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Missie

Het Achmea Dutch Residential Fund (het Fonds) streeft naar een stabiel en duurzaam rendement 

uit vastgoed waarin is belegd. Het Fonds maakt gebruik van de vastgoedexpertise en de markt

kennis van Syntrus Achmea. Uitgangspunt is het bieden van passende huisvesting en wooncomfort 

voor de huurders. 

Het Achmea Dutch Residential Fund heeft zich ten doel gesteld een portefeuille van kwalitatief 

hoogwaardige beleggingshuurwoningen op te bouwen, die te typeren is als een portefeuille met 

een corebeleggingskarakteristiek. Het Fonds richt zich daarbij op een duurzame exploitatie en 

levert daarmee een bijdrage aan de ESGdoelstellingen die samen met de participanten zijn 

opgesteld in het portefeuilleplan. Doelstellingen die een bijdrage leveren aan de leefomgeving, het 

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

Participanten
Het Achmea Dutch Residential Fund belegt voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, 

verzekeraars en charitatieve instellingen.

Binnentuin en Blok 8, Oostenburg, Amsterdam
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1. Over Achmea Dutch Residential Fund

Het Achmea Dutch Residential 
Fund is een corebeleggingsfonds 
dat participanten toegang biedt 
tot de Nederlandse woningmarkt. 
Het Fonds spreidt zijn beleggingen 
over woningtypen, huursegmenten 
en kansrijke woonregio’s. Daarbij 
staan vier uitgangspunten centraal: 
stabiele kasstroom, waarde
ontwikkeling, laag risico en 
flexibiliteit.

Het Fonds richt zich voornamelijk op het middeldure huursegment 

tussen de € 752 en € 1.200 per maand op goede locaties in sterke 

marktgebieden en wenst voor elke doelgroep een passend product te 

bieden. Het Fonds groeide fors in 2021 door de samenvoeging met de 

portefeuille van het Achmea Dutch Value Added Residential 

Partnership. Dit heeft gezorgd voor een jongere portefeuille met een 

grotere allocatie naar sterke marktgebieden. Het Fonds werkt aan een 

duurzame portefeuille, waarbij wordt aangesloten bij de Sustainable 

Development Goals van de UN en de ESGstrategie die Syntrus 

Achmea heeft opgesteld voor zichzelf en zijn klantportefeuilles. 

5.823 woningen 
in exploitatie,  
€ 1.936,6 miljoen
1.870 eengezinswoningen
3.953 appartementen

Huurderstevredenheid 7,5 
Benchmark 7,3

1.089 woningen 
in ontwikkeling,  
€ 423,8 miljoen
66 eengezinswoningen
1.023 appartementen

19 participanten
17 pensioenfondsen
2   verzekerings 
maatschappijen

€ 371,2 miljoen aan 
mandaten

2,8% huurgroei 
Index 2,0%
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Doel is dat in 2022 minimaal 75% van de portefeuille een Alabel 

heeft. De score bedraagt per eind 2021: 79,7% (2020: 70,2%). In 2030 

dient de CO₂uitstoot 50% lager te liggen dan in 1990. De score 

bedraagt per eind 2021: 44%.

Door de focus op duurzaamheid in de nieuwbouwprojecten en de 

bestaande objecten ‘vergroent’ de portefeuille en levert deze een 

steeds grotere bijdrage aan de maatschappelijke doelen van de 

participanten op het gebied van duurzaamheid.

Huurderstevredenheid woning 7,5 – Benchmark 7,3
Jaarlijks wordt de mening van huurders gevraagd over hun woning, 

de woonomgeving en de ervaringen met de vastgoedmanagers. 

De scores worden daarbij vergeleken met een benchmark. Met de 

uitslagen gaan wij aan de slag om de service aan huurders te 

verbeteren. Dit doen we door met onze externe vastgoedmanagers 

te kijken naar verbetermogelijkheden. Op de woning en woon 

omgeving scoort het Fonds gelijk aan of beter dan de benchmark. 

Ook is de respons gemiddeld hoger. 

€ 371,2 miljoen aan mandaten
Ultimo 2021 had het Fonds in totaal € 371,2 miljoen aan 

openstaande mandaten, afkomstig van 13 participanten. Door de 

samenvoeging met Achmea Dutch Value Added Residential 

Partnership kwam er ook € 47,0 miljoen mandaat over. Daarnaast 

heeft een nieuwe participant € 190,0 miljoen en hebben drie 

bestaande participanten € 57,5 miljoen aan nieuwe mandaten 

toegezegd. Gedurende 2021 is er voor € 96,0 miljoen ingetreden en 

is er € 13,5 miljoen aan stockdividend uitgekeerd. 

Medio december 2021 is er van één participant een uittreedverzoek 

(€ 221,1 miljoen) ontvangen. Hierdoor vervalt ook een mandaat ter 

grootte van € 3,7 miljoen. Op 3 januari 2022 is uit het beschikbare 

mandaat voor € 156,4 miljoen aan het uittreedverzoek voldaan. 

Het resterende bedrag van het uittreedverzoek is op 1 april 2022 

gefaciliteerd.

Vermogensbeheer
Het Fonds heeft ultimo 2021 voor € 138,3 miljoen aan 

(gecommitteerde en nietgecommitteerde) pijplijnverplichtingen 

voor in aanbouw zijnde en gekochte objecten staan. Ter dekking 

van deze verplichtingen verwacht het Fonds in de komende jaren 

€ 150,1 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 volgorde

lijkheid van de tijdvakken waarin de investeringstoezeggingen zijn 

ingediend. De funding van het Fonds bestaat verder uit verkoop

opbrengsten en stockdividend.

Ontwikkelpijplijn
De ontwikkelpijplijn van het Fonds bestaat uit:

•  Amsterdam, Oostenburg, VOCKade (Blok 4&5), 

171 appartementen

•  Amsterdam, Stadswerf Oostenburg (Oostenburgermiddenstraat), 

291 appartementen

•  Zaandam, Burano, 144 appartementen 

•  Eindhoven, De Bakermat, 235 appartementen 

•  Nieuwegein, Doorslagzone, Toren A, 191 appartementen

•  Utrecht, C.H. Letschertweg, Bouwdeel A, 99 appartementen 

•  Almere, New Brooklyn, Blok A135, 37 eengezinswoningen

•  Almere, New Brooklyn, Blok A67, 86 appartementen

•  Rotterdam, Wielewaal, 29 eengezinswoningen

PORTEFEUILLEVERDELING NAAR SEGMENT KANSENKAART WONEN

1. Over Achmea Dutch Residential Fund

41,7%

31,5%

18,0%

7,0% Zeer hoog

Hoog

Bovengemiddeld

Gemiddeld

Benedengemiddeld

Laag

1,7% 0,1%
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ESG-targets in portefeuilleplan
Hierbij zijn 20 ESGdoelstellingen geformuleerd in een ESG 

raamwerk, waaruit het Fonds in 2019 een aantal ESGdoelstellingen 

gekozen heeft om voor de komende jaren de focus op te leggen. 

Het eerste doel betreft het nastreven van beleggingen met een 

positieve impact op de samenleving via klimaatadaptatie, 

Stadspartnerinitiatieven en het verbeteren van de leefbaarheids

score in wijken en buurten. Een tweede doel is het willen zijn van 

de beste investment manager van Nederland, met een focus op o.a. 

GRESBoutperformance en financiële outperformance voor het 

Fonds. Tot slot willen wij aantrekkelijk en duurzaam vastgoed in de 

portefeuille van het Fonds, waar onze huurders en klanten van 

profiteren. Dit doen we door hoge eisen te stellen aan energie

labels, huurderstevredenheid en de kwaliteit van nieuwbouw en 

renovatie. 

In het portefeuilleplan 2022 werd de ESGstrategie opnieuw 

beoordeeld en heeft het Fonds een viertal kerndoelen benoemd 

waar het Fonds op wil presteren en rapporteren. Die doelen sluiten 

beter aan bij de duurzaamheidsindicatoren die Syntrus Achmea 

gaat inzetten ten behoeve van de internationale rapportage

standaarden. Deze doelen zijn: CO₂reductie (te meten in uitstoot in 

kg/m² per jaar), betaalbaarheid (via het percentage huurwoningen 

met een huurprijs < € 1.200), huurderstevredenheid (door middel 

van het jaarlijkse huurderstevredenheidsonderzoek) en klimaat

adaptatie (uit te werken in het aantal woningen met een 

klimaatadaptatieplan).

Het Fonds is actief deelnemer aan de Global Real Estate 

Sustainabilitybenchmark (GRESB). In de jaarlijkse meting behaalde 

het Fonds in 2021 de maximale score van 5 sterren (92 punten van 

de maximale score van 100) en eindigde als tweede in de 

Nederlandse én Europese rangschikking van nonlisted 

woningfondsen.

 

Key-karakteristieken
• Beleggen in Nederlandse woningen 

• Focus op duurzaamheid  ESG

• Aantrekkelijk financieel rendement

• Laag risico, stabiel dividend en waardegroei op lange termijn

• Voldoen aan INREV en AIFMD

• ISAE 3402 type II van Syntrus Achmea

• Beleggingshorizon op lange termijn 

• Beheer door een toegewijd fondsteam

• Externe taxaties door gerenommeerde taxateurs

• Professioneel vastgoedbeheer door derden

De Ketting, Doetinchem
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2. Highlights 2021

Op 1 april 2021 werd het Achmea Dutch Value Added Residential 

Partnership (ADVARP) toegevoegd aan het Achmea Dutch 

Residential Fund. Een traject dat eind 2020 startte met een 

verkenning van de mogelijkheden tot samenvoeging werd daarmee 

succesvol afgerond. Er ontstond een ‘nieuw’ Fonds met een fiscaal 

transparante structuur, meer participanten en een portefeuille van 

meer dan € 2 miljard.

De portefeuille heeft door de samenvoeging een lagere gemiddelde 

leeftijd wat zich vertaalt naar lagere verwachte exploitatiekosten en 

een gunstige duurzaamheidsscore en bijbehorend 

investeringsprogramma.

In de komende jaren wil het Fonds zich verder gaan onderscheiden 

op het gebied van duurzame en impactvolle beleggingsresultaten, 

investeringen in middeldure huur en de professionaliteit van de 

dienstverlening aan huurders en institutionele klanten. 

2. Highlights 2021

Monarch, Den Haag
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januari maart meiapril

Januari:  
eindoplevering van 
49 appartementen 
en 570 m² 
commerciële ruimte 
in The David in 
Amsterdam.

Maart:  
oplevering van 89 
appartementen en 
105 parkeerplaatsen 
in Klaasje Zevenster 
in Amstelveen.

Maart:  
aankoop van 86 
appartementen 
in het project 
New Brooklyn, 
Blok A6  A7 
in Almere.

April:  
formele notariële 

afronding 
samenvoeging 
Fondsen door 

aanpassing statuten 
bewaarstichtingen.

Maart:  
besluit samen
voeging Fondsen 
door Vergadering 
van Certificaat
houders ADVARP 
en Vergadering van 
Participanten 
ADRF.

Mei:  
oplevering van 153 
appartementen en 
126 parkeerplaatsen 
in Plaza West in 
Haarlem.

April: 
beëindiging van 
de FBIstatus van 
het Fonds (voldaan 
aan doorstoot
verplichting) en 
overgang vanaf 
1 april 2021 naar 
een fiscaal 
transparant Fonds.
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decemberdecember

2. Highlights 2021

juni september novemberjuli oktober

Juni: 
eindoplevering van 
de laatste zes 
eengezinswoningen 
van de in totaal 36 
woningen aan de 
Soerendonklaan in 
Tilburg.

September: 
oplevering van 120 
appartementen in 
Schalkstad in 
Haarlem.

November: 
start verduurzaming 
drie bestaande 
objecten in 
Amersfoort, 
Amstelveen en 
Zoetermeer.

Juli: 
aankoop van 

29 middeldure 
eengezinswoningen 
in de wijk Wielewaal 

in Rotterdam.

Oktober: 
oplevering van 

144 appartementen, 
92 parkeerplaatsen 

en 375 m² 
commerciële ruimte 

in Burano in 
Zaandam.

December:
deeloplevering van 
42 appartementen 

in Oostenburg 
(Blok 4) in 

Amsterdam.

December:
afronding 
ontbinding 
en liquidatie 
ADVARPstructuur 
en afmelding Fonds 
bij AFM.
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3. Kerngegevens TOTAALRESULTAAT (BEDRAGEN X € MILJOEN) FINANCIEEL RENDEMENT

INREV NAV (BEDRAGEN X € MILJOEN) DIVIDEND-YIELD (O.B.V. INREV NAV PER 1 JANUARI) TGER EN REER (O.B.V. GEWOGEN GEMIDDELDE INREV GAV)

3. Kerngegevens
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4. Verslag van de Beheerder

Terugkijken met het fondsteam 

Een druk en hectisch jaar
Het jaar 2021 gaat de boeken in als het jaar waarin het Achmea 

Dutch Residential Fund (ADRF) de portefeuille van het Achmea 

Dutch Value Added Residential Partnership (ADVARP) mocht 

verwelkomen. Tevens was het door het aantal opgeleverde nieuw

bouwprojecten een opvallend druk en hectisch jaar.

“Na het besluit van beide fondsvergaderingen op 26 maart werd 

per 1 april de portefeuille van ADVARP administratief en juridisch 

toegevoegd aan het ADRF. Dat leidde tot een aantal tussentijdse 

dividenduitkeringen en andere financiële en juridische transacties 

die we onder tijdsdruk moesten hebben afgerond. De overgang van 

een open FGR met FBIstatus naar een gesloten transparante FGR 

dwong dat af”, licht fundmanager Onno Hoff toe. “In de zomer

maanden zijn we vervolgens gestart met de ontbinding en liquidatie 

van de ADVARPfondsstructuur en dat is op 18 november jl. 

formeel afgerond.”

Om de participanten in het ADRF hier zorgvuldig en tijdig in mee te 

nemen, werd vooraf veelvuldig tekst en uitleg gegeven over de 

verschillende transactiestappen. Ook was de rol van de Advisory 

Boards van beide fondsen erg belangrijk. Casper Hesp, director 

Investment Management vertelt hierover: “In de voorbereiding en 

de uitwerking van de samenvoeging is er vanuit Syntrus Achmea 

continu oog geweest voor transparantie in het proces en zijn 

mogelijke conflicts of interestsituaties vooraf besproken en 

opgelost. Ik durf wel te stellen dat de rol die beide Advisory Boards 

hebben aangenomen in bijvoorbeeld het proces van de waardering 

van beide portefeuilles randvoorwaardelijk is geweest voor het 

succes van de samenvoeging. Het komt niet vaak voor dat 

portefeuilles van deze omvang samengaan. Wij zijn dan ook zeer 

trots op het vertrouwen dat de participanten hiermee hebben 

uitgesproken in de koers van het combinatiefonds en de wijze 

waarop ons team dat heeft georganiseerd.”

Nieuwbouwopleveringen op historisch hoog niveau
Los van de nietalledaagse juridische en fiscale werkzaamheden 

was het ook in andere opzichten een actief jaar. Door de 

opgebouwde pijplijn in beide fondsen werd 2021 een jaar met een 

historisch hoog aantal opleveringen. Maar liefst zeven projecten en 

603 woningen werden verhuurgereed aan de portefeuille toege

voegd, terwijl in het laatste kwartaal van 2020 ook al twee projecten 

met 333 woningen waren opgeleverd. Het Fonds kon daardoor veel 

mensen blij maken met een prachtige nieuwe woonplek en dat 

veroorzaakte veel bedrijvigheid in het marketing en verhuurteam.

“Projecten Westbeat en The David in Amsterdam gaven eind 2020 

al een eerste signaal over de markt in de Randstad. Er was 

voldoende aanbod in de markt en het aantal huurders dat interesse 

toonde in het hogere segment liep op dat moment achter op onze 

verwachtingen. We wisten dat er snel daarna projecten bij zouden 

komen in Amstelveen, Haarlem (2x), Zaandam en Amsterdam”, 

vertelt Annemarie Maarse, director Asset Management.

Zaak om de inspanningen op het gebied van verhuur en marketing 

te intensiveren en de voortgang op tweewekelijkse basis te 

monitoren in het fondsteam. Per object werden telkens de 

ervaringen doorgesproken en werden besluiten genomen voor 

eventueel extra budget voor inzet op verhuur, het kunnen 

aanbieden van inrichtingspakketten aan huurders en in enkele 

gevallen ook aanpassing van de huurprijs en het verhuurproces. 

“We zagen vanaf augustus 2021 een duidelijke ommekeer in de 

nieuwbouwportefeuille van het Fonds. De extra inspanningen in het 

duurdere segment sloegen aan en de huurders wisten ons te 

vinden. Dat extra zetje hadden overigens niet alle projecten nodig. 

Schalkstad in Haarlem was bijvoorbeeld vóór oplevering verhuurd. 

Vanaf september kwamen projecten die eerst nog wat langzaam 

verhuurden ook op stoom en we waren ook heel succesvol met de 

verhuur aan sleutelberoepen op Oostenburg”, aldus Annemarie 

Maarse. Was de bezettingsgraad ultimo 2020 91,4%, door de extra 

aandacht en inzet op de verhuur liep dat per eind 2021 op naar 

97,1% en is medio februari 2022 de grens van 99% doorbroken. 

“Daarmee zitten we alweer op het percentage dat je verwacht bij 

een woningportefeuille van deze omvang en samenstelling”, voegt 

Onno Hoff daar aan toe.

Verduurzaming
Hoewel het Fonds inmiddels 80% Alabels heeft, wordt de komende 

jaren druk gewerkt aan verdere CO₂reductie. In het vierde kwartaal 

van 2021 is gestart met het planmatig verduurzamen van de eerste 

drie label Cprojecten van het Fonds. 
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Onno Hoff, (ing., MRE) Onno Hoff is per 
1 april 2016 in dienst getreden als fundmanager 
bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Hij 
werkte hiervoor onder andere zeven jaar als 
managing director woningen en fund director 
bij a.s.r. real estate en daarvoor vijf jaar als asset
manager bij Vesteda. Onno begon zijn loopbaan 
in 1995 bij Bouwfonds, werkte daarna bij 
Heijmans en maakte in 2003 de overstap naar het 
vastgoedvermogensbeheer.

Casper Hesp (MSc, RBA) is sinds 2019 als director 
verantwoordelijk voor de afdeling Investment 
Management van Syntrus Achmea. Eerder 
was Casper hoofd Portefeuillemanagement 
(20142019). Casper heeft voorheen bij INREV 
(Europese brancheorganisatie voor nonlisted 
vastgoedvehikels) gewerkt als director Research 
(20072014).

Annemarie Maarse (MSc, MRE) is sinds 2019 
binnen Syntrus Achmea als director 
verantwoordelijk voor het assetmanagement van 
woningen, winkels en zorgvastgoed. Eerder was 
Annemarie hoofd Assetmanagement Woningen 
bij Altera Vastgoed (20112018). Annemarie heeft 
daarvoor onder andere als consultant gewerkt bij 
Bureau Middelkoop (20052010) en zij was hoofd
redacteur van het vaktijdschrift Rooilijn 
(20082013).

Daarmee wordt toegewerkt naar het energieneutraal maken van de 

portefeuille in 2050. De drie projecten werden eind januari 2022 

opgeleverd. De huurders zijn meer dan tevreden, vertelt Onno Hoff. 

“We hebben met Dura Vermeer een goede partner gevonden die 

ons helpt om dit voor bewoners ingrijpende proces soepel te laten 

verlopen. De woningen worden in enkele weken zeer intensief aan 

de binnen en buitenkant aangepakt en dan lopen medewerkers van 

de aannemer in en uit. We isoleren niet alleen de gevels en plaatsen 

zonnepanelen, maar vervangen ook het glas en brengen mechani

sche ventilatie aan. Terwijl onze huurders in de woningen zitten. Dat 

kan alleen als je heel goed de werkzaamheden inplant en communi

ceert met de bewoners.”

De voorbereiding voor de volgende vier objecten is al in volle gang 

en ook de milieuonderzoeken voor de objecten daarna zijn al 

ingepland. Tegenwoordig vraagt het in kaart brengen en migreren 

van vogel en vleermuispopulaties soms meer tijd dan het verduur

zamen zelf. Vooruitdenken en werken met een langetermijnaanpak 

is dan ook onmisbaar. Zo is er tijd om in de volgorde van objecten 

te schuiven en komt het doel van 2050 niet in gevaar. 

In het portefeuilleplan 2022 werd een meerjarenplanning 

gepresenteerd voor de complexmatige verduurzaming, waarin ook 

de verwachte besparing op de CO₂uitstoot en de impact op de IRR 

werd getoond. “Voor al onze klanten, inclusief het ADRF, stellen wij 

zogenaamde CO₂routekaarten op”, zegt Annemarie Maarse. “Dat 

doen wij in overleg met externe adviseurs, waarbij marktinformatie 

en onze eigen ervaringscijfers bijdragen aan de nauwkeurigheid van 

de uitkomsten. Met die routekaarten stippelen wij de planning uit 

om te komen tot een CO₂neutrale portefeuille. Voor het ADRF 

verwachten wij in 2030 al op 70% reductie te zitten, waar het 

Klimaatakkoord 50% voorschrijft. Om die reden schatten wij in dat 

het Fonds in 2045 al energieneutraal kan zijn. Dat komt door onze 

jarenlange inspanningen om de portefeuille steeds duurzamer te 

maken. De verwachte investeringen zijn daarbij te overzien.”

De participanten in het Fonds ondersteunen de uitgangspunten 

van het portefeuilleplan en de koers die het Fonds kiest in verduur

zaming. “Samen met de kerndoelen op het gebied van ESG die wij 

opnieuw hebben beoordeeld, staat er voor het ADRF een duidelijke 

strategie op het vlak van duurzaam beleggen”, aldus Casper Hesp. 

“In 2022 gaan we hier actief mee aan de slag. Syntrus Achmea doet 

goede dingen op dit vlak voor zijn klanten. Door het duidelijk op te 

schrijven, er actief mee aan de slag te gaan en terug te laten komen 

in onze processen en rapportages voegen we waarde toe voor de 

klant. Daar zijn we trots op.”

Amsterdam, 21 april 2022

Onno Hoff, fundmanager

Casper Hesp, director Investment Management

Annemarie Maarse, director Asset Management
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Marktontwikkelingen

Nederland 
De Nederlandse economie heeft zich na een flinke krimp in 2020 

door Covid19 in 2021 sterk hersteld. In het tweede kwartaal van 

2021 bevond het bruto binnenlands product zich al weer op het 

niveau van het vierde kwartaal van 2019. De verklaring ligt in het 

sterk herstel van de consumptie door huishoudens vanaf april 2021. 

Na een piek in het derde kwartaal van 2020 is de werkloosheid weer 

terug op het niveau van net voor de start van de 

Covid19pandemie. 

Het consumentenvertrouwen kende een sterk herstel in de eerste 

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

oplopende inflatie en de opkomst van eerst de delta en vervolgens 

de omikronvariant hebben gezorgd voor een pessimistisch beeld. 

Toch is het aantal faillissementen historisch laag, ook door de 

steunmaatregelen van de overheid. De reis, horeca, culturele en 

evenementenbranches blijven de zwaarst getroffen sectoren. 

De prognoses voor 2022 zijn in economische termen positief, maar 

er blijven onzekerheden doordat de Covid19pandemie nog niet 

onder controle is. Wel lijken de financiële markten zich langzaam 

op te maken voor een afbouw van steunmaatregelen. Dit zou zich 

kunnen weerspiegelen in licht oplopende rentes en een stijgend 

aantal faillissementen.

Gebruikersmarkt
De Nederlandse huizenprijzen zijn in 2021 verder gestegen. De 

gemiddelde verkoopprijs lag met € 438.000 eind 2021 20,7% hoger 

dan een jaar eerder (bron: NVM). In alle regio’s was sprake van een 

forse stijging, maar relatief betaalbare regio’s zoals delen van 

Overijssel en Drenthe kenden met zo’n 28% de hoogste prijs

stijgingen. Door de lage hypotheekrente en de daardoor grote 

vraag naar woningen nam de krapte op de markt opnieuw toe. 

Per woningzoeker zijn er volgens de krapteindicator van NVM nog 

maar 1,3 woningen beschikbaar, eind 2020 waren dit er nog 1,6. 

Ook de huurprijzen stegen in 2021 fors. Volgens cijfers van NVM/

VGM NL lag de gemiddelde kale transactiehuur voor een woning 

10% hoger dan eind 2020. Het lage aanbod bij een hoge vraag zorgt 

ervoor dat verhuurders hogere huren kunnen vragen en de huur 

prijzen vrijwel overal stijgen. Markthuurprijzen van woningen in 

bezit van institutionele beleggers lagen in het derde kwartaal 3,5% 

hoger ten opzichte van een jaar eerder. Binnen de G4 stegen de 

huurprijzen in Rotterdam het hardst, terwijl Amsterdam achterbleef. 

Cijfers over het vierde kwartaal komen later beschikbaar (bron: 

MSCI).

De verwachtingen voor 2022 zijn dat de huizenprijzen opnieuw hard 

stijgen. Mogelijk vindt daarna enige normalisatie plaats, maar een 

forse correctie wordt niet verwacht. Er blijft een hoge vraag naar 

huurwoningen. In het geliberaliseerde segment houdt het tekort in 

het middenhuursegment aan, maar ook naar duurdere huurwonin

gen blijft nog steeds vraag. 

Beleggingsmarkt
Het beleggingsvolume op de woningmarkt in 2021 komt waarschijn

lijk uit op € 3,4 miljard, zo blijkt uit voorlopige cijfers van RCA. Het 

jaarvolume kwam hiermee veel lager uit dan de € 7 tot € 8 miljard in 

de voorgaande drie jaren. In de eerste helft van 2021 was dit vooral 

te wijten aan de verhoogde overdrachtsbelasting die per 1 januari 

2021 van 2% naar 8% is gegaan. Hierdoor zijn veel transacties eind 

2020 naar voren gehaald. 
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In de tweede helft van 2021 was er iets meer activiteit, maar nog 

steeds beperkt. Het beleggingsaanbod bleef laag en er kwamen 

geen grote portefeuilles op de markt. Hierdoor wordt het volume 

vooral bepaald door nieuwbouw projecten. Traditioneel zijn het 

vooral institutionele beleggers die deze objecten aankopen, maar 

wij zien steeds meer concurrentie van buitenlandse beleggers.

De gemiddelde aanvangsrendementen zijn in 2021 verder gedaald. 

In het derde kwartaal lag deze met 4,29% 17 basispunten lager dan 

een jaar eerder. Het prime BAR voor woningen in Amsterdam bleef 

stabiel in 2021, maar het verschil met de rest van Nederland werd 

vijf tot tien basispunten kleiner. Door de hoge beleggingsdruk zijn 

investeerders bereid om ook buiten de Randstad steeds lagere 

rendementen te accepteren. Door het stijgende rendement op 

staatsobligaties eind 2021 werd de risicoopslag voor woning

beleggingen iets kleiner.

Voor 2022 is de verwachting dat de interesse van beleggers zal 

aanhouden, mede door de gunstige economische vooruitzichten. 

Het aanbod blijft echter beperkt, waardoor de beleggingsvolumes 

relatief laag blijven. Door het stijgende bouwkosten en leegwaardes 

zullen de aanvangsrendementen verder onder druk staan, hierdoor 

blijven beleggingen in regio’s buiten de Randstad interessant voor 

beleggers doordat daar nog een hoger rendement is te behalen.

De Bakermat, Eindhoven
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Strategie

Beleggingsbeleid
Het Achmea Dutch Residential Fund belegt geld van institutionele 

beleggers in Nederlandse woningen. Het Fonds spreidt zijn 

beleggingen over woningtypen, huursegmenten en kansrijke woon 

regio’s. Het Fonds streeft een ‘core’ rendementrisicoprofiel na. 

De kenmerken hiervan zijn: een stabiel direct rendement, positieve 

waardeontwikkeling en een hoge correlatie met de inflatie

ontwikkeling door geïndexeerde huurinkomsten.

Regionale verdeling
De regio’s 1 tot en met 4 uit de kansenkaart wonen vertonen op basis 

van het verleden een goed rendement. Het Fonds wil die focus 

daarom op deze regio’s behouden en een belangrijk deel van de 

portefeuille in deze regio’s in bezit hebben. Regio 1 en 2 vormen bij 

elkaar 73% van de portefeuille. Gelet op de historische performance en 

de mogelijkheden in de markt (acquisitiemogelijkheden en waarde

groei) willen we in 2022 vooral in regio 3 en 4 verder groeien.

Segmentering
In de markt is een enorme behoefte aan betaalbare woningen in het 

middeldure huursegment. Gebaseerd op de besteedbare inkomens 

van huishoudens is de potentiële doelgroep voor huurwoningen in 

het middensegment (tot circa € 1.200) 70% groter dan het top  

segment (vanaf € 1.400). Het duurdere huursegment laat ook een 

veel volatieler beeld zien in huurprestaties. De gemiddelde huur 

van de portefeuille bedraagt € 1.102 per maand en 29,0% van de 

portefeuille heeft een huur hoger dan € 1.200 per maand. Dit deel 

van de portefeuille is vrijwel volledig gelegen in de duurdere regio’s 

van de Randstad. Het Fonds wil de toekomstige acquisities 

verwerven in het middeldure segment. 

Product-marktcombinaties
Bij de selectie en beoordeling van acquisities wordt veel aandacht 

besteed aan het juiste product voor de beoogde doelgroep.

Een mooi voorbeeld zijn de fullserviceconcepten met gedeelde 

voorzieningen zoals werkruimten, wasserettes en fitnessruimten 

die tegenwoordig steeds vaker worden toegepast. Het draagt bij 

aan de verhuurbaarheid van vooral stedelijke objecten voor 

kleinere huishoudens. In enkele complexen passen we dit al toe 

voor het Fonds. Denk hierbij aan de starters en studenten in Villa 

Mokum te Amsterdam en Yours te Leiden, maar ook de urban 

professionals die een plek vonden in Westbeat te Amsterdam. In 

2022 wordt het project De Warmoes in Oostenburg opgeleverd, 

waar een gezamenlijke daktuin wordt gerealiseerd. Er is een 

onderzoek gaande of we in Oostenburg een sociaal programma 

kunnen ontwikkelen met de bewoners. Ook werd in 2021 een 

deel  mobiliteitsconcept voor The David in Amsterdam 

gelanceerd en dit zal ook in De Bakermat in Eindhoven worden 

gerealiseerd.

Lancering deelautoplatform,
The David, Amsterdam 
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Vooruitzichten 2022 en verder
Het doel voor 2022 en 2023 wordt om de jaarlijkse target van 

€ 150 miljoen aankopen voor 50% in te vullen met een gemiddelde 

huurprijs tussen € 752 en € 1.000 en 50% met een gemiddelde 

huurprijs tussen € 1.000 en € 1.200 per maand. Dit leidt tot een 

verlaging van het segment hoger dan € 1.200 per maand. 

Wij hanteren daarbij een minimale woninggrootte van 40 m², 

voorzien van buitenruimte. Voor studentenwoningen en sociale 

huur kan van de oppervlaktemaat worden afgeweken. Van belang is 

dat er dan wel extra services worden aangeboden. 

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 bezet

tingsgraad van minimaal 98% en een exploitatieresultaat van 77%. 

Dit resulteert in een verwacht direct rendement van de exploitatie

portefeuille van 3%.

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

van een relatief jonge portefeuille met een hoog duurzaamheidsni

veau. Naast het aankopen van energiezuinige nieuwbouw investeert 

het Fonds daarom in de verduurzaming van de bestaande porte

feuille. 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. Het doel is 

out   performance van de benchmark All Objects via duurzame 

beleggingen en een duidelijke ESGambitie.

DOELSTELLINGEN 2022-2024

KPI Maatstaf Doel

Aankopen Onvoorwaardelijke goedkeuring door
Beleggingscommissie

Minimaal € 150 miljoen per jaar

Regiospreiding 1  2 
3  4  5 
6  7 

65%  75%
25%  35% 
0%

Huurniveau < € 752
€ 752  € 1.200
> € 1.200

< 10%
70%  80%
< 25%

Duurzaamheid Energielabel Minimaal 80% label A in 2022

CO₂reductie 70% minder CO₂uitstoot in 2030 (referentiejaar 1990)
Ambitie: klimaatneutraal in 2045
(Noot: Klimaatakkoord -50% in 2030 en klimaatneutraal in 2050)

CRREM 2.0 doel Fonds 2022: 21,7 kg CO₂/m2/jaar
(Noot: CRREM 2.0 drempelwaarde 2022: 29,14 kg CO₂/m2/jaar)

Exploitatie Nettohuurinkomsten als percentage van brutohuurinkomsten Minimaal 77% 

Financiële bezettingsgraad Minimaal 98%

Direct rendement Minimaal 3%

Verkopen Verkopen 2022 Selectie € 70 miljoen
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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 ESGbeleid 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. Voor een 

uitgebreide terugblik op onze ESGresultaten in 2021 verwijzen wij 

naar het uitgebrachte ESGjaaroverzicht van het Fonds.

ESG-beleid 
Syntrus Achmea heeft een geïntegreerd ESGbeleid opgesteld,  

dat is gestoeld op de UN Sustainable Development Goals. 

Syntrus Achmea heeft vijf UN SDG’s geadopteerd:

3 – good health and wellbeing;

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 ESGraamwerk een keuze gemaakt voor een 

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

feuilleplan 2019 en in de jaren daarna vertaald naar doelstellingen en 

KPI’s. Via het portefeuilleplan 2022 werd een nieuwe structuur 

goedgekeurd 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 Sdoelen vallen daarbij uiteen in twee categorieën: (blauw) 

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

staande figuur worden deze getoond.

Op de doelen CO₂uitstoot, klimaatadaptatie, huurderstevredenheid 

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

uitgezet. 

Environmental CO₂reductie

Betaalbaarheid

Veiligheid

Klimaatadaptatie

Huurders
tevredenheid

Toegankelijkheid

Biodiversiteit

Gezondheid

Sociale cohesie

Social

DE ENVIRONMENTAL EN SOCIAL DOELEN

Paulus Akkermanwei, Leeuwarden
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ENVIRONMENTAL

Onderwerp Doelstelling KPI Acties

CO₂-reductie Reductie uitstoot ≥ 70% in 2030

Ambitie: klimaatneutraal in 2045
(Noot: Klimaatakkoord -50% in 2030  
en klimaatneutraal in 2050)

CRREM 2.0 doel Fonds 2022: 
21,7 kg CO₂/m2/jaar
(Noot: CRREM 2.0 drempelwaarde 2022:  
29,14 CO₂/m2/jaar)

kg CO₂uitstoot per m2 /jaar Voor minimaal 3 label Cobjecten uitwerken 
van verduurzamingsvoorstel in 2022

% Alabels Backtesting theoretische uitstoot (WE) 
met daad  werkelijk gebruik (Innax)
Specifieke acquisitie doen naar 
houtbouwprojecten

Klimaatadaptatie In kaart brengen risico’s en beleid ontwikkelen % woningen in risicogebieden, 
# woningen met klimaat 
adaptatieplan

In 2022 uitwerken van klimaatadaptatiebeleid 
en dit voor minimaal 5 objecten uitwerken in 
een assetplan 

Biodiversiteit Bijdrage aan een biodiverse omgeving # woningen met aanwijsbare 
biodiversiteitsbijdrage

In 2022 opstellen van een bio  diversiteitsplan 
voor 5 objecten

SOCIAL

Onderwerp Doelstelling KPI Acties

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

% huurwoningen met huurprijs 
< € 1.200 per maand

Door objecten bij te kopen met huurprijs 
< € 1.200 aandeel middeldure huur verhogen 
tot 70%  80%

% sociale huurwoningen in 
portefeuille

Op peil houden: aankoop van minimaal 20 
sociale huurwoningen in 2022

Jaarlijkse huurverhoging Gemiddelde huurverhoging: inflatie + 
maximaal 1%

Verkoop particuliere beleggers Kopers dienen zich te houden aan de IVBN 
‘Gedragscode bij verkoop van (complexen) 
woningen’

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 CO₂uitstoot om bij te dragen aan de beperking van klimaat

verandering en wordt duurzaamheid meegenomen in onze beleg

gingsbeslissingen voor vastgoedbeleggingen. Syntrus Achmea is 

actief bezig met de inventarisatie en implementatie van maat 

regelen 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 EUcriteria 

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

Huurders- 
tevredenheid

Tevredenheid over woning hoog Score op tevredenheid  
woning > 7,5

Voor elk object met een score lager dan 
een 7 wordt in 2022 een plan opgesteld

Tevredenheid over klachtenonderhoud 10% verbetering ten opzichte van  
laatste survey

Objecten met lagere scores worden 
geanalyseerd en voorzien van verbeterplan 

Uitrol Ziezodan, inclusief controlcyclus op 
kwaliteit voor gehele portefeuillle Fonds

Gezondheid Onze gebouwen dienen gezond leven te 
faciliteren

GPRscore ‘gezondheid’ (geluid, 
luchtkwaliteit, thermisch comfort, 
licht en visueel comfort)

Actieplan opnemen voor minder presterende 
objecten

Toegankelijkheid Onze objecten dienen goed toegankelijk te 
zijn, ook voor mindervaliden

Deelscore GPRGebouw Analyse GPR en vertalen naar plan van aanpak

Toegankelijkheid mindervaliden Analyse GPR en vertalen naar plan van aanpak

Veiligheid Onze woningcomplexen zijn veilig voor onze 
bewoners

Deelscores GPRGebouw Analyse GPR en vertalen naar plan van aanpak

AED’s In overleg met Asset Management opstellen plan 
om alle appartementengebouwen te voorzien 
van een AED

 (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 veranderend 

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 klimaatrisico’s om de meest extreme klimaatverandering te 

voorkomen en om aan de Parijs en klimaatdoelstellingen te 

voldoen. Maar daarnaast is er in 2021 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 

overstroming, wateroverlast, hitte en droogte.

2.  Opstellen van risicocategorieën (hooglaag) per klimaatrisico.

3.   Vaststellen van de exposure van de vastgoedportefeuille naar 

(klimaat)risicocategorie.

4.  Schatten van de potentiële schade.

5.  Formuleren van beleid.
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Per vastgoedobject is geïdentificeerd aan welk 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. In de 

planperiode wordt per object het risico en de mitigerende 

maatregel bepaald.

Energielabels – GPR-label - reductie CO₂-uitstoot
Het energielabel en GPRlabel geven een goede indicatie van het 

efficiënte energieverbruik. De beste indicator is het energieverbruik 

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

2021 het doel na om de portefeuille in 2022 ten minste voor 75% van 

de objecten te hebben voorzien van een Alabel. Eind 2021 is dit 

doel behaald (79,7%). 

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 Gebouwscore 

van 7,5 of hoger. Voor het opgeleverde project Burano in Zaandam 

(score 7,64) is dat al het geval en de recente aankopen 

Doorslagzone in Nieuwegein en Wielewaal in Rotterdam hebben dit 

als uitgangspunt. Voor 100% van de objecten die per ultimo 2021 in 

exploitatie zijn, is er een GPR Gebouwcertificaat opgesteld. De 

gemiddelde score op basis van boekwaarde van de objecten in 

portefeuille is 6,8 (2020: 6,7).

CO₂reductie heeft als doel om de gevolgen van klimaatverandering 

te verminderen. In 2020 heeft Syntrus Achmea voor al zijn woning

portefeuilles in beheer een CO₂dashboard laten opstellen. 

Dit stelt ons in staat om de reductie te meten ten opzichte van het 

basisjaar 1990. Het Fonds heeft in 2021 een reductie van 44% 

bereikt.

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 

verduurzaming 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.

Voor drie objecten met een energielabel C (Duikererf in 

Amersfoort, Runmoolen in Amstelveen en Bordeauxstraat in 

Zoetermeer) werd een plan opgesteld om het energielabel te 

verbeteren. Er worden onder andere pvpanelen, HR+isolatie, 

spouwmuurisolatie en energiezuinige ventilatie met een 

CO₂regeling aangebracht. De uitvoering is inmiddels afgerond. 

Daarnaast zijn er gedurende 2021 1.972 zonnepanelen geplaatst 

op 232 woningen. Twee complexen zijn voorzien van zonne

panelen ten behoeve van het elektra voor de algemene ruimte. 

Dit leidt tot een verlaging van de servicekosten.

Global Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB)
Het Fonds heeft in 2021 deelgenomen aan de Global Real Estate 

Sustainability Benchmark. Deze benchmark meet jaarlijks het 

duurzaamheidsbeleid en de implementatie daarvan bij vastgoed

fondsen wereldwijd. Het Achmea Dutch Residential Fund is door 

GRESB ingedeeld in de peer group Netherlands/Residential/

Nonlisted, die in 2021 bestond uit tien nietbeursgenoteerde 

Nederlandse woningfondsen. 

Het Fonds heeft de tweede plaats behaald in deze Nederlandse 

peer group en behaalde de tweede plek in de peergroup 

Residential/Europe (106 deelnemers). De overall score van het 

Fonds bedraagt 92 (2020: 84). 

Op de meeste onderdelen binnen GRESB behaalde het Fonds 

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

onderdeel Performance Indicators; dit betreft het verzamelen van 

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

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft hiervoor een verbeter

plan opgesteld. Dit zal tot hogere scores op Performance Indicators 

moeten leiden.
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Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Achmea Dutch Residential Fund

GRESB Standing Investments Benchmark Report

2021
Achmea Dutch Residential Fund
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Rankings

GRESB Score within Residential
/ Europe
Out of 106

GRESB Score within Residential
/ Non-listed / Core
Out of 113

GRESB Score within Europe / Non-listed /
Core / Open end

Out of 351

Management Score within
Europe
Out of 780

Management Score within
Europe / Non-listed / Core
Out of 517

Management Score within Europe / Non-
listed / Core / Open end

Out of 351

Performance Score within
Residential / Europe
Out of 106

Performance Score within Residential /
Non-listed / Core

Out of 113

Performance Score within Europe / Non-
listed / Core / Open end

Out of 351
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ESG Breakdown

Environmental
GRESB Average 40 Benchmark Average 52

Social
GRESB Average 16 Benchmark Average 18

Governance
GRESB Average 17 Benchmark Average 19

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

1. Westbeat Rijnlandlaan 5197 Amsterdam

2. The David David Ricardostraat 2564 Amsterdam

3. Kortenaerkade Kortenaerkade Den Haag

4. Lorentz Stationsweg 1220 Leiden

5. Plaza West Menno Simonszplein Haarlem

6. Lammenschans, Blok E+F Lammenschans Leiden

7. KEA Science Park Carolina MacGillavrylaan Amsterdam

8. Burano Mahoniehout 6 Zaandam

9. Remisehof Laan op Zuid Rotterdam

10. Nieuw Overbos Herenweg Heemstede

5.
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Portefeuilleontwikkelingen 2021

Het Achmea Dutch Residential Fund heeft in 2021 een transformatie 

ondergaan door de samenvoeging met de portefeuille van het 

Achmea Dutch Value Added Residential Partnership (ADVARP). 

Dit heeft gezorgd voor een jongere portefeuille met een grotere 

allocatie naar sterke marktgebieden. Door het grote aantal op   

geleverde nieuwbouwwoningen en de aanvankelijk stroef verlopende 

verhuur bij enkele objecten bedroeg de bezettingsgraad ultimo 2021 

97,1% (2020: 91,4%). Vanwege de extra verhuurinspanningen bij de 

nieuwbouw en de hoger dan verwachte extra aanvangsleegstand 

waren de exploitatiekosten 26,4% van de huuropbrengsten. Dit niveau 

past niet bij de leeftijd van de portefeuille en moet als afwijkend en 

incidenteel worden gezien voor dit jaar. De debiteurenstand loopt 

licht op van 1,2% eind 2020 naar 1,9% eind 2021, maar leidt niet tot 

maatregelen. De impact van Covid19 op de debiteurenstand is niet 

merkbaar, net als in 2020.

De portefeuille van het Fonds bestaat ultimo 2021 uit 117 objecten in 

exploitatie (2020: 91) met een waarde van € 1.970,5 miljoen. 

Het Fonds heeft een pijplijn van acht projecten, waarvan zeven in 

ontwikkeling ter grootte van € 286,3 miljoen. Door de samenvoeging 

met ADVARP zijn er vier grondposities (€ 16,7 miljoen) aan de 

portefeuille toegevoegd. In totaal levert dat een belegd vermogen op 

van € 2.273,5 miljoen. Na afronding van de projecten in aanbouw 

(openstaande verplichtingen € 138,3 miljoen) zal het Fonds een 

omvang hebben van ruim € 2,4 miljard. Hierbij is geen rekening 

gehouden met nieuwe aan en verkopen.

Het Rijk heeft de doelstelling om in de periode tot 2030 circa 

een miljoen nieuwe woningen te realiseren door nieuwbouw, 

herstructurering en transformatie. Dit is noodzakelijk om de 

bevolkingsgroei te accommoderen en het woningtekort terug te 

dringen. Focus voor het toevoegen van nieuwe woningbouw ligt 

vooral op de provincies Noord en ZuidHolland en in iets mindere 

mate op Utrecht, NoordBrabant en Gelderland. Het Fonds heeft hier 

vanaf 2020 al op ingespeeld door de focus te leggen op kansrijke 

gebieden en steden in regio 3 en 4 en zet dit voort. Tegelijkertijd 

zal de samenstelling van de portefeuille vooral gericht zijn op de 

historisch sterke Randstad.

Ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille
De portefeuille is in 2021 met € 804,6 miljoen (69,1%) toegenomen 

tot € 1.969,4 miljoen. Per saldo is de omvang van de portefeuille 

toegenomen met 1.548 woningen, waarvan 1.164 door de samen

voeging met ADVARP. Daarnaast bestaat de pijplijn vastgoed in 

ontwikkeling uit ongeveer 1.100 nieuw te realiseren huurwoningen in 

de komende jaren. In 2021 zijn twee projecten geacquireerd en deze 

te ontwikkelen huurwoningen zorgen voor voldoende nieuwe 

woningen van hoge kwaliteit tot in 2025. 

De vastgoedportefeuille inclusief pijplijn is met € 769,9 miljoen 

(46,9%) toegenomen tot € 2.411.8 miljoen. Gedurende 2021 zijn de 

portefeuilles van ADVARP en het Fonds samengevoegd en zijn de 

twee projecten (Almere en Rotterdam) aan de pijplijn (€ 39,2 

miljoen) toegevoegd. De positieve herwaardering (€ 206,5 miljoen) 

heeft een positieve invloed op de groei van de portefeuille. Verder 

is geïnvesteerd in bestaand vastgoed (€ 2,3 miljoen) en is de 

portefeuille afgenomen door uitponden van woningen 

(€ 3,1 miljoen).

VASTGOEDPORTEFEUILLE (BEDRAGEN X € MILJOEN)

WONINGPORTEFEUILLE NAAR VOORKEURSREGIO EN HUURSEGMENT* 
(INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING)
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*  Exclusief 137 studentenwoningen Yours in Leiden en 467 studenten
woningen Lammenschans (Blok E en F) in Leiden. 
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Het Fonds richt zich actief op de middeldure huur tot € 1.200 door 

in de acquisities te focussen op toevoegingen in dit segment. 

Gedurende 2021 zijn twee projecten in Almere en Rotterdam in dit 

huursegment verworven. Momenteel bestaat 71,0% van de porte

feuille van het Fonds uit woningen met een huur tot € 1.200. 29,0% 

van de portefeuille heeft een huur van meer dan € 1.200 per maand. 

Het Fonds heeft een focus op regio’s waar de woningvraag sterk is. 

Hiervoor hanteert het Fonds de kansenkaarten van Syntrus Achmea. 

De kansenkaart verdeelt Nederland in zeven regio’s, van zeer 

aantrekkelijk voor investeringen tot minst aantrekkelijk voor 

investeringen. Het Fonds streeft naar spreiding van de beleggingen 

over de meest aantrekkelijke regio’s (kansenkaartregio 1  4) en 

heeft daar een actief aan en verkoopprogramma voor opgesteld en 

uitgevoerd.

De portefeuille is sterk geconcentreerd in de kansenkaartregio 1  4. 

In totaal is 73,2% (2020: 67,9%) van de portefeuille in de Randstad 

(kansenkaartregio 1  2) gealloceerd. Tezamen met kernen 

daaromheen en de Brabantse Stedenrij is de allocatie in regio 1  3 

opgelopen tot 91,2% (2020: 90,6%). 

Het Fonds streeft, naast regionale spreiding, ook spreiding over 

assets na, waarbij er beleggingsrestricties gelden voor de maximale 

investeringssom per object. In de G4 bedraagt die maximaal € 150 

miljoen bij aankoop en in de overige steden maximaal € 75 miljoen. 

De grootste vijf objecten zijn gesitueerd in de kansenkaartregio’s 

1  2 en vertegenwoordigen ultimo 2021 een waarde van € 329,9 

miljoen. Het relatieve aandeel van de top 5 in de exploitatie

portefeuille was 16,7% (2020: 24,4%). 

27,7% van de portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. In 2021 zijn 

er 549 eengezinswoningen door de samenvoeging met ADVARP aan 

de portefeuille toegevoegd. Ook is het aandeel meergezinswoningen 

in de totale portefeuille in 2021 gestegen ten opzichte van 2020 

door de samenvoeging met ADVARP met 615 appartementen en 

door oplevering van 597 appartementen in Amsterdam, Amstelveen, 

Haarlem en Zaandam. De pijplijn vastgoed in ontwikkeling bestaat 

voornamelijk uit meergezinswoningen; het aandeel van 

appartementen zal naar verwachting de komende jaren groeien. 

Naar woningtype is geen specifieke voorkeur. De locatie dient te 

passen bij het product en de doelgroep. 

1,5% van de totale waarde van de beleggingsportefeuille bestaat uit 

winkels en kantoren. De winkels in Eindhoven, in The David te 

Amsterdam en in Lorentz te Leiden en de kantoren in Westbeat 

te Amsterdam en in Lorentz te Leiden maken deel uit van de 

woonobjecten in de portefeuille.

WONINGPORTEFEUILLE NAAR VOORKEURSREGIO EN TYPOLOGIE 
(INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING)
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Investeringen in exploitatieportefeuille
In lijn met de verwachtingen is de portefeuille vernieuwd en 

versterkt in 2021. Het Fonds investeerde € 410,6 miljoen in de 

samenvoeging met ADVARP, € 28,5 miljoen in bestaande en 

€ 198,2 miljoen in zeven opgeleverde (deel)projecten (603 

woningen), die aan de portefeuille zijn toegevoegd. Het aantal 

verkochte woningen in 2021 is 14.

Investeringen en opleveringen in 2021

49 appartementen, 

570 m² commerciële 

ruimte en 105 parkeer

plaatsen in The David 

in Amsterdam, 

waarvan drie verhuurd 

aan deelautoplatform.

89 appartementen en 

105 parkeerplaatsen in 

Klaasje Zevenster in 

Amstelveen.
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120 appartementen in 

Schalkstad in Haarlem.

153 appartementen en 

126 parkeerplaatsen in 

Plaza West in Haarlem.

144 appartementen, 

92 parkeerplaatsen en 

375 m² commerciële 

ruimte in Burano in 

Zaandam.

Zes eengezins

woningen van 

de in totaal 

36 woningen aan de 

Soerendonklaan in 

Tilburg.

42 appartementen 

in Oostenburg (Blok 4, 

fase 1) in Amsterdam.
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Investeringen in vastgoed in ontwikkeling
Eind 2021 heeft het Fonds een totale gecommitteerde pijplijn van 

€ 138,3 miljoen (2020: € 203,2 miljoen). Gedurende 2021 zijn twee 

investeringsvoorstellen goedgekeurd voor de ontwikkeling van twee 

woningprojecten in Almere en Rotterdam voor een totale pijplijn 

van € 40,1 miljoen. 

De projecten in ontwikkeling dragen bij aan de kwaliteit van de 

portefeuille. Het aandeel middenprijshuursegment neemt toe door 

de verwerving van de projecten gepositioneerd in dat segment. 

Ook het aandeel in de regio’s 1  3 neemt toe, aangezien de 

projecten in ontwikkeling zich bevinden in deze regio’s en in 

aantrekkelijke steden als Almere en Rotterdam. Door de voort

durende verjonging van de portefeuille vergroot het Fonds verder 

de kwaliteit, de leeftijd en diversificatie.

Achmea Dutch Residential Fund Ontwikkeling B.V.
Gedurende 2021 is voor € 4,2 miljoen door Achmea Dutch 

Residential Fund Ontwikkeling B.V. geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van Plaza West in Haarlem. De opleveringen van de 

153 appartementen en 126 parkeerplaatsen heeft in mei 2021 

plaatsgevonden. Ultimo 2021 zijn er geen projecten in de Achmea 

Dutch Residential Fund Ontwikkeling B.V. in ontwikkeling.

Oostenburg

VOCkade (Blok 45) 

in Amsterdam.

New Brooklyn

Blok A1  A3  A5

in Almere.

Oostenburg

Oostenburger

middenstraat 

in Amsterdam.

New Brooklyn

Blok A6  A7 

in Almere.

Ontwikkelprojecten in 2021
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De Bakermat 

Hoek Marconilaan, 

Boschdijk,

Johannes van der 

Waalsweg

in Eindhoven.

Wielewaal, 

Melchertstraat, 

Godschalkstraat 

in Rotterdam.

Doorslagzone

Toren A

Brugpad

in Nieuwegein.

C.H. Letschertweg 

Bouwdeel A

C.H. Letschertweg

in Utrecht.

Grondposities
Bebouwing van de grondposities zal naar verwachting zeker tot in 

2025 of later duren. Veel is hierbij afhankelijk van de doorlooptijd 

van ROprocedures en bouwvoorbereiding. Voor de uit te werken 

grondposities gelden, naast de beleggingsrestricties in de fonds

voorwaarden, de volgende voorwaarden: 

•  Het product is afgestemd op de gewenste doelgroep, waarbij er 

aandacht is voor combinaties van functies in stedelijke gebieden 

(stimuleren van ontmoeting, beleving en efficiënt ruimtegebruik).

•  De projecten zijn gelegen in kansenkaartregio 1 – 4.

•  Het investeringsvolume bedraagt idealiter minimaal € 10 miljoen.

•  De investering draagt bij aan het rendement van de portefeuille.

•  De woningen hebben een hoog duurzaamheidsniveau (gasloos en 

bij voorkeur energieneutraal, BENG, etc.).

Bij de uitwerking van de pijplijn is vooral aandacht voor het product 

en de duurzaamheid. 

Amstelveen – J.C. van Hattumweg/De Scheg (Noord-Holland)
De agrarische grondpositie in Amstelveen ligt binnen het plan 

gebied van woningbouwlocatie De Scheg met een laadcapaciteit 

van ruim 1.300 woningen. Op de betreffende positie zijn circa 50 

grondgebonden woningen gepland als onderdeel van de 

ontwikkeling van deelgebied Midden. Voor respectievelijk de 

deelgebieden West en Oost zijn de bestemmingswijzigings

procedures eind 2021 gestart. Voor deelgebied Midden zal de 

wijzigingsprocedure in 2022 of uiterlijk in 2023 starten. 

De programmering voor de locatie van het Fonds bestaat op dit 

moment voor het overgrote deel uit vrije sectorhuurwoningen 

(> 90%) en voor een beperkt deel uit koop  woningen. De grond

positie is aangebracht door ontwikkelaar Blauwhoed waarmee bij 

aankoop een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. 
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Blauwhoed heeft een eerste recht van koop met betrekking tot 

de kavels die aangewend worden voor de ontwikkeling van 

koopwoningen. Mocht het aandeel koopwoningen lager uitvallen 

dan 25% van het totale aantal woningen, dan vervalt het recht voor 

Blauwhoed en resteert voor het Fonds de betaling van een afkoop

vergoeding ten bedrage van € 0,1 miljoen, te verhogen met 

omzetbelasting. 

Wilnis – Marickenland/De Maricken II (Utrecht)
De grondpositie in Wilnis is 50/50 onverdeeld eigendom van het 

Fonds en een dochtervennootschap van ontwikkelaar Blauwhoed. 

De locatie heeft reeds de woonbestemming, maar kan alleen 

ontwikkeld worden als de gemeente de woonbestemming uitwerkt. 

De positie ligt binnen het plangebied De Maricken dat ruimte biedt 

aan circa 1.100 woningen in een mix van sociale huur en vrije

sectorhuurwoningen. Het deelgebied De Maricken I met circa 

500 woningen bevindt zich in een afrondend stadium en wordt 

ontwikkeld door de ontwikkelende aannemer Verwelius. Daarna kan 

de ontwikkeling van De Maricken II starten waar de positie van het 

Fonds onderdeel van uitmaakt. De samenwerkende grondeigenaren 

in dit deelgebied hebben in 2019 een intentieovereenkomst 

gesloten met de gemeente om de ontwikkelplannen voor dit 

deelgebied vorm te geven. De stedenbouwkundige opzet is 

inmiddels uitgewerkt en geoptimaliseerd van oorspronkelijk 450 

woningen naar circa 600. De planning is erop gericht om in 2022 

overeenstemming te bereiken met de gemeente over de invulling 

van het gebied en in 2023 of uiterlijk 2024 te starten met de 

uitvoering van de gebiedsontwikkeling. Doordat meerdere grond

eigenaren een positie hebben in het gebied, zullen de faserings

planning, het samenwerkingsmodel en de programmering nader 

bepaald moeten worden. 

Op basis van de bij aankoop gesloten samenwerkingsovereenkomst 

worden op de grondpositie de kavels voor huurwoningen toe  

bedeeld aan het Fonds en die voor koop  woningen aan Blauwhoed. 

Indicatief gaat het voor het Fonds om circa 50 vrijesectorhuur

woningen, welk aantal mogelijk geoptimaliseerd kan worden. 

Beilen – Lieving (Drenthe)
De grondpositie in Beilen is ondergebracht in de vennootschap 

Grondontwikkeling Beilen B.V. met een 50/50participatie van het 

Fonds en Strukton Projectontwikkeling BV. De positie bestaat voor 

het overgrote deel uit agrarische grond en voor het resterende deel 

uit een woonperceel met een vrijstaande woning. De positie is in 

2008 aangekocht met het oogmerk daarop circa 140 woningen te 

ontwikkelen. Hoewel het vooruitzicht op woningbouw de afgelopen 

jaren gering was, komt de positie als gevolg van de stijgende 

woningbouwbehoefte mogelijk weer in beeld voor ontwikkeling. 

Vooralsnog ligt de geografische focus van het Fonds niet op Beilen, 

wat de motivatie vormt voor het onderzoeken van een 

dispositie scenario. 

Rijswijk – Gespo (Zuid-Holland)
De bestemmingsplanfase is afgerond; in maart 2017 is de anterieure 

overeenkomst met gemeente Rijswijk vastgesteld en in april 2021 is 

het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. Op dinsdag 7 

december 2021 en maandag 13 december 2021 hebben 

presentaties plaatsgevonden ten aanzien van de belegging. 

De presentatie is ter afronding van de bestemmingsplanfase en 

goedkeuring voor voortzetting van de planuitwerking van het 

project. De plan  uitwerking is verder uitgewerkt nadat het 

bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard. 

Goedkeuring aan alle vier de eigenaren is gevraagd voor de gepre

senteerde ontwikkelstrategie en voor het benodigde aanvullend 

budget voor verdere plan  uitwerking tot en met 

investeringsvoorstel.

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 individuele woningen 

aan particulieren (individuele verkoop) of de verkoop van een 

portefeuille aan professionele investeerders (door middel van een 

tender).

Het totale nettoverkoopresultaat op verkopen bedroeg € 723.000. 

In 2021 zijn 14 individuele woningen uit de portefeuille verkocht 

met een boekwaarde van € 3,1 miljoen.
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BEZETTINGSGRAAD*
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Exploitatie van de portefeuille

Huurontwikkeling
De huuropbrengsten van de portefeuille in 2021 bedroegen 

€ 61,0 miljoen (2020: € 43,0 miljoen). Per saldo een toename van 

€ 18,0 miljoen (41,9%) door:

•  de oplevering van Stadsrand Dalem in Tilburg, Reitdiep in 

Groningen, Remisehof in Rotterdam, The David, Westbeat en 

Oostenburg in Amsterdam, Klaasje Zevenster in Amstelveen, 

Plaza West en Schalkstad in Haarlem en Burano in Zaandam in 

2020 en 2021 (€ 7,5 miljoen);

•  de like for like huuropbrengsten (€ 1,1 miljoen);

•   toevoeging van de ADVARPportefeuille (€ 12,3 miljoen).

Daarnaast zijn er de verkoop van 26 objecten in 2020 

(€ 2,7 miljoen) en verkopen via uitpond (€ 161.000).

Het Fonds streeft ernaar alle woningen te verhuren op de actuele 

markthuurniveaus. De groei van de huuropbrengsten volgt uit 

opleveringen van woningprojecten en de jaarlijkse huurstijging. 

Het Fonds streeft naar een verantwoorde huur na huurverhoging 

voor de huidige huurders. De like for like huuropbrengsten 

bedroegen € 1,1 miljoen (2,8%) als resultante van indexaties 

(€ 742.000, 2,6%), contractmutaties (€ 320.000, 0,9%) en de huur 

kortingen (0,1%). De like for like huurkorting is met € 23.000 (0,1%) 

toegenomen ten opzichte van 2020 als gevolg van de verstrekte 

huurkortingen in verband met winkelsluitingen door Covid19.

Ultimo 2021 bedroeg de gemiddelde maandhuur € 1.102 per maand 

(2020: € 1.059 per maand). 

De eengezinswoningen en appartementen die in 2021 zijn 

opgeleverd, worden verhuurd tegen een gemiddelde maandhuur van: 

• The David in Amsterdam € 1.153;

• Klaasje Zevenster in Amstelveen € 1.413;

• Plaza West in Haarlem € 1.320;

• Soerendonklaan in Tilburg € 1.086;

• Schalkstad in Haarlem € 1.052;

• Burano in Zaandam € 1.189;

• Oostenburg (Blok 4, fase 1) in Amsterdam € 1.514.

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 totale financiële bezet

tingsgraad ultimo 2021 was 97,1% (2020: 91,4%), opgebouwd uit 

winkels en kantoren 98,1% (2020: 100,0%) en woningen 97,1% (2020: 

91,3%). De bezettingsgraad in de recente opgeleverde nieuwbouw

projecten (< 12 maanden) bedroeg ultimo 2021 91,3%. Zonder de 

opleveringen in de laatste 12 maanden bedroeg de bezettingsgraad 

ultimo 2021 98,2% (2020: 97,6%).

In 2021 werd een totale bezettingsgraad nagestreefd van ≥ 98,0%. 

Dit is inclusief operationele leegstand (bestaande portefeuille) en 

aanvangsleegstand (nieuwbouwwoningen). Vanwege het grote 

aantal nieuwbouwwoningen in 2021 was de totale bezettingsgraad 

lager. Naar verwachting worden alle nieuwbouwwoningen snel 

verhuurd.

* Betreft uitsluitend woningeenheden, exclusief parkeerplaatsen en mixedused.
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Om meer inzicht te geven, wordt de bezettingsgraad van het Fonds 

verdeeld naar huursegment op basis van enkel de verhuurbare 

woningeenheden. Deze uitsplitsing wordt weergegeven op de 

vorige pagina. In de duurste categorie wordt het effect 

veroorzaakt door de objecten in Heemstede (Herenweg) en 

Amsterdam (Gustav Mahlerlaan en Lelylaan). 

De mutatiegraad van het Fonds is berekend op basis van de 

beëindigde huurcontracten in 2021. Hierbij zijn de mutaties afgezet 

tegen het totaal aantal verhuurbare woningeenheden ultimo 2021, 

vermeerderd met de verkochte woningen in 2021. De mutatiegraad 

op basis van beëindigde huurcontracten (659) was 12,8% over het 

jaar 2021 (2020: 449, 15,8%). 

Huuractiviteiten commerciële ruimte en parkeerplaatsen
Binnen de portefeuille wordt er gestreefd naar huurcontracten 

met relatief lange looptijden en een huurindexatie die ten minste 

inflatievolgend is. Het Fonds sloot in 2021 44 commerciële huur 

contracten en 54 contractverlengingen voor parkeerplaatsen af 

voor een totaalbedrag van € 2,3 miljoen aan huur op jaarbasis, 

wat gelijk is aan 3,0% van de totale jaarlijkse theoretische 

brutohuurinkomsten. In 2021 zijn vier nieuwe incentives verstrekt 

voor € 386.000 aan huurvrije perioden.

TOP 10 HOOGSTE LEEGSTAND ULTIMO 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

 
Top 10 

 
Objectnaam

 
Plaats

Aanvangs-
leegstand

Totale 
leegstand (€)

Aantal woningen 
beschikbaar

Bezettingsgraad

1 Burano Zaandam Ja 397 24 81,7%

2 Plaza West Haarlem Ja 310 18 87,2%

3 Westbeat Amsterdam Nee 222 7 91,7%

4 Oostenburg, Blok 4 Amsterdam Ja 215 12 71,9%

5 IJburg, Blok 12b Amsterdam Nee 131 7 83,0%

6 Monarch III, Toren B Den Haag Nee 102 6 94,8%

7 Kortenearkade Den Haag Nee 96 7 95,9%

8 Parkstad, Blok H en K1 Rotterdam Nee 85 3 96,1%

9 Molenwerf Amsterdam Nee 72 1 95,4%

10 Rijnbocht Chrispijn Leiden Nee 62 4 90,3%

HUURACTIVITEITEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Aantal 
contracten

Contracthuur 
(jaarbasis)

Markthuur 
(jaarbasis)

Nieuwe contracten 10  488  461 

Verlengde contracten 9  217  208 

Automatisch verlengde 
contracten 79  1.594  1.401 

Totaal nieuwe en 
verlengde contracten 98  2.299  2.070 

Beëindigde contracten 12 302 286

Beëindigde contracten 
a.g.v. verkoop 0 0 0

Totaal beëindigde 
contracten 12 302 286

Indeplaatsstelling 2 30 26 
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Exploitatiekosten
De exploitatiekosten bedroegen € 16,1 miljoen, een toename van 

€ 4,5 miljoen (39,1%) ten opzichte van 2020 (€ 11,6 miljoen). Deze 

toename van exploitatiekosten werd vooral veroorzaakt door: 

•  de like for like exploitatieportefeuille (€ 202.000);

•  de oplevering van tien objecten in Tilburg, Groningen, 

Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Haarlem in 2021 en 2020 

(€ 3,0 miljoen);

•  de ontwikkelportefeuille (€ 240.000);

•  de verkoop van 26 objecten in 2020 en het uitponden van 

woningen (€ 426.000);

•  de samenvoeging met ADVARP (€ 1,5 miljoen).

Het vastgoedbeheer is uitbesteed aan vier externe vastgoed

beheerders. Deze vastgoedbeheerders zijn zorgvuldig geselecteerd 

en staan onder direct toezicht van de assetmanager (die onder

steund worden door de verhuurmanagers en technisch managers). 

Belangrijke criteria voor de selectieprocedure van deze externe 

vastgoedbeheerders omvatten de tevredenheidsscore van huurders, 

lokale marktexpertise en ISAE 3402verklaring. 

De exploitatiekosten als percentage van de huuropbrengsten zijn in 

2021 afgenomen tot 26,4% (2020: 26,9%). De voornaamste reden is 

een forse overschrijding in de kosten van eerste verhuur en 

marketing van nieuwbouw. Tegelijkertijd daalden de bruto 

huurinkomsten als gevolg van de tragere verhuur op enkele 

projecten in met name Amsterdam en Haarlem.

Stakeholder Engagement of huurderstevredenheid
In oktober 2021 is het jaarlijkse huurderstevredenheidsonderzoek 

(HTO) uitgevoerd. Aan de benchmark deden tien institutionele 

woningbeleggers mee. Het onderzoek is gegroeid en uitgevoerd 

onder 48.500 huurders (+12.500), met een responspercentage van 

42,8%. Het responspercentage van Syntrus Achmea is met een score 

van 44,8% hoger dan de benchmark maar iets lager dan de score 

van vorig jaar (46,2%).

De huurders van het Achmea Dutch Residential Fund hebben de 

woningkenmerken en de woonomgeving vrijwel gelijk beoordeeld 

als vorig jaar en gelijk of iets hoger dan de benchmark. Met name 

de woninghuurders van het oorspronkelijke ADVARPdeel zijn zeer 

positief over hun woning (7,9). Bouwjaar, energieverbruik en 

kwaliteit zullen hierbij een rol spelen. De algemene indruk over de 

vastgoedmanager daalde met 0,3procentpunt. Dat is opvallend, 

omdat op deelvragen over bereikbaarheid en inhoudelijke kennis er 

geen significante afwijking is ten opzichte van de benchmark. Het 

nakomen van afspraken is net als in eerdere jaren het minst goed 

beoordeelde onderdeel ten aanzien van het vastgoedmanagement. 

In de kwartaaloverleggen met de vastgoedmanager zal dit punt 

worden geadresseerd.

Over de gehele woningportefeuille die bij Syntrus Achmea in 

beheer is, is te zien dat men het belang van energiezuinig wonen 

groter vindt dan vorig jaar. De huurders vinden dit belangrijker dan 

gemiddeld over de benchmark. De tevredenheid over de totale 

woonlasten is gelijk aan 2020, maar iets lager dan de benchmark. Er 

is dit jaar specifiek gevraagd om de tevredenheid over de 

duurzaamheid van de woning. Huurders uit de totale portefeuille 

zijn ook hier net wat tevredener dan het gemiddelde over de 

benchmark.
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Debiteuren 
Ultimo 2021 was het debiteurensaldo voor aftrek van de voor 

ziening dubieuze debiteuren € 1,2 miljoen (2020: € 1,1 miljoen),

een toename van € 87.000 (7,6%). Van het debiteurensaldo is ultimo 

2021 41,4%, € 509.000, voorzien (2020: 42,3%, € 483.000).

De achterstanden ouder dan 90 dagen bedroegen € 195.000 

(2020: € 63.000). Met betrekking tot exhuurders bedroeg het 

debiteurensaldo € 411.000, waarvan € 343.000 is voorzien. Door 

vroegtijdig contact te zoeken met huurders met een betalings

achterstand trachten onze vastgoedmanagers de negatieve sociale 

gevolgen van aanmaningen, deurwaardersbezoek en huisuitzetting 

te beperken. Dit is onderdeel van ons ESGbeleid.

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

de voorziening dubieuze debiteuren, ten opzichte van de huur 

opbrengsten was 1,9% (2020: 2,7%).

Servicedochter-bv
In de servicedochterbv kunnen vpbbelaste 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 servicedochterbv plaatsgevonden.

 

Reitdiep, Groningen
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Financiële performance 2021

Financieel rendement 
In 2021 bedroeg het totaalresultaat € 244,1 miljoen (2020: € 108,5 

miljoen). Het totaalrendement over 2021 was 11,7% (2020: 7,9%). 

Het totaalresultaat is opgebouwd uit een direct rendement van 1,9% 

(2020: 1,8%) en een indirect rendement van 9,7% (2020: 6,1%).

Het direct rendement is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1% 

toegenomen, maar is door de samenvoeging met ADVARP niet 

vergelijkbaar.

Het indirect rendement is in 2021 ten opzichte van 2020 

toegenomen als gevolg van herwaarderingen en opleveringen. 

De waardestijgingen komen voornamelijk door het positiever 

inschatten van de leegwaardeontwikkeling en de stijgende prijs

niveaus door de grote vraag in zowel de particuliere woningmarkt 

als de institutionele markt.

De tabel Cohorten van waardemutaties geeft de spreiding weer van 

de waardemutaties over de vastgoedobjecten in exploitatie en 

uitpondcomplexen die in het begin en aan het eind van het jaar in 

portefeuille waren (like for like). Over het boekjaar 2021 zijn bij 

nagenoeg alle objecten in exploitatie positieve waardemutaties te 

zien, met een gemiddelde van 11,7% (2020: 7,0%). Voor 67,1% van 

het aantal objecten in de portefeuille (57 objecten) was de 

waardemutatie groter dan 10% waarbij een ongerealiseerde waarde

verandering van € 86,3 miljoen is verantwoord. Voor twee 

woningobjecten, te weten Westbeat in Amsterdam (€ 5,4 miljoen) 

en Yours 1 in Leiden, was de afwaardering tussen de 5% en 10% 

waarbij een waardeverandering van € 6,4 miljoen is verantwoord.

COHORTEN VAN WAARDEMUTATIES

 
 
Waardemutaties 

 
Aantal  

objecten

Gemiddelde  
waardemutatie in % t.o.v. 

ultimo 2020

 
Waardemutatie 2021  

in € miljoen

 
Waardemutatie 2020  

in € miljoen

Groter dan 10% 57 14,9% 86,3 35,1

Tussen 5% en 10% 19 7,9% 30,2 18,3

Tussen 0% en 5% 5 2,1% 3,5 16,2

Tussen 5% en 0% 2 1,6% 0,6 0,7

Tussen 10% en 5% 2 6,6% 6,4 7,9

Totaal 85 11,7% 113,2 78,1

RENDEMENT 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

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

Beleggingen begin kwartaal  1.438.828  1.443.184  2.056.393  2.157.463 

Capex  25.813  533.853  30.324  41.200 

Direct resultaat  6.901  8.467  10.183  11.357 36.908

Indirect resultaat  20.607*  62.079  72.595  93.151 207.218

Totaalresultaat  -13.706  70.546  82.778  104.508 244.126

Direct rendement 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 1,9%

Indirect rendement 1,4% 3,1% 3,5% 4,2% 9,7%

Totaalrendement -0,9% 3,6% 4,0% 4,8% 11,7%

* Het negatieve indirect resultaat was het gevolg van de tariefsverhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8%.
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TAXATEURSWISSEL

 
 

Gewisseld 

 
 

Aantal objecten

 
Taxatiewaarde ultimo 

2021 in € miljoen

 
Taxatiewaarde ultimo 

2020 in € miljoen

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

ultimo 2020

Woningen Ja 27 427,4 372,2 5,4%

Woningen Nee 54 995,1 886,0 7,5%

Winkels Nee 1 1,6 1,7 3,4%

Kantoren Nee 1 8,9 8,5 0,0%

Eindtotaal 83 1.433,0 1.268,4 6,7%

De waardedaling van het object in Amsterdam is vooral het gevolg 

van de relatief moeilijke verhuur, langere leegstand en verhuur 

tegen een lagere huurprijs. Inmiddels trekt de huurmarkt in 

Amsterdam langzaam weer aan.

De tabel Taxateurswissel 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 32,5% in 

2021 van taxateur gewisseld (2020: 38,5%).

In 2021 daalde het brutoaanvangsrendement van de exploitatie

portefeuille met 0,4% naar 4,1% (vergeleken met 4,5% in 2020). De 

leegwaarderatio is afgenomen van 89,8% in 2020 naar 86,4% in 2021, 

doordat de leegwaarde overall sterker is gestegen dan de markt

waarde in verhuurde staat.

MSCI-jaarindex
Het Fonds meet zich met de MSCIbenchmark Residential en wil 

daar een outperformance in bereiken. De MSCIjaarbenchmark is 

opgebouwd uit 78 vastgoedportefeuilles bestaande uit 3.665 

objecten met een totaal belegd vermogen van € 71,7 miljard. 

De MSCIwoningbenchmark bestond uit 2.372 objecten met een 

totale omvang van € 44,0 miljard.

Het Fonds heeft deelgenomen met een portefeuille bestaande uit 

126 objecten met een totale kapitaalswaarde van € 2,27 miljard. 

Hiervan zijn 108 objecten in exploitatie. In 2021 werd een under

performance behaald op standing investmentsniveau. Op langere 

termijn (3 en 5 jaar) presteerde het Fonds licht boven het niveau 

van de MSCIbenchmark voor standing investments. 

In 2021 was het totaalrendement op standing investments 13,1% 

van het Fonds en 15,2% van de benchmark. De underperformance 

werd voornamelijk gedreven door een lager indirect rendement van 

het Fonds (9,8%) ten opzichte van de benchmark (11,8%). Op All 

Objects was het totaalrendement 12,3% tegen 15,4% van de 

benchmark.

De negatieve afwijking ten opzichte van de benchmark kan worden 

verklaard vanuit een aantal grotere nieuwbouwprojecten in het 

hogere segment in de Randstad (o.a. Westbeat, Burano), een aantal 

minder goed presterende exploitatieobjecten en de studentenhuis

vesting in Leiden en Amsterdam. Bij deze laatstgenoemde objecten 

wordt de waardering vooral bepaald door het geïndexeerde hoofd

huurcontract en niet door de leegwaarde. Dit levert een heel stabiel 

en weinig risicovol profiel op, maar dempt wel de performance van 

de portefeuille als geheel.

In het portefeuilleplan 2022 zijn verkoopdoelen opgenomen om het 

negatieve effect van enkele exploitatieobjecten te verminderen. 

De plannen voor dispositie worden daarvoor thans uitgewerkt.

RENDEMENTEN ALL OBJECTS  

Fonds MSCI-benchmark

Direct rendement 2,4% 2,9%

Indirect rendement 9,8% 12,2%

Totaal rendement 2021 12,3% 15,4%

Totaal rendement 3jaars gemiddelde 10,8% 12,4%

Totaal rendement 5jaars gemiddelde 13,4% 14,5%

Totaal rendement 10jaars gemiddelde 8,9% 10,3%

RENDEMENTEN STANDING INVESTMENTS  

Fonds MSCI-benchmark

Direct rendement 3,0% 3,1%

Indirect rendement 9,8% 11,8%

Totaal rendement 2021 13,1% 15,2%

Totaal rendement 3jaars gemiddelde 12,3% 11,9%

Totaal rendement 5jaars gemiddelde 14,0% 13,8%

Totaal rendement 10jaars gemiddelde 9,7% 9,9%
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INREV-rendementen
Het totale fondsrendement voor 2021, op basis van de INREV

richtlijnen bedroeg 16,1% (2020: 9,0%). Dit rendement omvat een 

direct rendement van 2,3% en 13,8% uit indirect rendement. Het 

dividendrendement, d.w.z. het operationele resultaat als een percen

tage van de INREV NAV op 1 januari 2021 was 1,9% (2020: 2,1%). 

INREV PERFORMANCE MEASUREMENT 

2021 2020

INREV total return 16,1% 9,0%

INREV income return 2,3% 1,9%

INREV capital return 13,8% 7,1%

INREV distributed income return 1,3% 1,5%

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,47% 0,46%

REER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,84% 0,80%

De Real Estate Expense Ratio (REER) 2021 is ten opzichte van 2020 

toegenomen als gevolg van hogere exploitatiekosten.

FINANCIEEL RENDEMENT 
(OP BASIS VAN GEWOGEN GEMIDDELDE TOTAAL NETTO ACTIVA)
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Direct rendement 2,0% 2,0% 2,4% 2,8% 2,9%

Indirect rendement 11,0% 7,8% 8,4% 4,1% 2,4%

Totaalrendement 13,0% 9,8% 10,8% 6,9% 5,3%

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 
beleggingen en overig 
resultaat

27,08 19,70 21,94 24,46 25,96

Waarderingsresultaten 
(gerealiseerd en 
ongerealiseerd)

123,42 51,72 65,85 99,60 66,98

Fondskosten 5,10 3,90 3,58 3,37 2,96

Beleggingsresultaat per 
gemiddeld uitstaande 
participatie

145,41 67,52 84,21 120,70 89,98
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Corporate Governance

Het Achmea Dutch Residential Fund is een fonds voor gemene 

rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het 

regime van een fiscaal transparant fonds. In april 2021 heeft het 

Fonds het dividend over het tweede halfjaar 2020 en over het 

eerste kwartaal 2021 (doorstootverplichting) uitgekeerd. Op 1 april 

2021 is de FBIstatus van het Fonds beëindigd en vanaf 1 april 2021 

is het Fonds fiscaal transparant. Het Fonds wordt beheerd door 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.

Juridische structuur
Het Fonds is een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van 

de Wft. De juridische structuur is die van een fonds voor gemene 

rekening, een sui generisconstructie gebaseerd op contractuele 

afspraken tussen de Beheerder, de Stichtingen Bewaarder en de 

participanten. 

Het Fonds beoogt geen maatschap, vennootschap onder firma, 

commanditaire vennootschap, openbare vennootschap of een stille 

vennootschap naar Nederlands recht te zijn. De participanten gaan 

uitsluitend een overeenkomst aan met de Beheerder en de 

Stichtingen Bewaarder en gaan geen overeenkomst aan met elkaar. 

De participanten hebben uit hoofde van hun deelneming in het 

Fonds dan ook geen rechten en 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 zijn vast 

gelegd in de procuratieregeling. Algemene uitgangspunten 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 complianceofficer 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 accountants

dienst 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 Real Estate & 

Finance B.V. de beheerder is als de discretionaire portefeuilles van 

de klanten. 

De BC kent vanaf 2020 drie stemgerechtigde leden (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, portefeuilleimpactanalyse, 

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 

besluitvorming in de BC ingebracht. Jaarlijks wordt door Risk 

Management & Compliance een onderzoek uitgevoerd naar de 

wijze waarop allocatie heeft plaatsgevonden. 
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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 checksandbalances in 

de eerste lijn en rapporteren 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 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 Residential 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 € 37,5 miljoen, het concept 

portefeuilleplan, het conceptjaarverslag, beleggingen buiten het 

beleggingsbeleid en de eventuele inbreng in natura. De werkzaam

heden van de Advisory Board zijn vastgelegd in een reglement.

De Advisory Board kent jaarlijks vier reguliere vergaderingen. In 

deze vergaderingen stonden afgelopen jaar naast de voortgang van 

de portefeuilledoelstellingen, het portefeuilleplan, het jaarverslag 

en enkele aan en verkoopvoorstellen onder andere ook politiek in 

relatie tot de woningmarkt, hoe objecten naar een positie rechts

boven in het kwadrantenmodel te manoeuvreren, afkoop eeuwig

durende erfpacht en de voorbereiding van de Vergaderingen van 

Participanten op de agenda. 

In 2021 hebben er naast de reguliere vergaderingen acht extra 

vergaderingen plaatsgevonden. Deze stonden voor het merendeel 

in het teken van de samenvoeging van het Achmea Dutch Value 

Added Residential Partnership met het Fonds. Daarnaast stonden 

op de agenda een potentiële aankoop, het mogelijk eerder 

instappen in het ontwikkelproces, de advisering over het 

portefeuilleplan en de zelfevaluatie van de Advisory Board.

De Advisory Board heeft in 2021 zeven adviezen gegeven. 

De adviezen betroffen de samenvoeging van ADVARP met het 

Fonds, het jaarverslag 2020, het portefeuilleplan 20222024, drie 

aankoopvoorstellen en een verkoopvoorstel. 

De Advisory Board bestond ultimo 2021 uit het maximum aantal 

van zes leden:

 

Onafhankelijke leden
• Voorzitter: de heer C.G.J.W. Martens 

•  Sectorexpert: de heer G.J. Jautze (t/m 31 december 2021, 

vanaf 1 januari 2022 de heer P.A. Hendrikse)

•  Namens nietkwalificerende participanten:  

mevrouw K.N. Haasbroek

Namens kwalificerende participanten:
•  Pensioenfonds Vervoer: de heer J. Stevens

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

•  Achmea Schadeverzekeringen N.V.: de heer A.R.K. Grot 

(tot 1 november 2021 de heer J. van Gisbergen)

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 vastgoedfondsen 

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

voorzitter 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 toegelicht 

door de vertegenwoordiger uit het Audit Committee Fondsen. 

Vanwege de beperkende Covid19maatregelen 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 

jaarverslagen en de resultaten van het ISAE 3402 type IIonderzoek 

zijn hierbij door de externe accountant toegelicht. Hierbij zijn de 

assurancerapporten 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 Covid19risicoanalyse, de grondslagen voor waarde

ring en resultaatbepaling van de financiële verslaggeving van de 

fondsen, de uitvoering van het ITInformatiebeveiligingsbeleid 

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

het Business Continuity Managementbeleid. 

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 eenmaal per jaar wordt gehouden in Nederland, met 

inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de fonds

voorwaarden. 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 Stichtingen 

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 risico

management binnen deze activiteiten.

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 

monitoring proces 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.

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. 
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In 2021 zijn binnen Syntrus Achmea onder andere de onderstaande 

thema’s behandeld.

Customer Due Diligence 
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 

vermogensbeheerder 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 CDDrisico’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. 

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

In het CDDprogramma 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 ITapplicatie. Daarnaast zijn conform het herijkte CDDbeleid 

medewerkers getraind om de CDDactiviteiten 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 

ICTnormenkader 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. 
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Privacy 
Binnen Syntrus Achmea worden dagelijks persoonsgegevens 

verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan het sluiten van hypotheken 

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.

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 

ISAEcontrolematrix nog voldoende aansluit op de activiteiten van 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. en de wensen van klanten. 
Hoge Rijndijk, Leiden
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RISICOMANAGEMENT BINNEN ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUNDRisicomanagement 

Het risicomanagement en het 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 (woning) 

vastgoed, zijn risico’s onvermijdelijk. Vanuit strategisch perspectief 

is de risicobereidheid 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 operatio

nele 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.

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 ITomgeving
•  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 woningvastgoed 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 

strategisch 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 woningvastgoed 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 vastgoed

portefeuille wordt door de hold/sellanalyse 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 investerings

toezeggingen van participanten heeft verkregen. Participanten 

kunnen jaarlijks de vrije investeringstoezeggingen doorhalen. 

Indien noodzakelijk kan het Fonds tijdelijk ter overbrugging 

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 woningvastgoed en 

daarmee de waardeontwikkeling van investeringen. In de jaarlijkse 

strategiesessies en door het tussentijds monitoren van ontwik

kelingen 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 woningvastgoed de groei wordt bemoeilijkt. Dit risico is een 

expliciet onderdeel van de strategiediscussies en het portefeuilleplan 

dat door de Beheerder is uitgewerkt. Jaarlijks wordt de strategie 

door de Beheerder geëvalueerd en vastgelegd in een portefeuille

plan. De groeidoelstelling van het Fonds en het bieden van een 

duurzaam rendement zijn vertaald in een beleggingsbeleid 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 marktveranderingen 

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 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 rendementrisicoprofiel, 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/sellanalyse 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 

rendementrisicoverhouding 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) 

projectontwikkelingsdochter; hierdoor ligt het ontwikkelrisico bij 

de verkopende partij of bij de (externe) ontwikkelaar;

•  de uitvoering van een uitgebreid due diligenceonderzoek ter 

beoordeling van financiële, commerciële, juridische, bouw 

technische en fiscale aspecten op basis van een due 

diligencechecklist;

•  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 

€ 37,5 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 

checksandbalances 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 continuityrisico’s die 

samenhangen met de bedrijfsprocessen, het functioneren en het 

beveiligen van de interne ITinfrastructuur is van essentieel belang 

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

de ITrisico’s is het niet tijdig of onjuist intern of extern kunnen 

rapporteren, verlies van relevante informatie (waaronder persoons

gegevens), ongeautoriseerde toegang tot informatie (waaronder 

persoonsgegevens) door derden en reputatieschade. Dit risico wordt 

gemitigeerd doordat de Beheerder interne procedures 

heeft, gericht op toegangsbeveiligingen, backup en 

recovery procedures, 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 ITcontrols, 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 één 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 onvoor

waardelijke 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 

opbouw van de portefeuille. 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 niettijdig 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 controle

maatregelen en administratieforganisatorische maatregelen 

geïmplementeerd. Deze resulteren in belangrijke checksand 

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 IRRanalyses 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 resultaten 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 

nietinteger handelen met als potentiële gevolgen reputatieschade, 

fiscale en juridische claims en procedures, verlies van 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 gebeurtenis

sen 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 nietinteger handelen, met als potentiële gevolgen reputatie

schade, fiscale claims en procedures en daardoor een lager direct 

en indirect resultaat. Op diverse fiscale gebieden zijn interne 

controlemaatregelen en administratieforganisatorische maatrege

len 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;

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

(omzet en overdrachtsbelasting en dergelijke).

Op 1 april 2021 is de FBIstatus van het Fonds beëindigd en vanaf 

1 april 2021 is het Fonds fiscaal transparant. Verder hebben er in 

2021 zich geen materiële gebeurtenissen met betrekking tot fiscale 

zaken voorgedaan. 

Wet- en regelgeving 
De Beheerder kent diverse wettelijke regelingen waar hij aan moet 

voldoen. Het niet tijdig hieraan voldoen, kan leiden tot een 

waarschuwing, boete of in het uiterste geval intrekking van de 

AIFMDvergunning. Dit kan gevolgen hebben voor de ISAE 3402 

type IIverklaring, reputatieschade en claims en juridische proce

dures, 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 betrokken 

afdelingen. 

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

wordt beïnvloed als gevolg van nietintegere, onethische gedragin

gen van de Beheerder, medewerkers, of van de leiding, in het kader 

van wet en regelgeving, maatschappelijke en door het Fonds 

opgestelde normen. Het nietinteger handelen, het doen van zaken 

met nietintegere partners en fraude kunnen leiden tot financiële 

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

participanten. Diverse maatregelen binnen de primaire processen, 

het vooraf screenen van zakelijke partners, de preemployment

screening ten aanzien van medewerkers, de gedragscode, maar ook 

jaarlijkse verplichte elearnings en 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 (zie Achmea 

Beleid Uitbesteding):

• reputatierisico;

• operationeel risico;

• juridisch en/of compliancerisico;

• concentratierisico.

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: onder tekenen 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 diligenceproces dienen derden conform een intern customer 

due diligencebeleid gescreend te worden. De uitkomsten zijn 

onderdeel van de due diligencerapportage die aan de afdeling Risk 

Management & Compliance wordt voorgelegd ter besluitvorming.

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 & 
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GEVOELIGHEIDSANALYSE

 
Gevoeligheid  

voor stijging met

Geschatte invloed op direct 
of indirect jaarresultaat 

2021 in € 1.000

 
Effect op  

direct rendement

Variabelen

Huuropbrengsten 1,0% € 610 3,64 bps

Financiële leegstand 1,0% € 654 3,90 bps

Variabele

Nettoaanvangsrendement 0,5% € 199.161

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’s van het afgelopen jaar 
Het belangrijkste risico in 2021 was dat door beperkte beschikbaar

heid van het beleggingsproduct te hoge prijzen zouden moeten 

worden betaald om invulling te geven aan de openstaande 

mandaten die het Fonds heeft verkregen van de participanten. 

De sterk gestegen nieuwbouwpijplijn bracht ook andere risico’s met 

zich mee. Namelijk het risico van vertraging en kostenverhoging 

door langdurige ruimtelijke ordeningprocedures en oplopende 

bouwkosten, alsmede het verhuurrisico en aanvangsleegstand door 

de grote hoeveelheid opleveringen in een beperkte periode.

Een ander belangrijk risico in 2021 was de samenvoeging ADRF en 

ADVARP. Voor de samenvoeging van ADRF en ADVARP is een 

verantwoordingsdocument voor de Participanten en Advisory 

Boards van ADRF en Certificaathouders en Advisory Board 

van ADVARP opgesteld en waarin de cijfermatige aansluiting op de 

bij de transactie afgesloten uitvoeringsovereenkomst is uitgewerkt.

Dit met als doel om vast te kunnen stellen dat de samenvoeging en 

uitwisseling van participaties en certificaten naar betrokken partijen 

juist en volledig is verwerkt. Hierbij is de transactieprijs van ADRF 

en ADVARP per 1 april 2021 onderbouwd. Als sluitstuk van deze 

verantwoording is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

gevraagd een aantal specifiek overeengekomen werkzaamheden uit 

te voeren en hierover te rapporteren. 

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 nettoaanvangsrendement zouden wijzigen.

1.  Over Achmea Dutch 
Residential Fund

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

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.   Jaarrekening 7.  Overige gegevens Bijlagen



47/106 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Residential Fund47/1064. Verslag van de Beheerder

BELEGGINGSRESTRICTIES

Restrictie Stand van zaken Conclusie

Maximaal 20% nettovermogenswaarde in andere sectoren. Het Fonds belegt beperkt in winkels en kantoren 
gerelateerd aan woningobjecten. 

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

Het Fonds heeft geen objecten met een boekwaarde groter 
dan € 150 miljoen. 

Individueel registergoed op moment van aankoop < € 75 
miljoen. Indien gelegen in G4 < € 150 miljoen.

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



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

Banktegoeden maximaal 5% van de nettovermogenswaarde. De banktegoeden per 31 december 2021 bedroegen 0,7% 
van de nettovermogenswaarde.  

Maximaal 15% nettovermogenswaarde belegd in indirecte 
beleggingen; maximaal 10% nettovermogenswaarde 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.  

Beleggingsrestricties

De beleggingsrestricties voor het Fonds
In nevenstaand overzicht 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 corebeleggings  

strategie.
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Besluiten van de Vergadering van 
Participanten

In het verslagjaar hebben drie Vergaderingen van Participanten 

plaatsgevonden.

Naast de reguliere voorjaars en najaarsvergadering van 

respectievelijk 22 april 2021 en 25 november 2021 heeft een extra 

vergadering plaatsgevonden op 26 maart 2021 in verband met de 

besluitvorming over de samenvoeging van het Achmea Dutch Value 

Added Residential Partnership (ADVARP) met het Achmea Dutch 

Residential Fund (ADRF). 

In de extra Vergadering van Participanten van 26 maart 2021 is met 

meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de wijzigingen in 

de Voorwaarden van Beheer en Bewaring waarbij het Achmea 

Dutch Residential Fund wordt omgezet in een transparant fonds 

voor gemene rekening (FGR met inkoopvariant) en waarmee de 

Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn aangepast om de trans

actie te faciliteren. 

Daarnaast is de Vergadering van Participanten met meerderheid 

van stemmen akkoord gegaan met de samenvoeging van ADRF 

met ADVARP conform de uitvoeringsovereenkomst, waarbij Syntrus 

Achmea met gebruikmaking van de aan Syntrus Achmea verleende 

volmacht namens en voor rekening van de certificaathouders de 

daarin bedoelde (rechts)handelingen zal verrichten, waaronder de 

inkoop en uitgifte van participaties ADRF en uitruil van certificaten 

ADVARP, waarna Stichting Bewaarder Investments en Stichting 

Bewaarder Developments als bewaarentiteit van ADRF worden 

aangesteld.

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. 

De Vergadering van Participanten is op 22 april 2021 akkoord 

gegaan met de tijdelijke benoeming van de heer G.J. Jautze als 

sectorexpert van de Advisory Board tot 1 januari 2022 en het 

gelijktijdig opstarten van een selectieproces met als doel in de 

Vergadering van Participanten van 25 november 2021 een 

kandidaat sectorexpert voor te dragen voor benoeming per 

1 januari 2022. Daarnaast ging de Vergadering van Participanten 

akkoord met de benoeming van de heer T.R. Heijdendael als 

vertegenwoordiger van de participanten in de selectiecommissie 

voor een sectorexpert.

In de Vergadering van Participanten van 25 november 2021 is het 

portefeuilleplan 20222024 goedgekeurd, waarin naast de porte

feuillestrategie en de doelstellingen een beschrijving wordt gegeven 

van de marktontwikkelingen en trends, de ESGstrategie, het asset

management en het vermogensbeheer.

De Vergadering van Participanten heeft tevens ingestemd met de 

benoeming van de heer P.A. Hendrikse als sectorexpert van de 

Advisory Board van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026. 

Daarnaast zijn de participanten akkoord gegaan met de wijziging 

van artikel 5.3 en artikel 19 met bijbehorende definities van de 

Voorwaarden van Beheer en Bewaring. 

De aanpassing van artikel 5.3 betreft een uitbreiding, waarbij 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 is opgenomen dat op het moment 

dat de Beheerder hier niet aan zou voldoen, dit gemeld wordt in de 

rapportage nietfinanciële risico’s met daarbij een plan van de 

Beheerder om dit te herstellen. 

De aanpassing van artikel 19 met bijbehorende definities betreft 

het aanpassen van de uitkering van het dividend van drie keer per 

jaar naar elk kwartaal en het verwijderen van de verplichtingen 

hieromtrent in verband met de aanpassing van de fiscale status van 

het Fonds van een fiscale beleggingsinstelling naar een transparant 

fonds voor gemene rekening.

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

steld om op te treden als bewaarder van het Achmea Dutch 

Residential 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 Bewaarder’) 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 bewaar      

over eenkomst en omvatten, naast het in bewaarneming nemen 

van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband 

met eigendomsverificatie 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 overeen

stemming 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.

5. Verklaring van de Bewaarder 

5. Verklaring van de Bewaarder 
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Eind 2021 zijn gelijktijdig drie 
projecten gestart met in totaal 92 te 
verduurzamen woningen. Hiermee 
geven we invulling aan de concrete 
toepassing van de CO₂routekaart 
van het Fonds.
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Achter verduurzamen zit een sterk plan

Interview met fundmanager Onno Hoff 
en technical manager Neal Janssen

Nederland heeft het klimaatakkoord getekend 
In 2030 moet de CO₂uitstoot 50% minder zijn ten opzichte van 

1990. In 2050 moet het zelfs 100% minder zijn ten opzichte van 

1990. 

Het Achmea Dutch Residential Fund heeft duidelijke doelen gesteld 

met betrekking tot het verduurzamen van de woningen in haar 

portefeuille. We spreken hierover met Onno Hoff, fundmanager bij 

Syntrus Achmea, en Neal Janssen, technical manager bij Syntrus 

Achmea. 

Wat je nodig hebt, is een goed plan 
Onno: “De makkelijkste manier is misschien om te kiezen voor 

verkoop van oudere minder duurzame woningen, maar dat is niet 

waar wij voor kiezen. Wij kiezen ervoor om onze mandaten te 

beleggen in duurzame nieuwbouw en om bestaand bezit te 

verduurzamen.” 

Voor de verduurzaming van de bestaande woningen en apparte

menten is daarom een CO₂routekaart opgesteld om de doelstelling 

van het Klimaatakkoord te halen. De hele woningportefeuille is 

hiervoor in kaart gebracht. 

Er is aan de hand van vijf scenario’s berekend welke maatregelen 

geschikt zijn om van een energielabel C naar energielabel A te gaan 

en daarnaast ook de CO₂uitstoot te reduceren, inclusief een 

inschatting van de kosten.

“Aan de hand van de berekeningen hebben we bepaald dat we de 

aankomende drie jaar 12 objecten aanpakken. Deze objecten 

hebben energielabel B of C” zegt Neal. De eerste drie objecten in 

Amersfoort, Amstelveen en Zoetermeer zijn eind februari 2022 

afgerond en opgeleverd. 

Er wordt, per object, bekeken welke maatregelen er uitgevoerd 

kunnen worden, maar tegelijkertijd ook welke ‘natuurlijke’ onder

houdsmomenten er binnenkort op de agenda staan. Moeten de 

raamkozijnen van de eengezinswoningen in Zoetermeer geschilderd 

worden? Dan is dat een goed moment om gelijk het glas te 

vervangen door HR++ of HR+++. 

Investeren in verduurzamen levert zeker iets op
Onno krijgt regelmatig vragen van participanten over de 

samenhang tussen rendement en kosten. Hierover zegt hij: 

“Verduurzamen kost inderdaad geld, maar deze investering komt 

natuurlijk gedeeltelijk direct terug in de waarde van de woning. Het 

andere deel moet je in de loop der tijd terugverdienen. Deels door 

huurverhogingen en deels door de waardegroei op termijn. Als je 

niet verduurzaamt, zal de woningwaarde naar verwachting dalen.
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En,” zegt Onno, “daarnaast is het ook onze maatschappelijke 

bijdrage die wij leveren in Nederland aan het debat op het gebied 

van duurzaamheid. Onze investeerders ondersteunen dat. Het 

financiële rendement en het maatschappelijke rendement gaan dus 

eigenlijk gewoon samen.” 

Het is wel belangrijk om per object steeds opnieuw een afweging te 

maken. Het is budgettair niet mogelijk om alle maatregelen in één 

keer uit te voeren. Enerzijds wordt er gekeken naar de kosten van 

een maatregel en hoeveel CO₂reductie dat oplevert. Anderzijds 

wordt er gekeken naar efficiëntie. De woningen en appartementen 

zijn tenslotte bewoond. De werkzaamheden met veel impact voor 

de bewoners wil je dus met zo min mogelijk overlast uitvoeren. 

Uiteindelijk komt er, per object, een passend plan waarmee 

minimaal energielabel A gehaald wordt en een zo hoog mogelijke 

CO₂reductie wordt nagestreefd.

Syntrus Achmea kiest ook zorgvuldig haar partners uit 
“Wij hebben voor de eerste zeven projecten gekozen voor een 

partnership met Dura Vermeer. Dat is een grote partij. Door samen 

te werken kunnen zij al in een vroeg stadium capaciteit in de 

voorbereiding en uitvoering reserveren. Capaciteit die in de markt 

erg schaars is op dit moment. Hierdoor kunnen wij beter plannen, 

prijsrisico’s beperken, kennis optimaliseren en ook daadwerkelijk de 

opgave, 50% CO₂reductie in 2030, halen.” zegt Neal.

Er kijkt ook altijd een externe kostendeskundige mee. Die toetst 

voor Syntrus Achmea of de prijzen voor producten en diensten 

marktconform zijn. Niet geheel onbelangrijk.

Als we even teruggaan naar de CO₂routekaart, dan zijn er een 

aantal pakketten van de maatregelen die gedaan kunnen worden. 

Bijvoorbeeld het dak en de gevel isoleren, een CO₂gestuurde 

ventilatieunit plaatsen of het glas vervangen door HR++ of HR+++. 

Met energielabel C als basis rekent een onafhankelijke adviseur van 

INNAX per maatregel uit wat de verduurzaming doet met het 

energielabel, wat er ‘allemaal’ gedaan moet worden om op een 

energielabel A uit te komen en welke CO₂reductie daarbij hoort. 

Daar komen vaak een aantal scenario’s uit en dan kan er 

weloverwogen een pakket met maatregelen gekozen worden. 

Deze worden vertaald naar een investeringsvoorstel. De adviseur 

volgt het hele verduurzamingstraject om steeds opnieuw het 

energielabel te toetsen en regelt uiteindelijk, na oplevering, ook het 

nieuwe energielabel A voor de aangepaste woningen. 

Een energielabel verbeteren is iets anders dan een 
CO₂-reductie realiseren
Neal benadrukt voor de zekerheid dat er niet alleen gekeken wordt 

naar het energielabel, maar vooral naar de CO₂reductie. 

“CO₂reductie loopt niet altijd in één lijn met de labelscore. Dat is 

iets anders. Het heeft wel raakvlakken.” Ondanks dat het niet 

eenvoudig is om dat uit te leggen, doet Neal toch een poging: “Dat 

heeft te maken met de verschillende rekenmethodieken. Omdat het 

elektraverbruik, en dus ook de opwekking als duurzamer (lagere 

CO₂emissie) wordt beoordeeld, levert de opwekking hiervan ook 

minder reductie op. Bij vermindering van gasverbruik levert dit 

andersom dan een relatief betere score op. Zo wordt een energie

label berekend en afgegeven. Hierdoor zien we in de praktijk dat 

een CO₂gestuurde ventilatie unit, omdat een huurder dan minder 

verwarming nodig heeft, in verhouding een positievere invloed 

heeft op de CO₂reductie dan een zonnepaneel. Dat verschil in 

benadering zie je terug in de resultaten.”

“ Wij kiezen ervoor om onze 
mandaten te beleggen in 
duur zame nieuwbouw en om 
bestaand bezit te verduurzamen.”

Over een paar jaar wil Syntrus Achmea dat alle woningen in de 

portefeuille van het Fonds energielabel A hebben. Toch is het 

hogere doel: de CO₂reductie van 50% in 2030 behalen. 

De bewoners hebben ook een sleutelpositie in het 
traject
Uit de huurderstevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze klanten 

het steeds belangrijker vinden dat hun woning duurzaam is. Onno 

legt uit: “Dat is niet alleen omdat dan de energierekening omlaag

gaat, maar ook omdat het meer wooncomfort oplevert. De mensen 

wonen gewoon prettiger in hun woning, dus dat is een prettig 

bijkomend voordeel van die hele verduurzamingsopgave.’ 

Er wordt ook goed voor de bewoners gezorgd. Vanaf het begin tot 

het eind worden de bewoners meegenomen in het traject. Zij 

worden persoonlijk begeleid door een bewonersconsulente van 

Dura Vermeer. Die bewonersconsulente komt bij de mensen thuis 

om de hele planning met ze door te nemen. Zo weet iedereen wat 

er gaat gebeuren en wanneer. Bewoners kunnen met al hun vragen 

bij haar terecht en zij is ook veel op de locaties aanwezig. Dan zorgt 

zij, op verzoek, voor bijvoorbeeld een tijdelijke werkplek, tijdelijk 

een extra straalkachel in de winter, een extra afdekzeil of regelt hulp 

om de gordijnen eraf te halen. Een van de bewoners heeft deze 

vorm van ‘tussenpersoon’ een gouden greep genoemd. 
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Maar ook door de andere bewoners is deze invulling van 

begeleiding bovengemiddeld gewaardeerd. 

Flexibiliteit is nodig om de woning aan te passen
Bij de meeste verbouwingen, we herkennen dit allemaal, zijn er 

momenten die vragen om concessies. Het maakt dan niet uit of het 

gaat om een grote of kleine verbouwing. 

Zoals eerder al genoemd, is het niet altijd mogelijk om elke 

maatregel uit te voeren als een woning bewoond is. Er zijn best wel 

wat scenario's onderzocht om een woning vergaand te isoleren en 

een WTWunit te plaatsen. Dat zijn alleen wel maatregelen die heel 

veel impact hebben op de huurders. De aanpassingen vinden vooral 

plaats in de woning en er moeten bijvoorbeeld kanalen aangebracht 

worden waardoor bewoners een extra koof in de gang of huiskamer 

krijgen. Of dat de vloer opengebroken moet worden voor isolatie of 

vloerverwarming. Dat is allemaal heel ingrijpend en soms ook een 

reden om op dat moment niet voor die aanpassingen te kiezen. 

Voor woningen die al een goed energielabel hebben zijn dit soms 

de enige verbeteringen die nog gedaan kunnen worden om de 

CO₂reductie te verbeteren. Dan is het beter om af te wachten tot 

zo’n woning vrijkomt en er tijdelijk niemand woont.

En dan hebben we het nog niet gehad over de andere ‘huurders’. 

Zwaluwen, vleermuizen of huismusjes die hun intrek hebben 

genomen onder het dak, waardoor het dak niet zomaar geïsoleerd 

kan worden zolang zij daar huizen. Hiervoor wordt een flora en 

faunaonderzoek uitgevoerd. Dat duurt een jaar. Er is dan mogelijk 

een vergunning nodig om de werkzaamheden aan het dak uit te 

mogen voeren en de vogels moeten dan verhuizen. Ook dat duurt 

een jaar. Neal: “Dat is heel complex en daarmee ben je al snel twee 

jaar verder. Wij proberen daar op tijd mee te beginnen en ook wel 

omheen te werken, maar dat lukt niet altijd. Dan moeten we soms 

voor een andere verbetering kiezen en het dak met rust laten.” 

Het hele verhaal moet kloppen
Kwaliteit, kosten, wet en regelgeving, duurzame materialen, bouw 

eisen, natuur, klimaatakkoord, rendement financieel en maatschap

pelijk. Het is wel duidelijk. Verduurzamen is op zichzelf niet moeilijk, 

als je het maar met de goede partijen doet, die weten wat ze doen. 

Haalt Syntrus Achmea de doelstelling van 2030?
Eind 2021 zijn we gestart met de objecten in Amersfoort, 

Amstelveen en Zoetermeer en deze ontvingen inmiddels al 

energielabel A. Daarmee is nu 80% van de woningportefeuille in 

het bezit van energielabel A. Dit geeft Syntrus Achmea niet alleen 

nog meer drive, maar ook het vertrouwen dat zij de mijlpaal in 

2030 halen. Dat is namelijk het moment dat in Nederland 50% 

CO₂reductie gehaald moet zijn. Eind 2021 zat het Fonds op een 

reductie van 44% en de routekaart voorspelt dat in 2030 een score 

van 70% haalbaar is. Voor 2022 worden in het eerste kwartaal van 

dat jaar de plannen opgesteld voor de objecten in: Uden, 

Den Bosch, Boxtel en Kaatsheuvel 

Onno: “Dus ja, ik denk dat we op een hele goede manier bezig zijn 

met onze woningportefeuille.”

Achter verduurzamen zit een sterk plan
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Verduurzamen doe je ‘samen’ met de huurders

Voor ons is het verduurzamen van drie projecten van in totaal 92 

woningen belangrijk, maar voor de bewoners is zo’n verbouwing 

meer dan dat. Hoewel zij het belang zien van de aanpassingen in en 

aan hun woning, moeten zij vreemden toegang geven tot hun 

domein. Er wordt gebroken, geboord en weer opgebouwd. Dat 

vraagt wat flexibiliteit en geduld. Dat is voor de één makkelijker dan 

voor de ander.

Nu de eerste projecten succesvol afgerond zijn, is het goed om de 

stemming te peilen bij twee daarvan. We zijn te gast bij mevrouw 

Knippen, zij woont in een mooi appartement in Amstelveen, en bij 

meneer Bolleboom, die al meer dan 30 jaar in een eengezinswoning 

in Zoetermeer woont.

De goede voorbereiding was absoluut het 
halve werk
In een dergelijk project gaat veel voorbereidingstijd zitten. Het is 

dan belangrijk dat alle partijen op tijd worden betrokken en dat 

krijgen we direct van mevrouw Knippen bevestigd: “De voor  bereiding 

begon gelukkig maanden geleden.” Ze ontving informatie via 

brieven en niet veel later maakte ze voor het eerst kennis met de 

bewonersconsulente van Dura Vermeer, mevrouw Piek ter Haar. 

Piek nam de details en de planning met haar door. Daardoor wist  

ze goed wat haar te wachten stond en was ze goed voorbereid.
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Bij de heer Bolleboom in Zoetermeer was dat eigenlijk niet anders. 

Hij wil gelijk vooraf maar aangeven dat hij niets slechts te melden 

heeft. Hij en zijn vrouw zijn hartstikke blij met hoe het is gegaan. 

Er was een duidelijke en goede planning. Henk voegt daaraan toe: 

“Was er onverhoopt een kink in de kabel? Dan werd je keurig 

afgebeld zodat je niet onnodig thuis zat te wachten.”

Natuurlijk is zo’n grootschalige verbouwing 
merkbaar
In het appartementencomplex in Amstelveen is het, zoals mevrouw 

Knippen dat zegt, ‘the talk of the town’. Bij de liften, beneden in 

de hal, worden ervaringen uitgewisseld door de bewoners. 

De gemiddelde leeftijd in het complex is wat ouder. Ze moet er zelf 

een beetje om lachen als ze vervolgens zegt: “Als je ouder wordt 

heb je toch meer routines met vaste punten in de dag, dan kan een 

onderbreking niet prettig zijn. Maar dat had ik zelf wat minder.” 

In Zoetermeer kregen de woningen spouwmuurisolatie, het 

kruipluik werd vervangen, ze kregen HR+++ glas met ventilatie

roosters, slimme ventilatieboxen en zonnepanelen. 

Een mooi pakket van aanpassingen en toch waren de werkmannen, 

bij de heer Bolleboom en zijn vrouw, feitelijk maar 3 dagen écht 

aanwezig. Het vervangen van de ramen en het boren waren daarbij 

het meest opvallend, maar het viel ze ontzettend mee. “En ik word 

toch een beetje doof op mijn leeftijd”, grapt hij er gelijk achteraan.

Complimenten voor de bewonersconsulente en de 
werkmannen
Mevrouw Knippen kreeg het idee dat de werkmannen getraind zijn 

om te werken in woningen die bewoond worden. Zij vond ze erg 

vriendelijk en voorkomend. Nog enthousiaster is ze over Piek, de 

bewonersconsulente: “Ik vind de inzet van een bewonersconsulente 

de gouden greep. Zij kwam zich vooraf voorstellen met een huis 

bezoek. Het hele traject was Piek drie of vier dagen per week in het 

complex aanwezig, maar ze was minstens zo goed bereikbaar via 

email. Ze reageerde altijd snel en regelde de dingen ook gelijk. 

Dat was puik. Heel goed!”

De verduurzaming is zelfs al merkbaar
“Wat zo lekker is”, zegt de goedlachse heer Bolleboom, “we merken 

nu al verschil. Het koelt hier in huis minder snel af. Als je ’s morgens 

beneden komt is het hier warmer dan vóór de verbouwing. 

Door die isolatie en nieuwe ramen, denk ik.” De opbrengst van de 

zonnepanelen heeft hij de eerste periode in de gaten gehouden via 

een app. Hij constateert dat de panelen, ondanks dat het vooral 

grijs, regenachtig weer is geweest, nu al energie opleveren.

Verbeterpunten hebben ze allebei niet echt. “Kijk, er moet een 

steiger opgebouwd worden want die jongens kunnen niet naar 

boven springen om een raampje te vervangen. Dus dan staat er 14 

dagen een steiger in je tuin, logisch toch? Ze ruimen ook alles weer 

netjes op dus nee,” zegt de heer Bolleboom serieus, “wij hebben er 

geen last van gehad, dat meen ik vanuit het diepst van mijn hart!” 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 31-12-2021 31-12-2020

Activa

Vastgoed in exploitatie 1 1.969.389 1.164.761

Leaseincentives 2 1.114 203

Vastgoed in ontwikkeling 3 286.295 273.864

Grondposities 4 16.702 0

Vastgoedbeleggingen 2.273.500 1.438.828

Vorderingen 5 721 660

Overlopende activa 6 577 530

Vorderingen 1.298 1.190

Geldmiddelen 7 16.798 33.169

Overige activa 16.798 33.169

Totaal activa 2.291.596 1.473.187

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Inbreng participanten  1.121.406 1.029.385

Overige reserves  937.158 350.542

Onverdeeld resultaat boekjaar  244.126 108.536

Uitgekeerd interimdividend 27.103 27.424

Totaal Netto Activa 8 2.275.587 1.461.039

Passiva

Crediteuren 3.194 356

Overige schulden 9 12.815 11.792

Kortlopende schulden 16.009 12.148

Totaal eigen vermogen en passiva 2.291.596 1.473.187
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Huuropbrengsten 10 60.982 42.980

Aan huurders doorbelaste servicekosten 2.041 1.072

Overige exploitatieopbrengsten 360 161

63.383 44.213

Servicekosten 11 2.198 1.128

Exploitatiekosten 12 16.085 11.564

18.283 12.692

Opbrengsten uit vastgoedbeleggingen 45.100 31.521

Gerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

13 723 241

Gerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen

723 241

Ongerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

14 206.495 82.897

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen

206.495 82.897

Overige opbrengsten 15 367 148

Som der bedrijfsopbrengsten 252.685 114.807

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Som der bedrijfsopbrengsten 252.685 114.807

Beheerkosten 16 7.435 5.460

Bewaarkosten 17 115 95

Overige kosten 18 1.009 716

Som der bedrijfslasten 8.559 6.271

Resultaat 244.126 108.536
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Resultaat 244.126 108.536

Ongerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

14 206.495 82.897 

Gerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

13 723 241 

Mutatie vorderingen 5, 6 945 399

Mutatie kortlopende schulden 9 2.222 4.410

Investeringen en aankopen vastgoedbeleggingen 1, 3 123.070 145.096 

Investeringen in grondposities 4 81 0 

Verkopen van vastgoedbeleggingen 13 3.837 127.948

Amortisatie leaseincentives 2 101 21 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -83.784 3.462

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Verworven geldmiddelen door samenvoeging ADVARP 
a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en Bewaring 

2.495 0

Stortingen 20 103.300 29.500 

Onttrekkingen 20 31.357 0 

Uitkering interim en slotdividend in contanten aan 
participanten

20 7.025 7.598

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 67.413 21.902

Mutatie geldmiddelen -16.371 25.364

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 2021 2020

Verloopoverzicht geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 33.169 7.805

Mutatie geldmiddelen 7 16.371 25.364

Geldmiddelen per 31 december 16.798 33.169
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Toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst-en-verliesrekening 

Algemene informatie
Het Achmea Dutch Residential Fund (het Fonds) is opgericht bij 

notariële akte op 30 oktober 1992. Het Fonds is gezeteld in 

Amsterdam, MediArena 58. 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.  

  

Op 26 maart 2021 is tijdens de Vergadering van Certificaathouders 

van Achmea Dutch Value Added Residential Partnership (ADVARP) 

en de Vergadering van Participanten van het Fonds besloten 

ADVARP samen te voegen met het Fonds per 1 april 2021.   

Voorafgaand aan de overdracht van ADVARP aan het Achmea Dutch 

Residential Fund zijn van beide Fondsen de portefeuilles per 1 april 

2021 door twee taxateurs gewaardeerd en is van de bezittingen en 

schulden zoveel mogelijk de reële waarde bepaald.  

Vervolgens zijn de stappen uit de uitvoeringsovereenkomst  

samenvoeging Achmea Dutch Residential Fund en ADVARP 

gevolgd: 

Stap 1:  Inkoop en uitgifte van participaties Achmea Dutch 

Residential Fund.

Stap 2: Overdracht van certificaten ADVARP.

Stap 3: Saldering van schuldverhoudingen.

  

Op 15 april 2021 zijn de statuten van Stichting Bewaarder Achmea 

Dutch Value Added Developments en Stichting Bewaarder Achmea 

Dutch Value Added Investments gewijzigd, waardoor beide  

stichtingen en de Stichting Achmea Dutch Residential Fund 

(Stichtingen Bewaarder) juridisch rechthebbende zijn ten aanzien 

van alle vermogensbestanddelen van het Fonds. Hierdoor daalde 

de waarde van de certificaten van ADVARP en nam de waarde van 

de participaties van het Achmea Dutch Residential Fund toe.  

Het Bestuur van de Stichtingen Bewaarder wordt gevormd door de 

Beheerder. De Stichting Bewaarder Achmea Dutch Residential Fund 

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

41212008. Stichting Bewaarder Achmea Dutch Value Added 

Developments staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 34305719 en Stichting Bewaarder Achmea Dutch 

Value Added Investments staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 34305721.  

  

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 duizendtallen. In de balans, de winstenverlies

rekening en het kasstroomoverzicht 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 woningen. De register

goederen waarin belegd is of wordt, kunnen in het belang van  

het Fonds worden (her)ontwikkeld. Het Fonds streeft daarbij naar 

een rendementsprofiel, met op een meerjarig gemiddelde, een 

outperformance ten opzichte van de MSCIvastgoedindex sector 

woningen  standing investments.  

  

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

   

Fiscale positie  
Het Fonds was tot en met 31 maart 2021 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%.   

   

Per 1 april 2021 is het Fonds een fonds voor gemene rekening, 

waarvan de bewijzen van deelgerechtigdheid als niet verhandelbaar 

worden gekwalificeerd in de zin van artikel 2, derde lid, Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969, waardoor het Fonds als fiscaal  

transparant kwalificeert voor vennootschapsbelasting en dividend

belasting. 
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Over de fiscale resultaten van de dochtervennootschappen die  

niet de status van fiscale beleggingsinstelling of fonds voor gemene 

rekening genieten, kan evenwel vennootschapsbelasting verschul

digd 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 BW 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 vast 

gesteld. 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.

Consolidatie  
In de consolidatie worden de gegevens van het Fonds opgenomen 

samen met zijn groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 

waarop het Fonds overheersende zeggenschap kan uitoefenen of 

waarover het de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn 

rechtspersonen waarin het Fonds direct of indirect overheersende 

zeggenschap kan uitoefenen doordat het Fonds beschikt over de 

meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financi

ele en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens 

rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen 

worden uitgeoefend op balansdatum.  

   

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van 

de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van 

Achmea Dutch Residential Fund.  

   

De financiële gegevens van Achmea Dutch Residential Fund zijn 

verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend 

van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winstenverlies

rekening in de enkelvoudige jaarrekening. Hierdoor vermeldt de 

enkelvoudige winstenverliesrekening slechts het aandeel in het 

resultaat na belastingen van de vennootschappen waarin wordt 

deelgenomen en het overige resultaat na belastingen.  

   

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere 

in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen 

zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 

eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 

Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture 

(50%belangen), dan wordt het desbetreffende belang proportioneel 

geconsolideerd. 
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Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeen

komst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers 

gezamenlijk wordt uitgeoefend. 

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de 

andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennoot

schappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die 

datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd 

tegen de reële waarden.  

   

De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie 

verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken. 

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in 

de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig 

gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderings

grondslagen van de groep.  

   

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:  

•  Achmea Dutch Residential Fund Ontwikkeling B.V., Amsterdam (100%)

•  Achmea Dutch Residential Fund Services B.V., Amsterdam (100%) 

•  Grondontwikkeling Beilen B.V., Amsterdam (50%)  

•  Marickenland C.V., Rotterdam (50%)  

•  Marickenland Beheer B.V., Rotterdam (50%)  

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 80. Deze stelselwijziging betekent een 

toename van het eigen vermogen per 1 januari 2020 met 

€ 2.685.000 met een overeenkomstige afname van de overige 

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

2020 en 2021. 

Vergelijking met voorgaand jaar   
De gehanteerde grondslagen, anders dan hierboven toegelicht, 

van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling zijn 

ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Op 1 april 2021 

heeft de overdracht van de bezittingen en schulden van ADVARP 

aan het Achmea Dutch Residential Fund plaatsgevonden en 

dientengevolge zijn er nieuwe grondslagen ten aanzien van joint 

ventures (50%belangen) en grondposities van toepassing.

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 winsten 

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 winstenverliesrekening  

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 verkoopopbrengst en de boekwaarde (zijnde de laatst 

getaxeerde waarde), de verkoopkosten en eventuele geactiveerde 

leaseincentives op het moment van verkoop verantwoord in de 

winstenverliesrekening onder gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedbeleggingen.  

Onverdeeld eigendom  
Het Fonds heeft een aantal vastgoedbeleggingen waarbij sprake is 

van onverdeeld eigendom tezamen met één of meerdere beleggers. 

Deze beleggingen zijn proportioneel verwerkt in de jaarrekening. 

Onderlinge vorderingen, schulden, resultaten en transacties zijn 

hierbij geëlimineerd. 
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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 (DCFmethode) en de conventionele methode 

(huurwaardekapitalisatiemethode). In het algemeen wordt de 

DCFmethode 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 DCFmethode 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 leaseincentives.  

De te verwachten huurgroei is gebaseerd op de 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 leaseincentives) 

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 

leaseincentives gecorrigeerd op de uitkomsten van de taxatie

waarden. Dit betekent dat de taxatiewaarde gelijk is aan de 

optelsom van boekwaarde van de vastgoedbeleggingen en de 

boekwaarde van de leaseincentives.  

   

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.   

  

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 waarde

ringsproces. 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 NRVTrichtlijnen. De taxatiemethodiek is gebaseerd op  

de DCFmethode. De waarde op basis van een NRVTtaxatie  

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.  

  

Grondposities  
Terreinen en gronden die worden aangehouden om te worden 

ontwikkeld en toegevoegd aan de portefeuille vastgoed in exploitatie 

worden geclassificeerd als grondposities. Aankopen worden initieel 

verwerkt tegen kostprijs inclusief transactiekosten. Grondposities 

worden vervolgens gewaardeerd tegen reële waarde.    

Waardebepaling grondposities
De taxatiemethodiek is gebaseerd op de residuelewaardemethode 

en indien dit niet mogelijk is, is de waardering gebaseerd op 

agrarische waarde. Bij de residuelewaardemethode wordt 

uitgegaan van de meest optimale (toekomstige) invulling van een 

grondpositie (object), waarbij wordt verondersteld dat deze 
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invulling planologisch en/of juridisch mogelijk toegestaan is. Door 

middel van de huur  waardekapitalisatie methode (en/of indien 

mogelijk de vergelijkende methode) wordt vervolgens de waarde, 

uitgaande van een optimale invulling van het object, bepaald. Op 

deze waarde worden alle geschatte kosten in mindering gebracht 

die dienen te worden gemaakt om de bedoelde invulling te 

realiseren (inclusief overdrachtsbelasting, financieringskosten, 

notariskosten en kadastraal recht). De waarde wordt contant 

gemaakt naar de peildatum. Het contant maken wordt gedaan op 

basis van een apart vastgestelde disconteringsvoet. Bij het bepalen 

van de waarde is rekening gehouden met de specifieke risico’s die 

de eigenaar loopt tijdens de resterende ontwikkelingsperiode van 

het object.

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 indivi

dueel huurdersniveau bepaald. Indicatoren voor oninbaarheid zijn 

onder meer significante financiële moeilijkheden van een debiteur, 

de omvang van ontvangen bankgaranties en nietnakoming van 

betalingscondities. De mutatie in de voorzieningen wordt in de 

winstenverliesrekening 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 winsten 

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 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.

Herwaarderingsreserve  
De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve uit hoofde 

van ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 

en deelnemingen. Ongerealiseerde waardeveranderingen worden in 

de winstenverliesrekening 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 nietuitgekeerde 

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.  
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Grondslagen voor de resultaatbepaling  
   

Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde 

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 inacht

neming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen 

van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen.  

   

Opbrengsten worden in de winstenverliesrekening opgenomen 

wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,  

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Kosten worden verwerkt wanneer een vermindering van het econo

misch 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 winstenverliesrekening 

opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst.  

De verantwoorde huuropbrengsten bestaan uit de theoretische 

huuropbrengsten verminderd met eventuele financiële leegstand  

en leaseincentives (huurkortingen). Verstrekte leaseincentives 

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 

btwcompensatie ontvangen van huurders, afkoop van huur 

contracten door huurders en schadeloosstellingen inzake verhuur

garanties. Deze worden opgenomen op het moment dat het 

contract is vastgesteld.  

   

Servicekosten  
Servicekosten worden als brutobedragen in de winstenverlies

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 nietdoorberekende 

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  

onderhouds, verzekerings, beheer en taxatiekosten. Voor (groot) 

onderhoud wordt geen voorziening getroffen. De kosten hiervan 

worden direct ten laste van de winstenverliesrekening gebracht  

in het jaar van uitvoering.  

   

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 leaseincentives 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.  
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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,  

desinvesteringen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

beleggings activiteiten. Stortingen en onttrekkingen van participanten en betaalde dividenden 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.  

FINANCIËLE RISICO’S

Risico Impact Beheersmaatregel

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 samenwerking 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 gebruik 
maken 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.
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FINANCIËLE RISICO’S

Risico Impact Beheersmaatregel

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 kijgen.

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 
checkandbalances zijn 
ingebouwd. Elk kwartaal worden 
de uitkomsten geanalyseerd en 
grote of bijzondere wijzigingen 
worden verklaard met recente 
huur en/of marktgegevens.

FINANCIËLE RISICO’S

Risico Impact Beheersmaatregel

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 checksandbalances 
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 portefeuille
plannen 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 Advisory Board.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

Activa

1. Vastgoed in exploitatie

Cumulatieve aanschafwaarde 916.792 773.767

Cumulatieve waardeveranderingen 247.969 245.989

Boekwaarde per 1 januari 1.164.761 1.019.756

Mutaties

Overdracht ADVARP a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en 
Bewaring

410.629 0

Investeringen 28.529 1.598

Desinvesteringen 3.114 126.100

Waardeveranderingen 170.407 70.809

Transfer van vastgoed in ontwikkeling 198.177 198.698

Totale mutaties 804.628 145.005

Cumulatieve aanschafwaarde 1.429.125 916.792

Cumulatieve waardeveranderingen 540.264 247.969

Boekwaarde per 31 december 1.969.389 1.164.761

De portefeuille vastgoed in exploitatie bestaat ultimo 2021 uit 117 objecten (2020: 91 objecten).

De door de taxateur opgestelde reële waarde is door de Beheerder beoordeeld en vastgesteld.

De externe taxaties zijn uitgevoerd door Colliers, MVGM, RSP en Cushman & Wakefield.

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 discountedcashflowmethode (DCFmethode).

De belangrijkste niet (objectief) observeerbare variabelen voor vastgoed in exploitatie zijn:

31-12-2021 31-12-2020

Range
Gewogen  

gemiddelde Range
Gewogen  

gemiddelde

Brutoaanvangsrendement  3,2%  10,2% 4,1%   3,4%  10,3% 4,5%

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

Leegwaarderatio  70,5%  101,9% 86,4%  73,9%  109,2% 89,8%
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

2. Lease-incentives

Stand per 1 januari 203 224

Mutaties 

Overdracht ADVARP a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en Bewaring 810 0

Verstrekkingen 256 0

Amortisatie 155  21 

911  -21 

Stand per 31 december 1.114 203

De leaseincentives hebben voor € 196.000 een resterende looptijd van korter dan 12 maanden  

(2020: € 21.000). Er zijn in 2021 vier nieuwe incentives verstrekt voor huurvrije perioden.   

2021 2020

3. Vastgoed in ontwikkeling 

Cumulatieve aanschafwaarde 247.826 292.773

Cumulatieve waardeveranderingen 26.038 25.810

Boekwaarde per 1 januari 273.864 318.583

Mutaties

Overdracht ADVARP a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en 
Bewaring

80.483 0

Investeringen 94.541 143.498

Waardeveranderingen 35.584 10.481

Transfer naar vastgoed in exploitatie 198.177 198.698

Totale mutaties 12.431 -44.719

Cumulatieve aanschafwaarde 263.501 247.826

Cumulatieve waardeveranderingen 22.794 26.038

Boekwaarde per 31 december 286.295 273.864

De portefeuille vastgoed in ontwikkeling bestaat ultimo 2021 uit acht objecten (2020: 11 objecten).

De door de taxateur opgestelde reële waarde is door de Beheerder beoordeeld en vastgesteld.

De externe taxaties zijn uitgevoerd door RSP, JLL en Cushman & Wakefield.

Projecten in ontwikkeling worden voor het eerst extern getaxeerd na de start bouw of als de Beheerder 

aanleiding ziet eerder een externe taxatie te laten uitvoeren, 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 gebruikte waarderingstechniek voor vastgoed in ontwikkeling is gebaseerd op de discounted 

cashflowmethode (DCFmethode).
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

De belangrijkste niet (objectief) observeerbare variabelen voor vastgoed in ontwikkeling zijn:

31-12-2021 31-12-2020

Range
Gewogen  

gemiddelde Range
Gewogen  

gemiddelde

Brutoaanvangsrendement  3,6%  4,2% 3,8%  3,8%  9,3% 4,2%

Disconteringsvoet  4,6%  5,4% 5,1%  4,9%   8,4% 5,4%

Leegwaarderatio  83,5%  98,9% 90,1%  91,4%  102,7% 96,8%

2021 2020

4. Grondposities

Cumulatieve aanschafwaarde 0 0

Cumulatieve waardeveranderingen 0 0

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Mutaties

Overdracht ADVARP a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en 
Bewaring

16.117 0

Investeringen 81 0

Waardeveranderingen 504 0

Totale mutaties 16.702 0

Cumulatieve aanschafwaarde 16.198 0

Cumulatieve waardeveranderingen 504 0

Boekwaarde per 31 december 16.702 0

De grondportefeuille bestaat ultimo 2021 uit vier posities (2020: geen posities). 

De grondportefeuille is extern getaxeerd door Cushman & Wakefield.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2021 31-12-2020

5. Vorderingen

Huurdebiteuren 1.230 1.143

Voorziening dubieuze huurdebiteuren 509 483

Huurdebiteuren na aftrek voorziening dubieuze huurdebiteuren 721 660

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 411 525

Tussen 30 en 60 dagen 87 49

Tussen 60 en 90 dagen 28 23

Meer dan 90 dagen 195 63

721 660

VERLOOPOVERZICHT VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

2021 2020

Stand per 1 januari 483 540

Overdracht ADVARP a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en Bewaring 153 0

Dotatie 93 198

Onttrekking 220 255

Stand per 31 december 509 483

31-12-2021 31-12-2020

6. Overlopende activa

Omzetbelasting 393 318

Verzekerde schade 1 14

Voorschotten beheerders 47 0

Te ontvangen bedragen 136 198

Stand per 31 december 577 530

De overlopende posten omvatten, 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. 16.715 33.082

Bankrekeningen ABN AMRO Bank N.V. 83 87

Stand per 31 december 16.798 33.169

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van het Fonds. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

8. Eigen vermogen   
Voor een toelichting op het Totaal Netto Activa verwijzen wij u naar de toelichting op het Totaal Netto 

Activa van de enkelvoudige balans van deze jaarrekening.  

31-12-2021 31-12-2020

Passiva 

9. Overige schulden

Vooruitontvangen huren 1.821 1.203

Te betalen investeringen 4.336 8.028

Te betalen exploitatiekosten 468 306

Waarborgsommen 2.411 1.214

Te betalen dividendbelasting 30 30

Te betalen servicekosten 556 451

Te betalen vermogensbeheerkosten 155 120

Overig 3.038 440

Stand per 31 december 12.815 11.792

De overige schulden omvatten, evenals in 2020, 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

VOCkade, Blok 45, Amsterdam 16.411 0

C.H. Letschertweg (Bouwdeel A), Utrecht 11.462 110

De Bakermat, Eindhoven 9.485 35.646

New Brooklyn, Blok A135, Almere 2.689 0

Oostenburg, Amsterdam 2.346 40.928

Marickenland, Wilnis 47 0

Wielewaal, Rotterdam 13 0

Doorslagzone, Toren A, Nieuwegein 7 0

Schalkstad, Haarlem 0 9.276

Burano, Zaandam 0 9.209

Klaasje Zevenster, Amstelveen 0 2.699

Plaza West, Haarlem 0 4.210

The David, Amsterdam 0 628

Stadsrand Dalem fase III, Tilburg 0 517

Totaal 42.460 103.223

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 0,38% per miljoen euro beheerde materiële vaste activa, financiële vaste 

activa en geldmiddelen.      
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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.

Overeenkomst met de AIFMD Bewaarder
Om uitvoering te geven aan de Alternative Investment Fund Managers Directive (EUAIFMD 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 opzeg

termijn 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 2112 

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).
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

10. Huuropbrengsten

Woningen 55.558 39.372

Winkels 446 392

Kantoren 955 208

Parkeergarages 619 167

Bedrijfsruimten 3.389 2.820

Overig 15 21

Totaal 60.982 42.980

De verdeling van de toekomstige kasstromen uit huurcontracten is als volgt:

31-12-2021 31-12-2020

• niet langer dan een jaar na balansdatum 5.427 3.497

• langer dan een jaar, maar niet langer dan vijf jaar na balansdatum 19.683 12.838

• langer dan vijf jaar na balansdatum 17.702 15.761

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.

SPECIFICATIE HUUROPBRENGSTEN 2021

 
 

Theoretische 
huur

 
 
 

Leegstand

Lease-
incentives 

(huur -
korting)

 
Huur- 

opbreng-
sten

Leegstand 
als % van de 

theoretische 
huur

Woningen 59.588 3.636 394 55.558 6,1%

Winkels 492 46 0 446 9,3%

Kantoren 956 1 0 955 0,1%

Parkeergarages 949 330 0 619 34,8%

Bedrijfsruimten 3.401 12 0 3.389 0,4%

Overig 366 351 0 15 95,9%

Totaal 65.752 4.376 394 60.982

SPECIFICATIE HUUROPBRENGSTEN 2020

 
 

Theoretische 
huur

 
 
 

Leegstand

Lease-
incentives 

(huur -
korting)

 
Huur- 

opbreng-
sten

Leegstand 
als % van de 

theoretische 
huur

Woningen 40.871 1.377 122 39.372 3,4%

Winkels 397 5 0 392 1,3%

Kantoren 215 7 0 208 3,3%

Parkeergarages 278 111 0 167 39,9%

Bedrijfsruimten 2.862 42 0 2.820 1,5%

Overig 147 126 0 21 85,7%

Totaal 44.770 1.668 122 42.980
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

11. Servicekosten

Betaalde servicekosten huurder 2.041 1.072

Servicekosten leegstand 157 56

Totaal 2.198 1.128

2021 2020

12. Exploitatiekosten  

Onderhoudskosten 5.290 4.181

Onroerendezaakbelasting 1.597 905

Vaste lasten 1.488 1.174

Beheerkosten 1.309 948

Verhuurkosten 1.040 650

Taxatiekosten 292 240

Marketingkosten 1.924 796

VvEbijdrage 1.278 1.061

Nietverrekenbare btw 1.664 1.207

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 93 198

Overig 110 204

Totaal 16.085 11.564

De kosten toe te rekenen aan leegstand bedragen circa € 0,6 miljoen (2020: € 0,2 miljoen) en bestaan uit 

belastingen, verzekeringen, planmatig onderhoud, taxatiekosten, beheerkosten en servicekosten leegstand.

2021 2020

13.  Gerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

Gerealiseerde winsten van vastgoedbeleggingen 877 1.713

Gerealiseerde verliezen van vastgoedbeleggingen 154 1.472

Totaal 723 241

Verkoopprijs 3.895 128.244

Boekwaarde 3.114 127.707

Verkoopkosten 58 296

Totaal 723 241

2021 2020

14.  Ongerealiseerde waardeveranderingen van 
vastgoedbeleggingen

Ongerealiseerde winsten van vastgoedbeleggingen 320.206 88.978

Ongerealiseerde verliezen van vastgoedbeleggingen 113.711 6.081

Totaal 206.495 82.897
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

15. Overige opbrengsten

Vergoedingen inzake de uitgifte van participaties 367 148

Totaal 367 148

2021 2020

16. Beheerkosten

Beheerkosten 7.435 5.460

Totaal 7.435 5.460

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

17. Bewaarkosten

Bewaarkosten 115 95

Totaal 115 95

Dit betreft 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.

2021 2020

18. Overige kosten

Drukkosten 17 18

Juridische en fiscale advieskosten 14 67

Accountantskosten 85 45

Kosten toezicht AFM 91 49

Fusiekosten 423 0

Vergoedingen Advisory Board/Raad van Toezicht 36 53

Rentelasten inzake bankrekeningen 106 193

Overig 237 291

Totaal 1.009 716

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.  

De post overig is voornamelijk toe te rekenen aan verzekeringskosten, MSCIkosten, vennootschaps

belasting Achmea Dutch Residential Fund Ontwikkeling B.V. en taxatiekosten van niet doorgegane 

projecten.   

LOPENDE KOSTEN FACTOR (LKF)

2021 2020

LKF o.b.v. gewogen gemiddelde NAV 1,31% 1,27% 

LKF o.b.v. gewogen gemiddelde GAV 1,31%  1,25%

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van belang zijn voor het inzicht in 

de jaarrekening. 

1.  Over Achmea Dutch 
Residential Fund

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

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.   Jaarrekening 7.  Overige gegevens Bijlagen



77/106 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Residential Fund77/1066. 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 en 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 groeps

maatschappijen 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 uitbesteed. Hiervoor 

heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance over 2021 een vergoeding ontvangen van € 7.435.000 

(2020: € 5.460.000). Hiernaast heeft de Beheerder een ontwikkelvergoeding ontvangen van € 2.145.000 

(2020: € 1.339.000).

Directie en personeelsleden van Syntrus Achmea Real Estate & Finance zijn deelnemer in Stichting 

Pensioenfonds Achmea. De leden van de directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance 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 als Beheerder 

optreedt. 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 is nog niet 

bekend voor 2021 dat in 2022 mogelijk wordt uitbetaald. De Beheerder ontvangt geen  

resultaatafhankelijke 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. Achmea Schadeverzekeringen is participant in het Fonds. 

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 plaats gevonden. De uitkomst van de screening 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.
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X € 1.000)

Referentie 31-12-2021 31-12-2020

Activa

Vastgoedbeleggingen 2.270.953 1.414.539

Beleggingen in deelnemingen 19 2.476 28

Beleggingen 2.273.429 1.414.567

Vorderingen 1.348 25.952

Overige activa 16.750 31.761

Totaal activa 2.291.527 1.472.280

Eigen vermogen

Inbreng participanten 1.121.406 1.029.385

Herwaarderingsreserve 567.840 372.170

Overige reserves 1.477.895 49.052

Onverdeeld resultaat boekjaar 244.126 108.536

Totaal Netto Activa 20 2.275.587 1.461.039

Passiva

Kortlopende schulden 15.940 11.241

Totaal eigen vermogen en passiva 2.291.527 1.472.280

ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

 2021 2020

Resultaat uit deelnemingen 1 26

Overig resultaat 244.125 108.510

Resultaat 244.126 108.536

Enkelvoudige jaarrekening 2021  
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Toelichting op de enkelvoudige balans 
en winst-en-verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.   

   

Voor zover posten uit de balans en winstenverliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt 

verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winstenverliesrekening.   

   

Aangezien de financiële gegevens van het Fonds in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, is in 

de enkelvoudige winstenverliesrekening het resultaat uit deelnemingen als afzonderlijke post vermeld 

(artikel 402 BW 2, titel 9).        

     

Deelnemingen     
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde per 

31 december. Mutaties in de nettovermogenswaarde ten opzichte van vorig boekjaar worden verantwoord 

in de winstenverliesrekening onder resultaat 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 nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover het Fonds in deze situatie geheel of gedeeltelijk 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 de grondslagen toegepast die gelden voor deze  

jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.   

Kasstroomoverzicht     
Ingevolge richtlijn 360106 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is het Fonds vrijgesteld van het 

opstellen van een kasstroomoverzicht onder verwijzing naar het geconsolideerde kasstroomoverzicht.  

 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020

19. Beleggingen in deelnemingen

Stand per 1 januari 28 11.302

Overdracht ADVARP a.g.v. wijziging Voorwaarden Beheer en Bewaring 2.447 0

Desinvesteringen 0 11.300

Direct resultaat 1 26

Stand per 31 december 2.476 28

Achmea Dutch Residential Fund staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen: 

 
 
Naam

 
 
Vestigingsplaats 

Aandeel in het 
geplaatste 

kapitaal

 
Aandeel in het 

Eigen Vermogen

 
Aandeel in het 

resultaat

Achmea Dutch Residential Fund 
Ontwikkeling B.V.

Amsterdam 100% 0 28

Achmea Dutch Residential Fund 
Services B.V.

Amsterdam 100% 1 0

Grondontwikkeling Beilen B.V. Amsterdam 50% 503 50

Marickenland C.V. Rotterdam 50% 1.967 21

Marickenland Beheer B.V. Rotterdam 50% 5 0
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

20. Totaal Netto Activa 

HET TOTAAL NETTO ACTIVA 2021 KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD:

Inbreng 
participanten

Herwaarderings-
reserve

 
Overige reserves

Onverdeeld 
resultaat boekjaar

Uit te keren aan 
participanten in 

contanten
 

Totaal

Stand per 1 januari 2021*  1.029.385  372.170  -49.052  108.536 0 1.461.039

Storting kapitaal boekjaar 123.378 0 0 0 0 123.378 

Onttrekkingen kapitaal boekjaar 31.357 0 0 0 0 31.357 

Herwaardering 0 195.670 195.670 0 0 0 

Uitkering boekjaar 0 0 27.103 0 0 27.103

Overdracht a.g.v. wijziging Voorwaarden 
Beheer en Bewaring

0 0 505.504 0 0 505.504 

Resultaatverdeling vorig boekjaar 0 0 108.536 108.536 0 0 

Resultaat boekjaar 0 0 0 244.126 0 244.126 

Stand per 31 december 2021  1.121.406  567.840  342.215 244.126 0  2.275.587 

De stortingen betreffen stortingen van participanten en uitgekeerd stockdividend van € 20.078.000

HET TOTAAL NETTO ACTIVA 2020 KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD:

Inbreng 
participanten

Herwaarderings- 
reserve

 
Overige reserves

Onverdeeld 
resultaat boekjaar

Uit te keren aan 
participanten in 

contanten
 

Totaal

Stand per 1 januari 2020 980.059 337.636 -110.924 123.830 -2.685 1.327.916

Stelselwijziging 0 0 0 0 2.685 2.685

Nieuwe stand per 1 januari 2020  980.059  337.636  -110.924  123.830 0 1.330.601

Storting kapitaal boekjaar  49.326 0 0 0 0  49.326 

Herwaardering 0  34.534  34.534 0 0 0 

Uitkering boekjaar 0 0  27.424 0 0 27.424

Resultaatverdeling vorig boekjaar 0 0  123.830  123.830 0 0 

Resultaat boekjaar 0 0 0  108.536 0  108.536 

Stand per 31 december 2020*  1.029.385  372.170  -49.052  108.536 0 1.461.039

* De stand per 31 december 2020 en de stand per 1 januari 2021 wijkt € 1.755.000 af van de definitieve jaarrekening 2020 als gevolg van de stelselwijziging.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (BEDRAGEN X € 1.000)

HET OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT KAN ALS VOLGT WORDEN GESPECIFICEERD:

 2021 2020

Geconsolideerd nettoresultaat 244.126  108.536 

Baten en lasten rechtstreeks in eigen vermogen 0 0

Totaalresultaat per 31 december 244.126 108.536

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 244.126 108.536

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 207.121 82.897 

Minimaal uit te keren aan participanten 37.005 25.639

Reeds uitgekeerd resultaat boekjaar 15.463 13.999 

Uit te keren aan participanten 21.542 11.640

Uit te keren dividend aan participanten in contanten 4.528 1.690 

Uit te keren dividend aan participanten in participaties 17.013 9.950 

Uit te keren dividend aan participanten per 31 december 21.541 11.640

Het voorgestelde contant uit te keren dividend ad € 4.528.000 (2020: € 1.690.000) en het voorgestelde in 

participaties uit te keren dividend ad € 17.013.000 (2020: € 9.950.000) zijn nog niet verwerkt in de balans 

per 31 december.

31-12-2021 31-12-2020

Intrinsieke waarde (x € 1.000) 2.275.587 1.459.284

Aantal uitstaande participaties 1.710.610 1.622.304

Intrinsieke waarde per participatie voor resultaatbestemming (in €) 1.330,28 899,51

Onder intrinsieke waarde wordt verstaan het zichtbaar eigen vermogen, in deze jaarrekening omschreven als Totaal Netto 
Activa.

Transacties met verbonden partijen
Voor deze toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

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
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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: Het Fonds hanteert het principe om na afloop van 

elk kwartaal dividend uit te mogen keren in contanten of in de vorm van participaties. Voor zover 

mogelijk verricht het Fonds op de waardebepalingsdatum een tussentijdse winstuitkering in de vorm van 

participaties, met dien verstande dat de uitgifte van de desbetreffende participaties plaatsvindt op de 

interimbetaaldatum. Deze tussentijdse winstuitkering wordt berekend aan de hand van het uitkeerbaar 

resultaat in de periode van januari tot en met maart van het desbetreffende jaar, april tot en met juni van 

het desbetreffende jaar, juli tot en met september van het desbetreffende jaar, oktober tot en met 

december van het desbetreffende jaar. Het resultaat uit verkopen wordt niet uitgekeerd, maar  

toegevoegd aan de reserves van het Fonds. Het aantal participaties dat in de vorm van een tussentijdse 

winstuitkering wordt uitgegeven, wordt bepaald op basis van de participatiewaarde zoals berekend op 

de waardebepalingsdatum na aftrek van de tussentijdse winstuitkering.

Indien het totale bedrag van de tussentijdse winstuitkeringen gedaan door het Fonds gedurende een 

boekjaar, meer is dan het uitkeerbaar resultaat zoals vastgelegd in het goedgekeurde jaarverslag in het 

relevante boekjaar, dan worden te veel uitgegeven participaties door de desbetreffende mededeling van 

de Beheerder zonder tegenprestatie ingetrokken. Indien de uitkeringen in contanten heeft plaats

gevonden, dan zijn de desbetreffende participanten gehouden om op eerste verzoek van de Beheerder 

de te veel aan deze participanten betaalde bedragen aan het Fonds te retourneren.  

7. Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de vergadering van participanten en de beheerder van Achmea Dutch Residential Fund

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2021 Achmea Dutch 

Residential Fund (verder ook: de beleggingsentiteit) 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 Residential Fund per 31 december 2021 en 

van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

•  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;

•  de geconsolideerde en enkelvoudige 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 Residential Fund zoals vereist in de Wet toezicht accountants

organisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance 

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie 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 

bestuursverslag 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. 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.
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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 controleinformatie 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 controle

werkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 controleinformatie 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 controleinformatie 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
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ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUND (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020 2019 2018 2017

Aantal objecten¹ 129 102 126 138 141

Omvang beleggingen 2.273.500 1.438.828 1.338.563 1.099.260 893.714

Totaal Netto Activa (NAV) 2.275.587 1.461.039 1.330.301 1.109.729 882.306

Gross Asset Value (GAV) 2.291.596 1.473.187 1.347.202 1.116.836 927.950

Aankopen en investeringen² 631.190 145.096 215.000 123.110 78.288

Desinvesteringen 3.114 126.100 72.842 49.159 8.274

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV NAV 0,47% 0,46% 0,45% 0,47% 0,47%

Brutoaanvangsrendement³ 4,1% 4,5% 4,7% 5,0% 5,6%

Bruto/netto (exploitatiekosten in % van de 
huuropbrengsten)

26,4% 26,9% 24,5% 25,9% 25,0%

Theoretische jaarhuur Fonds (per ultimo) 75.639 48.772 44.293 44.602 45.318

Werkelijke huursom Fonds (per ultimo) 73.286 44.146 43.456 43.701 44.354

Mutatie like for like huuropbrengsten 2,8% 2,3% 2,4% 2,5% 4,0%

Bezettingsgraad 97,1% 91,4% 98,1% 98,0% 97,9%

Sector Woningen

Theoretische jaarhuur⁴ 73.393 47.908 43.523 43.530 44.204

Werkelijke huursom⁴ 71.268 43.734 42.702 42.675 43.285

Gemiddelde maandhuur (in €) 1.102 1.059 984 935 876

Aantal verhuurbare woningeenheden 5.823 3.933 4.149 3.903 4.137

2021 2020 2019 2018 2017

Sector Winkels/Kantoren

Theoretische jaarhuur 2.246 814 770 1.072 1.114

Werkelijke huursom 2.018 412 754 1.026 1.069

Gemiddelde huur per m² (in €) 196 163 167 177 176

Aantal m² (vvo) 11.444 5.288 4.614 6.312 6.312

Huuropbrengsten en overige 
exploitatieopbrengsten

61.342 43.141 42.102 43.243 43.733

Exploitatiekosten en servicekosten⁵ 16.242 11.620 10.355 11.229 10.962

Direct resultaat uit vastgoedbeleggingen 45.100 31.521 31.747 32.014 32.771 

Totaal direct resultaat 36.908 25.398 27.004 27.936 29.037

Totaal indirect resultaat 207.218 83.138 96.826 131.898 84.540

Totaalresultaat⁶ 244.126 108.536 123.830 159.834 113.577 

Beschikbaar voor participanten 37.005 25.639 27.545 29.543 31.294

Reeds uitgekeerd aan participanten 15.463 13.999 13.583 14.174 15.884

Nog uit te keren aan participanten 21.542 11.640 13.962 15.369 15.410 

Bijlage I. Vijfjarenoverzicht

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)
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ACHMEA DUTCH RESIDENTIAL FUND (BEDRAGEN X € 1.000)

2021 2020 2019 2018 2017

Financieel rendement

Direct rendement 1,9% 1,8% 2,2% 3,0% 3,7%

Indirect rendement 9,7% 6,1% 8,3% 14,4% 11,0%

Totaalrendement 11,7% 7,9% 10,6% 17,4% 14,7%

Fondsrendement o.b.v. MSCI Standing 
Investments

Direct rendement 3,0% 3,2% 3,6% 4,0% 4,4%

Indirect rendement 9,8% 7,4% 9,4% 13,0% 10,7%

Totaalrendement⁶ ⁷ 13,1% 10,8% 13,3% 17,4% 15,5%

Benchmark o.b.v. MSCI Standing 
Investments - Woningen

Direct rendement 3,1% 3,2% 3,4% 3,7% 4,1%

Indirect rendement 11,8% 4,5% 9,1% 13,6% 11,1%

Totaalrendement 15,2% 7,8% 12,7% 17,8% 15,6%

Aantal participanten 19 18 18 19 19

Aantal participaties 1.710.610 1.622.304 1.564.929 1.411.296 1.279.870

Gemiddeld aantal uitstaande participaties 1.678.921 1.607.476 1.470.434 1.324.231 1.262.237

Participatiewaarde voor resultaatbestemming (in €) 1.330,28 899,51 848,55 784,31 685,58

¹ Waarvan ultimo 2021 117 objecten (2020: 91 objecten) in exploitatie.
² De aankopen en investeringen bedroegen in 2021 € 0 respectievelijk € 123,1 miljoen.
³ De brutojaarhuur uitgedrukt in procenten van de investering op basis van het gewogen gemiddelde vastgoed in exploitatie.
⁴ Exclusief object Monarch (Toren B) in Den Haag.

⁵ In de jaarrekening worden de door te belasten servicekosten gesplitst weergegeven in de winstenverliesrekening.
⁶  Het totaal direct en indirect resultaat (in €) sluiten niet direct aan op de winstenverliesrekening.
⁷  In enkele gevallen tellen de percentages niet juist op. Dit wordt veroorzaakt door de rekenmethode conform MSCI 

(timeweighted). 

 (VERVOLG)
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Bijlage II. Profiel van het Fonds

Onze missie
Het Achmea Dutch Residential Fund belegt in woningen en beoogt 

hiermee voor zijn participanten een aantrekkelijk financieel 

rendement te behalen tegen een beperkt risico. Door de focus op 

duurzaamheid ‘vergroent’ de portefeuille en levert deze een 

steeds grotere bijdrage aan de maatschappelijke doelen van de 

participanten op het gebied van duurzaamheid. Met onze 

vastgoed expertise en onze kennis van de markt verzorgen wij 

passende huisvesting en bieden wij toegevoegde waarde aan onze 

huurders.

Doel van het Fonds
Het Achmea Dutch Residential Fund richt zich voornamelijk op het 

huursegment tussen de € 752 en € 1.200 per maand op goede 

locaties in sterke marktgebieden en wenst voor elke doelgroep een 

passend product te bieden. Voor de woningportefeuille wordt een 

‘core’beleggingsprofiel nagestreefd. Een vastgoedportefeuille die 

voldoet aan dit profiel wordt gekenmerkt door een stabiel direct 

rendement, een positieve waardeontwikkeling en een hoge 

correlatie met de inflatieontwikkeling door de geïndexeerde 

huurinkomsten. 

Het Fonds werkt aan een duurzame portefeuille, waarbij wordt 

aangesloten bij de Sustainable Development Goals van de UN en de 

ESGstrategie die Syntrus Achmea heeft opgesteld voor zichzelf en 

zijn klantportefeuilles. De ESGstrategie is uiteengezet in het 

portefeuilleplan. 

Doel is dat in 2022 de gehele portefeuille een energielabel C heeft 

of beter, en minimaal 80% een Alabel. In 2030 dient de CO₂uitstoot 

49% lager te liggen dan in 1990. De ambitie is om in 2045 klimaat

neutraal te zijn.

Participanten
Het Achmea Dutch Residential Fund belegt uitsluitend voor 

institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, banken en 

verzekeraars. Het belegd vermogen ad € 2.273,5 miljoen (2020: 

€ 1.438,8 miljoen) van het Fonds is verdeeld over 19 participanten 

(2020: 18 participanten).

Beleggingsdoelstelling
Het Achmea Dutch Residential Fund streeft naar outperformance 

ten opzichte van de MSCIvastgoedindex voor het segment 

woningen op basis van All Objects (AO). De MSCIjaarindex meet 

de rendementen op vastgoedobjecten en vastgoedportefeuilles. 

Twee maanden na het eind van het jaar wordt de jaarindex 

gepubliceerd. De MSCIvastgoedindex voor standing investments 

(SI) heeft alleen betrekking op objecten die een heel jaar in 

exploitatie zijn en niet in een majeure renovatiefase verkeren, 

zijn aangekocht, verkocht of worden uitgepond.

Deze MSCIvastgoedindex toont een zuivere vergelijking tussen 

verschillende vastgoedmarkten en is eveneens een geschikte 

maatstaf ten opzichte van marktindexen van andere investerings

categorieën. Het resultaat op basis van de MSCIvastgoedindex 

wijkt af van het rendement van het Fonds in de jaarrekening. 

MSCI rapporteert uitsluitend op basis van de objecten, terwijl de 

financiële rapportage tevens rekening houdt met fondsspecifieke 

kosten en/of opbrengsten. Bijvoorbeeld de rente op kasposities en 

accountantskosten.

Uitgangspunten
Het Achmea Dutch Residential Fund is een corebeleggingsfonds 

dat participanten toegang biedt tot de Nederlandse woningmarkt. 

Daarbij staan vier uitgangspunten centraal: stabiele kasstromen, 

waardeontwikkeling, laag risico en flexibiliteit. Conform het 

Informatie Memorandum kan het Fonds tot niet meer dan 25% van 

de boekwaarde van de activa met vreemd vermogen financieren. 

Ultimo 2021 is er geen vreemd vermogen aangewend om activa te 

financieren.

Fiscale structuur
Het Achmea Dutch Residential Fund is sinds 1 april 2021 fiscaal 

transparant. Om deze redenen is het Fonds niet zelfstandig 

belastingplichtig en worden vanuit fiscaal perspectief de 

vermogensbestanddelen en resultaten van het Fonds rechtstreeks 

aan de participanten naar rato van hun (afgeleide) belang in het 

Fonds toegerekend. De fiscaal transparante status is met de 

Belastingdienst afgestemd. Teneinde deze status te behouden, 

dient in overeenstemming met het afstemmingsverzoek gehandeld 

te worden. Dit houdt onder meer in dat participaties alleen via het 

Fonds kunnen worden ingekocht en uitgegeven.
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De Beheerder
Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de Beheerder van het 

Achmea Dutch Residential Fund. Met een totale beheerde woning

portefeuille van € 8,4 miljard, verdeeld over circa 580 objecten 

verspreid over Nederland, is Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

een van de grootste woningbeleggers in Nederland. Door de 

omvang van de woningportefeuille is ruime expertise aanwezig op 

het vlak van het ontwikkelen, acquireren en beheren van 

woningvastgoed.

De beheervergoeding die de Beheerder, conform de fondsvoor

waarden, in 2021 bij het Fonds in rekening heeft gebracht, bedroeg 

€ 7,4 miljoen (2020: € 5,5 miljoen). Daarnaast is aan het Fonds een 

ontwikkelvergoeding van € 2,1 miljoen (2020: € 1,3 miljoen) en een 

acquisitievergoeding van € 0 (2020: € 0) gefactureerd.

Fondsstructuur
Het Achmea Dutch Residential Fund is een beleggingsinstelling met 

een sui generisconstructie¹ gebaseerd op contractuele afspraken 

tussen de Beheerder (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), de 

Stichtingen Bewaarder en de participanten².

Dividendbeleid
Het Achmea Dutch Residential Fund hanteert het principe om na 

afloop van elk kwartaal dividend uit te mogen keren in contanten of 

in de vorm van participaties. Voor zover mogelijk verricht het Fonds 

op de waardebepalingsdatum een tussentijdse winstuitkering in de 

vorm van participaties, met dien verstande dat de uitgifte van de 

desbetreffende participaties plaatsvindt op de interimbetaal

datum. Deze tussentijdse winstuitkering wordt berekend aan de 

hand van het uitkeerbaar resultaat in de periode van januari tot en 

met maart van het desbetreffende jaar, april tot en met juni van 

het desbetreffende jaar, juli tot en met september van het 

desbetreffende jaar en oktober tot en met december van 

het desbetreffende jaar. Het resultaat uit verkopen wordt niet 

uit   gekeerd, maar toegevoegd aan de reserves van het Fonds. 

Het aantal participaties dat in de vorm van een tussentijdse winst

uitkering wordt uitgegeven, wordt bepaald op basis van de

participatiewaarde zoals berekend op de waardebepalingsdatum na 

aftrek van de tussentijdse winstuitkering.

Indien het totale bedrag van de tussentijdse winstuitkeringen 

gedaan door het Fonds gedurende een boekjaar, meer is dan 

het uitkeerbaar resultaat zoals vastgelegd in het goedgekeurde 

jaarverslag in het relevante boekjaar, dan worden te veel 

uitgegeven participaties door de desbetreffende mededeling van 

de Beheerder zonder tegenprestatie naar rato ingetrokken. Indien 

de uitkeringen in contanten heeft plaatsgevonden, dan zijn de 

desbetreffende participanten gehouden om op eerste verzoek van 

de Beheerder de te veel aan deze participanten betaalde bedragen 

aan het Fonds te retourneren.

Productkenmerken
Alle belangrijke kenmerken van het Achmea Dutch Residential Fund 

zijn uitgebreid vastgelegd in het Informatie Memorandum van het 

Fonds. Dit Informatie Memorandum is laatstelijk aangepast 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.

1.  Over Achmea Dutch 
Residential Fund

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

5.  Verklaring van  
de Bewaarder

6.   Jaarrekening 7.  Overige gegevens Bijlagen



90/106 Jaarverslag 2021 - Achmea Dutch Residential FundBijlage III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille

Bijlage III. Samenstelling van de vastgoedportefeuille

VASTGOEDBELEGGINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Boekwaarde

Vastgoed in exploitatie 1.970.503

Vastgoed in ontwikkeling 286.295

Grondposities 16.702

Totaal 2.273.500

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X € 1.000)

Aantal m² Aantal Boekwaarde

Woningen 0 6.912 2.360.443

Winkels 3.495 0 10.515

Kantoren 7.949 0 23.370

Totaal 11.444 6.912 2.394.328

WONINGPORTEFEUILLE NAAR TYPOLOGIE (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X € 1.000)

Aantal Boekwaarde

Eengezinswoningen 1.936 653.630

Meergezinswoningen 4.976 1.706.813

Totaal 6.912 2.360.443

WONINGPORTEFEUILLE NAAR SEGMENT (INCLUSIEF PROJECTEN IN ONTWIKKELING) (BEDRAGEN X € 1.000)

Huurder Aantal Boekwaarde

Regio 1  zeer hoog 2.439 990.558

Regio 2  hoog 2.486 747.047

Regio 3  bovengemiddeld 1.280 414.479

Regio 4  gemiddeld 537 166.468

Regio 5  benedengemiddeld 157 38.706

Regio 6  laag 13 3.185

Totaal 6.912 2.360.443
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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

 
 

Bouw- 
jaar

Eigendoms-
situatie (grond) 
= deelnemings-

percentage

 
 

Aantal m² 
COG

 
 

Aantal 
woningen

 
Aantal 

parkeer- 
plaatsen

 
 

Bezettings- 
graad

Totaal  
theoretische 
jaarhuur per 
31-12-2021

EGW Waterlelie 24 Abcoude 3 2016 1988 100,0% 0 13 0 100,0% 155

MGW SchelphoekBrughuis Compagniestraat Alkmaar 3 2012 2013 100,0% 0 66 66 100,0% 852

EGW Homeruskwartier Artemissingel Almere 2 2012 2013 100,0% 0 70 0 100,0% 843

EGW Azorenweg 38  56 Almere 2 2013 2003 100,0% 0 10 0 100,0% 124

EGW Azorenweg Azorenweg 58 Almere 2 2014 2003 100,0% 0 8 0 100,0% 105

EGW Columbus Leif Erikssonstraat 15  85 Almere 2 2012 2012 100,0% 0 36 0 100,0% 420

MGW Almere Buiten Rio de Janeiroplein 11 Almere 2 2008 2009 100,0% 0 58 53 100,0% 704

EGW Vathorst  Laakse Beemd Baak van Petten 1  25 Amersfoort 3 2015 2013 100,0% 0 20 0 100,0% 294

EGW Duikererf 11  e.a. Amersfoort 3 2015 1989 100,0% 0 28 0 96,2% 341

MGW Klaasje Zevenster Klaasje Zevensterstraat 285  509 Amstelveen 2 2018 2021 100,0% 0 89 112 97,0% 1.529

MGW Runmoolen 29  95 Amstelveen 2 2005 1989 100,0% 50 34 0 97,1% 545

MGW KEA Science Park Carolina MacGillavrylaan Amsterdam 1 2014 2016 100,0% 0 152 76 100,0% 2.099

EGW Emerald Daalwijkdreef Amsterdam 1 2015 2016 100,0% 0 100 0 100,0% 1.333

MGW The David David Ricardostraat 2 Amsterdam 1 2017 2020 100,0% 0 182 101 98,6% 2.603

Winkels The David David Ricardostraat 2  4 Amsterdam 2017 2020 100,0% 575 0 0 75,8% 112

MGW Intermezzo Gustav Mahlerlaan 533 Amsterdam 1 2018 2018 100,0% 0 35 0 96,6% 757

MGW De Banne IJdoornlaan 1501  1689 Amsterdam 1 2011 2013 100,0% 0 50 50 100,0% 627

MGW Oostenburg, 
VOCkade, Blok 4

Jan Kiststraat 25  201 Amsterdam 1 2019 2021 100,0% 0 42 0 71,9% 763

Kantoren Westbeat Lelylaan Amsterdam 2018 2020 100,0% 3.885 0 0 100,0% 657

MGW Westbeat Lelylaan Amsterdam 1 2018 2020 100,0% 0 150 119 91,7% 2.684

MGW Westerhoek Molenwerf Amsterdam 1 2013 2014 50,0% 1 93 154 95,4% 1.571
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OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

 
 
 
Sector

 
 
 
Objectnaam

 
 
 
Adres

 
 
 
Plaats 

 
 

Kansenkaart-
regio

 
 

Jaar van 
aanschaf

 
 

Bouw- 
jaar

Eigendoms-
situatie (grond) 
= deelnemings-

percentage

 
 

Aantal m² 
COG

 
 

Aantal 
woningen

 
Aantal 

parkeer- 
plaatsen

 
 

Bezettings- 
graad

Totaal  
theoretische 
jaarhuur per 
31-12-2021

MGW Blue & Green Osdorper Ban + Garage 953 Amsterdam 1 2006 2007 100,0% 0 50 50 100,0% 686

MGW Villa Mokum, Blok 2 Spaklerweg, Amstelvlietstraat 
8  230

Amsterdam 1 2012 2014 100,0% 28 119 0 100,0% 826

MGW IJburg, Blok 12b Talbotstraat 33  e.a. Amsterdam 1 2007 2008 100,0% 0 47 38 83,0% 769

MGW Heart and Soul, 
Gebouw Smith

Bijlmerdreef 564  e.a. AmsterdamZuidoost 1 2010 2011 100,0% 963 80 80 100,0% 1.200

EGW Amefa Lavendelstraat Apeldoorn 3 2013 2014 100,0% 0 12 12 100,0% 167

EGW Lavendelstraat 52  e.a. Apeldoorn 3 2015 2011 100,0% 0 38 0 100,0% 469

EGW Kloosterveste Gildestraat Assen 5 2015 2016 100,0% 0 14 0 100,0% 166

EGW Ceram Ceram 40 Barneveld 4 2012 2006 100,0% 0 30 0 100,0% 334

EGW Het Eiland van Berkel Oosterscheldestraat Berkel en Rodenrijs 3 2013 2014 100,0% 0 48 0 100,0% 659

EGW Oogstvelden 1 Best 4 2000 2000 100,0% 0 14 5 100,0% 174

EGW Fase II, Heivelden Oogstvelden 42  68 Best 4 2001 2001 100,0% 0 14 5 100,0% 184

MGW Heivelden Rendierhei 25 Best 4 2001 2002 100,0% 0 32 32 96,8% 382

EGW De TuinenOost Heenvlietsingel Bleiswijk 3 2011 2014 100,0% 0 72 0 100,0% 943

EGW Weideveld Klaproos Bodegraven 4 2017 2018 100,0% 0 50 0 100,0% 627

EGW Annastraat 200  e.a. Boxtel 3 1993 1988 100,0% 0 52 7 100,0% 572

MGW Jupiterlaan 32 Breda 2 2013 1994 100,0% 0 40 40 100,0% 425

EGW Waterdonken West Maasdijk 224  248 Breda 2 2011 2013 100,0% 0 32 0 100,0% 404

EGW Buitenhof L. Sillevishof 1  e.a. Culemborg 3 2011 2012 100,0% 0 46 0 100,0% 548

MGW Amber  Poptahof Taj Mahalplaats 1 Delft 2 2010 2012 100,0% 262 26 34 100,0% 372

EGW Zilverlinde Zilverlinde 33  87 Den Bosch 2 2015 1988 100,0% 0 34 34 100,0% 441

MGW Dr. J.C. Boswijklaan Dr. J.C. Boswijklaan Den Dolder 2 2014 2015 100,0% 0 30 36 100,0% 366

MGW Kortenaerkade Kortenaerkade Den Haag 1 2015 2016 100,0% 483 149 94 95,9% 2.365

EGW Vermeerkwartier Mijtensstraat Den Haag 1 2016 2017 100,0% 0 41 0 100,0% 500

EGW Morgenzonlaan Morgenzonlaan Den Haag 1 2012 2013 100,0% 0 71 34 98,4% 855

MGW Monarch III, Toren B Prinses Beatrixlaan Den Haag 1 2016 2019 100,0% 407 122 70 94,8% 1.941
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OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

 
 
 
Sector

 
 
 
Objectnaam

 
 
 
Adres

 
 
 
Plaats 

 
 

Kansenkaart-
regio

 
 

Jaar van 
aanschaf

 
 

Bouw- 
jaar

Eigendoms-
situatie (grond) 
= deelnemings-

percentage

 
 

Aantal m² 
COG

 
 

Aantal 
woningen

 
Aantal 

parkeer- 
plaatsen

 
 

Bezettings- 
graad

Totaal  
theoretische 
jaarhuur per 
31-12-2021

MGW Lamgroen/Spui Spui 300  450 Den Haag 1 2013 2015 100,0% 279 72 75 97,4% 1.073

EGW Look West Woudseweg Den Hoorn 4 2013 2014 100,0% 0 37 0 100,0% 506

MGW Winkelcentrum 
Calluna  Callunaplein

Diderna 12  42 Dieren 4 1997 1997 100,0% 0 16 0 100,0% 157

EGW Wijnbergen De Ketting Doetinchem 4 2016 2017 100,0% 0 22 0 100,0% 269

EGW Breekenhof, Deel 5a Berenklauw Driel 4 2012 2013 100,0% 0 23 0 100,0% 262

EGW Koningin Emmastraat 3  17 Drunen 3 2013 1992 100,0% 0 8 8 100,0% 88

EGW Kernhem (Scherf 9) Aamsveen Ede 4 2016 2017 100,0% 0 8 0 100,0% 104

EGW Kernhem (Scherf 20) Bakkeveen Ede 4 2014 2015 100,0% 0 23 0 100,0% 288

MGW De Rungraaf 2  53 Eindhoven 2 2015 1992 100,0% 0 50 51 98,6% 608

EGW Gelaarsde Kat 92  e.a. Eindhoven 2 2015 1994 100,0% 0 33 33 100,0% 456

EGW Gerretsonlaan 20 Eindhoven 2 2013 1992 100,0% 0 24 24 100,0% 314

Winkel Hoogstraat 1  5 Eindhoven 2015 1992 100,0% 1.403 0 0 100,0% 188

MGW Lage Banken 1 EttenLeur 3 1998 1999 100,0% 0 48 28 97,8% 509

EGW Boschkens West Boschring Goirle 3 2016 2017 100,0% 0 38 0 100,0% 464

EGW Reitdiep Tuikwerd 97 121 Groningen 2 2019 2020 100,0% 0 13 2 100,0% 202

MGW Schalkstad Californiëplein Haarlem 2 2019 2022 100,0% 0 120 0 100,0% 1.515

EGW Marjoleinpad 2 Haarlem 2 2013 1989 100,0% 0 36 2 100,0% 409

MGW Plaza West Menno Simonszplein Haarlem 2 2018 2022 100,0% 0 153 123 87,2% 2.430

MGW J. van Nassaupark 60  77 Harderwijk 3 2013 2001 100,0% 0 18 18 100,0% 178

MGW Dichterskwartier Simon Vestdijkstraat 1  135 Harderwijk 3 2007 2008 100,0% 0 66 2 100,0% 830

MGW Herenweg Heemstede 2 2012 2015 100,0% 745 77 81 98,7% 2.145

MGW Suytkade Kanaalboulevard Helmond 5 2017 2019 100,0% 0 60 70 99,4% 680

MGW Kasteel Noord 101  149 Helmond 5 1997 1997 100,0% 0 49 49 97,0% 546

EGW Turfvaert Turfvaert 1  53 Kaatsheuvel 3 2015 1987 100,0% 0 27 3 100,0% 256

MGW Hoge Park 1  30 Krimpen aan den IJssel 4 2016 2007 100,0% 100 28 28 94,9% 354

MGW Landgoed Nederhoven 45  71 Krimpen aan den IJssel 4 2016 2007 100,0% 0 27 53 97,9% 340
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OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

 
 
 
Sector

 
 
 
Objectnaam

 
 
 
Adres

 
 
 
Plaats 

 
 

Kansenkaart-
regio

 
 

Jaar van 
aanschaf

 
 

Bouw- 
jaar

Eigendoms-
situatie (grond) 
= deelnemings-

percentage

 
 

Aantal m² 
COG

 
 

Aantal 
woningen

 
Aantal 

parkeer- 
plaatsen

 
 

Bezettings- 
graad

Totaal  
theoretische 
jaarhuur per 
31-12-2021

MGW Mensinge Burgemeester Postweg 69  e.a. Landsmeer 3 2011 2012 100,0% 0 20 21 99,8% 295

EGW Akkermanwei 2  64 Leeuwarden 4 2015 1990 100,0% 0 32 32 100,0% 375

MGW Rijnbocht Chrispijn Hoge Rijndijk/Utrechtse Jaagpad Leiden 2 2013 2016 100,0% 0 44 59 90,3% 638

MGW Yours 1 Omegaplantsoen 4 Leiden 2 2013 2015 100,0% 0 137 19 100,0% 595

MGW Lammenschans Sigmaplantsoen 99 Leiden 2 2017 2019 100,0% 0 467 66 100,0% 2.213

Winkels Lorentz Stationsplein 41 Leiden 2015 2020 100,0% 1.517 0 11 96,7%  507 

Kantoren Lorentz Stationsplein 41 Leiden 2015 2020 100,0% 4.064 0 88 100,0%  782 

MGW Lorentz Stationsplein 41 Leiden 2 2015 2020 100,0% 0 167 66 98,8%  2.253 

EGW Besmerstraat 3 Maastricht 4 1996 1997 100,0% 0 44 24 100,0% 468

MGW De Bongerd 2 Nijkerk 4 2013 1993 100,0% 0 26 24 100,0% 310

MGW Weezenhof Weezenhof 32  36 Nijmegen 2 2015 1974 100,0% 0 88 0 100,0% 705

MGW Scholeneiland Sint Nicolaaslaan Odijk 3 2013 2014 100,0% 0 43 63 99,1% 546

MGW Houthaven Houtwolplantsoen 180  244 Oosterhout 4 1993 1994 100,0% 0 33 0 100,0% 361

EGW Willem Dreeslaan 67 Oosterhout 4 2013 1990 100,0% 0 20 19 94,9% 223

MGW Nieuw Crooswijk Boezemlaan 50  52 Rotterdam 1 2011 2013 100,0% 0 63 63 100,0% 825

EGW De Entree De Josselin de Jonglaan Rotterdam 1 2013 2014 100,0% 0 59 0 100,0% 767

EGW Parkstad, Blok H en K1 Laan op Zuid Rotterdam 1 2016 2020 100,0% 0 137 121 96,1% 2.174

EGW Pascalkwartier Simone de Beauvoirstraat 10  e.a. Rotterdam 1 2011 2011 100,0% 0 36 0 100,0% 492

EGW Klipperplein Klipperplein 1  35 Tilburg 2 2015 1988 100,0% 0 50 0 100,0% 527

MGW Lombardijenlaan 397 Tilburg 2 1996 1997 100,0% 0 26 0 100,0% 272

MGW Lombardijenlaan 44 Tilburg 2 2005 1997 100,0% 0 21 1 94,9% 205

EGW Renesselaan 25  63 Tilburg 2 2017 2020 100,0% 0 36 38 97,3% 469

EGW Stadsrand Dalem Rhenoystraat 1 Tilburg 2 2019 2020 100,0% 0 24 24 91,7% 307

EGW Stadsrand Dalem Soerendonklaan 1 Tilburg 2 2017 2019 100,0% 0 18 16 100,0% 219

EGW Ploeg 6  83 Uden 4 2015 1989 100,0% 0 32 32 100,0% 403

MGW Ina BoudierBakkerlaan 8  118 Utrecht 1 2008 2009 100,0% 0 49 49 100,0% 727

MGW Van Cranenburchlaan 38 Wassenaar 2 2015 1992 100,0% 0 35 0 96,8% 373
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OVERZICHT VAN VASTGOED IN EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)
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jaarhuur per 
31-12-2021

MGW Burano Mahoniehout 6 Zaandam 3 2019 2022 100,0% 384 144 93 81,7% 2.172

MGW Terra Verde II Adigestroom 168 Zoetermeer 3 2005 2006 100,0% 0 36 36 98,8% 451

MGW Nuova Campagna Amazonestroom 70 Zoetermeer 3 2007 2009 100,0% 0 37 37 100,0% 522

EGW Bordeauxstraat 2  e.a. Zoetermeer 3 2000 1985 100,0% 0 30 0 100,0% 373

EGW De Weezenlanden Assendorperstraat Zwolle 3 2017 2020 100,0% 0 60 60 100,0% 767

MGW De Weezenlanden Assendorperstraat Zwolle 3 2017 2020 100,0% 0 30 30 100,0% 371

MGW Ittersumerlanden Vrijheid 1  99 Zwolle 3 1992 1993 100,0% 0 50 0 97,9% 584

Aantal objecten: 105  15.145  5.669  3.044 97,1% 73.935

 (VERVOLG)
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OVERZICHT VAN VASTGOED IN UITPOND (BEDRAGEN X € 1.000)
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EGW Woonallianz Boskriekoord 1 Diemen 2 2000 1984 100,0% 0 35 0 96,4%  510 

EGW Rietveldstraat 6  28 Dongen 3 2015 1992 100,0% 0 6 0 100,0%  62 

EGW Broekstukken 39 Eelde 4 2013 1991 100,0% 0 19 0 100,0%  189 

EGW Woonallianz Cluselaan 2 Eindhoven 2 2000 1991 100,0% 0 7 0 100,0%  96 

EGW Brederolaan 59 EttenLeur 3 2005 1972 100,0% 0 7 0 100,0%  65 

EGW Brederolaan 60  106 EttenLeur 3 1993 1972 100,0% 0 14 2 100,0%  130 

MGW Schoolpad 1  49 Haren 4 2015 1992 100,0% 0 7 0 100,0%  62 

EGW Melde 7 Kampen 5 2005 1973 100,0% 0 16 1 100,0%  142 

EGW Zegge 23 Kampen 5 1994 1972 100,0% 0 18 1 100,0%  164 

EGW Brittenburg 1 Leiderdorp 3 1994 1965 100,0% 0 2 1 100,0%  21 

EGW Weefsterstraat 1  33 Roermond 6 2008 1991 100,0% 0 13 0 100,0%  144 

EGW Woonallianz Achter de Lindehoeve 1 Voorschoten 3 2000 1989 100,0% 0 10 0 100,0%  118 

Aantal objecten: 12 0 154 5 98,2% 1.703
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OVERZICHT VAN VASTGOED IN ONTWIKKELING (BEDRAGEN X € 1.000)
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Amsterdam Oostenburgermiddenstraat 1 0 0 291 0  Q12019 Q1 2022 107.965 100.416 98.070 6.470 0 104.540 2.346 2.346 0

Amsterdam VOCkade, Blok 45 1 0 0 163 2.128 Q32019 Q22022 108.451 103.927 87.516 2.890 11.941 72.685 16.411 16.411 0

Almere New Brooklyn, Blok A135 2 0 37 0 0 Q22021 Q22022 13.364 13.117 10.116 2.032 0 12.148 3.001 2.689 312

Almere New Brooklyn, Blok A67 2 0 0 86 375 Q12022 Q42023 30.023 29.220 3 0 0 3 29.217 0 29.217

Eindhoven Johannes van der Waalsweg 
(De Bakermat)

2 0 0 235 964 Q42019 Q12022 76.602 74.204 64.719 10.589 0 75.308 9.485 9.485 0

Nieuwegein Doorslagzone, Toren A 3 0 0 191 0 Q22022 Q22025 57.973 55.217 33 0 0 33 55.184 7 55.177

Rotterdam Wielewaal 1 0 29 0 0 Q22022 Q22023 10.110 9.990 0 0 0 0 9.990 13 9.977

Utrecht C.H. Letschertweg, Bouwdeel A 1 0 0 99 0 Q42020 Q42023 32.118 30.717 18.820 2.758 0 21.578 11.897 11.462 435

Amstelveen Legmeerpolder/J.C. v. Hattumweg 2 1,59 0 0 0 n.t.b. n.t.b. 2.058 2.058 1.820 760 0 2.580 238 0 238

Beilen Beilen 5 7,28 0 0 0 n.t.b. n.t.b. 1.743 1.743 1.743 1.208 0 535 0 0 0

Rijswijk Gespoterrein 3 1,74 0 0 0 n.t.b. n.t.b. 7.396 7.396 7.113 4.463 0 11.576 283 0 283

Wilnis Marickenland 3 4,73 0 0 0 n.t.b. n.t.b. 2.297 2.297 2.012 2 0 2.010 285 47 238

Aantal objecten: 11  15,34  66  1.065  3.467    450.100  430.302  291.965  22.972 11.941  302.996  138.337  42.460  95.877 

De verplichtingen (de verwachte nog te maken kosten tot oplevering) worden 100% afgedekt door de gebonden investeringstoezeggingen. 
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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 selfassessment

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. Van de 

objecten in portefeuille wordt 4,4% van de marktwaarde van de 

portefeuille zowel beheerd als getaxeerd door eenzelfde organisatie 

(2020: 4,0%). 

VERDELING VASTGOEDBEHEERSDIENSTEN EN TAXATIEWERKZAAMHEDEN 

 
Beheerders

Taxateurs

 
MVGM

 
C&W

 
JLL

 
Colliers

 
RSP

Eind- 
totaal

MVGM 4,4% 20,1% 3,3% 15,3% 2,6% 45,7%

Overige 
beheerders

14,5% 25,6% 0,0% 2,6% 11,6% 54,3%

Eindtotaal 18,9% 45,7% 3,3% 17,9% 14,2% 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 

€ 1,2 miljoen (2020: € 854.000). 

INREV Net Asset Value
De frequentie van de NAVberekening is niet opgenomen in de 

fondsdocumentatie. Het Fonds rapporteert vanaf 2021 in de 

kwartaalrapportage de FondsNAV en de INREV NAV. Verder 

voldoet het Fonds aan alle INREVrichtlijnen inzake de INREV Net 

Asset Value.

Voor de berekening van de INREV NAV van het Fonds zijn in 2021 

en 2020 de navolgende aanpassingen op de FondsNAV relevant.

INREV NET ASSET VALUE (NAV) (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2021 31-12-2020

FondsNAV 2.275.587 1.461.039

Aanpassing voor:

Uit te keren aan participanten in contanten 0 0

Activering en amortisatie acquisitiekosten 0 0

INREV NAV 2.275.587 1.461.039

Gewogen gemiddelde INREV NAV 1.886.499 1.412.822

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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Amsterdam, Talbotstraat

INREV Policies 2021 2020

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV NAV 0,47% 0,46%

TGER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,47% 0,46%

REER o.b.v. gewogen gemiddelde INREV GAV 0,84% 0,80%

INREV NAV 2.275.587  1.461.039

Gewogen gemiddelde INREV NAV 1.886.499  1.412.822

INREV GAV 2.291.596 1.473.187

Gewogen gemiddelde INREV GAV 1.897.304 1.430.681

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 16,1%  9,0%

INREV income return 2,3% 1,9%

INREV capital return 13,8% 7,1%

INREV distributed income return 1,3% 1,5%
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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. 

Bijlage VI. Profiel van de Beheerder 
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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%

Bijlage VII. Personeel en Organisatie
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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).
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Actuele waarde De actuele waarde van een vastgoedobject aan het eind van het jaar (de 
externe taxatiewaarde na aftrek van de geactiveerde leaseincentives). 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.

Belegd vermogen Vastgoed in exploitatie, leaseincentives, vastgoed in ontwikkeling en 
deelnemingen.

Benchmark Financiële ‘meetlat’ om de performance van de portefeuille te meten ten 
opzichte van de relevante markt waartegen de prestaties van de beleggingen 
kunnen worden afgezet. Voor Nederlands vastgoed is de benchmark de MSCI. 
De MSCIvastgoedindex kent twee varianten: één voor alle objecten, inclusief 
aankopen, verkopen en herontwikkelingen (‘all objects’) en één voor objecten 
die gedurende het boekjaar in exploitatie zijn geweest (‘standing investments’). 
Het Fonds maakt gebruik van de MSCIvastgoedindex standing investments als 
benchmark.

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 brutoaanvangsjaarhuur 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 nettoinkomsten van de beleggingen te delen door het Totaal 
Netto Activa per kwartaal na winstverdeling. De nettoinkomsten bestaan uit 
het saldo van de huuropbrengsten minus exploitatiekosten en servicekosten, de 
beheerkosten, de overige baten en lasten en de financiële baten en lasten. Voor 
het fondsrendement op basis van MSCI standing investments wordt het direct 
rendement berekend over de gemiddelde waarde van de beleggingsobjecten 
die het gehele boekjaar in exploitatie zijn geweest.

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.

Gemiddelde maandhuur Totale theoretische maandhuur van de woningeenheden gedeeld door het 
totaal aantal woningeenheden.

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 het gemiddeld Totaal Netto 
Activa per kwartaal na winstverdeling. Het indirect resultaat bestaat uit 
waardeveranderingen als gevolg van periodiek uitgevoerde taxaties en het 
verkoopresultaat in geval van disposities. Voor het fondsrendement op basis 
van MSCI standing investments wordt het indirect rendement berekend over de 
gemiddelde waarde van de objecten die het gehele boekjaar in exploitatie zijn 
geweest.
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INREV INREV is de Europese vereniging voor beleggers in nietbeursgenoteerd 
vastgoed. Een toonaangevend platform voor het delen van kennis over de 
nietbeursgenoteerde vastgoedsector. Het doel van INREV is de transparantie, 
het professionalisme en de best practice in de sector te verbeteren, waardoor 
deze beleggingscategorie toegankelijker en aantrekkelijker wordt voor 
beleggers.

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 
FondsNAV, 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 FondsNAV, 
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 FondsNAV, 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 FondsNAV 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.

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.

Leegwaarderatio De leegwaarderatio geeft de verhouding weer waarbij de marktwaarde in 
verhuurde staat wordt afgezet tegen de leegwaarde. De leegwaarde is de 
onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.

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 
beleggingsentiteiten, 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.

MSCI MSCI verzorgt sinds 1995 de vastgoedindex en vastgoedbenchmarks voor 
Nederlands vastgoed, onderverdeeld naar vier sectoren.

MSCI All objects MSCI All objects betreft een definitie van de MSCI voor objecten die gedurende 
het boekjaar onderdeel zijn van de portefeuille. De objecten die gedurende het 
jaar zijn gekocht, verkocht of in ontwikkeling zijn geweest, worden 
meegenomen in de benchmark op ‘all objects’niveau.

MSCI Standing investments MSCI Standing investments betreft een definitie van de MSCI voor objecten die 
gedurende het boekjaar onderdeel zijn van de portefeuille. Objecten die 
gedurende het jaar zijn gekocht, verkocht of in ontwikkeling zijn geweest, 
worden uitgesloten.

Mutatiegraad beëindigde 
contracten

Aantal beëindigingen (opzeggingen en verkopen in verhuurde staat) ten 
opzichte van het totaal aantal woningen ultimo periode (vermeerderd met 
binnen de beschouwingsperiode verkochte eenheden).

Net Investment Income De Net Investment Income wordt berekend door het totaal van de 
huuropbrengsten, dividendopbrengsten en renteopbrengsten te verminderen 
met de exploitatiekosten en fondskosten.

Netto-aanvangsrendement Het nettoaanvangsrendement 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 nietgecommitteerde 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).
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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 risicoopslag 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 
vermogensbeheerkosten 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 gemiddeld Totaal Netto Activa per kwartaal na winstverdeling. 
Het totaalresultaat bestaat uit de som van het direct resultaat en het indirect 
resultaat. Voor het totaal fondsrendement op basis van MSCI standing 
investments wordt het rendement berekend over de gemiddelde waarde van  
de objecten die het gehele jaar in exploitatie zijn geweest.
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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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