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Volgens de cijfers van het Centraal Plan-

bureau van juni 2010 groeit de Nederlandse 

economie in 2010 naar verwachting met 

1,25%. Voor 2011 wordt een groei van 1,75% 

voorzien. De toename van het bruto binnen-

lands product (bbp) komt bijna volledig voor 

rekening van de uitvoer. De werkloosheid 

loopt in 2011 verder op tot gemiddeld 6% 

van de beroepsbevolking, hetgeen neerkomt 

op circa 465.000 personen. De inflatie komt 

uit op 1,5% in 2010 en loopt volgend jaar 

licht op tot 2%. Bij ongewijzigd beleid loopt 

het begrotingstekort volgens de prognose 

terug van 6,3% bbp dit jaar tot 4,7% bbp 

komend jaar.

De consumptieve bestedingen van Neder- 

landse huishoudens nemen zowel dit als 

komend jaar naar verwachting toe met 

0,25%. Het reëel beschikbaar loon- en uit-

keringsinkomen neemt in de ramingsjaren 

naar verwachting af, voornamelijk als gevolg 

van de dit jaar afnemende werkgelegenheid 

en de beperkte loonstijging, die lager ligt dan 

de geraamde inflatie. Deze cijfers worden 

bevestigd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek die sinds enige tijd weer consump-

tieve groei signaleren. 

Beleggingsmarkt

De vraag naar kwalitatief goede winkelbeleg-

gingsproducten is sinds de zomer van 2009 

sterk toegenomen. In het eerste kwartaal 

van 2010 werden er voor € 565 miljoen 

aan winkelbeleggingstransacties genoteerd, 

het hoogste cijfer in twee jaar tijd. Volgens 

Cushman & Wakefield betreft dit circa 46% 

van de totale vastgoedinvesteringsmarkt en 

een zeer goede indicator voor de popula-

riteit van winkelvastgoed. Deze populariteit 

is terug te vinden in de stijgende prijzen  

van winkelvastgoed. 

Perspectief voor de detailhandelsmarkt in Nederland

Hoewel de aankoopprijzen een stijgende 

trend vertonen, is het bij de huidige lage ren-

te nog immer mogelijk om goed renderende 

portefeuilles samen te stellen. Het meest 

recente Sectie5 fonds ‘Forumstede Vastgoed 

CV’ was op basis van de voorinschrijvingen 

reeds overtekend. De inschrijving op 100 par-

ticipaties van € 50.000 elk (minimale afname 

twee stuks) is binnen vijf dagen na openstel-

ling gesloten. Forumstede zal beleggen in 

een Albert Heijn-supermarkt met inpandige 

Gall & Gall-slijterij in Drachten, een PLUS-

supermarkt in Malden en een Kruidvat-dro-

gisterij in Malden. De aanvang van het fonds 

is gepland in de tweede helft van augustus. 

De voorbereidingen zijn gaande om binnen-

kort met een prijswinnend winkelcentrum 

een nieuwe vastgoed CV te lanceren.

Inschrijving winkelvastgoedfonds 
Forumstede Vastgoed CV gesloten

Krimp maakt plaats voor groei
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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.

Rendement

Het betaalgedrag van de huurders is over 

het algemeen goed. Restaurants La Risa en 

Golden Garden zijn doorgaans te laat en 

worden met aanmaningen en zo nodig met 

een boetenota aangespoord om tijdig aan de 

verplichtingen te voldoen. Shoe Repair heeft 

een reorganisatie achter de rug. De verwach-

ting is dat deze huurder met een scherpere 

kostenbewaking weer winstgevend zal 

worden. Fortis Bank heeft de huurovereen-

komst ten behoeve van een pinautomaat per 

30 juni 2011 opgezegd. Cushman & Wake-

field voert overleg met bankinstellingen die 

wellicht interesse hebben om deze locatie 

over te nemen. Huurders De Marskramer 

B.V., J. Raumatar, Jansen Optiek, Schuitema 

Vastgoed B.V. en v.o.f. R&F zijn de afgelopen 

periode geïndexeerd. De kwartaaluitkering  

is medio juli 2010 aan de deelnemers over-

gemaakt. De halfjaarcijfers zijn gereed en  

aan de deelnemers ter beschikking gesteld.  

Het gerealiseerde rendement bedraagt 7,2% 

op jaarbasis. Dat is 0,3% hoger dan het 

informatiememorandumrendement dat per 

heden 6,9% zou moeten bedragen. 

Gebouw

Vier marktpartijen zijn uitgenodigd om  

een primaire visie te geven over én een  

offerte uit te brengen voor de begeleiding 

van het uitbreidingstraject van winkelcen-

trum Rokkeveen. Het betrof twee traditio-

nele advieskantoren en twee (gedelegeerde) 

ontwikkelaars. De resultaten werden ver-

volgens besproken met drie experts op het 

gebied van winkelbeleggingen, onroerend-

goedontwikkeling en retailexploitatie. Deze 

experts zijn tevens belegger in Meerstede 

Vastgoed CV en werden door Sectie5 bereid 

gevonden om belangeloos te ‘klankborden’, 

waarvoor wij op deze plaats onze dank wil-

len uitspreken. Na deze consultatie werd 

de voorkeur uitgesproken voor één van 

de ontwikkelaars, Core Development uit 

Badhoevedorp, om op te treden als adviseur 

in de verkennings-fase. De visie, kennis, er-

varing, prijs en ‘hands-on’ mentaliteit waren 

hierin doorslaggevend. De resultaten van de 

verkenningsfase moet de input leveren om 

in het najaar van 2010 een gedegen advies 

aan de beleggers uit te brengen over het uit-

breidingstraject. Hierin komen aan de orde 

een analyse van het huidig functioneren, een 

eerste kosten-batenanalyse, de interne plan-

ontwikkeling, marktconsultatie, de ontwik-

kelingsstrategie, het verkavelingplan en een 

huurprijsvisie. Op basis hiervan kunnen de 

beleggers beslissen of een uitbreidingstraject 

wenselijk is en op welke wijze. Omdat de 

kosten voor het opstellen van het verken-

ningsplan het bedrag te boven gaat waarvoor 

de beheerder bevoegd is om opdrachten te 

verstrekken, is aan de beleggers om passieve 

toestemming gevraagd.  

Bij toestemming zal ten laste van de liqui-

diteitsvoorziening (groot € 39.455) een 

bedrag van € 25.000 worden aangewend om 

voornoemd onderzoek te laten uitvoeren. 

Daarnaast zal passieve toestemming worden 

gevraagd om de drie reeds geconsulteerde 

beleggers te laten plaatsnemen in een  

‘klankbordcommissie’, welke dienst zal  

doen als advies- en toezichtorgaan op het 

ontwikkeltraject.

Meerstede Vastgoed CV


