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Vastgoed
Trends
• De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd impact
op de financiële markten en economische activiteit.
In veel sectoren ondervinden bedrijven hiervan de
gevolgen. De impact hiervan op de vraag naar vastgoed,

Trends
• 
De coronacrisis maakt veel los. De aanbodgerichte zorg in
Nederland moet noodgedwongen flexibel worden, de klant
centraal stellen en samenwerken.

• 
Dit geeft een flinke impuls aan de digitalisering van de zorg,
zowel van huisartsen als ook ziekenhuizen en de ggz. Het
leidt tot verrassende samenwerkingen tussen ziekenhuizen,
laboratoria, thuiszorg en verpleeghuiszorg.

• 
Ook blijkt de zorg op afstand beter te organiseren dan
verwacht. De virtuele polikliniek komt zo steeds dichterbij.
Het UMC Utrecht werkt reeds met thuisdiagnostiek en
telezorg voor chronische patiënten. Als de zorgketen zich
hierbij aansluit ontstaat een virtuele polikliniek. Volgende
stap: het virtuele ziekenhuis.

• 
Hopelijk leidt dit alles tot meer structurele samenwerking
tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ziekenhuizen
verstoppen door onnodige crisisopnames van thuiswonende
ouderen. Zo’n 200.000 mensen bezetten per jaar een
ziekenhuisbed, omdat er geen plek is in een verpleeghuis
of omdat ze niet naar huis kunnen. De wachtlijsten voor
verpleeghuiszorg groeien steeds sneller.

• 
De coronacrisis is overigens niet goed voor de wachtlijsten
in de ouderenzorg. Ruim 21.000 mensen zoeken momenteel
een plaats, terwijl het aanbod terugloopt.

de financierbaarheid en waarde van het vastgoed is al
voorzichtig merkbaar en zal steeds duidelijker worden.
• Het beleggingsvolume van zorgvastgoed zal in 2020
aanzienlijk lager liggen dan in het recordjaar 2019 als gevolg
van een wat afwachtende houding van beleggers. Maar de
structurele vraag naar m.n. ouderenhuisvesting blijft en zal
de komende jaren alleen maar toenemen.
• Veel zorgorganisaties hebben te maken met grote
technische veroudering van hun vastgoed. De coronacrisis
heeft zorgorganisaties hier weer extra mee geconfronteerd.
Parallel hieraan loopt de duurzaamheidsopgave. TNO heeft
berekend dat er voor het intramuraal zorgvastgoed in
Nederland € 4,0 tot € 5,7 miljard aan investeringen nodig is
om aan het Parijs-akkoord te kunnen voldoen. Een stijging
van de investeringsbehoefte is te verwachten.
• De pandemie geeft (opnieuw) aanleiding om te pleiten
voor een andere waarderingssystematiek: het ‘economisch
waarderen’ van vastgoed. Tegelijk moet gezegd worden dat
de huidige definitie van marktwaarde ongevoelig is voor
incidenten en tijdelijke marktfluctuaties. De vraag is daarom
vooral naar de lange termijn effecten van de pandemie op de
vastgoedmarkt.

Aanvangsrendementen zorgvastgoed:
Zorgwoningen:

3,8% tot 5,5%

Intramuraal zorgvastgoed:

4,8% tot 7,0%

Gezondheidscentra:

5,5% tot 7,5%

Transacties
Uitdagingen
• Nieuwe partijen melden zich op de markt

Het Gouden Hart (Korian) te Harderwijk

Aedifica heeft in april 2020 drie locaties verworven
in Dordrecht (Martha Flora, 28 bewoners),
Harderwijk (Korian, 45 bewoners) en Berkel-Enschot
(Korian, 22 bewoners). De totale investering
bedraagt circa € 21 miljoen.

• Hoe verhouden deze spelers zich ten

van zorgvastgoed: de vastgoedfondsen,

opzichte van de institutionele beleggers

opgezet om een of meerdere objecten

die (vaak met pensioengelden) gaan

te verwerven en te laten renderen. Deze

voor een langjarig stabiel rendement en

fondsen hebben een andere achterban

spreiding over verschillende sectoren?

dan de traditionele beleger, veelal

En belangrijker nog: hoe verhouden deze

particuliere investeerders. Zij beloven

zich ten opzichte van hun huurders,

naast een vast direct rendement ook

de zorgexploitanten met een primair

nadrukkelijk met indirect rendement

maatschappelijke verantwoordelijkheid?

binnen een doorgaans korte looptijd.

Uitgelicht

Woonzorgcentrum (HWW Zorg) te Den Haag

Cofinimmo heeft in mei 2020 het woonzorgcentrum
Rivierenbuurt (HWW zorg) verworven. Het betreft
een gedateerd woonzorgcentrum met 87 eenheden,
welke geheel gerenoveerd zal worden.
De totale investering is circa € 14 miljoen,
waarvan € 10 miljoen aan renovatiekosten.

De zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de wijkverpleging loopt geleidelijk vast
door de vergrijzing en het personeelstekort. De Tweede Kamer eist in een debat over
verpleeghuiszorg actie van minister Hugo de Jonge van VWS tegen het dreigende
zorginfarct. Minister De Jonge koerst af op aanpassing van het zorgstelsel en streeft
naar een regionale aanpak, invoering minimumtarieven en een koppeling met het
kwaliteitskader. Verpleeghuizen vertrouwen deze ‘maatwerkbekostiging’ niet en zien
een nieuwe bezuinigingsronde op zich afkomen.
Intussen lopen de tekorten op. TNO becijferde dat met het huidige beleid 140
duizend extra plekken nodig zijn de komende 30 jaar. De kosten zouden daarmee
verdubbelen. Er zijn veel ingrijpender maatregelen en keuzes nodig.

GZC Koningshaven te Tilburg

Cortese Capital Management heeft in juni 2020 negen
gezondheidscentra aangekocht voor een van haar
vastgoedfondsen. De centra zijn langjarig verhuurd en
liggen o.a. in Amersfoort, Tilburg en Enschede. De totale
investering bedraagt € 25 miljoen.

In het buitenland is het vaak niet beter. Veel Britse verzorgingshuizen dreigen om
te vallen. Oorzaak: niet het coronavirus, maar de enorme schuldenlast die door de
eigenaren is opgebouwd. De verpleeghuiszorg is (anders dan de medische zorg)
sterk geprivatiseerd. Private participatiemaatschappijen hebben zich op de sector
gestort en moeten hoger rentes en uitkeringen betalen. De huidige leegstand en de
oplopende (personeels)kosten als gevolg van het coronavirus kunnen deze huizen
niet hebben.
Meer weten over de langdurige zorg in het buitenland? Neem kennis van de recente
publicatie Long-Term Care 2030 van het European Ageing Network via deze link.
Meer weten over het Nieuw inkoopkader Wlz 2021-2023?
Lees hier het hele artikel van Rianka Bikker.

Residentie Moermont te Bergen op Zoom

Cofinimmo heeft in juli 2020 Residentie Moermont
(Stichting tante Louise) verworven. Het betreft een
modern en duurzaam woonzorgcentrum met 220
bewoners, verhuurd voor ruim 13 jaar. De investering
is circa € 46 miljoen.
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