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Vastgoed

Nederlanders gaven in 2017 € 97,5 miljard uit aan zorg, € 5.691

De vastgoedmarkt breekt ook in 2018 alle records.

euro per persoon. Hiervan ging een kwart naar de care en ruim een

Twintig miljard werd er in Nederlands vastgoed gestoken.

kwart naar medisch-specialistische zorg. Ruim 80% van de kosten

Huurwoningen is het belangrijkste beleggingsproduct

wordt gedekt door overheidsbijdragen en de premies Zvw en Wlz.

maar ook de kantoren en bedrijfsruimten doen het goed.

De zorgkosten blijven stijgen (+2,1%), maar dat is in lijn met de

De investeringen in winkels blijven stabiel maar hotels zijn

economische groei.

zeer in trek.

Trends
•

Zorgvastgoed blijft een relatief bescheiden
beleggingscategorie (ca. 5% van de markt), maar het
gaat wel om een recordbedrag van bijna € 1 miljard
in 2018. Voor 2019 ligt € 1,5 miljard klaar om te

Trends
• De jaarcijfers (2017) van zorginstellingen laten een
gezonder beeld zien dan voorheen; de rendementen zijn
in 2017 gestegen en de solvabiliteit neemt toe.
• De omzet van de algemene ziekenhuizen is in 2017

beleggen.
•

met goede rendementen en lange huurcontracten.
•

positief (19% in 2013 tot bijna 27% in 2017).
• In de ouderenzorg verbetert het rendement, mede door
de extra middelen voor kwaliteit en personeel.
• Ook in 2019 krijgt de ouderenzorg er ruim € 1 miljard bij.
• De vraag naar kortdurend verblijf, revalidatie en

De druk op de woningmarkt maakt het moeilijk
voor veel maatschappelijk vastgoed; goede

gestegen met 7%, maar het rendement is verslechterd.
• De solvabiliteit van deze ziekenhuizen ontwikkelt zich

Zorgvastgoed is en blijft een interessante belegging

ontwikkelingen en beleggingen zijn schaars en duur.
•

Er is steeds meer vraag naar courante
appartementen voor ouderen, waar de bewoner op
afroep zorg en diensten kan afnemen. Daarnaast
komen er steeds meer aanbieders die deze
vraaggestuurde services kunnen leveren.

eerstelijnszorg neemt sterk toe. Een nieuwe en kansrijke
tak van sport voor verpleeghuizen.
• De gemiddelde verblijfsduur in de ouderenzorg blijft
teruglopen.
• Tegelijk vindt er structurele sanering plaats, eerst de
sluiting van de verzorgingshuizen; zijn nu de ziekenhuizen
aan de beurt?

Aanvangsrendementen zorgvastgoed:
Zorgwoningen:

4,25% - 5,5%

Intramuraal zorgvastgoed:

5,25% - 7,5%

Gezondheidscentra:

5,8% - 7,5%

Transacties
Uitdagingen
• Veel instellingen krijgen de

volumegroei van 15% in 2019, maar

personeelsproblemen blijven groot.

het bestuurlijk akkoord maximeert

• De NHC is vervallen (onderdeel van
Cofinimmo heeft de positie verworven voor de
ontwikkeling van een revalidatiecentrum en
een woonzorgcentrum De State Hilligersberg in
Rotterdam. Totale investering circa € 23 mln.

• Ziekenhuizen verwachten een

financiën op orde, maar de

het integrale ZZP tarief), wat betekent
dit voor de vastgoedexploitatie?
• Er is nog geen oplossing in
zicht voor het grote tekort aan
ouderenhuisvesting.
• Financiële partijen hebben veel geld

de gemiddelde groeiruimte voor
ziekenhuizen in 2019 op 0,8%.
• De discussie over de toekomst van de
ziekenhuizen gaat voort; in hoeverre
kunnen de eerstelijns centra de
(chronische) basiszorg overnemen?
• Heeft de zorgobligatie toekomst?

beschikbaar voor investeringen, maar

Emissie van bestaande leningen zoals

waar in te beleggen?

GGZ-NHN en diverse ziekenhuizen

• Er ontstaat een nieuwe
rolverdeling tussen zorgaanbieder,

naar obligaties levert veel geld op dat
aangewend kan worden in de zorg.

vastgoedeigenaar en leverancier van
diensten.
Bouwinvest koopt Villa Overbosch in Hilversum.
Deze locatie van Herstelzorg Nederland heeft 40
kamers. De koopsom is niet bekend gemaakt.

Uitgelicht

Ziekenhuizen in zwaar weer
De faillissementen van het Slotervaart Ziekenhuis, de IJsselmeer
Syntrus Achmea Real Estae & Finance heeft het
woonzorgcentrum Campagne in Maastricht (Mosae
Zorggroep) verworven: 57 (zorg)woningen (bestaand)
en 144 verpleeghuisplaatsen (nieuw), ca. € 32 miljoen.

Ziekenhuizen en het Bronovo Ziekenhuis maken duidelijk: er is sprake
van een overaanbod van ziekenhuiszorg in Nederland. Hoewel de
sector financieel gezonder lijkt te worden, zijn de verschillen tussen
de ziekenhuizen (en hun financiële posities) groot. Vooral de kleinere
ziekenhuizen zijn kwetsbaar, zowel financieel als qua productie; kleine
ziekenhuizen moeten steeds meer hoogcomplexe zorg afstaan aan
academische en topklinische ziekenhuizen. De grote ziekenhuizen moeten
basiszorg, overlaten aan de kleine regionale ziekenhuizen, maar deze
beweging komt nog niet op gang.

Aedifica Nederland investeert € 22 miljoen in
grondpositie Heerenveen (126 wooneenheden met
zorg en diensten).
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