarverslag, wijzigen van de fondsvoorwaarden, 

benoemen van de onafhankelijke leden van de Advisory Board en 

het ontbinden van het Fonds.

Onafhankelijk risicomanagement
Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. hanteert het ‘Three lines 

of defence’-principe, conform het Achmea Risico Management 

Framework. De beheersing van risico’s en het risicomanagement 

zijn ingericht conform dit principe.

1.   De eerste lijn is primair verantwoordelijk voor het op juiste, 

volledige, tijdige en betrouwbare wijze verrichten van de 

bedrijfsvoering binnen de Beheerder en onderliggende 

fondsen. Hierbij is het lijnmanagement ook verantwoordelijk 

voor risicomanagement binnen deze activiteiten.

Lines of defence VerantwoordelijkheidOrganisatie 

• Lijnmanagement

Risk Management:
• Operational Risk
• Financial Risk
• Compliance
• Information Security

• Internal Audit

Het beheersen van de  
operationele risico’s en het 
afleggen van verantwoording 
hierover

Vanuit een onafhankelijke positie 
identificeren, monitoren, adviseren 
en rapporteren over  
de risicobeheersing

Vanuit een onafhankelijke positie 
het oordeel over de effectiviteit 
van de interne beheersing en de 
werking van de 1e en 2e lijn geven

Second line 

First line

Third  
line

'THREE LINES OF DEFENCE'-PRINCIPE

2.   De afdeling Risk Management & Compliance vormt de 

onafhankelijke tweede lijn en is verantwoordelijk voor het 

opstellen van de (interne) beleidskaders voor de beheersing van 

risico’s en de continue monitoring van de naleving daarvan 

ten behoeve van de directie. Risk Management & Compliance 

beoordeelt de risico’s en de beheersmaatregelen in een continu 

monitoringproces en rapporteert daarover aan de directie, het 

management, de Audit & Risk Commissie van Syntrus Achmea 

Real Estate & Finance B.V. en het Audit Committee van de 

fondsen.

3.   Vanuit een onafhankelijke positie beoordeelt de derde lijn 

periodiek de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen die 

door de eerste en de tweede lijn zijn getroffen. De interne 

accountantsdienst rapporteert aan de directie van Syntrus 

Achmea en de Raad van Bestuur van Achmea.
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Teneinde de eigen risicobeheersing en reputatie op een zo hoog 

mogelijk niveau te houden, en daarnaast ook om zo goed mogelijk 

aan te blijven sluiten bij de behoeften van de klanten, evalueert 

Syntrus Achmea periodiek de kwaliteit van het risicomanagement-

beheerraamwerk, het proces en de rapportages. Daarbij wordt 

aansluiting gezocht bij de thema’s die voor Syntrus Achmea en de 

klanten van belang zijn, zoals de door De Nederlandsche Bank 

(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het betreffende 

jaar behandelde thema’s. 

In 2021 zijn binnen Syntrus Achmea onder andere de onderstaande 

thema’s behandeld.

Customer Due Diligence (CDD)
In 2020 is het programma voor Customer Due Diligence (CDD) 

gestart om te borgen dat Syntrus Achmea compliant is aan de CDD 

wet- en regelgeving. Het is voor Syntrus Achmea als vermogens-

beheerder belangrijk om een goed inzicht te hebben in de relaties 

waarmee zaken wordt gedaan en daarmee invulling te geven 

aan een breder maatschappelijk belang, namelijk witwassen en 

financiering van terrorisme te voorkomen. In 2021 is het programma 

verder voortgezet, resulterend in een herijkt CDD beleid voor 

Syntrus Achmea. Het compliant zijn wordt door Syntrus Achmea 

getoetst aan de hand van het CDD Control Framework. 

In dit Framework zijn binnen het thema ‘Ken uw Cliënt’ een aantal 

key controls gedefinieerd op basis waarvan wordt getoetst of 

Syntrus Achmea haar interne beheersing voor het voldoen aan de 

CDD wet- en regelgeving op orde heeft.

Om CDD-risico’s te beheersen, is het noodzakelijk om de relatie te 

blijven volgen zolang de relatie of samenwerking voortduurt. In dat 

kader worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

•  Uitvoeren van een relatieonderzoek voor aanvang van de 

dienstverlening. 

•  Uitvoeren van transactiemonitoring op (inkomende) betalingen.

•  Uitvoeren van een Pep- en Sanctielijst screening van (bestaande) 

relaties. 

•  Uitvoeren van een periodieke en ‘Event Driven’ review van de 

bestaande relaties. 

In het CDD-programma zijn bestaande relatiedossiers geactualiseerd 

en gecontroleerd. Daarnaast zijn inkomende betalingen gemonitord 

op basis van aangescherpte criteria. Aanvullend is het proces voor 

het accepteren van nieuwe relaties aangescherpt. Het reviewen 

van bestaande relaties en monitoren van transacties is in 2021 

gecontinueerd, onder andere met behulp van een geïmplementeerde 

nieuwe IT-applicatie. Daarnaast zijn conform het herijkte CDD-beleid 

medewerkers getraind om de CDD-activiteiten uit te kunnen voeren. 

In het eerste halfjaar 2022 wordt het programma afgerond waarbij de 

verbeteringen op de onderwerpen ten aanzien van voornamelijk 

transactiemonitoring en regulier beheer (Pep- en Sanctielijst 

screening en periodieke review) worden opgevolgd.

Datagovernance
Het project Datagovernance heeft als doelstelling om ten aanzien 

van datakwaliteit te voldoen aan de eisen van het data- en 

ICT-normenkader van DNB en het door Syntrus Achmea ingerichte 

Control Framework met betrekking tot datagovernance en 

-kwaliteit. 

De governance met betrekking tot databeheer en -kwaliteit is 

ingericht (beleid, gremium en functionarissen). Ook in 2021 zijn 

initiatieven gestart en deels afgerond om de datakwaliteit te 

verbeteren en de kans op fouten in de dataverwerking te beperken. 

In 2022 wordt opvolging gegeven aan de volledige implementatie 

van het Control Framework. 

Privacy 
Binnen Syntrus Achmea worden dagelijks persoonsgegevens 

verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan het sluiten van 

hypo theken of het afnemen van andere financiële diensten, het 

verzenden van mailings aan (potentiële) klanten en het uitbrengen 

van offertes. Om de privacy van al deze betrokkenen te 

beschermen, is het van groot belang dat de verwerking van 

persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt en dat hierbij wordt voldaan 

aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens. Syntrus Achmea wil compliant zijn met deze 

wet- en regelgeving. Om dit te bereiken is in 2021 het privacy 

project gestart waarbij acht werkstromen zijn gedefinieerd. 

Het compliant zijn wordt door Syntrus Achmea getoetst aan de 

hand van het Privacy Control Framework. In dit Framework zijn een 

aantal key controls gedefinieerd op basis waarvan wordt getoetst 

of Syntrus Achmea haar interne beheersing voor het voldoen aan 

de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens op orde heeft. De nog aanwezige aandacht-

punten en verbeteringen binnen de gedefinieerde werkstromen 

worden binnen het Project Privacy in 2022 opgevolgd.
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Woerden, Iepenhof

ISAE 3402
Over 2021 zijn door de externe accountant aangaande de 

processen die aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. zijn 

uitbesteed ‘schone’ verklaringen afgegeven met uitzondering van 

een beperking op een beheerdoelstelling van toepassing op het 

proces ‘beleggen in internationaal vastgoed’.

Jaarlijks wordt door Risk Management & Compliance beoordeeld of 

de ISAE-controlematrix nog voldoende aansluit op de activiteiten 

van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. en de wensen van 

klanten.

1.  Over Achmea  
Dutch Health Care 
Property Fund

2. Highlights 2021 3. Kerngegevens 4.  Verslag van  
de Beheerder

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.  Jaarrekening 7. Overige gegevens Bijlagen



39/94 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property Fund39/944.  Verslag van de Beheerder

Risicomanagement 

Het risicomanagement en het daarbij gehanteerde beheersingsstelsel 

zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van de Beheerder 

en de rapportages beogen met een redelijke mate van zekerheid te 

waarborgen dat de risico’s waaraan het Fonds blootstaat, voldoende 

worden geïdentificeerd en binnen de kaders van een conservatief 

risicoprofiel worden beheerst.

Strategie & risicobereidheid
Bij de uitvoering van de strategie, het beleggen in (zorg)vastgoed, 

zijn risico’s onvermijdelijk. Vanuit strategisch perspectief is de risico-

bereidheid echter behoudend, wat ook blijkt uit het feit dat de focus 

ligt op het op langere termijn genereren van een stabiel en duurzaam 

rendement. Op operationeel vlak dienen de risico’s tot een minimum 

beperkt te worden, waarbij de operationele processen van de 

Beheerder gebaseerd zijn op ‘best practices’. Wanneer de Beheerder 

zich bewust is van de mogelijkheid dat hij onomkeerbare schade 

toebrengt aan mens of milieu, zal hij verdere maatregelen nemen om 

de oorzaak en effecten van deze schade te onderzoeken.

Het financiële beleid van het Fonds kan omschreven worden als 

conservatief. Dit blijkt onder andere uit de conservatieve 

financieringsstrategie. Met betrekking tot compliance is de risico-

bereidheid nihil en dienen alle van toepassing zijnde wetten en 

regels nageleefd te worden. De Beheerder heeft op dit vlak ook 

duidelijke uitgangspunten geformuleerd die zijn vastgelegd in 

diverse codes en reglementen.

Concluderend kan gesteld worden dat de risicobereidheid van het 

Fonds conservatief is, wat aansluit bij het doel van het Fonds om op 

langere termijn stabiele en voorspelbare resultaten te genereren.

RISICOMANAGEMENT BINNEN ACHMEA DUTCH HEALTH CARE PROPERTY FUND

Strategie & risicobereidheid

Beleid en procedures  
(Corporate governance, gedragscode en bijbehorende regelingen)

Risicogebieden

Strategisch Operationeel Financieel Compliance

•  Stabiele en voorspelbare 
resultaten

•  Externe factoren
•  Groeimogelijkheden

•  Executie van transacties
•   Kwaliteit van de vastgoed- 

waarderingen
•  Beheersing van kosten
•  Beheersing van de IT-omgeving
•  Calamiteiten

•  Liquiditeit
•  Financieringsmarkt
•  Debiteuren
•  Faillissement van ontwikkelaars
•  Verslaggeving

•  Fiscale wet- en regelgeving
•  Wet- en regelgeving
•  Integriteit
•  Uitbesteding
•  Derde partijen en 

belangenverstrengeling

Risico- en controleraamwerk 

Monitoring & auditing
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Risicogebieden
Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de voornaamste 

risico’s waaraan het Fonds, bij de uitvoering van zijn strategie, 

blootstaat. Naast deze strategische risico’s wordt ook een 

beschrijving gegeven van de voornaamste financiële, operationele 

en compliancerisico’s.

Strategische risico’s
De strategische risico’s hebben betrekking op het behalen van 

op lange termijn stabiele en voorspelbare resultaten, het tijdig 

anticiperen op externe factoren en het zorg dragen dat de groei-

mogelijkheden van zorgvastgoed binnen de gedefinieerde 

segmenten en regio’s niet worden beperkt.

Stabiele en voorspelbare resultaten
Doel van de strategie van het Fonds is om op lange termijn stabiele 

en voorspelbare resultaten te genereren. Er is een algemeen strate-

gisch risico dat de keuzes van segment, regio’s, relatieve omvang 

en tijdstip van investeren niet leiden tot stabiele en voorspelbare 

resultaten. Om dit risico te mitigeren, investeert het Fonds alleen in 

het beste zorgvastgoed in de gedefinieerde segmenten en in de 

geselecteerde regio’s. Daarnaast kent de Beheerder een zorgvuldig 

acquisitieproces, waarbij van elk object duidelijk moet zijn hoe het 

object in de portefeuille past en wat de bijdrage aan de resultaten 

zal zijn op de lange termijn. De huidige vastgoedportefeuille wordt 

door de hold/sell-analyse periodiek gescreend en objecten die niet 

meer in het fondsprofiel passen, worden zo mogelijk verkocht.

Om stabiele en voorspelbare resultaten te genereren, is de 

strategische keuze gemaakt voor een behoudende financierings-

strategie, waarbij gestreefd wordt om de financiering met vreemd 

vermogen zoveel mogelijk te beperken. 

Het Fonds gaat niet meer investeringsverplichtingen aan dan het 

aan investeringstoe zeggingen van participanten heeft verkregen. 

Participanten kunnen jaarlijks de vrije investeringstoezeggingen 

doorhalen. Indien noodzakelijk kan het Fonds tijdelijk ter over -

brugging gebruikmaken van vreemd vermogen.

Externe factoren
Een strategisch risico is dat het Fonds onvoldoende kan inspringen 

op externe factoren. Er is een inherent risico dat de keuze van een 

segment, regio, relatieve omvang en tijdstip van investeren wordt 

beïnvloed door externe factoren zoals verandering in consumenten-

bestedingen, inflatie, huurregelgeving en vergunningenbeleid of 

een pandemie. Dit kan invloed hebben op de te verwachten huur- 

en prijsontwikkelingen en de vraag naar zorgvastgoed en daarmee 

de waardeontwikkeling van investeringen. In de jaarlijkse strategie-

sessies en door het tussentijds monitoren van ontwikkelingen 

worden de mogelijke externe veranderingen nauwgezet gevolgd en 

daardoor is het Fonds in staat om snel en adequaat te reageren. In 

2021 is er geen aanleiding geweest om de strategie aan te passen 

als gevolg van externe factoren.

Groeimogelijkheden
Het Fonds wil een aantrekkelijk rendement voor zijn participanten 

realiseren en heeft de ambitie de vastgoedportefeuille te laten 

groeien. Het risico bestaat dat door beperkte beschikbaarheid van 

passend zorgvastgoed de groei wordt bemoeilijkt. Dit risico is een 

expliciet onderdeel van de strategiediscussies en het portefeuille-

plan dat door de Beheerder is uitgewerkt. Jaarlijks wordt de 

strategie door de Beheerder geëvalueerd en vastgelegd in een 

portefeuilleplan. De ambitieuze groeidoelstelling van het Fonds en 

het bieden van een duurzaam rendement zijn vertaald in een beleg-

gingsbeleid en in beleggingsrichtlijnen. Het portefeuilleplan wordt 

goedgekeurd door de Vergadering van Participanten. In de 

kwartaalrapportages en de Investor Calls worden de voortgang van 

de uitvoering van de strategie, het portefeuilleplan, het voldoen aan 

beleggingsrestricties, de exploitatietargets en de mogelijke markt-

veranderingen beschreven en legt de Beheerder verantwoording af 

over de gebeurtenissen die in het kwartaal hebben plaatsgevonden.

Operationele risico’s
Operationele risico’s zijn risico’s die voortkomen uit mogelijk 

ontoereikende processen of (externe) gebeurtenissen. De belang-

rijkste operationele risico’s voor het Fonds hebben betrekking op 

de executie van transacties, de kwaliteit van de vastgoed-

waarderingen, de beheersing van de kosten, de beheersing van de 

IT-omgeving en calamiteiten.

Executie van transacties
Bij transacties kunnen verschillende risico’s voorkomen, zoals 

risico’s voortvloeiend uit transacties en (externe) gebeurtenissen, 

onjuiste uitvoering van een (des)investeringsanalyse, concentratie-

risico, ontwikkelrisico en risico’s dat een object door aard en ligging 

en/of kwaliteit van de huurder niet of niet tegen de vooraf 

ingeschatte huurprijs kan worden verhuurd (resulterend in 

leegstand) of dat de huur niet kan worden geïnd.

Mogelijke gevolgen van het niet volledig beheersen van deze risico’s 

zijn: onjuiste inschatting van het rendement-risicoprofiel, te late 

(des)investering, ongewenste oververtegenwoordiging in een type 

product, huurder dan wel huursegment dan wel regio, een negatief 

effect op (toekomstige) nettohuuropbrengsten, onder andere als 

gevolg van leegstand en daarmee samenhangende niet door te 

berekenen servicekosten en onverwachte negatieve waardemutaties, 

resulterend in een lager (dan verwacht) direct en indirect resultaat.
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De Beheerder kent zorgvuldige acquisitie- en desinvesterings-

procedures om bovenstaande risico’s te mitigeren, bestaande uit:

•  een jaarlijkse hold/sell-analyse op de portefeuille;

•  om het concentratierisico te beperken, is het beleggingsbeleid 

geënt op een modelportefeuille waarin wordt gestreefd naar een 

mix aan beleggingen met een zwaartepunt in regio’s, type 

producten en spreiding van huurinkomsten waarvan de rende-

ment-risicoverhouding voor het Fonds als het meest gewenst 

wordt beschouwd; voorafgaand aan een acquisitie wordt getoetst 

of de mix nog voldoet;

•  nieuw te bouwen objecten worden turnkey aangekocht, of worden 

ontwikkeld in een afgezonderde (naar winst belaste) project-

ontwikkelingsdochter; hierdoor ligt het ontwikkelrisico bij de 

verkopende partij of bij de (externe) ontwikkelaar;

•  de uitvoering van een uitgebreid due diligence-onderzoek ter 

beoordeling van financiële, commerciële, juridische, bouw- 

technische en fiscale aspecten op basis van een due 

diligence-checklist;

•  betrokkenheid van verschillende disciplines bij acquisities en 

desinvesteringen;

•  (standaard)format voor (des)investeringsvoorstellen;

•  autorisatieprocedure voor investeringen in bestaand vastgoed 

groter dan 20% van de boekwaarde waarbij goedkeuring van de 

Beleggingscommissie vereist is en (des)investeringen boven € 25 

miljoen vereisen advies van de Advisory Board.

Kwaliteit van de vastgoedwaarderingen
Er bestaat een inherent risico dat de objecten in de portefeuille van 

het Fonds op incorrecte wijze zijn gewaardeerd. Dit kan leiden tot 

een lager indirect resultaat, reputatieschade en mogelijke claims als 

gevolg van onterecht gewekte verwachtingen bij stakeholders. 

Dit risico wordt gemitigeerd doordat alle vastgoedwaarderingen 

worden opgesteld conform een intern taxatiebeleid en uitgevoerd 

door gerenommeerde onafhankelijke externe taxateurs, die 

periodiek (driejaarlijks) gewisseld worden. De taxaties geschieden 

in opdracht van de onafhankelijke afdeling Taxaties en conform een 

vastgestelde procedure waarin de voor dit proces van belang zijnde 

checks-and-balances zijn ingebouwd. Elk kwartaal worden de 

uitkomsten geanalyseerd en voor grote of bijzondere wijzigingen 

wordt een onderbouwing verlangd.

Beheersing van de kosten
Een onverwachte stijging van exploitatiekosten, algemene kosten of 

het moeten plegen van onverwachte aanvullende investeringen kan 

potentieel leiden tot een onjuiste inschatting van het rendement-

risicoprofiel, en een lager direct en indirect resultaat. Het Fonds 

kent daarom uitgebreide procedures voor budgettering en onder-

houdsprognoses. Daarnaast zijn er autorisatieprocedures bij het 

aangaan van onderhouds- en investeringsverplichtingen en worden

op periodieke basis rapportages (realisatie – budgetanalyse) 

opgemaakt en besproken binnen het Klantenteam. 

Beheersing van de IT-omgeving
Een goede beheersing van de IT- en business continuity-risico’s 

die samenhangen met de bedrijfsprocessen en het functioneren en 

het beveiligen van de interne IT-infrastructuur zijn van essentieel 

belang voor het Fonds. De impact van het niet volledig beheersen 

van de IT-risico’s is het niet tijdig of onjuist intern of extern kunnen 

rapporteren, verlies van relevante informatie (waaronder 

persoonsgegevens), ongeautoriseerde toegang tot informatie 

(waaronder persoonsgegevens) door derden en reputatieschade. 

Dit risico wordt gemitigeerd doordat de Beheerder interne 

procedures heeft, gericht op toegangsbeveiligingen, back-up- en 

recoveryprocedures, periodieke controles door externe 

deskundigen, het digitaliseren van sleuteldocumenten, en inhuur 

van externe kennis en ervaring voor een continue update van 

ontwikkelingen op het gebied van IT.

Business continuity management is het beleid dat borgt dat de 

continuïteit van het Fonds is gegarandeerd door de getroffen 

maatregelen en het periodiek testen van de werking van deze 

procedures. Door het monitoren van IT-controls, het houden van 

jaarlijkse calamiteitenoefeningen en het periodiek plaatsen van het 

onderwerp op de agenda van diverse overleggen wordt awareness 

gecreëerd en begrijpen medewerkers het belang van informatie-

beveiliging en het volgen van het informatiebeveiligingsbeleid. Op 

het vlak van IT (vastgoedgerelateerd) hebben zich in 2021 geen 

incidenten voorgedaan die een impact hebben gehad op de 

bedrijfsvoering.

Calamiteitenrisico
Het calamiteitenrisico is het risico dat een calamiteit leidt tot zeer 

grote schade aan een of meerdere objecten met als potentiële 

gevolgen huurderving, een lager direct en indirect resultaat, en 

claims en juridische procedures van huurders. Het Fonds is op in de 

branche gebruikelijke condities verzekerd tegen schade aan het 

vastgoed, aansprakelijkheid en huurderving gedurende de periode 

waarin het object opnieuw wordt opgebouwd en verhuurd. In 2021 

hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.

Financiële risico’s
De belangrijkste financiële risico’s hebben betrekking op de 

liquiditeit van het Fonds, de financieringsmarkt, debiteuren, 

faillissement van ontwikkelaars en de financiële verslaggeving.
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Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat er onvoldoende middelen 

beschikbaar zijn voor de dagelijkse betalingsverplichtingen. De 

potentiële impact is dat er reputatieschade wordt geleden of dat er 

extra financieringskosten gemaakt dienen te worden, wat kan leiden 

tot een lager direct resultaat. De afdeling Cashmanagement 

monitort de kasstromen en stelt, in samenwerking met andere 

afdelingen, maandelijkse kasstroomprognoses op. De uitgangs-

punten van het kasstroombeleid zijn vastgelegd in het cash -

managementstatuut dat periodiek wordt goedgekeurd door de 

Beheerder. Op basis van de kasstroomprognoses en de langjarige 

fondsstrategie monitort de fundmanager de vermogenspositie van 

het Fonds. Indien noodzakelijk worden plannen hierop aangepast. 

In 2021 zijn er ondanks de coronacrisis geen bijzonderheden met 

betrekking tot liquiditeit geweest. 

Financieringsmarktrisico
Onder de financieringsmarktrisico’s valt het financieringsrisico. 

Het financieringsrisico betreft het risico dat onvoldoende of tegen 

ongunstige condities participanten intreden en (lang) vreemd 

vermogen moet worden aangetrokken; met als gevolg dat er 

onvoldoende financieringsruimte is voor investeringen, er vastgoed 

gedwongen moet worden gedesinvesteerd, of dat er hogere 

financieringskosten ontstaan, wat potentieel kan leiden tot een 

lager direct en indirect resultaat en reputatieschade. De Beheerder 

monitort op basis van interne periodieke financiële rapportages, 

waaruit blijkt dat de pijplijnverplichtingen zijn afgedekt met 

onvoorwaardelijke intredingstoezeggingen en/of tijdelijke 

financieringen (maximaal 25% vreemd vermogen).

Debiteurenrisico
Het debiteurenrisico heeft betrekking op het verlies van huur -

inkomsten door wanbetalingen en faillissementen, met als gevolg 

een lager dan verwacht direct en indirect resultaat. Om het 

debiteurenrisico te mitigeren, screent de Beheerder de huurders bij 

het aangaan van huurcontracten op hun kredietwaardigheid en 

wordt ingeschat of ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Met 

de externe beheerder vindt op kwartaalbasis debiteurenoverleg 

plaats waarbij ook wordt besloten over voorzieningen voor 

dubieuze debiteuren. De Beheerder monitort op maandelijkse basis 

de debiteurenoverzichten. Indien een achterstand optreedt, wordt 

via een stappenplan het risico gemitigeerd.

Faillissementsrisico van ontwikkelaars
Dit is het risico dat ontwikkelaars en/of aannemers failliet gaan 

tijdens de ontwikkeling van een object voor het Fonds. Een 

faillissement voorafgaand aan de bouw beperkt de snelheid van de 

opbouw van de portefeuille. Een faillissement gedurende de bouw 

kan effect hebben op de doorlooptijd van de bouw en de hoogte 

van de totale kosten om het project opgeleverd te krijgen. 

De Beheerder monitort de financiële kerncijfers van project-

ontwikkelaars en bouwbedrijven waarmee overeenkomsten worden 

gesloten. Het betalen in bouwtermijnen beperkt de financiële 

schade. Het afsluiten van verzekeringen om gevolgschade te 

beperken, is een derde mitigerende maatregel die is getroffen.

Verslaggevingsrisico
Het verslaggevingsrisico heeft betrekking op de invloed van 

onjuiste, onvolledige of niet-tijdig beschikbare informatie op interne 

beslissingsprocessen, of die van externe partijen (onder andere 

participanten, toezichthouders en andere stakeholders), wat kan 

leiden tot reputatieschade en mogelijke claims als gevolg van 

onterecht gewekte verwachtingen bij stakeholders. Binnen de 

Beheerder is een gedegen systeem van interne controlemaat-

regelen en administratief-organisatorische maatregelen 

geïmplementeerd. Deze resulteren in belangrijke checks-and- 

balances ten aanzien van financiële rapportages zoals:

•  betrokkenheid van verschillende disciplines bij het opstellen van 

rapportages en (des)investeringsvoorstellen;

•  budgettering, per kwartaal geactualiseerde prognoses en 

cijferanalyses;

•  taxatieprocedures (onafhankelijke externe taxateurs die periodiek 

gewisseld worden, interne IRR-analyses en geaccepteerde 

waarderingsrichtlijnen);

•  kwartaalrapportages waarin de voortgang van portefeuilleplannen 

en de operationele activiteiten in detail worden toegelicht;

•  instructies ten aanzien van waarderingsgrondslagen, rapporte-

ringsdata, alsmede interne trainingen op verslaggevingsgebied;

•  monitoring van issues door de tweede lijn (Risk Management & 

Compliance) en Internal Audit van Achmea; opvolging van issues 

wordt tevens gemonitord in het Audit Committee van de fondsen;

•  periodiek beheerderoverleg en bespreking van de resultaten van 

de externe accountantscontrole met de Beheerder.

Compliancerisico’s
Compliancerisico’s zijn risico’s samenhangend met het niet of onvol-

doende naleven van fiscale en juridische wet- en regelgeving, of het 

niet-integer handelen, met als potentiële gevolgen reputatieschade, 

fiscale en juridische claims en procedures, verlies van de fiscale status, 

verlies van de AIFMD-vergunning en daardoor een lager direct en 

indirect resultaat. Het goed beheersen van compliancerisico’s is voor 

het Fonds van elementair belang gezien het van oudsher algemene 

gedragsrisico in de vastgoedsector. In 2021 hebben zich geen 

materiële gebeurtenissen met betrekking tot compliance voorgedaan.
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Fiscale wet- en regelgeving
Fiscale risico’s betreffen het niet of onvoldoende naleven van fiscale 

wet- en regelgeving, het onjuist inschatten van fiscale exposure of 

het niet-integer handelen, met als potentiële gevolgen reputatie-

schade, fiscale claims en procedures, verlies van de fiscale 

FBI-status en daardoor een lager direct en indirect resultaat. Op 

diverse fiscale gebieden zijn interne controlemaatregelen en 

administratief-organisatorische maatregelen geïmplementeerd. 

Interne procedures bestaan onder meer uit:

•  toetsing door interne en waar nodig externe fiscalisten van 

contractuele afspraken;

•  volgen van relevante vaktechnische cursussen door medewerkers 

van de Beheerder;

•  continue bewaking van door het fiscaal regime gestelde 

voorwaarden (zoals financieringsverhoudingen, verplichte 

dividenduitkeringen en samenstelling participanten) door interne 

en externe fiscalisten;

•  zorgvuldige analyse van fiscale risico’s bij (des)investeringen 

(omzet- en overdrachtsbelasting en dergelijke).

In 2021 hebben zich geen materiële gebeurtenissen met betrekking 

tot fiscale zaken voorgedaan.

Wet- en regelgeving 
De Beheerder kent diverse wettelijke regelingen. Het niet tijdig 

voldoen aan bestaande en nieuwe wet- en regelgeving kan leiden 

tot een waarschuwing, boete of in het uiterste geval intrekking van 

de AIFMD-vergunning. Dit kan gevolgen hebben voor de ISAE 3402 

type II-verklaring en reputatieschade en claims en juridische proce-

dures veroorzaken, met als gevolg hogere kosten en een lager 

direct resultaat. De Beheerder heeft een afdeling Risk Management 

& Compliance die toeziet op het naleven van wet- en regelgeving. 

In het AIFMD-normenkader zijn de belangrijkste controls 

opgenomen. Periodiek wordt door Risk Management & Compliance 

gemonitord of de controls door de eerste lijn worden opgevolgd. 

Daarnaast worden nieuwe wet- en regelgeving alsmede wijzigingen 

op de voet gevolgd door de afdelingen Risk Management & 

Compliance en Juridische Zaken. Belangrijke wijzigingen worden 

door middel van bijeenkomsten en workshops bekendgemaakt bij 

de betrokken afdelingen.

Integriteitsrisico
Het risico dat de integriteit van het Fonds of het financiële 

stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet-integere, onethische 

gedragingen van de Beheerder, medewerkers, of van de leiding, in 

het kader van wet- en regelgeving, maatschappelijke en door het 

Fonds opgestelde normen. Het niet-integer handelen, het doen van 

zaken met niet-integere partners en fraude kunnen leiden tot finan-

ciële en/of reputatieschade voor de Beheerder, het Fonds en zijn 

participanten. Diverse maatregelen binnen de primaire processen, 

het vooraf screenen van zakelijke partners, de pre-employment-

screening ten aanzien van medewerkers, de gedragscode, en ook 

de continue aandacht voor gedrag en cultuur verkleinen de kans op 

dit risico.

Uitbestedingsrisico 
Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit 

en/of kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden wordt geschaad. 

De risico’s verbonden aan uitbesteding betreffen:

• reputatierisico;

• operationeel risico;

• juridisch en/of compliancerisico;

• concentratie risico.

Om de risico’s te beheersen, worden door de Beheerder de 

voorwaarden contractueel vastgelegd en uitgewerkt in een Service 

Level Agreement. Hierin is opgenomen dat de uitvoerings-

organisatie jaarlijks door middel van een ISAE 3402 type II- 

rapportage verantwoording moet afleggen over de beheersing van 

de processen en de gehele dienstverlening. In deze rapportage 

staan beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen beschreven 

voor alle processen die de uitvoeringsorganisatie uitvoert. 

Daarnaast geeft het doorlopen van verschillende stadia van de 

uitbestedingscyclus (analysefase: voorbereiden van een contract; 

initiatiefase: ondertekenen van een contract; beheerfase: beheren 

van een contract; evaluatiefase: actualiseren van een contract) 

structuur aan een beheerste uitbestedingsrelatie.

Derde partijen en belangenverstrengeling
Onvoldoende kennis van huurders, verkopers, kopers of partijen die 

optreden voor het Fonds brengt het risico met zich mee dat zaken 

wordt gedaan met personen die de reputatie van het Fonds 

schaden. Daarnaast geldt ook dat belangenverstrengeling van 

en tussen medewerkers en derden reputatieschade, claims en 

juridische procedures met zich mee kan brengen, met als gevolg 

hogere kosten waardoor het direct resultaat lager kan uitvallen. Als 

onderdeel van het due diligence-proces dienen derden conform een 

intern customer due diligence-beleid gescreend te worden. De 

uitkomsten zijn onderdeel van de due diligence-rapportage die aan 

de afdeling Risk Management & Compliance wordt voorgelegd ter 

besluitvorming.
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Risico- en controleraamwerk 
Het integrale risico- en controleraamwerk is onderverdeeld in 

een viertal risicogebieden, te weten: strategische, operationele, 

financiële en compliancerisico’s. Vervolgens wordt in het raamwerk 

aangegeven hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en 

wat daarvan de mogelijke impact is. Ten slotte is per risico een 

eigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor de toepassing van 

de beheersingsmaatregelen. De afdeling Risk Management & 

Compliance voert jaarlijks een analyse uit van de mogelijke risico’s 

voor het behalen van de strategische en andere doelstellingen. 

Elk kwartaal wordt op basis van een dashboard een update 

gegeven aan de participanten van de voortgang van de beheersing 

van eventuele verbetermaatregelen.

Monitoring 
In 2021 heeft er wederom een toetsing plaatsgevonden op de 

beheersingsmaatregelen die binnen de Beheerder zijn ingesteld en 

is een volledige update gemaakt van de beheersingsmaatregelen. 

Er zijn geen materiële bevindingen naar voren gekomen. Wel zijn er 

enkele aanpassingen in het beheersingsstelsel gemaakt als gevolg 

van het verder stroomlijnen van de processen binnen de Beheerder. 

Bij de Beheerder zijn er ook procedures om incidenten te melden.

Belangrijkste risico van het afgelopen jaar
Het risico met de grootste potentiële impact op het Fonds is het 

risico dat het Fonds niet snel genoeg invulling kan geven aan de 

verkregen investeringsmandaten van beleggers met investeringen 

die voldoen aan de kwaliteits- en rendementseisen van het Fonds. 

Als het Fonds te lang doet over het invullen van de mandaten, dan 

wordt het voor beleggers minder aantrekkelijk om kapitaal aan het 

Fonds toe te zeggen, waardoor de groeidoelstelling van het Fonds 

in gevaar komt en het Fonds verder aan aantrekkelijkheid zou 

inboeten. Het systeem van risicomanagement is niet gewijzigd.

Gevoeligheidsanalyse 
In onderstaande tabel is het effect op het Totaal Netto Activa en 

resultaat van het Fonds weergegeven, indien huuropbrengsten, 

financiële leegstand en netto-aanvangsrendement zouden wijzigen.

GEVOELIGHEIDSANALYSE

 
Gevoeligheid  

voor stijging met

Geschatte invloed op direct 
of indirect jaarresultaat 2021 

in € 1.000

 
Effect op  

direct rendement

Variabelen

Huuropbrengsten 1,0%  € 234 4,88 bps

Financiële leegstand 1,0% € -244 -5,09 bps

Netto-aanvangsrendement 0,5% € -40.724

Zutphen, Norenburgerstraat
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Beleggingsrestricties 

De beleggingsrestricties voor het Fonds
In het overzicht hiernaast zijn alle volgens de fondsdocumentatie 

geldende restricties opgenomen, evenals de status ten aanzien 

hiervan en of het Fonds hiermee binnen de geldende voorwaarden 

en restricties blijft.

Het risicoprofiel van het Fonds
Zowel het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille, het gevoerde 

beleggingsbeleid, de sector waarin de gelden van participanten 

middels het Fonds belegd zijn, als de geldende beleggings-

restricties, zijn passend bij een fonds met een 

core-beleggingsstrategie.

 

 

 

BELEGGINGSRESTRICTIES

Restrictie Stand van zaken Conclusie

Maximaal 20% nettovermogenswaarde in andere sectoren. Het Fonds was in 2021 uitsluitend belegd in zorgvastgoed. 
Beleggingen in andere sectoren zijn niet aan de orde. 

Waarde van individuele registergoed op het moment 
aankoop < 25% van de nettovermogenswaarde.

Gedurende 2021 heeft het Fonds geen aankopen gedaan 
waarmee een investering gemoeid was die deze grens te 
boven ging.



Individueel registergoed op moment van aankoop 
< € 75 miljoen.

Gedurende 2021 heeft het Fonds geen aankoopbesluiten 
genomen waarmee een investering gemoeid was die deze 
grens te boven ging.



Uitsluitend belegd in registergoederen in Nederland. Het Fonds heeft geen buitenlandse objecten in portefeuille.  

Banktegoeden maximaal 5% van de 
nettovermogenswaarde.

De banktegoeden per 31 december 2021 bedroegen 1,7% 
van de nettovermogenswaarde.  

Maximaal 15% van de nettovermogenswaarde belegd 
in indirecte beleggingen; maximaal 10% van de netto-
vermogenswaarde in één indirecte belegging.

Het Fonds heeft per 31 december 2021 geen indirecte 
beleggingen.  

Maximaal 25% vreemd vermogen. Het Fonds heeft per 31 december 2021 geen vreemd 
vermogen.  

Transacties in al dan niet beursgenoteerde financiële 
instrumenten.

Er zijn geen financiële instrumenten in bezit, verkocht of 
plannen voor aankoop van dergelijke instrumenten.  
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Besluiten van de Vergadering van 
Participanten

In het verslagjaar hebben twee Vergaderingen van Participanten 

plaatsgevonden.

In de Vergadering van Participanten van 22 april 2021 is het jaar -

verslag 2020 goedgekeurd en is decharge verleend aan de 

Beheerder en Bewaarder voor de vervulling van hun taak in het 

voorgaande boekjaar. 

Daarnaast zijn de participanten formeel akkoord gegaan met de 

wijziging van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring inzake een 

uitbreiding van artikel 5.3, waarin naast het vastleggen dat de 

Beheerder altijd overeenkomstig de AIFMD handelt ook de Wet ter 

voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme en de 

Sanctiewet 1977 zijn opgenomen. Regelgeving waar de Beheerder 

reeds naar handelde, maar waar geen expliciete verwijzing over was 

opgenomen in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Tevens 

wordt opgenomen dat op het moment dat de Beheerder hier niet 

aan zou voldoen, dit gemeld wordt in de rapportage niet-financiële 

risico’s met daarbij een plan van de Beheerder om dit te herstellen.

De Vergadering van Participanten is akkoord gegaan met de 

verlenging van de benoeming van de heer K. Erends als sector-

expert van de Advisory Board met vier jaren tot 1 juli 2025 in 

verband met het verstrijken van zijn zittingstermijn van 1 jaar op 

1 juli 2021.

In de Vergadering van Participanten van 25 november 2021 is het 

portefeuilleplan 2022-2024 goedgekeurd, waarin naast de porte-

feuillestrategie en de doelstellingen een beschrijving wordt gegeven 

van de marktontwikkelingen en trends, de ESG-strategie, het asset-

management en het vermogensbeheer.

Daarnaast heeft de Vergadering van Participanten de heer Van 

Schelven, op zijn eigen verzoek, per 1 januari 2022 eervol ontslag 

verleend uit zijn functie van onafhankelijke vertegenwoordiger van 

de niet-kwalificerende participanten van de Advisory Board. De 

niet-kwalificerende participanten hebben over de vervolgprocedure 

besloten wederom een zesde lid in de Advisory Board te willen 

benoemen als vertegenwoordiger van de niet-kwalificerende parti-

cipanten en deze positie weer in te vullen met een onafhankelijke 

vertegenwoordiger in plaats van iemand uit hun midden.

Amsterdam, 21 april 2022

Directie Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
De heer A.J. van der Wal, directievoorzitter

De heer B. van der Gijp, directeur Vastgoed

Mevrouw M.A.H.G. Hendrickx, directeur Financiën

De heer B.G.R. Oudega, directeur Hypotheken

Amsterdam, Kloek
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Overwegende:
•  BNP Paribas Securities Services S.C.A. (‘de Bewaarder’) is 

aangesteld om op te treden als bewaarder van het Achmea 

Dutch Health Care Property Fund (‘het Fonds’) uit hoofde van 

artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (‘AIFM Richtlijn’).

•  De aanstelling van de Bewaarder en de gemeenschappelijke 

rechten en plichten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

B.V. (‘de Beheerder) en de Bewaarder zijn overeengekomen in de 

bewaarovereenkomst d.d. 29 januari 2014 die tussen deze partijen 

is gesloten en de daarbij behorende bijlagen (‘de bewaar- 

overeenkomst’).

•  De Bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de 

Beheerder in het kader van de door de Beheerder uitgevoerde 

activiteiten en deze heeft betrekking op de periode van 1 januari 

2021 tot en met 31 december 2021 (‘de verslagperiode’).

Verantwoordelijkheden van de Bewaarder
De Bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de 

AIFM Richtlijn en voert zijn taken uit in overeenstemming met de 

AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante 

Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd 

zijn door de European Securities and Markets Authority en de 

Autoriteit Financiële Markten (‘de regelgeving’). De verantwoorde-

lijkheden van de Bewaarder zijn beschreven in de bewaarovereen-

komst en omvatten, naast het in bewaarneming nemen van 

financiële 

instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigen-

domsverificatie en het bijhouden van een register van overige 

activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een 

aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 

21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

•  Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van 

significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van 

de kasstromen met de administratie van het Fonds. 

•  Het zorg dragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, 

intrekking en waardering van participaties van het Fonds in 

overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de 

toepasselijke wet- en regelgeving.

•  Het zorg dragen dat de tegenwaarde van transacties die 

betrekking hebben op de activa van het Fonds tijdig aan het 

Fonds wordt overgemaakt.

•  Het controleren dat de opbrengsten van het Fonds de 

bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fonds-

voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.

•  Het controleren of de Beheerder zich houdt aan de in de fonds-

documentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en 

hefboomfinancieringslimieten. 

Verklaring van de Bewaarder
De Bewaarder heeft gedurende de verslagperiode de activiteiten 

uitgevoerd die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden 

te voldoen als Bewaarder van het Fonds. De Bewaarder heeft, op 

basis van de aan hem beschikbaar gestelde informatie en de door 

de Beheerder verstrekte verklaringen, niet vastgesteld dat de 

Beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en 

toezichtstaken van de Bewaarder, niet heeft uitgevoerd in lijn met 

de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig
Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend, anders 

dan de rechten en plichten als omschreven in de regelgeving. 

Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren voor 

individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de 

bewaarovereenkomst.

Amsterdam, 21 april 2022

BNP Paribas Securities Services S.C.A.
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In 2018 kocht het Achmea Dutch 
Health Care Property Fund gezond-
heidscentrum De Flair in Gilze. In de 
periode van 2019 tot en met 2021 
werden er door de nieuwe eigenaar 
gelijk een aantal aanpassingen aan 
het gebouw gedaan, waardoor de 
CO₂-uitstoot met 35% verminderde. 

In het gezondheidscentrum is de praktijk van Fysiotherapie Gilze 

één van de grootste huurders met zo’n 450m2 vloeroppervlak. 

Leuk om eens kennis te maken met Wouter Beijsens, mede-eige-

naar van Fysiotherapie Gilze. Hij is daarnaast één van de twee 

sportfysiotherapeuten in de praktijk en sinds september 2021 is hij 

ook de voorzitter van de huurdersvereniging van het pand. 

Als iemand ons kan uitleggen waar het gezondheidscentrum voor 

staat en wat er leeft, maken we met Wouter een goede keuze.

Met gezond verstand ondernemen in de zorg

Gilze, MC De Flair
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Dit gezondheidscentrum is landelijk gezien best 
uniek voor deze populatie 
Het dorp heeft namelijk zo’n 8.000 inwoners. “Deze opzet zie je 

eigenlijk weinig. Tenminste, de centra die ik ken zijn zelden zo 

compleet als hier in Gilze. Da's wel heel mooi”, zegt Wouter 

enigszins trots.

Dat geldt eigenlijk ook voor de fysiopraktijk. Deze is namelijk ook 

heel compleet qua zorg. De leeftijd van hun doelgroep is van nul 

tot en met 100 jaar en dat vraagt om veel verschillende disciplines. 

Er werken vandaag de dag 11 therapeuten. De zorg gaat van 

bijvoorbeeld kinder- en bekkenfysiotherapie tot en met de 

geriatrische fysiotherapie voor de ouderen. Zij bieden zelfs zorg op 

locatie, in het verzorgingshuis ‘om de hoek’. Daarmee is 

Fysiotherapie Gilze dus een grote partij die brede zorg verleent. 

De zorg beperkt zich niet alleen tot de inwoners van Gilze. Rondom 

Gilze liggen nog een aantal kleine dorpjes. Wouter vertelt dat ze 

ook die bewoners behandelen, maar meestal alleen als er een speci-

alisatie gevraagd wordt. “Men gaat namelijk niet een kwartier in de 

auto zitten om een verzwikte enkel te laten behandelen. Die zorg 

heb je normaal gesproken wel in de buurt.” Voor de bekkenthera-

peut komen ze bijvoorbeeld wél, dat is echt een specialisatie die je 

niet op elke hoek van de straat vindt.

Bij de praktijk zien ze de vraag naar geriatrische fysiotherapie, zorg 

voor de oudere doelgroep die te maken krijgt met lichamelijke 

problemen, enorm groeien. Denk dan vooral aan de ziekte van 

Parkinson, maar ook het herstel van beroertes of mensen met 

hartproblemen. Volgens Wouter neemt die vraag echt toe en dat 

geeft ruimte voor leuke innovatieve dingen. Zo werkt de praktijk 

mee aan een lokaal zorgproject. Een dagopvang op een 

zorgboerderij, alleen voor cliënten met Parkinson. “Daar regelen we 

de fysiotherapie op locatie. Dat zijn wel hele mooie dingen om aan 

mee te werken.”

Eigenaar en huurders investeren in het pand
Na de aankoop van het gezondheidscentrum werd gelijk ingezet op 

het verduurzamen van het pand. De volgende aanpassingen 

werden, in opdracht van Syntrus Achmea, gelijk uitgevoerd:

• alle verlichting werd vervangen door ledverlichting; 

• alle verwarmingsleidingen werden geïsoleerd;

• er werd een extra warmtepomp geplaatst; 

• er werd een Gebouw Beheer Systeem geïnstalleerd;

• alle daken werden extra geïsoleerd; 

• al het glas werd vervangen door HR++ glas;

• de ventilatie units zijn vervangen door een HR-unit.

Volgens Wouter zijn de inpandige aanpassingen het meest 

merkbaar. Zoals de ledverlichting. Dat is echt een verbetering en 

leidt tot een prettigere werkomgeving. Isolatie van daken merken 

ze uiteraard minder, maar het geeft wel een comfortabel gevoel. 

“De verduurzaming aan het pand is heel tof. Het geeft een goed 

gevoel om te weten dat je in een toekomstbestendig pand werkt. 

Dat is voor huurders een hele mooie ontwikkeling.” Ze zijn in het 

gezondheidscentrum tevreden over de manier hoe zij, als huurders, 

betrokken werden bij de verduurzaming. Ook de goede communi-

catie vanuit de beheerder, vb&t, krijgt een compliment van Wouter. 

Duurzaamheid is voor een huurder natuurlijk heel belangrijk in deze 

tijden. Wie inzicht heeft in het gas- en energieverbruik van zo’n 

groot pand, zal beamen dat het mooi is dat daar stappen in gezet 

worden.

“Deze opzet zie je eigenlijk weinig. 
Tenminste, de centra die ik ken 
zijn zelden zo compleet als hier in 
Gilze. Da's wel heel mooi”

1.  Over Achmea  
Dutch Health Care 
Property Fund

2. Highlights 2021 3. Kerngegevens 4.  Verslag van  
de Beheerder

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.  Jaarrekening 7. Overige gegevens Bijlagen



51/94 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property FundVerhalen van huurders

De bereidheid van de eigenaar om hierin te investeren is dan heel 

prettig. Dat geeft de huurder het gevoel dat er een langetermijn-

beleid is. Dat was voorheen wel anders.

“We zijn een branche die je niet zomaar verkast en dat maakt dat 

het ook een interessant object is om in de verhuur te hebben”, 

denkt Wouter. Voor de huurders is het fijn als de eigenaar die 

langere termijnvisie heeft. Niet alleen met het rendement maar ook 

met investeringen in het pand. Zo’n partij is dit Fonds precies! 

Investeren voor de lange termijn is zorgen voor elkaar.

Ondernemende zorgverleners
De huurders ondernemen samen ook het een en ander voor een 

professionelere uitstraling. Ze onderzoeken een gezamenlijke 

huisstijl en hebben plannen om in de gemeenschappelijke ruimten 

een ontmoetingsplek te creëren, de bewegwijzering in het pand te 

verbeteren en het meubilair op elkaar af te stemmen.

Er is zelfs een commissie in het leven geroepen die onderzoekt hoe 

ze de zichtbaarheid naar buiten toe kunnen vergroten, maar ook de 

interne communicatie het beste kunnen inrichten. 

“Tegelijkertijd zijn wij zorgverleners én ondernemers. Dat is nog 

wel eens een ingewikkelde combinatie. Ons tarief wordt tenslotte 

bepaald door een ander en dat maakt het ondernemersplaatje 

heel lastig”, vindt Wouter. Dan moeten er dus keuzes gemaakt 

worden. Keuzes die je ook moet verantwoorden naar de andere 

huurders. Natuurlijk heeft iedereen profijt van deze initiatieven, 

maar voor een grote huurder als de fysiopraktijk, is het natuurlijk 

een andere uitgave met een groter belang dan voor de SHL-groep 

(Stichting huisartsen laboratorium) die een ruimte huurt voor 

bloedafname. 

Wouter vertelt dat de huurdersvereniging wel wat budget heeft 

voor de plannen, maar of dit voldoende is om alles ook uit te 

voeren is nog maar de vraag. Hoewel ze bij De Flair al blij zijn met 

alles wat Syntrus Achmea doet, staan zij natuurlijk open voor alle 

bijdragen of hulp vanuit de eigenaar. Al dan niet via beheerder 

vb&t.

 

Alle eerstelijnszorg onder één dak 
De inwoners waarderen nog steeds enorm dat alles onder één dak 

te vinden is. Omdat de zorgverleners elkaar hier kennen, is de zorg 

beter op elkaar afgestemd. Wouter: “Het zijn korte lijnen waardoor 

je praktische en betrouwbare zorg kunt geven.” 

Wouter heeft nog geen goed beeld over een goede invulling van 

anderhalvelijns gezondheidszorg. Dat ziet hij op korte termijn dan 

ook niet in Gilze gebeuren. Enerzijds heeft hij twijfels vanwege de 

kosten en anderzijds vanwege het waarborgen van de kwaliteit. 

Fysiopraktijk Gilze is een tevreden huurder
Met zo’n groot, ouder pand is natuurlijk niet alles perfect. “Als je 

voelt dat er goed voor je gezorgd wordt door een partij die het 

pand goed aankan, geeft dat een comfortabel gevoel om te huren. 

Dat is een zorg minder en heel erg prettig”. 

Over De Flair
Het gebouw De Flair, in Gilze, heeft een oppervlak van 2.928 m2. 

Begin 2015 opende deze locatie het zorgcentrum waar men 15 

verschillende zorgdisciplines vindt. Men vindt daar bijvoorbeeld een 

huisartsenpraktijk, een apotheek, een fysiotherapeut, een podothe-

rapeut en een verloskundigenpraktijk. Ook de SHL-groep heeft er 

een ruimte waarin zij bloedafnamen verzorgen.

Wouter Beijsens, 
mede-eigenaar van Fysiotherapie Gilze
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 31-12-2021 31-12-2020

Activa

Vastgoed in exploitatie 1 494.804 466.062

Lease-incentives 2 382 448

Vastgoed in ontwikkeling 3 74.346 56.657

Vastgoedbeleggingen 569.532 523.167

Deelnemingen 4 16 15

Beleggingen in deelnemingen 16 15

Beleggingen 569.548 523.182

Vorderingen 5 173 374

Overlopende activa 6 286 430

Vorderingen 459 804

Geldmiddelen 7 9.619 19.312

Overige activa 9.619 19.312

Totaal activa 579.626 543.298

 VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Inbreng participanten 8 467.592 451.919

Herwaarderingsreserve 9 104.652 84.388

Overige reserves 10 -35.908 -18.644

Onverdeeld resultaat boekjaar 11 38.803 20.267

Totaal Netto Activa 575.139 537.930

Passiva

Crediteuren 12 557 1.050

Overige schulden 13 3.930 4.318

Kortlopende schulden 4.487 5.368

Totaal eigen vermogen en passiva 579.626 543.298
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Huuropbrengsten 14 23.376 20.479

Aan huurders doorbelaste servicekosten 1.838 1.655

Overige exploitatieopbrengsten 731 530

25.945 22.664

Servicekosten 15 1.933 1.688

Exploitatiekosten 16 4.757 4.124

6.690 5.812

Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen 19.255 16.852

Opbrengsten uit deelnemingen 17 -1 -1

Opbrengsten uit deelnemingen -1 -1

Gerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

18 1.908 2.099

Gerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen

1.908 2.099

Ongerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

19 20.789 3.912

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen

20.789 3.912

Overige opbrengsten 20 25 405

Som der bedrijfsopbrengsten 41.976 23.267

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Som der bedrijfsopbrengsten 41.976 23.267

Beheerkosten 21 2.770 2.579

Bewaarkosten 22 55 50

Overige kosten 23 348 371

Som der bedrijfslasten 3.173 3.000

Resultaat na belastingen 38.803 20.267
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Resultaat na belastingen 38.803 20.267

Gerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

18 -1.908 -2.099 

Ongerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

19 -20.789 -3.912 

Opbrengsten uit deelnemingen 17 1 1 

Mutatie vorderingen 5, 6 345 51

Mutatie kortlopende schulden 13 -881 -1.429

Aankopen van en investeringen in 
vastgoedbeleggingen

1, 3 -34.472 -79.399 

Verkopen van vastgoedbeleggingen 18 10.738 8.040 

Verstrekte lease-incentives 2 -18 -123 

Amortisatie lease-incentives 2 84 81 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -8.097 -58.522

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stortingen 8 5.000 81.000

Uitkering interim- en slotdividend in contanten aan 
participanten

11 -6.596 -5.281 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.596 75.719

Mutatie geldmiddelen -9.693 17.197

Verloopoverzicht geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 19.312 2.115

Mutatie geldmiddelen 7 -9.693 17.197

Geldmiddelen per 31 december 9.619 19.312
Amsterdam, De Banne
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Toelichting op de balans en  
winst-en-verliesrekening

Algemene informatie
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund (het Fonds) is 

opgericht bij notariële akte op 4 april 2008. Het Fonds is gezeteld in 

Amsterdam-Duivendrecht, MediArena 5-8. Het Fonds heeft geen 

personeel in dienst.

De beheeractiviteiten van het Fonds worden verricht door Syntrus 

Achmea Real Estate & Finance B.V. (de Beheerder). Het vastgoed-

management wordt uitgevoerd door externe vastgoedbeheerders 

en vastgoedmanagers.

De Stichting Achmea Dutch Health Care Property Fund (Stichting 

Bewaarder) is juridisch rechthebbende ten aanzien van alle 

vermogens bestanddelen van het Fonds. De Stichting Bewaarder 

houdt deze aan in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het 

Fonds. Het Bestuur van de Stichting Bewaarder wordt gevormd 

door de Beheerder. De Stichting Bewaarder staat ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 34298935.

Om uitvoering te geven aan de Alternative Investment Fund Managers 

Directive (AIFMD) heeft de Beheerder BNP Paribas Securities 

Services S.C.A. als AIFMD Bewaarder van de door hem beheerde 

fondsen aangesteld in 2014.

De jaarrekening wordt, tenzij anders aangegeven, gepresenteerd in 

euro’s, afgerond op duizend tallen. In de balans, de winst-en-verlies-

rekening en het kasstroom overzicht zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteits-

veronderstelling. Ultimo 2021 heeft het Fonds investerings-

verplichtingen inzake activa in ontwikkeling. Het Fonds heeft een 

positief operationeel resultaat en beschikt over de mogelijkheid om 

investeringstoezeggingen af te roepen.

De jaarrekening is op 21 april 2022 goedgekeurd in de Vergadering 

van Participanten.

Doelstelling
Het Fonds beoogt waardevermeerdering op lange termijn alsmede 

inkomsten ten behoeve van zijn participanten te realiseren door te 

beleggen in registergoederen in de sector zorgvastgoed. Daarnaast 

zal het Fonds, met hetzelfde oogmerk, registergoederen in de 

zorgsector (laten) (her)ontwikkelen, een en ander indien en voor 

zover toegelaten binnen de criteria voor fiscale beleggingsinstellingen. 

Het Fonds stelt zich ten doel om op basis van een tienjaars-

gemiddelde ten minste een rendement van 7% per jaar te realiseren. 

Dit doelrendement is tevens de benchmark waartegen de behaalde 

rendementen van het Fonds afgezet kunnen worden.

Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Fiscale positie
Het Fonds is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands 

fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale  

beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op  

de Vennootschapsbelasting 1969 en is onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%.

Het Fonds voldoet aan de volgende voorwaarden die van toepassing 

zijn op het regime van de fiscale beleggingsinstelling:

•  Aandeelhouderseisen: van het totaal aantal participatiebewijzen 

van het Fonds mag 45% of meer niet worden gehouden door één 

of twee of meer verbonden lichamen, niet zijnde fiscale beleggings-

instellingen die zijn onderworpen aan een in enige vorm naar de 

winst geheven belasting, dan wel één of twee of meer verbonden 

lichamen waarvan de winst in een zodanige belasting wordt 

betrokken bij de gerechtigden tot het vermogen of tot de winst 

van die lichamen. Voorts mag een belang in het Fonds niet, door 

tussenkomst van een niet binnen Nederland gevestigd fonds voor 

gemene rekening of gevestigde aandelen- vennootschap, voor 

25% of meer berusten bij in Nederland gevestigde lichamen. 

•  Financieringsratio’s: beleggingen in onroerende zaken, de rechten 

waaraan deze zijn onderworpen en vastgoeddeelnemingen mogen 

voor maximaal 60% van hun fiscale boekwaarde worden gefinancierd 

met vreemd vermogen. Voor overige beleggingen geldt een 

maximum van 20% van hun fiscale boekwaarde.

•  Activiteiteneis: het doel en de feitelijke werkzaamheid van het 

Fonds mag slechts bestaan uit het beleggen van vermogen.

•  Uitdelingsverplichting: het Fonds dient niet later dan in de achtste 

maand na afloop van het boekjaar de Voor Uitdeling Beschikbare 

Winst uit te keren aan de participanten. Een door het Fonds 

gevormde herbeleggingsreserve en afrondingsreserve maken in 

beginsel geen deel uit van deze winst. 

Een herbeleggingsreserve bestaat uit het saldo van ongerealiseerde 

en gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen, al dan niet 

bij vervreemding.
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•  Eis van gelijke winstverdeling: de door het Fonds ter beschikking te 

stellen winst wordt gelijkelijk op de participatiebewijzen uitgekeerd.

Het Fonds dient in beginsel 15% dividendbelasting in te houden op 

de dividenden die aan de participanten worden uitgekeerd tenzij 

sprake is van de toepassing van een (inhoudings)vrijstelling.

Voor zover de Beheerder bekend, voldoet het Fonds aan de  

wettelijke vereisten. Zolang het Fonds aan de voorwaarden blijft 

voldoen en daarmee de status van fiscale beleggingsinstelling 

behouden blijft, wordt noch bij de bepaling van de winst noch bij 

de bepaling van de reserves rekening gehouden met belastingdruk. 

Over de fiscale resultaten van de dochtervennootschappen die niet 

de status van fiscale beleggingsinstelling genieten, kan evenwel 

vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Verbonden partijen
Van met het Fonds verbonden partijen is sprake wanneer natuurlijke 

personen of entiteiten, of met deze personen of deze entiteiten 

verbonden partijen, invloed van betekenis uitoefenen op het Fonds.

Transacties van betekenis die hebben plaatsgevonden met 

verbonden partijen worden toegelicht voor wat betreft hun aard, 

hun omvang en overige voor het inzicht in de jaarrekening van 

belang zijnde informatie.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 

te kunnen toepassen, is het nodig dat de Beheerder van het Fonds 

zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de 

Beheerder van het Fonds schattingen maakt die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 

voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 Burgerlijk Wetboek 

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen in de toelichting op de jaarrekeningposten vastgoed  

in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden door de Beheerder van 

het Fonds voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herzieningen 

gevolgen hebben. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken 

van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Algemene toelichting
De activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgingsprijs of de reële waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 

is dat de toekomstige economische voordelen naar het Fonds zullen 

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-

steld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 

een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige 

economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met  

betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn over -

gedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de 

balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet 

meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer 

wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 

toekomstige voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van  

de waarde.

Stelselwijziging 
In de jaarrekeningen 2020 en daarvoor werden per 31 december de 

dividenduitkeringen in contanten inclusief dividendbelasting binnen 

de overige schulden gepresenteerd (na resultaatbestemming). 

Om het inzicht in de nog uit te keren dividenden aan participanten 

te bevorderen, worden met ingang van het boekjaar 2021 zowel het 

voorgestelde contant uit te keren dividend als het in participaties 

uit te keren dividend gepresenteerd onder het onverdeeld resultaat 

boekjaar binnen het eigen vermogen (voor resultaatbestemming). 

Op het moment van dividenduitkering wordt het contant dividend 

(onder inhouding van de dividendbelasting) aan de participanten 

uitgekeerd en het bedrag aan dividend in participaties verantwoord 

onder inbreng participanten.

 

De stelselwijziging is in de jaarrekening 2021 retrospectief verwerkt 

per 1 januari 2021 en de vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig 

aangepast. De verwerking is weergegeven in de toelichting op het 

eigen vermogen op pagina 68. Deze stelselwijziging betekent een 

toename van het eigen vermogen per 1 januari 2020 met 

€ 4.176.000 met een overeenkomstige afname van de overige 

schulden. De stelsel wijziging heeft geen effect op het resultaat van 

2020 en 2021. 

1.  Over Achmea  
Dutch Health Care 
Property Fund

2. Highlights 2021 3. Kerngegevens 4.  Verslag van  
de Beheerder

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.  Jaarrekening 7. Overige gegevens Bijlagen



58/94 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property Fund6. Jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen, anders dan hetgeen hiervoor 

toegelicht, van waardering van activa en passiva en van resultaat-

bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vastgoed in exploitatie
Vastgoed in exploitatie zijn objecten die ter belegging worden 

aangehouden met het oog op het genereren van huurinkomsten  

en waardegroei. Aankopen worden initieel verwerkt tegen kostprijs 

inclusief transactiekosten. Vastgoed in exploitatie wordt vervolgens 

gewaardeerd tegen reële waarde.

Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in de winst-en- 

verliesrekening verantwoord. Voor ongerealiseerde waarde-

veranderingen, voor zover de reële waarde hoger is dan de  

historische kostprijs, wordt voor het verschil tussen de reële  

waarde en de historische kostprijs een herwaarderingsreserve 

gevormd. De mutatie wordt ten laste of ten gunste van de overige 

reserves gebracht. Vervolginvesteringen op het object worden 

alleen geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat de uitgaven in  

de toekomst zullen leiden tot meer opbrengsten en de uitgaven 

voldoende betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.  

Alle andere reparatie- en onderhoudskosten worden in de  

winst-en-verlies rekening verantwoord in de periode waarin de 

werkzaamheden worden verricht.

De reële waarde is de waarde van het object in een actieve markt, 

rekening houdend met de staat van het object, de locatie en andere 

specifieke kenmerken (marktwaarde). In het geval van verkoop van 

vastgoed in exploitatie wordt het verschil tussen de verkoopop-

brengst en de boekwaarde (zijnde de laatst getaxeerde waarde), 

de verkoopkosten en eventuele geactiveerde lease-incentives op 

het moment van verkoop verantwoord in de winst-en-verlies-

rekening onder gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedbeleggingen.

Waardebepaling vastgoed in exploitatie
De marktwaarde wordt door externe taxateurs bepaald volgens  

de algemeen bekende taxatiestandaarden zoals deze door het 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zijn voorgeschreven. 

NRVT hanteert als marktwaardebegrip de marktwaarde. Dit is het 

geschatte bedrag waartegen een vastgoedobject tussen een 

bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke 

marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op 

de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, 

prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

De door NRVT onderschreven, en geaccepteerde, taxatie-

methodieken zijn de contantewaardemethode of discounted- 

cashflowmethode (DCF-methode) en de conventionele methode 

(huurwaarde kapitalisatiemethode). In het algemeen wordt de 

DCF-methode als leidend beschouwd voor de bepaling van de 

marktwaarde. Deze methode is gebaseerd op de toekomstig te 

verwachten kasstromen voor een minimale periode van tien jaar, 

een disconteringsvoet die de huidige markt en de onzekerheid van 

het bedrag en de periode vertegenwoordigt en een aanname van 

de restwaarde in het laatste jaar. De parameters die worden 

gehanteerd bij de DCF-methode worden mede bepaald door 

huidige huurovereenkomsten, andere relevante contracten en door 

externe factoren zoals de economische ontwikkelingen en recente 

markthuren voor vergelijkbare objecten op overeenkomende locaties 

en in een dergelijke staat. Tevens wordt rekening gehouden met 

eventuele leegstand en lease-incentives. De te verwachten 

huurgroei is gebaseerd op indexafspraken en de verwachte 

economische ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met 

de specifieke kenmerken van het betreffende object.

Taxaties worden uitgevoerd door externe taxateurs, met erkende  

en professionele kwalificaties (Nederlands Register Vastgoed 

Taxateurs, NRVT ingeschreven). Elke drie jaar worden de objecten 

van taxateur gewisseld.

Lease-incentives
Huurvrije perioden en door het Fonds gedane investeringen of 

verstrekte vergoedingen aan huurders (zogenaamde lease- 

incentives) worden op lineaire basis toegerekend aan de looptijd 

van de huurovereenkomsten en geamortiseerd ten laste of ten 

gunste van de huuropbrengsten.

Bij de bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 

worden, om dubbeltellingen te voorkomen, de geactiveerde lease- 

incentives gecorrigeerd op de uitkomsten van de waarderingen.  

Dit betekent dat de taxatiewaarde gelijk is aan de optelsom van 

boekwaarde van de vastgoedbeleggingen en de boekwaarde van 

de lease-incentives.

Vastgoed in ontwikkeling
Objecten (projecten) die ontwikkeld worden om vervolgens te 

worden toegevoegd aan de portefeuille vastgoed in exploitatie 

worden tijdens de ontwikkeling geclassificeerd als vastgoed in 

ontwikkeling. De kostprijs bestaat uit kosten die direct betrekking 

hebben op het project (zoals kosten van grond en terreinen, 

aannemer, architect, adviseurs en verzekeringen). Aan de projecten 

worden geen interne ontwikkelingskosten, indirecte kosten of rente-

kosten toegerekend. Vastgoed in ontwikkeling wordt vervolgens 

gewaardeerd tegen reële waarde.
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Objecten worden geacht niet meer in ontwikkeling te zijn indien de 

eerste overdracht heeft plaatsgevonden na gereedkomen van het 

object door de ontwikkelaar van het Fonds. Projecten met deel -

opleveringen worden in zijn geheel meegenomen in het waarderings-

proces. Een waardemutatie wordt naar rato toegerekend aan het 

opgeleverde deel en het deel dat nog in ontwikkeling is per jaareinde.

Waardebepaling vastgoed in ontwikkeling
De taxateur gebruikt voor het opstellen van het taxatierapport  

en de bepaling van de reële waarde op de peildatum de meest 

recente NRVT-richtlijnen. De taxatiemethodiek is gebaseerd op  

de DCF-methode. De waarde op basis van een NRVT-taxatie  

wordt vastgesteld door de contante waarde te berekenen van alle 

nettokasstromen over een periode van ten minste tien jaar. Bij de 

waardering wordt uitgegaan van de waarde van het object na  

voltooiing van de ontwikkelactiviteiten, verminderd met de resterende 

kosten voor de voltooiing van het object en een aanpassing van de 

opbrengst en risico’s. De waarde wordt contant gemaakt naar de 

peildatum.

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 

volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto-

vermogenswaarde per 31 december. Mutaties in de netto-

vermogenswaarde ten opzichte van vorig boekjaar worden gesplitst 

verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder opbrengsten  

uit deelnemingen en ongerealiseerde waardeveranderingen van 

deelnemingen. Voor ongerealiseerde waardeveranderingen boven 

de historische kostprijs wordt ten laste van de overige reserves een 

herwaarderingsreserve gevormd voor zover het vermogen van de 

deelneming niet vrij uitkeerbaar is.

Indien de waardering van een deelneming volgens de netto-

vermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

Indien en voor zover het Fonds in deze situatie geheel of gedeelte-

lijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige 

voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 

staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd  

op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op  

het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden 

grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, 

uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen en 

overige schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste 

opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen
Vorderingen worden initieel verwerkt tegen de reële waarde van  

de tegenprestatie en na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 

disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk  

aan de nominale waarde van de vorderingen.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering  

gebracht op de boekwaarde van de vordering. Een voorziening 

voor oninbaarheid van vorderingen wordt opgenomen wanneer 

objectief vaststaat dat het Fonds het risico loopt dat het niet in 

staat zal zijn het gehele te vorderen bedrag te innen.

Hiertoe wordt elk kwartaal de mate van incasseerbaarheid op  

individueel huurdersniveau bepaald. Indicatoren voor oninbaarheid 

zijn onder meer significante financiële moeilijkheden van een 

debiteur, de omvang van ontvangen bankgaranties en niet-nakoming 

van betalingscondities. De mutatie in de voorzieningen wordt in de 

winst-en-verliesrekening verwerkt onder de exploitatiekosten. 

Indien vorderingen oninbaar zijn, worden deze ten laste van de 

voorziening afgeschreven. Indien later blijkt dat afgeschreven 

vorderingen alsnog kunnen worden geïnd, worden de geïnde 

bedragen ten gunste van de exploitatiekosten in de winst-en- 

verliesrekening verantwoord.

Geldmiddelen
Geldmiddelen bestaan uit banktegoeden en niet direct  

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder  

de overige schulden. Geldmiddelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde.

Overige schulden
Overige schulden worden initieel verwerkt tegen de reële waarde 

van de tegenprestatie en na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Totaal Netto Activa

Inbreng participanten
De inbreng van participanten bestaat uit het door participanten 

ingebracht kapitaal verminderd met onttrekkingen als gevolg van 

uittredingen.
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Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve uit hoofde 

van ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 

en deelnemingen. Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in 

de winst-en-verliesrekening verantwoord. Voor ongerealiseerde 

waardeveranderingen, voor zover de reële waarde hoger is dan de 

historische kostprijs, wordt voor het verschil tussen de reële waarde 

en de historische kostprijs een herwaarderingsreserve gevormd.  

De mutatie wordt ten laste of ten gunste van de overige reserves 

gebracht. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel 

actief en bestaat uit waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 

met een reële waarde hoger dan de historische kostprijs. Voor een 

deelneming is dit van toepassing voor zover het vermogen van de 

deelneming niet vrij uitkeerbaar is.

Overige reserves
De overige reserves bestaan uit het gecumuleerde niet-uitgekeerde 

resultaat uit het verleden en uit ongerealiseerde waardeveranderingen 

van vastgoedbeleggingen met een reële waarde lager dan de  

historische kostprijs.

Onverdeeld resultaat boekjaar
Dit betreft het resultaat van het boekjaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-

waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 

over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord 

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens 

bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde 

vastgoedbeleggingen.

Opbrengsten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 

wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samen-

hangend met een vermeerdering van een actief of een verminde-

ring van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kosten worden 

verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden  

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Huuropbrengsten
Vastgoedbeleggingen zijn uitsluitend verhuurd op basis van  

operationele huurovereenkomsten. Huuropbrengsten uit vastgoed-

beleggingen worden lineair in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst.  

De verantwoorde huuropbrengsten bestaan uit de theoretische 

huuropbrengsten verminderd met eventuele financiële leegstand  

en lease-incentives (huurkortingen).

Verstrekte lease-incentives worden geamortiseerd als integraal  

deel van de totale huuropbrengst. In de huuropbrengsten zijn niet 

begrepen de bedragen die aan huurders in rekening worden 

gebracht als servicekosten.

Overige exploitatieopbrengsten
Hieronder worden opgenomen de aan de verslagperiode toe  

te rekenen overige exploitatiegerelateerde opbrengsten zoals 

btw-compensatie ontvangen van huurders, afkoop van huur -

contracten door huurders en schadeloosstellingen inzake 

verhuurgaranties. Deze worden opgenomen op het moment dat het 

contract is vastgesteld.

Servicekosten
Servicekosten worden als brutobedragen in de winst-en-verlies-

rekening verantwoord en als brutobedragen gespecificeerd in de 

toelichting omdat het Fonds optreedt als principaal. Servicekosten 

hebben betrekking op kosten van gas, water en licht, schoonmaak, 

bewaking en dergelijke, die op grond van de huurovereenkomst 

kunnen worden doorberekend aan huurders. De niet-door-

berekende servicekosten omvatten lasten in het geval van 

leegstaande ruimten en/of andere oninbare servicekosten als 

gevolg van contractuele beperkingen of servicekosten die niet 

verhaalbaar zijn op huurders. De servicekosten van objecten met 

leegstand worden gepresenteerd als servicekosten in plaats van 

exploitatiekosten.

Exploitatiekosten
Hieronder worden opgenomen de aan de verslagperiode toe te 

rekenen exploitatiekosten. Deze omvatten onder andere onder-

houds-, verzekerings-, beheer- en taxatiekosten. Voor (groot) 

onderhoud wordt geen voorziening getroffen. De kosten hiervan 

worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht in 

het jaar van uitvoering.

Opbrengsten uit deelnemingen
Dit betreft het aandeel van het Fonds in de resultaten van de 

deelnemingen.
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Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

worden berekend als het verschil tussen de brutoverkoopopbrengst

verminderd met de boekwaarde, de verkoopkosten en eventuele 

geactiveerde lease-incentives op het moment van verkoop en 

levering van vastgoedobject aan koper.

Ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
Dit betreft waardeveranderingen (het verschil tussen de 

boekwaarde per 1 januari, dan wel aankoopprijs of boekwaarde per 

31 december) van de vastgoedbeleggingen in het boekjaar.

Overige opbrengsten
Hieronder worden onder andere opgenomen de vergoedingen 

inzake de uitgifte van participaties.

Beheerkosten
Hieronder is opgenomen de aan de verslagperiode toe te rekenen 

vermogensbeheervergoeding voor de Beheerder.

Bewaarkosten
De bewaarkosten omvatten de kosten van de AIFMD Bewaarder.

Overige kosten
De overige kosten omvatten fiscale en juridische advieskosten, 

accountantskosten en overige fonds gerelateerde kosten. Verder 

bevatten de overige kosten de rentebaten en -lasten. Deze worden  

verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

de voor belegging beschikbare middelen. Investeringen, desinves-

teringen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. 

Stortingen en onttrekkingen van participanten en betaalde dividen-

den zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.

Financieel risicobeheer
De beleggingsactiviteiten van het Fonds brengen financiële risico’s 

met zich mee. De belangrijkste financiële risico’s hebben betrekking 

op de liquiditeit van het Fonds, de financieringsmarkt, debiteuren, 

faillissement, waardering en financiële verslaggeving.
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FINANCIËLE RISICO'S

Risico Mogelijke impact Beheersing

Liquiditeitsrisico:
Het risico dat het Fonds niet 
beschikt over voldoende liquiditeit 
om aan de verplichtingen te 
voldoen.

Dit kan tot gevolg hebben dat het 
Fonds de verplichtingen niet kan 
nakomen of dat participanten niet 
binnen afzienbare tijd kunnen 
uittreden. Dat kan leiden tot  
additionele kosten, leidend tot een 
slechte beoordeling van het Fonds 
en ontevreden participanten.

Het Fonds gaat geen verplichtingen 
aan die niet zijn afgedekt door 
onvoorwaardelijke investerings-
toezeggingen. De afdeling 
Cashmanagement monitort de 
kasstromen en stelt, in samen-
werking met andere afdelingen, 
maandelijkse kasstroomprognoses 
op. De uitgangspunten van het 
kasstroombeleid zijn vastgelegd in 
het cashmanagementstatuut dat 
periodiek wordt goedgekeurd door 
de Beheerder.
Indien noodzakelijk kan het Fonds 
tijdelijk gebruikmaken van vreemd 
vermogen.

Financiële-marktrisico:  
Het risico dat participanten intreden 
of financiering wordt verkregen 
tegen ongunstige condities.

Onvoldoende financieringsruimte 
voor investeringen, of er moet 
gedwongen verkoop van vastgoed 
plaatsvinden of er ontstaan hogere 
financieringskosten, wat potentieel 
kan leiden tot een lager direct en 
indirect resultaat.

Interne monitoring op basis van 
interne periodieke financiële 
rapportages, waaruit blijkt de 
pijplijnverplichtingen zijn afgedekt 
met onvoorwaardelijke intredings-
toezeggingen en/of tijdelijke  
financieringen (maximaal 25% 
vreemd vermogen).

Debiteurenrisico:
Het risico dat een contractpartner 
van het Fonds zijn materiële 
verplichtingen niet nakomt of  
kan nakomen.

Verlies van huurinkomsten door 
wanbetalingen en faillissementen 
met als gevolg een financiële 
schade voor het Fonds.

Bij het aangaan van contracten 
met derden worden deze (kopers, 
huurders) getoetst op hun krediet-
waardigheid en wordt ingeschat of 
ze aan hun verplichtingen kunnen 
voldoen. Daarnaast heeft de 
Beheerder een actief debiteuren-
beheer. Indien een achterstand 
optreedt, wordt via een stappen-
plan het risico gemitigeerd.

FINANCIËLE RISICO'S

Risico Mogelijke impact Beheersing

Faillissementsrisico:
Het risico dat ontwikkelaars en/of 
aannemers failliet gaan tijdens de 
ontwikkeling van een object voor 
het Fonds.

Faillissement voorafgaand aan de 
bouw beperkt de snelheid van 
opbouw van de portefeuille.
Faillissement gedurende de bouw 
kan effect hebben op de doorloop-
tijd van de bouw en de hoogte van 
de totale kosten om het project 
opgeleverd te krijgen.

De Beheerder monitort de  
financiële kerncijfers van de 
projectontwikkelaars waarmee 
overeenkomsten worden gesloten. 
Het betalen na deeloplevering van 
projecten beperkt mogelijk de 
financiële schade. Het afsluiten van 
verzekeringen om gevolgschade te 
beperken, is een derde mitigerende 
maatregel die is getroffen.

Waarderingsrisico:
Het risico dat de waardering van de 
objecten in de portefeuille niet juist 
geschiedt.

Dit kan leiden tot een lager of 
hoger indirect resultaat en een 
lagere of hogere waardering van 
de waarde van de participatie met 
als gevolg onjuiste informatie aan 
participanten en onjuiste bepaling 
van de waarde van de participaties 
bij in- of uittreding.

Taxaties worden uitgevoerd door 
gerenommeerde onafhankelijke 
externe taxateurs, die periodiek 
gewisseld worden. Deze taxaties 
geschieden in opdracht van de 
onafhankelijke afdeling Taxaties  
en conform een vastgestelde 
procedure waarin de voor  
dit proces van belang zijnde 
checks-and-balances zijn 
ingebouwd. Elk kwartaal worden 
de uitkomsten geanalyseerd en
grote of bijzondere wijzigingen
worden verklaard met recente
huur- en/of marktgegevens.
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FINANCIËLE RISICO'S

Risico Mogelijke impact Beheersing

Verslaggevingsrisico: 
Het risico van onjuiste, onvolledige 
of niet tijdig beschikbare informatie 
op interne beslissingsprocessen of 
die van externe partijen (o.a.  
participanten en toezichthouders).

Dit kan leiden tot reputatieschade 
en mogelijke claims als gevolg van 
onterecht gewekte verwachtingen 
bij participanten.

De Beheerder heeft een gedegen 
systeem van interne controle-
maatregelen en administratief-
organisatorische maatregelen 
geïmplementeerd. Deze resulteren 
in belangrijke checks-and-balances 
ten aanzien van financiële  
rapportages, zoals:
•  betrokkenheid van verschillende 

disciplines bij het opstellen van 
rapportages en (des)-  
investeringsvoorstellen;

•  budgettering en per kwartaal 
cijferanalyse van gerealiseerde 
resultaten;

•  taxatieprocedures;
•  kwartaalrapportages waarin de 

voortgang van portefeuilleplannen 
en de operationele activiteiten in 
detail worden toegelicht;

•  instructies ten aanzien van 
waarderingsgrondslagen,  
rapporteringsdata, alsmede 
interne trainingen op 
verslaggevingsgebied;

•  monitoring van issues door 
tweede lijn (Risk Management  
& Compliance) en Internal Audit 
van Achmea; opvolging van 
issues wordt tevens gemonitord 
in het Audit Committee van de 
fondsen;

•  periodiek beheerderoverleg  
en bespreking van resultaten 
externe accountantscontrole  
met de Advisory Board.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

Activa

1. Vastgoed in exploitatie

Cumulatieve aanschafwaarde 405.899 304.333

Cumulatieve waardeveranderingen 60.163 49.404

Boekwaarde per 1 januari 466.062 353.737

Mutaties

Investeringen 745 1.454

Aankopen 12.646 51.830

Waardeveranderingen 16.319 9.228

Desinvesteringen -8.830 -5.941

Transfer van vastgoed in ontwikkeling 7.862 55.754

28.742 112.325

Cumulatieve aanschafwaarde 417.562 405.899

Cumulatieve waardeveranderingen 77.242 60.163

Boekwaarde per 31 december 494.804 466.062

De portefeuille vastgoed in exploitatie bestaat ultimo 2021 uit 32 objecten (2020: 31 objecten).

De door de taxateur opgestelde reële waarde is door de Beheerder beoordeeld en vastgesteld.

De externe taxaties zijn uitgevoerd door Cushman & Wakefield, Colliers, CBRE en JLL.

Elk object is één keer per kwartaal extern getaxeerd. 

Voor het waarderen van het vastgoed in exploitatie wordt gebruikgemaakt van de kapitalisatiemethode 

en van de contantewaardemethode of de discounted-cashflowmethode (DCF-methode).

De belangrijkste niet (objectief) observeerbare variabelen voor vastgoed in exploitatie zijn:

31-12-2021 31-12-2020

Range
Gewogen  

gemiddelde Range
Gewogen  

gemiddelde

Bruto-aanvangsrendement 3,7% - 7,7% 5,1% 4,0% - 7,2% 4,9%

Disconteringsvoet 4,3% - 6,8% 5,1% 4,8% - 6,9% 5,4%
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

2. Lease-incentives

Stand per 1 januari 448 406

Mutaties 

Verstrekkingen  18  123 

Amortisatie  -84  -81 

 -66  42 

Stand per 31 december 382 448

De lease-incentives hebben voor € 56.000 een resterende looptijd van korter dan 12 maanden  

(2020: € 63.000). Er zijn in 2021 geen nieuwe incentives verstrekt.    

2021 2020

3. Vastgoed in ontwikkeling 

Cumulatieve aanschafwaarde 39.742 68.298

Cumulatieve waardeveranderingen 16.915 23.314

Boekwaarde per 1 januari 56.657 91.612

Mutaties

Investeringen 21.081 26.115

Waardeveranderingen 4.470 -5.316

Transfer naar vastgoed in exploitatie -7.862 -55.754

17.689 -34.955

Cumulatieve aanschafwaarde 54.615 39.742

Cumulatieve waardeveranderingen 19.731 16.915

Boekwaarde per 31 december 74.346 56.657

De portefeuille vastgoed in ontwikkeling bestaat ultimo 2021 uit twee objecten (2020: twee objecten).

De externe taxaties zijn uitgevoerd door Cushman & Wakefield.      

Projecten in ontwikkeling worden voor het eerst extern getaxeerd na de start van de bouw of als de 

Beheerder aanleiding ziet eerder een externe taxatie uit te laten voeren, bijvoorbeeld indien de duur 

tussen aanschaf van het object en start bouw een te lange periode betreft. De waardemutaties zijn in  

het betreffende kwartaal verantwoord. De door de taxateur opgestelde reële waarde is door de 

Beheerder beoordeeld en vastgesteld.  

De gebruikte waarderingstechniek voor vastgoed in ontwikkeling is gebaseerd op de huurwaarde-

kapitalisatiemethode en de discounted-cashflowmethode (DCF-methode).  

    

De belangrijkste niet (objectief) observeerbare variabelen voor vastgoed in ontwikkeling zijn:    

31-12-2021 31-12-2020

Range
Gewogen  

gemiddelde Range
Gewogen  

gemiddelde

Bruto-aanvangsrendement 4,0% - 5,9% 4,2% 6,1% - 6,1% 6,1%

Disconteringsvoet 4,8% - 4,9% 4,9% 5,0% - 5,0% 5,0%
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

4. Deelnemingen 

Stand per 1 januari 15 16

Mutaties in nettovermogenswaarde lopend boekjaar 1 -1 

Stand per 31 december 16 15

LIJST VAN KAPITAALBELANGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

 
Naam

 
Verwerking¹

Kapitaal- 
belang

Control Waardering  
31-12-2021

AIFMD-
regime

Achmea Dutch Health Care Property Fund 
Ontwikkeling B.V. te Amsterdam²

NVM 100% Ja 14 Nee

Achmea Dutch Health Care Property Fund 
Services B.V. te Amsterdam²

NVM 100% Ja 2 Nee

¹ NVM: Vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.     
²  Vanwege het feit dat er geen activiteiten gestart zijn en de deelnemingen van te verwaarlozen betekenis zijn, heeft 

geen consolidatie plaatsgevonden op basis van art. 2:407 lid 1a Titel 9 BW 2.          

31-12-2021 31-12-2020

5. Vorderingen

Huurdebiteuren 431 633

Voorziening dubieuze huurdebiteuren -258 -259

Huurdebiteuren na aftrek voorziening dubieuze huurdebiteuren 173 374

De vorderingen omvatten, evenals in 2020, geen vorderingen met een resterende looptijd van meer dan 

12 maanden.

OUDERDOMSANALYSE HUURDEBITEUREN (NA AFTREK VOORZIENING DUBIEUZE HUURDEBITEUREN)

31-12-2021 31-12-2020

Tot 30 dagen 3 183

Tussen 30 en 60 dagen 30 106

Tussen 60 en 90 dagen 28 29

Meer dan 90 dagen 112 56

173 374

VERLOOPOVERZICHT VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

2021 2020

Stand per 1 januari 259 212

Dotatie 73 153

Onttrekking -74 -106

Stand per 31 december 258 259
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2021 31-12-2020

6. Overlopende activa

Te verrekenen servicekosten 81 206

Omzetbelasting 192 192

Te ontvangen bedragen 13 32

Stand per 31 december 286 430

De overlopende posten omvatten, behoudens de post omzetbelasting, evenals in 2020, geen overlopende 

posten met een resterende looptijd van meer dan 12 maanden.

31-12-2021 31-12-2020

7. Geldmiddelen

Bankrekeningen Coöperatieve Rabobank U.A. 9.619 19.312

Stand per 31 december 9.619 19.312

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van het Fonds. 

2021 2020

Eigen vermogen

8. Inbreng participanten

Stand per 1 januari 451.919 362.953

Stortingen 15.673 88.966

Stand per 31 december 467.592 451.919

De stortingen betreffen stortingen van participanten en uitgekeerd stockdividend van € 10.673.000. 

2021 2020

9. Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari 84.388 76.769

Overboeking van overige reserves 20.264 7.619

Stand per 31 december 104.652 84.388

10. Overige reserves

Stand per 1 januari -18.644 -42.804

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar 20.267 45.026

Overboeking naar herwaarderingsreserve -20.264 -7.619

Slotdividend voorgaand boekjaar -9.392 -6.284

Interim-dividend -7.875 -6.963

Stand per 31 december -35.908 -18.644
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

11. Onverdeeld resultaat boekjaar

Stand per 1 januari 20.267 45.026

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar -20.267 -45.026

Resultaat boekjaar 38.803 20.267

Stand per 31 december 38.803 20.267

Uit te keren aan participanten in contanten

Stand per 1 januari* 0 -4.176

Stelselwijziging 0 4.176

Nieuwe stand per 1 januari 0 0

Totaal Netto Activa 575.139 537.930

* De stand per 1 januari wijkt € 967.000 af van de definitieve jaarrekening 2020 als gevolg van de stelselwijziging.

HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD

2021 2020

Nettoresultaat na belastingen 38.803 20.267

Baten en lasten rechtstreeks in eigen vermogen 0 0

Totaalresultaat per 31 december 38.803 20.267

Voorstel tot resultaatbestemming
De Vergadering van Participanten wordt voorgesteld het resultaat boekjaar als volgt te verdelen:

VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

Resultaat boekjaar 38.803 20.267

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -20.789 -3.912 

Minimaal uit te keren aan participanten 18.014 16.355

Reeds uitgekeerd resultaat boekjaar -7.875 -6.963 

Uit te keren aan participanten 10.139 9.392

Voorstel uit te keren dividend aan participanten in contanten 2.811 4.176 

Voorstel uit te keren dividend aan participanten in participaties 7.328 5.216 

Uit te keren aan participanten per 31 december 10.139 9.392

Het voorgestelde contant uit te keren dividend ad € 2.811.000 (2020: € 4.176.000) en het voorgestelde in 

participaties uit te keren dividend ad € 7.328.000 (2020: € 5.216.000) zijn nog niet verwerkt in de balans 

per 31 december.

31-12-2021 31-12-2020

Intrinsieke waarde (x € 1.000) 575.139 533.754

Aantal uitstaande participaties 420.843 408.670

Intrinsieke waarde per participatie voor resultaatbestemming (in €) 1.366,63 1.307,45

Onder intrinsieke waarde wordt verstaan het zichtbaar eigen vermogen, in deze jaarrekening omschreven als Totaal Netto 
Activa.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2021 31-12-2020

Passiva

12. Crediteuren

Crediteuren 557 1.050

Stand per 31 december 557 1.050

De crediteuren omvatten, evenals in 2020, geen schulden met een resterende looptijd van meer dan  

12 maanden.

31-12-2021 31-12-2020

13. Overige schulden

Te betalen investeringen 13 454

Vooruitontvangen huren 1.971 2.005

Waarborgsommen 1.430 1.153

Te betalen vermogensbeheerkosten 30 118

Te betalen exploitatiekosten 100 157

Omzetbelasting 37 66

Overig 349 364

Stand per 31 december 3.930 4.318

De overige passiva omvatten, behoudens waarborgsommen € 1.430.000 (2020: € 1.153.000),  

geen schulden met een resterende looptijd van meer dan 12 maanden.

Niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen

Investeringsverplichtingen inzake activa in ontwikkeling

AANGEGANE VERPLICHTINGEN PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2021 31-12-2020

Sint Jacob, Amsterdam 2.555 10.598

Eimerssingel, Arnhem 3.354 659

Totaal 5.909 11.257

Overeenkomst met de Beheerder 
Het Fonds heeft een overeenkomst voor onbepaalde tijd met de Beheerder. De overeenkomst zal 

eindigen in geval van ontbinding, vrijwillig defungeren of faillissement van de Beheerder, dan wel een 

besluit met gekwalificeerde meerderheid van de Vergadering van Participanten.

De jaarlijkse vergoeding aan de Beheerder bedraagt 0,50% per miljoen euro beheerde materiële vaste 

activa, financiële vaste activa en geldmiddelen.

Voor acquisitie van bestaand vastgoed en nieuwbouw wordt door Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

een eenmalige acquisitievergoeding aan het Fonds in rekening gebracht. Het tarief voor de acquisitie van 

bestaand vastgoed is 0,2% tot 1,0% van het aankoopbedrag. Het tarief voor de acquisitie en ontwikkeling 

in geval van nieuwbouw door externe projectontwikkelaars is 1,0% tot 2,0% van de stichtingskosten.  

Het tarief voor ontwikkeling in geval van nieuwbouw door de interne projectontwikkelaar van de 

Beheerder is 5,0% tot 6,0% van de stichtingskosten en wordt bij oplevering in rekening gebracht.
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Overeenkomst met de AIFMD Bewaarder     
Om uitvoering te geven aan de Alternative Investment Fund Managers Directive (EU-AIFMD richtlijn 

2011/61/EU) heeft de Beheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance in 2014 BNP Paribas Securities 

Services S.C.A. als Bewaarder van de door hem beheerde fondsen aangesteld.

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar. Er is sprake van een opzegtermijn 

van zes maanden. De Beheerder heeft de overeenkomst nog niet opgezegd en derhalve zal de overeenkomst 

onder dezelfde voorwaarden doorlopen, na afloop van de periode van drie jaar, tot zes maanden na 

daadwerkelijk opzeggen.

De AIFMD Bewaarder heeft volgens de wet de volgende drie kerntaken (artikel 21 AIFMD):

• Het monitoren van de kasstromen van het Fonds.

• Het registreren van activa en vaststellen van het eigendom van activa van het Fonds.

• Toezicht op procedures.

BNP Paribas Securities Services S.C.A. vervult de rol van de Bewaarder vanaf 1 juli 2014.

De AIFMD Bewaarder heeft expliciet in de overeenkomst de aansprakelijkheid conform artikel 21-12 AIFMD 

aanvaard en is op grond van dit artikel aansprakelijk voor de geleverde diensten. De AIFMD Bewaarder is 

eveneens aansprakelijk voor alle andere verliezen indien de AIFMD Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde 

van deze richtlijn met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt.

De AIFMD Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een 

externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk 

waren ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen.

Het honorarium voor BNP Paribas Securities Services S.C.A. bestaat uit een fixed fee van € 20.000 en  

een variabele fee per jaar, zijnde 0,4 basispunten over de waarde van de assets (financiële instrumenten, 

geldmiddelen en overige activa waaronder vastgoedbeleggingen).

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

14. Huuropbrengsten

Eerstelijnszorgcentra 6.595 5.796

Intramurale en particuliere woonzorg 8.555 6.559

Levensloopbestendige woningen 5.080 5.036

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed 3.146 3.088

Totaal 23.376 20.479

De verdeling van de toekomstige kasstromen uit huurcontracten (exclusief deelnemingen) is als volgt:

31-12-2021 31-12-2020

• niet langer dan een jaar na balansdatum 18.465 17.563

• langer dan een jaar, maar niet langer dan vijf jaar na balansdatum 66.895 64.023

• langer dan vijf jaar na balansdatum 111.002 117.512

Dit betreft uitsluitend de huurstromen van het commercieel onroerend goed. Woningen hebben een 

huurcontract voor onbepaalde tijd. Een huurcontract is voor de huurder per maand opzegbaar.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

SPECIFICATIE HUUROPBRENGSTEN 2021

 
 

Theoretische 
huur

 
 
 

Leegstand

Lease-
incentives 

(huur -
korting)

 
Huur- 

opbreng-
sten

Leegstand 
als % van de 

theoretische 
huur

Eerstelijnszorgcentra 7.187 276 316 6.595 3,8%

Intramurale en particuliere woonzorg 9.048 493 0 8.555 5,4%

Levensloopbestendige woningen 5.315 235 0 5.080 4,4%

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed 3.170 24 0 3.146 0,8%

Totaal 24.720 1.028 316 23.376

SPECIFICATIE HUUROPBRENGSTEN 2020

 
 

Theoretische 
huur

 
 
 

Leegstand

Lease-
incentives 

(huur -
korting)

 
Huur- 

opbreng-
sten

Leegstand 
als % van de 

theoretische 
huur

Eerstelijnszorgcentra 5.927 115 16 5.796 1,9%

Intramurale en particuliere woonzorg 6.559 0 0 6.559 2,3%

Levensloopbestendige woningen 5.189 153 0 5.036 0,0%

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed 3.141 53 0 3.088 1,7%

Totaal 20.816 321 16 20.479

2021 2020

15. Servicekosten  

Betaalde servicekosten huurder 1.838 1.655

Servicekosten leegstand 95 33

Totaal 1.933 1.688

2021 2020

16. Exploitatiekosten  

Onderhoudskosten 1.676 1.448

Onroerendezaakbelasting 368 443

Vaste lasten 310 365

Beheerkosten 913 602

Verhuurkosten 123 70

Taxatiekosten 116 148

Marketingkosten 121 89

VvE-bijdrage 379 290

Niet-verrekenbare btw 599 418

Dotatie voorziening dubieuze huurdebiteuren 73 153

Overig 79 98

Totaal 4.757 4.124

De kosten toe te rekenen aan leegstand bedragen circa € 214.000 (2020: € 69.000) en bestaan uit 

belastingen, verzekeringen, planmatig onderhoud, taxatiekosten, beheerkosten en servicekosten 

leegstand.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

17. Opbrengsten uit deelnemingen  

Ongerealiseerde verliezen van deelnemingen -1 -1

Totaal -1 -1

2021 2020

18.  Gerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

 

Gerealiseerde winsten van vastgoedbeleggingen 1.908 2.099

Totaal 1.908 2.099

Verkoopprijs 10.850 8.150

Boekwaarde -8.830 -5.940

Verkoopkosten -112 -111

Totaal 1.908 2.099

2021 2020

19.  Ongerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

 

Ongerealiseerde winsten van vastgoedbeleggingen 23.796 16.569

Ongerealiseerde verliezen van vastgoedbeleggingen -3.007 -12.657

Totaal 20.789 3.912

2021 2020

20. Overige opbrengsten

Vergoedingen inzake de uitgifte van participaties 25 405

Totaal 25 405

2021 2020

21. Beheerkosten

Beheerkosten 2.770 2.579

Totaal 2.770 2.579

Dit betreft beheerkosten die door de Beheerder aan het Fonds in rekening zijn gebracht. De beheerkosten 

zijn verder toegelicht onder de niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen.

2021 2020

22. Bewaarkosten

Bewaarkosten 55 50

Totaal 55 50

Dit betreffen de kosten die door de AIFMD Bewaarder in rekening zijn gebracht. De bewaarkosten zijn 

verder toegelicht onder de niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

23. Overige kosten  

Drukkosten 49 29

Juridische en fiscale advieskosten 32 52

Accountantskosten 37 25

Kosten toezicht AFM 32 17

Vergoedingen Advisory Board/Raad van Toezicht 36 44

Rentelasten inzake bankrekeningen 75 120

Overig 87 84

Totaal 348 371

De accountantskosten betreffen uitsluitend honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over  

het betreffende boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.  

LOPENDE KOSTEN FACTOR (LKF)

2021 2020

LKF o.b.v. gewogen gemiddelde NAV 1,46% 1,43%

LKF o.b.v. gewogen gemiddelde GAV 1,45% 1,42% 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van belang zijn voor het inzicht in  

de jaarrekening.

Transacties met verbonden partijen

Identificatie verbonden partijen
Zowel de Beheerder als zijn directie en hun directe familieleden (echtgenoot of geregistreerd partner  

en eigen kinderen), de leden van de Advisory Board, het Audit Committee en hun directe familieleden 

(echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen) worden door het Fonds als verbonden  

partijen aangemerkt. Tevens worden de aandeelhouder van de Beheerder en de daarmee verbonden 

groepsmaatschappijen door het Fonds aangemerkt als een verbonden partij. Ten slotte worden ook  

de participanten aangemerkt als een verbonden partij.

Transacties met de Beheerder 
Het Fonds heeft het vermogensbeheer aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. uitbesteed. 

Hiervoor heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. over 2021 een vergoeding ontvangen van  

€ 2.770.000 (2020: € 2.579.000). Hiernaast heeft de Beheerder een ontwikkelvergoeding van € 101.000 

(2020: € 765.000) en een acquisitie vergoeding van € 52.000 (2020: € 134.000) aan het Fonds gefactureerd.

Directie en personeelsleden van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. zijn deelnemer in Stichting 

Pensioenfonds Achmea. De leden van de directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. en hun 

directe familieleden hebben geen andere persoonlijke belangen bij de beleggingen van het Fonds.

Beloning van de Beheerder
De totale beloning van directie en personeel van de Beheerder kan als volgt worden gespecificeerd:

BELONING VAN DE BEHEERDER (BEDRAGEN X € 1.000)

Variabel Vast Totaal Fte’s*

Directie n.n.b. 981 981 3,8

Personeelsleden die het risicoprofiel van de 
entiteit in belangrijke mate beïnvloeden

n.n.b. 3.741 3.741 22,0

Overige n.n.b. 32.458 32.458 421,2

Totaal n.n.b. 37.180 37.180 447,0

* Dit betreft een gemiddeld aantal fte’s (exclusief externe medewerkers).

De beloningen hebben betrekking op werkzaamheden voor het beheer van het Fonds en werkzaamheden 

voor het beheer van andere entiteiten waarvoor Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. als Beheerder 

optreedt. 
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Aangezien de informatie voor toerekening niet onmiddellijk beschikbaar is, zijn de beloningen niet 

individueel toegerekend aan het Fonds en de andere entiteiten. De variabele beloning voor 2021, 

dat in 2022 mogelijk wordt uitbetaald, is nog niet bekend. De Beheerder ontvangt geen resultaat-

afhankelijke beloning.

Transacties met de leden van de Advisory Board
De leden van de Advisory Board en hun directe familieleden hebben geen persoonlijk belang bij de 

beleggingen van het Fonds.

Transacties met Achmea B.V. en de daarmee verbonden groepsmaatschappijen 
Het Fonds houdt bankrekeningen aan bij Coöperatieve Rabobank U.A. De Coöperatieve Rabobank U.A. 

is aandeelhouder van Achmea.

De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Periodiek (eenmaal  

per drie jaar) wordt de verzekeringsportefeuille op marktconformiteit beoordeeld. In 2020 heeft een 

screening plaatsgevonden. De uitkomst van de toetsing was dat de premies marktconform zijn. 

Werknemers
Gedurende het jaar 2021 waren er, evenals in 2020, geen werknemers in dienst van het Fonds.

Overige
Gedurende het boekjaar hebben geen onroerendgoedtransacties plaatsgevonden met participanten.

Amsterdam, 21 april 2022

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
De heer A.J. van der Wal, directievoorzitter

Mevrouw M.A.H.G. Hendrickx, directeur Financiën

De heer B. van der Gijp, directeur Vastgoed

De heer B.G.R. Oudega, directeur Hypotheken

Zevenaar, Wonen bij September
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Reglementaire bepalingen inzake de resultaatbestemming

De artikelen 19.1 tot en met 19.3 uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring volgens het Informatie 

Memorandum kunnen als volgt worden samengevat: In oktober van elk jaar verricht het Fonds een 

tussentijdse voorlopige winstuitkering, gebaseerd op een schatting van het direct resultaat in het 

voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het Fonds vervolgens een voorlopige winstuitkering. 

Deze voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de schatting van het direct resultaat in het 

voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige winstuitkeringen). 

 

Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slotdividend vast. Indien blijkt dat het direct 

resultaat groter is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan keert het Fonds 

vervolgens in juli slotdividend uit. Indien blijkt dat het direct resultaat kleiner is dan de reeds verrichte 

voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor 

zover uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de participanten hetgeen zij te veel 

ontvangen hebben te retourneren voor zover uitkering in contanten plaatsvond. 

 

Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividendbeleid indien dit noodzakelijk is om te 

voldoen aan de FBI-criteria. Uitkering van dividend vindt in beginsel plaats in de vorm van participaties. 

Voor de uitgifte van dergelijke participaties worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan 

uitkering in contanten plaatsvinden.

7. Overige gegevens

Haarlem, Schalkstad
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de vergadering van participanten en de beheerder van Achmea Dutch Health Care Property Fund

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2021 van Achmea Dutch 

Health Care Property Fund gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Achmea Dutch Health Care Property Fund per 31 december 

2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

•  de balans per 31 december 2021;

•  de winst- en verliesrekening over 2021;

•  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere 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 Achmea Dutch Health Care Property Fund (verder: de beleggingsentiteit) zoals 

vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-

heidsregels 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

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 voor het bestuursverslag en de 

overige gegevens.

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 controle-

werkzaamheden bij de jaarrekening.

De beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs-

verslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening
Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. is als beheerder van de beleggingsentiteit verantwoordelijk 

voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 

BW. In dit kader is de beheerder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de 

beheerder 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 beheerder afwegen of de beleggingsentiteit in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
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Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de beheerder de jaarrekening opmaken op basis van 

de continuïteitsveronderstelling, tenzij de beheerder het voornemen heeft om de beleggingsentiteit te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De 

beheerder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

beleggingsentiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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 fouten of fraude 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 controlewerkzaam-

heden 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 beleggingsentiteit;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door de beheerder 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 beleggingsentiteit haar 

activiteiten 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 beleggingsentiteit 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.

Wij communiceren met de beheerder en het Audit Committee (van de fondsen) 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.

Den Haag, 21 april 2022

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. M.J. Knijnenburg RA

1.  Over Achmea  
Dutch Health Care 
Property Fund

2. Highlights 2021 3. Kerngegevens 4.  Verslag van  
de Beheerder

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.  Jaarrekening 7. Overige gegevens Bijlagen



Bijlagen

Amsterdam, De Banne



79/94 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property FundBijlage I. Vijfjarenoverzicht

ACHMEA DUTCH HEALTH CARE PROPERTY FUND (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020 2019 2018 2017

Aantal objecten  34  33  31 25  20 

Omvang beleggingen  569.548  523.182  445.771  338.981  261.498 

Totaal Netto Activa (NAV)  575.139 537.930 441.964 342.914 261.173

Gross Asset Value (GAV)  579.626  543.298  448.741  345.106  268.157 

Aankopen en investeringen¹  34.472  79.399  74.401  63.076  38.363 

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV NAV 0,60% 0,63% 0,65% 0,63% 0,67%

Bruto-aanvangsrendement² 5,1% 4,9% 5,2% 5,3% 5,8%

Bruto/netto (exploitatiekosten in % van de 
huuropbrengsten)

20,3% 20,1% 16,1% 14,0% 11,5%

Theoretische jaarhuur Fonds  24.762  23.738  18.811  16.411  12.854 

Werkelijke huursom Fonds  23.852  23.256  18.449  15.961  12.419 

Mutatie like for like huuropbrengsten -1,1% 4,0% 2,2% 1,1% 1,6%

Bezettingsgraad 96,8% 98,6% 98,9% 98,3% 97,6%

Huuropbrengsten en overige 
exploitatieopbrengsten

 24.107  21.009  17.583  14.863  11.147 

Exploitatiekosten en servicekosten³  -4.852  -4.157  -2.752  -2.029  -1.239 

Direct resultaat uit vastgoedbeleggingen 19.255 16.852 14.831 12.834 9.908 

ACHMEA DUTCH HEALTH CARE PROPERTY FUND (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020 2019 2018 2017

Totaal direct resultaat⁴ 16.107 14.256 12.604 11.211 8.678 

Totaal indirect resultaat⁴  22.696  6.011  32.422 14.449  18.702 

Totaal beleggingsresultaat⁴ 38.803 20.267 45.026 25.660 27.380 

Beschikbaar voor participanten 18.014 16.355 12.604 11.211 8.678 

Reeds uitgekeerd aan participanten -7.875 -6.963 -6.320 -4.871 -3.888 

Nog uit te keren aan participanten 10.139 9.392 6.284 6.340 4.790 

Financieel rendement

Direct rendement 3,0% 2,8% 3,3% 3,7% 3,8%

Indirect rendement 4,2% 1,3% 8,7% 4,9% 8,1%

Totaalrendement⁴ 7,2% 4,1% 12,0% 8,6% 11,9%

Financieel rendement – in exploitatie

Direct rendement 4,1% 3,6% 3,9% 4,1% 4,8%

Indirect rendement 3,4% 2,4% 5,2% 5,4% 10,6%

Totaalrendement 7,6% 6,0% 9,1% 9,5% 15,4%

Bijlage I. Vijfjarenoverzicht

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)
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ACHMEA DUTCH HEALTH CARE PROPERTY FUND (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020 2019 2018 2017

Looptijdrendement 

10-jaars historische IRR 8,2% 9,1% 9,4%

Aantal participanten  20  17  17  12  13 

Aantal participaties  420.843  408.670  340.016  285.565  228.390 

Gemiddeld aantal uitstaande participaties 415.118 384.330 322.009 264.655 215.895

Participatiewaarde voor resultaatbestemming 
(in €)

1.366,63 1.307,45 1.296,93 1.192,81 1.134,04

¹ De aankopen en investeringen bedroegen in 2021 € 12,6 miljoen respectievelijk € 21,8 miljoen, inclusief deelnemingen.
² De brutojaarhuur uitgedrukt in procenten van de investering op basis van gewogen gemiddelde vastgoed in exploitatie.
³  In de jaarrekening worden de door te belasten servicekosten gesplitst weergegeven in de winst-en-verliesrekening. 

Voor het vijfjarenoverzicht worden de servicekosten echter conform voorgaande jaren gesaldeerd gepresenteerd onder 
deze regel.

⁴ Het totaal direct en indirect resultaat (in €) sluiten niet direct aan op de winst-en-verliesrekening. 

Bijlage I. Vijfjarenoverzicht

 (VERVOLG)

Woerden, MC Iepenhof
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Bijlage II. Profiel van het Fonds

Onze missie
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund belegt in zorg -

vastgoed en beoogt hiermee voor zijn participanten een duurzaam 

rendement te behalen tegen een beperkt risico. Het Fonds wil de 

logische partner zijn voor beleggers, zorginstellingen en bewoners 

voor het beleggen, wonen en werken in comfortabel, veilig, 

duurzaam, goed gespreid en goed renderend zorgvastgoed. 

Het Fonds maakt gebruik van de vastgoedexpertise en de 

marktkennis van de Beheerder om in te spelen op enerzijds de

hervormingen in de zorgmarkten en anderzijds op de toenemende 

vergrijzing en de individualisering van de zorgbehoefte in de 

samenleving. Het Fonds belegt in zorgvastgoed, dat het deels 

zelf laat ontwikkelen. Daarmee levert het Fonds een bijdrage aan 

specifieke, op de doelgroepen afgestemde, woon- en zorgvoor-

zieningen. Door het vastgoed en de zorgcomponent goed op elkaar 

af te stemmen, creëert het Fonds in financiële en maatschappelijke 

zin meerwaarde.

Doel van het Fonds
Voor zijn beleggers beoogt het Achmea Dutch Health Care 

Property Fund een aantrekkelijk financieel rendement te behalen. 

Het Fonds belegt daarvoor in Nederlands zorgvastgoed en speelt 

daarmee in op de toenemende en veranderende zorgvraag. Het 

doel is het bieden van kwalitatief hoogstaand (zorg)vastgoed dat 

voldoet aan de wensen van de bewoners en zorgverleners en dat de 

toekomstbestendigheid van de zorg waarborgt. 

Het Fonds biedt bewoners en medewerkers een veilige, fijne, 

moderne werk- en woonomgeving die eenvoudig aan te passen is 

aan de veranderende zorgbehoefte.

Het Fonds neemt zorginstellingen het vastgoedvraagstuk uit 

handen, zodat zij zich kunnen focussen op het verlenen van zorg, 

en wij bieden hun personeel een passende en prettige werk -

omgeving. Bewoners hebben de mogelijkheid om langer en op 

een comfortabele wijze in hun vertrouwde omgeving te blijven 

wonen. Door de combinatie van zorgfuncties in één gebouw, 

geënt op de zorgvraag in de omgeving, dragen wij eraan bij 

dat verschillende zorgdiensten voor eenieder binnen handbereik 

zijn.

Participanten
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund belegt primair voor 

institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en 

charitatieve instellingen. Het belegd vermogen van het Fonds 

ultimo 2021 ad € 569,5 miljoen (2020: € 523,2 miljoen) is bijeen-

gebracht door 20 participanten (2020: 15 participanten). 

Gedurende 2021 zijn drie nieuwe participanten tot het Fonds 

toegetreden. Van drie nieuwe participanten die gedurende 2021 

zijn toegetreden, is nog geen kapitaal afgeroepen. 

Daarnaast kan het Fonds zich verheugen in veel binnen- en 

buitenlandse interesse van institutionele beleggers, wat eraan zal 

bijdragen de doelstelling van beheerste groei te kunnen realiseren. 

De oprichting van een MSCI-index voor Nederlands zorgvastgoed, 

waar diverse beleggers in Nederlands zorgvastgoed aan zullen 

deelnemen, zal hier ook verder aan bijdragen.

Beleggingsdoelstelling
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund belegt in zorgvast-

goed en beoogt hiermee voor zijn participanten een duurzaam 

rendement te behalen tegen een beperkt risico. Het Fonds is 

gestart in 2008 en is nog in opbouw. Het Fonds beoogt jaarlijks ten 

minste voor € 100 miljoen aan te kopen om door te groeien tot ten 

minste € 900 miljoen eind 2024. Bij gebrek aan een specifieke 

benchmark voor zorgvastgoed heeft het Fonds als doel een 

looptijdrendement (IRR) te behalen van ten minste 7% over tien jaar 

tijd. Historisch gezien is deze doelstelling met een IRR van 8,2% 

(2020: 9,1%) ruimschoots behaald.

Uitgangspunten
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een core -

beleggingsfonds dat institutionele beleggers toegang biedt tot de 

Nederlandse markt voor zorgvastgoed. Daarbij staan vier uitgangs-

punten centraal: stabiele kasstroom, laag risico, waardestijging en 

flexibiliteit. Conform de fondsdocumentatie kan het Fonds tot 25% 

van de boekwaarde van de activa met vreemd vermogen 

financieren. Ultimo 2021 is er geen vreemd vermogen aangewend 

om activa te financieren.
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Fiscale structuur
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een fonds voor 

gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder 

het regime van een fiscale beleggingsinstelling (FBI) als bedoeld in 

artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is 

onder voorwaarden onderworpen aan de vennootschapsbelasting 

tegen een tarief van 0%. Voor de belangrijkste FBI-voorwaarden 

verwijzen wij u naar de toelichting op de jaarrekening.

De Beheerder
Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de Beheerder van het 

Achmea Dutch Health Care Property Fund. Syntrus Achmea Real 

Estate & Finance heeft een multidisciplinair zorgvastgoedteam 

dat gespecialiseerd is in het begeleiden van externe project-

ontwikkelaars en het verwerven en beheren van zorgvastgoed. 

Hierbij staan het risicoprofiel, de beleggingsrestricties en -richt-

lijnen, en de wensen van de bewoners en de zorginstelling centraal. 

De vermogensbeheerkosten die de Beheerder, conform de 

Voorwaarden van Beheer en Bewaring, bij het Fonds in rekening 

brengt, zijn 0,5% over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen en 

bedragen in 2021 € 2.770.000 (2020: € 2.579.000). De ontwikkel-

vergoeding was € 101.000 (2020: € 765.000) en de acquisitie-

vergoeding bedroeg € 52.000 (2020: € 134.000).

Fondsstructuur
Het Achmea Dutch Health Care Property Fund is een beleggings-

instelling met een sui generis-constructie¹ gebaseerd op 

contrac    t uele afspraken tussen de Beheerder (Syntrus Achmea Real 

Estate & Finance), de Bewaarder (Stichting Achmea Dutch Health 

Care Property Fund) en de participanten².

Dividendbeleid
In oktober van elk jaar verricht het Achmea Dutch Health Care 

Property Fund een tussentijdse voorlopige winstuitkering, 

gebaseerd op een schatting van de Voor Uitdeling Beschikbare 

Winst in het voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het 

Fonds vervolgens een additionele voorlopige winstuitkering. 

De totale voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de 

schatting van de Voor Uitdeling Beschikbare Winst in het 

voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige 

winstuitkeringen).

Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slot -

dividend vast. Indien blijkt dat de Voor Uitdeling Beschikbare 

Winst hoger is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winst-

uitkeringen, keert het Fonds vervolgens in juli een slotdividend uit. 

Indien blijkt dat de Voor Uitdeling Beschikbare Winst lager is dan 

de reeds verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan 

worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor zover 

uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de 

participanten hetgeen zij te veel ontvangen hebben te retourneren 

voor zover uitkering in contanten plaatsvond.

Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividend-

beleid indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de criteria voor 

een fiscale beleggingsinstelling (FBI). Uitkering van dividend vindt 

in beginsel plaats in de vorm van participaties. Voor de uitgifte van 

dergelijke participaties worden geen kosten in rekening gebracht. 

Op verzoek kan uitkering in contanten plaatsvinden. Door het 

Fonds uit te keren dividenden zijn onderworpen aan Nederlandse 

dividendbelasting. In Nederland gevestigde participanten die zelf 

zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, zoals pensioen-

fondsen, kunnen deze ingehouden dividendbelasting 

terugvorderen.

Productkenmerken
Alle belangrijke kenmerken van het Achmea Dutch Health Care 

Property Fund zijn uitgebreid vastgelegd in het Informatie 

Memorandum van het Fonds. Dit Informatie Memorandum is 

laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2022.

¹ Dit is een constructie die niet als zodanig in de wet is genoemd.
²  Degene die blijkens het participantenregister gerechtigd is tot één of meer 

participaties.
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Bijlage III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille

Bijlage III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille

VASTGOEDBELEGGINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Boekwaarde

Vastgoed in exploitatie 495.186

Vastgoed in ontwikkeling 74.346

Totaal 569.532

ZORGPORTEFEUILLE NAAR SEGMENT (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X € 1.000)

% Boekwaarde

Levensloopbestendige woningen 49,5 286.054

Intramurale en particuliere woonzorg 27,9 164.283

Eerstelijnszorgcentra 13,6 85.851

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed 9,0 40.768

Totaal 100,0 576.956

ZORGPORTEFEUILLE NAAR SEGMENT KANSENKAART (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X € 1.000)

Kansenkaartregio % Boekwaarde

1 Focus 45,9 264.725

2 - 4 Kans 49,9 288.001

5 - 7 Overig 4,2 24.230

Totaal 100,0 576.956

TOP 10 HUURDERS (BEDRAGEN X € 1.000)

 
 
Huurder

 
 
Plaats

 
 

Jaarhuur

 
% jaarhuur 

t.o.v. Fonds

 
Aantal 

contracten

Looptijd huur- 
contracten 

in jaren

Woonbron Zorgzaam Wonen Rotterdam 1.848 7,7% 2 11,4

Stichting Mosae Zorggroep Maastricht 1.810 7,6% 1 16,5

Saffier Den Haag 1.174 4,9% 1 13,7

ZIO Vastgoed Beheer B.V. Maastricht 1.090 4,6% 8 12,6

September Arnhem, Zevenaar,  
Velp, Witmarsum

840 3,5% 5 15,3

Revalidatiehotel Recura B.V. Zaandam 822 3,4% 1 10

ActiVite Sassenheim 608 2,6% 4 13,7

Stichting Brentano 
Amstelveen

Amstelveen 544 2,3% 2 10,5

Trajectum Hanzeborg Zutphen 536 2,2% 2 6,8

Accentro Holding B.V. Alkmaar 518 2,2% 2 17,2

Totaal top 10 huurders 9.790 41,0%

Totaal portefeuille 23.852 100,00%
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Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille 

OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE  (BEDRAGEN X € 1.000)

 
 
Sector

 
 
Objectnaam

 
 
Adres

 
 
Plaats 

 
Kansenkaart- 

regio

 
Jaar van 
aanschaf

 
 

Bouwjaar

Verhuurbaar 
oppervlak  

(in m²)

 
(Zorg) 

woningen

Aantal 
parkeer- 
plaatsen

 
Bezettings- 

graad

Totaal theoretische 
jaarhuur per 
31-12-2021

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed Centrum Oosterwal Comeniusstraat 3 Alkmaar 3 2019 2010  2.672 0 90 100,0%  518 

Intramurale en particuliere woonzorg Klaasje Zevenster Klaasje Zevensterstraat Amstelveen 2 2016 2017  3.250 88 49 98,3%  1.588 

Intramurale en particuliere woonzorg Bezaanjachtplein 
Cordaan

IJdoornlaan 1* Amsterdam 1 2011 2014  2.173 0 10 100,0%  349 

Intramurale en particuliere woonzorg Kloek Lutmastraat Amsterdam 1 2018 1920  1.852 0 0 100,0%  526 

Levensloopbestendige woningen De Makroon Nieuwe Passeerdersstraat 2* Amsterdam 1 2013 2015  4.898 134 179 99,4%  3.388 

Intramurale en particuliere woonzorg Villa Paasberg Da Costastraat 5 Arnhem 3 2017 2017  1.495 0 10 100,0%  257 

Eerstelijnszorgcentra MC Scala Medica Chopinstraat 1 - 20 Bunschoten 3 2016 2017  3.440 32 0 97,3%  904 

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed Eden Adriaan Vlackstraat 3* Den Haag 1 2020 2011  3.516 0 16 95,6%  550 

Intramurale en particuliere woonzorg Westhovenplein Den Haag 1 2016 2020  6.803 0 0 100,0%  1.174 

Intramurale en particuliere woonzorg MC De Flair Lange Wagenstraat 55 Gilze 3 2018 1986  2.928 0 85 92,5%  367 

Intramurale en particuliere woonzorg Schalkstad Californiëplein Haarlem 2 2019 2021  2.022 0 0 100,0%  266 

Eerstelijnszorgcentra MC Dudokpark Hoge Naarderweg 3 Hilversum 2 2016 2012  2.872 0 16 87,5%  422 

Eerstelijnszorgcentra MC Zeehos Zeehosplein 1 Katwijk 3 2011 2013  4.621 0 0 100,0%  802 

Intramurale en particuliere woonzorg Elisabeth Park Kloosterlaan 37a-c Lage Vuursche 4 2020 2018  3.220 0 41 100,0%  515 

Intramurale en particuliere woonzorg Noordvliet Soendastraat 2 Leeuwarden 3 2012 2012  1.723 0 24 100,0%  214 

Eerstelijnszorgcentra Zorgboulevard Caberg Clavecymbelstraat 53 e.a. Maastricht 2 2019 2011  931 0 0 100,0%  187 

Eerstelijnszorgcentra GZC Maastricht Oost Marconistraat 1 - 3 Maastricht 2 2019 2011  596 0 0 100,0%  112 

Intramurale en particuliere woonzorg Campagne Médoclaan 66 Maastricht 2 2018 2018  15.577 0 106 100,0%  1.810 

Eerstelijnszorgcentra GZC Severen Severenstraat 4 Maastricht 2 2019 2010  232 0 0 100,0%  44 

Eerstelijnszorgcentra Zorgpark Scharn Vijverdalseweg 2 - 4 Maastricht 2 2019 2014  3.538 0 56 100,0%  747 

Eerstelijnszorgcentra MC Zorgplein Zuid Ratelaar 35 - 42 Nieuwegein 3 2018 2014  3.837 0 0 100,0%  656 

Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille

1.  Over Achmea  
Dutch Health Care 
Property Fund

2. Highlights 2021 3. Kerngegevens 4.  Verslag van  
de Beheerder

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.  Jaarrekening 7. Overige gegevens Bijlagen



85/94 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property Fund

OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE  (BEDRAGEN X € 1.000)

 
 
Sector

 
 
Objectnaam

 
 
Adres

 
 
Plaats 

 
Kansenkaart- 

regio

 
Jaar van 
aanschaf

 
 

Bouwjaar

Verhuurbaar 
oppervlak  

(in m²)

 
(Zorg) 

woningen

Aantal 
parkeer- 
plaatsen

 
Bezettings- 

graad

Totaal theoretische 
jaarhuur per 
31-12-2021

Levensloopbestendige woningen De Reigers Backershagen 1 Rotterdam 1 2011 2013  686 154 78 100,0%  1.847 

Eerstelijnszorgcentra SassemBourg Jan van Brabantweg Sassenheim 3 2020 2015  6.667 73 65 91,7%  1.689 

Intramurale en particuliere woonzorg DeBuurt Brailledreef* Utrecht 2 2018 2020  3.838 94 109 78,2%  1.578 

Intramurale en particuliere woonzorg Villa Saesveldt Arnhemsestraatweg 354 Velp 3 2017 1870  777 0 6 100,0%  150 

Eerstelijnszorgcentra Buitenlust Buitenlust 1 - 35 Venray 5 2021 2012  4.344 0 0 94,2%  834 

Intramurale en particuliere woonzorg Arumerweg 53 Witmarsum 4 2017 1900  2.394 0 0 100,0%  234 

Eerstelijnszorgcentra MC Iepenhof Iepenhof 1 Woerden 3 2019 2015  1.470 0 0 98,3%  324 

Tweedelijns- en overig zorgvastgoed Zorgboulevard Koningin Julianaplein* Zaandam 2 2016 2017  9.055 0 0 95,8%  1.975 

Intramurale en particuliere woonzorg Molenstraat 42 Zevenaar 6 2017 1932  1.203 0 12 100,0%  198 

Intramurale en particuliere woonzorg Buitensingel Buitensingel 62 - 64 Zutphen 5 2011 2011  1.275 0 0 100,0%  227 

Intramurale en particuliere woonzorg Norenburgerstraat Norenburgerstraat 6 Zutphen 5 2011 2011  1.774 0 0 100,0%  310 

Aantal objecten: 32 105.677 575 952 98,6% 24.762

* Erfpacht, niet eeuwigdurend afgekocht.

Bijlage IV. Overzicht van de vastgoedportefeuille

 (VERVOLG)

VASTGOED IN ONTWIKKELING PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)
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Amsterdam Sint Jacob  111 32 2.174 Q2-2019 Q2-2022 55.665 52.906 49.818 19.879 69.697 3.088 2.555 533

Arnhem Eimerssingel 0 44 0 Q2-2021 Q3-2022 9.247 9.134 4.797 -148 4.649 4.337 3.354 983

Totaal 111 76 2.174 64.912 62.040 54.615 19.731 74.346 7.425 5.909 1.516

De verplichtingen (de verwachte nog te maken kosten tot oplevering) worden 100% afgedekt door de gebonden investeringstoezeggingen.
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Bijlage V. INREV 

Bijlage V. INREV

Sinds de oprichting in 2002 is de Beheerder van het Fonds lid van 

INREV. In haar bestaansperiode heeft INREV diverse richtlijnen en 

aanbevelingen opgesteld die zijn geïntegreerd in de, periodiek 

geactualiseerde, ‘INREV Guidelines’. Op de website van INREV 

(www.inrev.org) zijn deze richtlijnen te downloaden.

De Beheerder heeft door middel van de INREV self-assessment-

tools beoordeeld in hoeverre het Fonds voldoet aan de vigerende 

richtlijnen en aanbevelingen.

Mate van compliance
Overall compliance met de INREV Guidelines: 99%.

Property Valuation
Op grond van de richtlijnen voor Property Valuation dient te 

worden toegelicht in hoeverre externe taxateurs, naast taxatiewerk-

zaamheden, ook andere diensten voor het Fonds verrichten. Geen 

van de objecten in portefeuille wordt zowel beheerd als getaxeerd 

door eenzelfde organisatie (2020: 0%). 

VERDELING VASTGOEDBEHEERSDIENSTEN EN TAXATIEWERKZAAMHEDEN 

 
Beheerders

Taxateurs

 
CBRE

 
C&W

 
Colliers

 
JLL

Eind- 
totaal

MVGM 0,0% 6,9% 18,1% 0,0% 25,0%

Overige 
beheerders

11,3% 29,3%  6,8% 27,6% 75,0%

Eindtotaal 11,3% 36,2% 24,9% 27,6% 100,0%

Overeenkomst met vastgoedbeheerders 
De jaarlijkse beheerkosten (property management fees) voor het 

vastgoedbeheer betreffen een vergoeding voor het aantal beheerde 

woningen en/of een vergoeding op basis van de theoretische huur 

voor commercieel vastgoed. De beheerkosten over 2021 bedroegen 

€ 558.000 (2020: € 497.000). 

INREV Net Asset Value
De frequentie van de NAV-berekening is niet opgenomen in de 

fondsdocumentatie. Het Fonds rapporteert vanaf 2021 in de 

kwartaalrapportage de Fonds-NAV en de INREV NAV. Verder 

voldoet het Fonds aan alle INREV-richtlijnen inzake de INREV Net 

Asset Value.

INREV NET ASSET VALUE (NAV) (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2021 31-12-2020

Fonds-NAV 575.139 537.930

Aanpassing voor:

Uit te keren aan participanten in contanten 0 0

Activering en amortisatie acquisitiekosten 2.914 3.176

INREV NAV 578.053 541.106

Gewogen gemiddelde INREV NAV 552.558 503.491

Acquisitiekosten worden voor de berekening van INREV NAV 

geactiveerd en afgeschreven in vijf jaar. 

BEST PRACTICE COMPLIANCE

Reporting 100%Property Valuation100%

Performance Measurement 100%Liquidity100%

INREV Net Asset Value 100%Sustainability Reporting100%

Fee and Expense Metrics 100%Corporate Governance100%
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INREV Policies 2021 2020

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV NAV 0,60% 0,63%

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,59% 0,62%

REER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 1,07% 1,01%

INREV NAV 578.053  541.106

Gewogen gemiddelde INREV NAV 552.558 503.491

INREV GAV 579.626 543.298

Gewogen gemiddelde INREV GAV  553.489 504.785

TGER = Total Global Expense Ratio
REER = Real Estate Expense Ratio
Voor een uitgebreidere toelichting op deze begrippen, zie de begrippenlijst in bijlage VIII.

INREV Performance Measurement 2021 2020

INREV total return 7,9% 5,2%

INREV income return 2,8% 2,9%

INREV capital return 5,0% 2,3%

INREV distributed income return 2,0% 1,7%

Utrecht, DeBuurt

Link van video?
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Bijlage 6: Profi el van de Beheerder

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een gespecialiseerde 

vermogensbeheerder in hypotheken en vastgoed. Namens 70 

institutionele beleggers beheren wij circa € 40 miljard in hypo  theken, 

woningen, winkels, zorgvastgoed en kantoren. Wij kiezen voor 

duurzame investeringen met fi nancieel én maatschappelijk 

rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) 

aan een gezonde fi nanciële basis en een aantrekkelijke leef -

omgeving. Voor nu, straks en later. 

 

De hypothekenportefeuille van alle Achmea-merken samen had 

eind december 2021 een omvang van € 27,7 miljard. De komende 

jaren wil Achmea het marktaandeel op de hypotheekmarkt 

uitbouwen naar circa 5%. Om dat te bewerkstelligen, speelt Syntrus 

Achmea Real Estate & Finance een centrale rol in de dienstverlening 

aan de intermediairs. Alle hypotheekmerken van Achmea worden 

vanuit Syntrus Achmea in Amsterdam bediend. Dit zijn de merken 

Centraal Beheer, Woonfonds, Syntrus Achmea, Attens en Tellius. 

Door de samenwerking binnen Achmea tussen Achmea Bank, 

Centraal Beheer en Syntrus Achmea (die eind 2020 is gestart),

zijn wij in staat door schaalvoordelen en kennisbundeling onze 

klanten nog beter van dienst te zijn met passende en duurzame 

oplossingen op het gebied van hypotheken.

 

Strategisch hypotheek- en vastgoedvermogensbeheer vraagt

om een integrale benadering. Van strategische advisering en

portefeuillebeheer tot het uitvoeren van risicocontroles en de 

rapportages aan opdrachtgevers en toezichthouders. 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is al decennia actief als 

vermogensbeheerder voor institutionele beleggers. Wij begrijpen 

hypotheken en vastgoed als beleggingsproduct en hebben 

inhouse-expertise op alle schakels in de keten. Onze aanpak 

kenmerkt zich door zorgvuldigheid, fi nanciële discipline en een 

langetermijnperspectief. 

 

Wij zijn een dienstverlener voor pensioenfondsen, verzekeraars en 

charitatieve instellingen, waarbij we het bewezen trackrecord van 

onze organisatie combineren met een grondige kennis van de

institutionele markt en de behoeften van onze klanten. Wij streven 

naar stabiele rendementen en waardegroei op lange termijn door 

actief assetmanagement en actief risicomanagement. Om uit  -

voering te kunnen geven aan de wensen van onze opdrachtgevers, 

zijn wij in verschillende rollen aanwezig in diverse sectoren en 

blijven wij investeren in ons uitgebreide netwerk bij overheden, 

corporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen. Hierdoor weten

wij ons ook in de toekomst verzekerd van toegang tot nieuwe 

projecten en verzekeren wij ons van medewerking en draagvlak 

voor de uitvoering van plannen die bijdragen aan de doelstellingen 

van onze klanten. 

ESG-strategie
Syntrus Achmea kiest voor duurzame investeringen waarbij

fi nancieel en maatschappelijk rendement hand in hand gaan.

Onze ESG-strategie is gestoeld op vijf pijlers, met elk vier concrete 

doelstellingen die zich richten op onze impact op de samenleving, 

onze institutionele klanten, onze medewerkers en onze vastgoed- en 

hypotheekbeleggingen. De horizon voor het behalen van de doel -

stellingen ligt in veel gevallen in 2030 en voor een aantal in 2025,

of zoveel eerder als mogelijk is. Wij hebben de Principles for 

Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties onder tekend 

en zijn participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) en 

de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

GRESB
In 2021 hebben acht van de negen vastgoedfondsen van Syntrus 

Achmea de hoogste rating (vijf sterren) behaald in de internationale 

benchmark voor duurzaamheid GRESB. Gemiddeld scoorden de 

Syntrus Achmea-fondsen 89 punten (maximum is 100). Alle fondsen 

van Syntrus Achmea scoren hiermee hoger dan de wereldwijde 

gemiddelde score van 73.

Governance 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance besteedt continu aandacht 

aan het waarborgen van governance, risicomanagement en

compliance. Hoewel Achmea en zijn dochtervennootschappen niet 

beursgenoteerd zijn, heeft Achmea de Nederlandse Corporate 

Governance Code vrijwillig geadopteerd en, waar van toepassing, 

leeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance de principes en 

best-practicebepalingen nagenoeg volledig na. Voor verdere details 

over de Corporate Governance en de naleving van de Corporate 

Governance Code verwijzen wij naar het Achmea Jaarverslag 2021 

op de Achmea-website www.achmea.nl. 
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Voor het risicomanagement hebben wij een raamwerk ingericht 

dat aansluit bij het COSO ERM 2017-model. Dit geïntegreerde 

model borgt een adequate interne beheersing, kwalitatief goede

rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. 

 

De belangrijkste maatregelen die voortvloeien uit dit model worden 

jaarlijks getoetst door de externe accountant in het kader van 

ISAE 3402. ISAE 3402 is een internationaal erkende standaard voor 

het geven van inzicht in de kwaliteit van de interne beheersing van 

een serviceorganisatie. De standaard beperkt zich hierbij tot de 

betrouwbaarheid van de fi nanciële rapportages. Jaarlijks wordt 

aan de participanten van het Fonds het ISAE 3402 type II-rapport 

gezonden. In een dergelijk rapport wordt door de externe

accountant verklaard dat het beschreven controlframework is 

opgezet en geïmplementeerd en dat de in de rapportage opgenomen 

interne beheersingsdoelstellingen bestaan. Daarnaast wordt aan  -

gegeven of de beschreven interne beheersingsmaat regelen 

gedurende het boekjaar hebben gewerkt.

Risk self-assessments
Jaarlijks voert Syntrus Achmea Real Estate & Finance diverse (risk) 

self-assessments uit. Zo beoordelen wij constant ons beleid en 

toetsen het aan de meest recente wet- en regelgeving. Op deze 

wijze wordt de risicobeheersing continu versterkt, zodat zo

goed mogelijk geborgd is dat de bedrijfsdoelstellingen beheerst 

gerealiseerd worden.

GROOTSTE GESPECIALISEERDE VERMOGENSBEHEERDER IN VASTGOED EN HYPOTHEKEN (BEDRAGEN VERMOGENSWAARDE IN € PER 31 DECEMBER 2021)

Internationaal
vastgoed Totaal  518 fte’s

Europa
Noord-Amerika 
Azië

 0,6 mld. 
 0,5 mld. 
 0,2 mld. 

Hypotheken

Woningen   27,7 mld. 

Nederlands 
vastgoed

Woningen
Winkels
Zorg
Kantoren
Overige

8,4 mld. 
 1,1 mld. 
 0,8 mld. 
 0,2 mld. 
 0,4 mld. 

27,7 
miljard

10,9
miljard

1,3 
miljard

39,9 
miljard
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Bijlage 7: Personeel en Organisatie

Formatie 
De formatie (interne en externe medewerkers) van Syntrus Achmea was in 2021 als volgt opgebouwd:

 

GEMIDDELD AANTAL FTE’S* IN 2021

Fte’s per bedrijfsonderdeel Intern Extern Totaal

Directie 3,9 0 3,9

Financieringen 172,0 56,3 228,3

Operations 116,8 17,4 134,2

Strategie 46,4 2,3 48,7

Vastgoedbeleggingen 107,9 9,0 116,9

Totaal 447,0 85,0 532,0

*  Een fulltime arbeidsovereenkomst is 34 uur per week. Dit heeft tot gevolg dat een medewerker met een arbeidscontract 
van veertig uur per week een fte is van 1,18.

Van het totaal gemiddeld aantal fte’s in 2021 was 37,2% vrouw en 62,8% man.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is van toepassing op de hele Achmea Groep in Nederland waar Syntrus Achmea 

onderdeel van uitmaakt. Dit betekent dat alle onderdelen dezelfde richtlijnen en besluitvormings-

structuur kennen. Ook het toezicht vanuit Achmea vindt op uniforme wijze plaats. In 2021 zijn er geen 

wijzigingen toegepast ten opzichte van eerdere jaren.

Het beloningsbeleid vloeit voort uit de Achmea-identiteit, waarin het belang van de opdrachtgever 

centraal staat. Achmea streeft naar een beleid dat beheerst is, geen excessen of ongewenste prikkels 

kent en in opzet eenvoudig is.

Achmea maakt in 2021 nog steeds beperkt gebruik van variabele beloning met als uitgangspunt dat

het stakeholdersbelangen ondersteunt en ‘risk adjusted’ kan worden toegepast. De variabele belonings-

structuur mag echter nooit aanzetten tot het nemen van extra risico’s of maximalisatie van opbrengsten 

voor het individu op korte termijn. Om die reden past Achmea zogenoemd ‘risk adjustment’ toe bij 

variabele beloning.

Dat betekent dat het realiseren van de targets in lijn moet zijn met de strategie, de langetermijn- 

doelstellingen en de kernwaarden van de organisatie. Ook is er een malus- en clawback-beleid.

Categorie On target Bij outperformance

Divisievoorzitter 15% 20%

Overige directieleden en senior management 15% resp. 10% 20% resp. 15%

Cao-personeel 20% 20%

Binnen Syntrus Achmea tellen drie elementen mee voor de variabele beloning: een Achmea-deel, een 

Syntrus Achmea-deel en een individueel deel.

De verdeling is als volgt: 

Categorie Achmea-deel
Deel Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance Individueel deel

Cao-medewerkers 20% 30% 50%

Senior management & directie 30% 30% 40%
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Personeelsbeloning
De totale personeelsbeloning van Syntrus Achmea B.V. bedroeg in 2021 € 56,9 miljoen (2020:

€ 50,6 miljoen). Bij Syntrus Achmea B.V. waren gedurende 2021 gemiddeld 447,0 interne medewerkers 

werkzaam (2020: 385 interne medewerkers). De variabele beloning die ten laste van 2021 is gebracht, 

bedroeg € 1,3 miljoen (2020: € 3,0 miljoen).

Cultuur en medewerkersbetrokkenheid
Een groot deel van 2021 is er thuisgewerkt. Om de sociale cohesie te behouden, zijn er aan de hand

van pilots experimenten uitgevoerd om de Toekomst van Werken te onderzoeken, onder andere door 

informele ontmoetingen te organiseren en door diverse vitaliteitsworkshops te organiseren. Slechts een 

korte periode was het mogelijk om op kantoor te werken en te experimenteren met het nieuwste van het 

nieuwste aan technologie in ons nieuwe kantoor en het activiteitgericht werken.

In 2021 heeft opnieuw een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO) plaatsgevonden en naar 

aanleiding daarvan zijn acties vastgesteld per team en per afdeling voor 2022. De scores op de vijf 

doelen zijn: 

Klantbelang: 7,9 (2020: 7,8)

Betrokkenheid:  7,7 (2020: 7,4)

Werkgeverschap:  8,0 (2020: 7,7)

Vitaliteit:  6,8 (2020: 6,8)

Werkplezier:  7,6 (2020: 7,5)

Er is een mooie opgaande trend in de MBO-resultaten te zien. Medewerkers willen graag bij Syntrus 

Achmea blijven werken, vinden het een aantrekkelijke werkgever, voelen zich veilig binnen het team, 

collega’s zijn behulpzaam en medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende.

 

TOP (Talent, Ontwikkelen en Presteren)
TOP zorgt ervoor dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie continu blijven leren om zo de toekomst 

een stap voor te zijn. TOP heeft drie doelen: Leervermogen, Prestatievermogen en Werkplezier. 

Daarnaast zijn er zes kaders: kort-cyclisch, eigen regie, feedback, coachende leidinggevende,

zelfrefl ectie en talent.

Minimaal één keer per jaar wordt er een formele ‘zelfrefl ectie’ ingevuld. Medewerkers kunnen daartoe 

feedback vragen aan collega’s, leidinggevenden, interne en externe klanten door middel van een 

360-graden-feedbacktool. De door hen ingevulde zelfrefl ectie wordt besproken met de leidinggevende. 

Daarmee krijgen we inzicht in de talenten, prestaties en ontwikkelbehoeften van onze medewerkers.

In 2021 is veel tijd geïnvesteerd in refl ectie, ontwikkeling en leiderschap. De investering in teamcoaching 

voor MT’s, Real Drives, de ontwikkelplannen en de verdere inbedding van TOP hebben geresulteerd in 

een stijging in de resultaten van het MBO op leiderschap en inzetten van talent.

Werk-privébalans
We lijken de nieuwe manier van werken te hebben omarmd en een balans gevonden te hebben tussen 

privé en werk. Thuis en digitaal werken is omarmd en wordt door Achmea IT goed gefaciliteerd.

De werk-privébalans is verbeterd naar een 7,0 (2020: 6,5).

Bijlage VII: Personeel en Organisatie

1.  Over Achmea  
Dutch Health Care 
Property Fund

2. Highlights 2021 3. Kerngegevens 4.  Verslag van  
de Beheerder

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.  Jaarrekening 7. Overige gegevens Bijlagen



92/94 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Health Care Property Fund

Actuele waarde De actuele waarde van een vastgoedobject aan het eind van het jaar (de 
externe taxatiewaarde na aftrek van de geactiveerde lease-incentives). 
Dit is het bedrag waarvoor dit vastgoedobject naar verwachting kan worden 
verkocht, dat wil zeggen verkoop aan de meest biedende gegadigde na 
de beste voorbereiding, marketing en een aanbieding op de markt op de 
gebruikelijke wijze, onder aftrek van nog te maken kosten (k.k.) met betrekking 
tot deze transactie. De actuele waarde wordt tevens gebruikt voor het 
weergeven van de waarde van de participaties in het participantenregister. 
Deze waarde is gebaseerd op de actuele waarde per ultimo boekjaar van het 
vastgoed in de vastgoedfondsen. 

Bezettingsgraad De bezettingsgraad wordt uitgedrukt als percentage, dat wil zeggen de 
theoretische jaarhuur minus de financiële leegstand, zijnde de leegstand 
gewaardeerd tegen markthuur, gedeeld door de theoretische jaarhuur. Alle 
parameters ultimo periode. 

Bruto-aanvangsrendement 
(yield)

De bruto-aanvangsjaarhuur uitgedrukt in procenten van de investering.

Corporate Governance De manier waarop een onderneming wordt bestuurd en hoe daarbij wordt 
omgegaan met de verschillende belangen van klanten, aandeelhouders, 
medewerkers en de samenleving als geheel.

Direct rendement/ 
Income Return (IR)

Het direct rendement als onderdeel van het financieel totaalrendement wordt 
berekend door de netto-inkomsten van de beleggingen te delen door de 
gemiddelde waarde van de vastgoedbeleggingen per kwartaal. De netto- 
inkomsten bestaan uit het saldo van de huuropbrengsten minus exploitatiekosten 
en servicekosten, de beheerkosten, de overige baten en lasten en de financiële 
baten en lasten.

Exploitatiekosten Alle kosten die worden gemaakt om huurinkomsten op een object 
(op hetzelfde niveau) te behouden.

Financiële leegstand Het aantal eenheden of het aantal vierkante meters maal de laatst bekende 
markthuur conform externe taxateur op basis waarvan de leegstand in de 
administratie verwerkt wordt.

Gecommitteerde pijplijn De gecommitteerde pijplijn betreft objecten waarvan de koopovereenkomst 
contractueel is gesloten.

Gewogen gemiddelde INREV 
NAV en GAV

De gewogen gemiddelde INREV NAV en GAV worden berekend als een 
gewogen gemiddelde, gebaseerd op de rapportagefrequentie van het Fonds.

Herwaarderingsreserve De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en bestaat uit 
waardeveranderingen met een actuele waarde hoger dan de historische 
kostprijs.

Huuropbrengsten De theoretische huuropbrengsten onder aftrek van de financiële leegstand en 
huurkortingen.

Indirect rendement/ 
Capital Growth (CG)

Het indirect rendement als onderdeel van het financieel totaalrendement wordt 
berekend door het indirect resultaat te delen door de gemiddelde waarde van 
de vastgoedbeleggingen per kwartaal. Het indirect resultaat bestaat uit 
waardeveranderingen als gevolg van periodiek uitgevoerde taxaties en het 
verkoopresultaat in geval van disposities.

INREV capital return De INREV capital return wordt berekend door het totaal van mutaties in het 
gestort kapitaal verminderd met het Net Investment Income te delen door de 
Fonds-NAV, aangepast voor de gewogen gemiddelde mutaties in het gestort 
kapitaal.

INREV distributed income 
return

De INREV distributed income return wordt berekend door het totaal 
uitgekeerde stockdividend gedurende het jaar te delen door de Fonds-NAV, 
aangepast voor de gewogen gemiddelde mutaties in het gestort kapitaal.

INREV GAV (INREV Gross 
Asset Value)

De GAV betreft de actuele waarde van het vastgoed, overige beleggingen en 
vorderingen en geldmiddelen van het Fonds.

INREV income return De INREV income return wordt berekend door het Net Investment Income te 
delen door de Fonds-NAV, aangepast voor de gewogen gemiddelde mutaties in 
het gestort kapitaal.

INREV NAV (INREV Net Asset 
Value)

Voor de berekening van de INREV NAV wordt de Fonds-NAV aangepast  
voor het uit te keren dividend aan participanten in contanten en worden 
acquisitiekosten geactiveerd en afgeschreven in vijf jaar. 

INREV total return De INREV total return is het totaal van de INREV income return en INREV 
capital return.
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Intramurale zorg Gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur 
geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, 
verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. De geboden 
zorg kan bestaan uit begeleiding, verzorging en/of behandeling. 

Lease-incentives Met huurders overeengekomen tegemoetkomingen, zoals huurvrije perioden, 
inbouwpakketten en/of tegemoetkomingen in de verhuiskosten. Deze kosten 
worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven over de looptijd van het 
contract.

Like for like exploitatiekosten De like for like exploitatiekosten geven inzicht in de exploitatiekosten van 
objecten die zowel in 2021 als in 2020 gedurende het gehele jaar in exploitatie 
zijn.

Like for like huuropbrengsten De like for like huuropbrengsten geven inzicht in de huuropbrengsten van 
objecten die zowel in 2021 als in 2020 gedurende het gehele jaar in exploitatie 
zijn.

Like for like portefeuille De like for like portefeuille heeft betrekking op die objecten die zowel in 2021 
als in 2020 gedurende het gehele jaar in exploitatie zijn.

LKF (Lopende Kosten Factor) De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in december 2014 in zijn Richtlijn 615 
aanbevolen om een Lopende Kosten Factor (LKF) op te nemen in de toelichting 
op de jaarrekening. De LKF wordt bepaald door alle relevante kosten van het 
Fonds te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. Transactiekosten en 
betaalde interest behoren niet tot de relevante kosten. Indien het Fonds meer 
dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in een of meerdere andere beleggings-
entiteiten, worden de kosten van de andere beleggingsentiteiten betrokken in 
de LKF. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend aan de hand van het 
aantal berekeningsmomenten van de intrinsieke waarde gedurende het jaar.

Markthuur Huurwaarde die op dat moment in de markt behaald kan worden volgens 
opgave van de externe beheerder, uitgaande van een optimale marketing en 
verhuur aan de meest biedende gegadigde.

Net Investment Income De Net Investment Income wordt berekend door het totaal van de huur -
opbrengsten, dividendopbrengsten en renteopbrengsten te verminderen met de 
exploitatiekosten en fondskosten.

Netto-aanvangs-
rendement

Het netto-aanvangsrendement is berekend als huuropbrengsten na aftrek van 
financiële leegstand en huurkortingen minus exploitatiekosten, gedeeld door de 
waarde van het vastgoed in exploitatie.

Niet-gecommitteerde
pijplijn

De niet-gecommitteerde pijplijn betreft objecten waarvoor de interne 
Beleggingscommissie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance een akkoord 
heeft gegeven, maar waarvoor nog geen sprake is van een definitieve 
koopovereenkomst.

Performance Het resultaat dat in een bepaalde periode wordt behaald op beleggingen, 
uitgedrukt in een rendement (zie Direct rendement, Indirect rendement en 
Totaalrendement).

Projectomvang De projectomvang wordt bij commercieel vastgoed weergegeven in vierkante 
meters, bij woningen in aantal wooneenheden.

REER (Real Estate Expense 
Ratio)

De REER (Real Estate Expense Ratio) geeft een indicatie van de jaarlijkse 
vastgoedexploitatiekosten van het Fonds en wordt als volgt berekend: de 
vastgoedexploitatiekosten gedeeld door de gewogen gemiddelde INREV GAV. 

Rendement-risicoprofiel De subjectieve relatie tussen het ingeschatte risico bij de exploitatie van het 
object gedurende de beschouwde exploitatieperiode ten opzichte van het 
aangenomen referentieniveau voor het exploitatierisico van gangbare objecten 
in de betreffende sector. In geval van een aanwezig hoger dan wel lager risico 
wordt een risico-opslag of -reductie gehanteerd op de met het betreffende 
referentieniveau corresponderende minimale rendementseis, met een zodanig 
gekozen correctiefactor dat de gestelde minimale rendementseis redelijkerwijs 
gehaald geacht kan worden in een worstcasescenario. 

Segmentatie typen vastgoed Vastgoed wordt onderverdeeld in de volgende typen: winkels, kantoren, 
woningen, bedrijfsruimten en gemengd/overig. Een object valt in de sector 
‘overig’ wanneer het een apart object is (gesplitst en apart gewaardeerd) dat 
niet kan worden geplaatst onder de categorieën winkels, kantoren, woningen of 
bedrijfsruimten. 

TGER (Total Global Expense 
Ratio)

De TGER (Total Global Expense Ratio) geeft een indicatie van de jaarlijkse 
operationele kosten van het Fonds en wordt als volgt berekend: de vermogens-
beheerkosten en de fondskosten gedeeld door de gewogen gemiddelde INREV 
NAV. 

Theoretische huur De theoretisch mogelijke huur bij volledige verhuur van het object. Deze 
bestaat uit de gefactureerde huur en de brutomarkthuurwaarde van de 
leegstaande units/objecten gedurende het jaar.

Totaalrendement/
Total Return (TR)

Het totaal financieel rendement wordt berekend door het totaalresultaat te 
delen door het gemiddelde waarde van de vastgoedbeleggingen per kwartaal. 
Het totaalresultaat bestaat uit de som van het direct resultaat en het indirect 
resultaat. 
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Disclaimer Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., (‘Syntrus Achmea’) kantoor houdende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313), is in het bezit van een vergunning van AFM als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wet op het
fi nancieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder ex artikel 1:1 Wft en om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf te adviseren over fi nanciële instrumenten. 
De informatie is bestemd voor professionele beleggers en is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen voorstel of aanbod en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van 
deze informatie in te schrijven op een fonds of op een andere manier fi nanciële instrumenten, persoonlijk beleggingsadvies of andere fi nanciële diensten te verkrijgen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en 
volledigheid van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie en berekende waardes. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig 
zijn en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie is 
eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van dit document over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze 
dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.

Over Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Wie zijn we?
• We zijn een gespecialiseerde vermogensbeheerder in hypotheken en vastgoed. 

• We beheren circa € 40 miljard in woningen, winkels, zorgvastgoed, kantoren en hypotheken. 

• We werken voor meer dan 70 klanten, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. 

• We zijn onderdeel van Achmea Groep. 

• We zijn actief in Nederland, Europa, Noord-Amerika en Azië. 

• We bieden werk aan 544 medewerkers. 

Wat is onze missie?
•  We kiezen voor duurzame investeringen. Daarmee bieden we onze stakeholders een gezonde fi nanciële 

toekomst in een aantrekkelijke leefomgeving. 

•  Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in hand.

Hoe werken we?
• We realiseren transparante, doordachte en onderbouwde businesscases. 

• We verbinden vanuit de overtuiging dat synergie leidt tot het beste resultaat. 

• We vernieuwen: onze innovaties dragen bij aan een duurzame leefomgeving. 

• We verbeteren: refl ectie en zelfkennis zijn essentieel om ons continu te kunnen aanpassen. 

• We hanteren de hoogste standaarden in governance, compliance en risicomanagement.

www.syntrus.nl
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