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De detailhandelsmarkt in Nederland 

Hoewel er nog geen nieuwe cijfers van het 

CPB beschikbaar zijn, is de actuele groei-

verwachting hoogst onzeker. In september 

hebben economen van de Europese Centrale 

Bank de groeiverwachting van de eurozone 

neerwaarts bijgesteld van 1,9% naar 1,3% in 

2012. De schuldencrisis, verslechterende we-

reldwijde economische omstandigheden en 

een dalend ondernemersvertrouwen zijn de 

belangrijkste oorzaken van deze onzekerheid. 

De aandelenkoersen hebben echter de afge-

lopen weken de weg omhoog gevonden. Het 

feit dat de beurzen de verwachte toekomstige 

ontwikkelingen inprijzen doet vermoeden 

dat de prijscorrectie wellicht te fors was.

Volgens Cushman & Wakefield is het volume 

van de vastgoedbeleggingstransacties in de 

eerste helft van 2011 significant lager dan in 

dezelfde periode in 2010. Ten opzichte van 

het recordjaar 2010 is ook het aandeel winkel-

transacties afgenomen van 40% naar 20%. De 

oorzaak hiervan is echter geenszins gelegen 

in een vraaguitval, maar in een aanboduitval: 

Unibail Rodamco en Corio hebben aanzien-

lijke pakketten onroerend goed verkocht in 

2010, die een belangrijk deel van de markt 

uitmaakten. Deze schaarste in kwalitatief 

goed winkelvastgoed komt tot uiting in de 

gestegen prijzen in de eerste drie kwartalen 

van 2011.

Inschrijving  
geopend Zilverstede 
Vastgoed BV

Onlangs is de inschrijving geopend op 

verhandelbare certificaten van aandelen in 

Zilverstede Vastgoed BV. De vennootschap 

verwerft het volledig verhuurde winkelcen-

trum Zilverkamp in Huissen (Arnhem). Dit 

4.200 m2 tellende boodschappencentrum is 

in 2008 volledig gerenoveerd en deels nieuw 

gebouwd. De gebruikers zijn voor meer dan 

70% landelijke labels, zoals twee supermark-

ten: een ‘full service’ supermarkt (Jumbo) 

en een ‘discounter’ (Aldi). Daarnaast zijn 

Etos, Primera, Mitra en Mediq Apotheken 

vertegenwoordigd in het winkelcentrum, 

aangevuld met lokale ondernemers zoals een 

bakker, een groenteboer, een kapper en een 

bloemist. Sinds de renovatie in 2008 is er 

geen verloop geweest onder de huurders. Er 

is sprake van een uitstekend verzorgingsge-

bied. Rondom het complex is in ruime mate 

gratis parkeergelegenheid beschikbaar.

De overdrachtsbelasting wordt uitgespaard 

(afgestemd met de fiscus) omdat de aande-

len van de beleggingsvennootschap worden 

overgenomen. Daarnaast zal de status van 

Fiscale beleggingsinstelling worden verkre-

gen, waardoor de vennootschap kwalificeert 

voor het vennootschapsbelastingtarief van 

0%. Het winkelcentrum is defensief gefinan-

cierd: maximaal 60% hypothecaire financie-

ring. Geplande aanvangsdatum van het fonds 

is 1 november 2011.

Angst voor de gebeurtenis vaak groter 
dan de effecten van de gebeurtenis zelf… 

Rendementen

Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement* 7,4 %

Verwacht jaarlijks gemiddeld totaalrendement* 8,4 %

Verwachte internal rate of return (IRR) 7,9 %

Uitkeringsniveau jaar 1 6,5 %

*  Enkelvoudige rendementen op basis van een  
beschouwingsperiode van tien jaar.
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Rendement

Huurders Ahold (Gall&Gall), Blokker, 

Marskramer, D-Reizen, E.E. Vroome, GWK, 

Ramautar, J.A.J. Pieterse Mode, L.E. van Rijn, 

Last Haarmode 2000, M.E. den Houter-

Berkouwer, R.J.C. Korver, Shoe-Repair, 

LaPaja, Nederlof Mode voor Mannen, Van 

Leeuwen & Van Egmond en W.K Law zijn 

de afgelopen periode geïndexeerd. Foto 

Huub Bos en kapper Charlie Hairstyling 

zijn de enige huurders die niet tot en met 

het derde kwartaal betaald hebben. De 

kwartaaluitkering is medio oktober 2011 aan 

de deelnemers overgemaakt. De cijfers tot 

en met het derde kwartaal zijn gereed en 

aan de deelnemers ter beschikking gesteld. 

Het gerealiseerde rendement bedraagt 7,3% 

op jaarbasis. Dat is 0,1% hoger dan het 

informatiememorandumrendement dat per 

heden 7,2% zou moeten bedragen (exclusief 

onderzoekskosten Meerplusproject).  

Gebouw

Tussen huurders Jongerius Seghwaert (bak-

ker in het foodcoourt) en La Risa Restaurant 

(Brasserie Rokkeveen) is de voorgenomen 

scheidingswand geplaatst. Hierdoor is de 

toegangsdeur tussen de brasserie en het 

foodcourt komen te vervallen. De brasserie 

draagt niet meer bij aan de algemene meters 

in het foodcourt en de bakker heeft additio-

nele winkelruimte kunnen toevoegen. 

De bakker heeft inmiddels een verbouwing 

van circa € 200.000 afgerond en is uitermate 

tevreden met het resultaat en de toegeno-

men omzetten. Zie onderstaande foto.

Het besluitstuk voor het uitbreiding- en 

renovatietraject zal de eerste helft van 

november aan de beleggers worden 

aangeboden. Aansluitend zal een vergadering 

van vennoten worden gehouden om het 

besluitstuk waar nodig toe te lichten en in 

stemming te brengen.

Meerstede Vastgoed CV
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Onze berichtgeving komt uiterst zorgvuldig tot 
stand. Redactie, uitgever en verspreider sluiten 
alle aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele 
onjuiste berichtgeving.


