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De Nederlandse economie klimt in het  

kielzog van het eurogebied langzaam uit  

het dal, met een geraamde groei van 0,75 

procent voor dit jaar en een geraamde groei 

van 1,25 procent in 2015. De werkloosheid 

loopt naar verwachting dit jaar nog op tot 

650.000 personen, maar daalt volgend jaar 

licht als gevolg van een stijgende werkgele-

genheid. De geraamde inflatie bedraagt voor 

beide jaren 1,5 procent. Het overheidstekort 

bedraagt dit jaar 2,9 procent en daalt in 2015 

naar 2,1 procent, aldus het CPB.

Voorts stelt het CPB dat de aantrekkende 

wereld- en Europese economie de stu-

wende kracht vormen achter de groei van de 

Nederlandse economie via een toenemende 

uitvoer. Bij de binnenlandse bestedingen 

trekken vooral de investeringen aan. In 2015 

stijgt voor het eerst sinds jaren ook de con-

sumptie weer, in lijn met een groei van het 

loon- en uitkeringsinkomen. De werkgele-

genheid daalt dit jaar nog fors, maar volgend 

jaar trekt de vraag naar arbeid aan en daalt de 

werkloosheid weer enigszins naar 635.000 

personen. De loonontwikkeling loopt op, 

maar blijft gematigd door de situatie op de 

arbeidsmarkt. De mediane koopkracht ver-

betert dit jaar met 1,25 procent door onder 

meer lagere zorg- en pensioenpremies en 

volgend jaar met 0,25 procent. Het over-

heidstekort komt voor het eerst sinds 2008 

weer onder het Maastricht-criterium van 

maximaal 3 procent van het bbp en daalt in 

2015 verder naar 2,1.

De cijfers van het CPB worden gesteund 

door de meest recente CBS cijfers, waaruit 

blijkt dat de investeringen van bedrijven 

sterk zijn gestegen, de consumentenuitgaven 

voor duurzame consumptiegoederen zijn 

gestegen, ook de prijzen voor woningen zijn 

licht gestegen. Tevens is het consumenten-

vertrouwen verder toegenomen.

Sectie5 Investments NV bereidt een nieuw 

vastgoedbeleggingsfonds voor. Wederom  

zal de nadruk liggen op goed gelegen super-

markten met een sterk verzorgingsgebied. 

Momenteel is het selectieproces gaande.  

De aanvang van de plaatsing van het super-

marktfonds is gepland na de zomervakantie, 

begin september.

Sectie5 heeft onlangs twee nieuwe mede-

werkers aangenomen. Marcel Wesselingh en 

Celal Mor versterkten de financiële afdeling. 

Beide hebben een lange staat van dienst in 

de vastgoedwereld. Deze zomer worden nog 

een tweetal nieuwe functies ingevuld. Daar-

mee komt het personeelsbestand op dertien 

medewerkers.

Nieuw Sectie5 beleggingsfonds 
in voorbereiding

Uitbreiding Sectie5-
organisatie

Economisch herstel zet door
 Economisch perspectief voor Nederland

Figuur 2.3 Bbp-groei versnelt (links) in lijn met conjunctuurindicator (rechts)
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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.

Financieel

De cijfers over het eerste kwartaal zijn 

gereed en aan de beleggers ter beschikking 

gesteld. Het gerealiseerde exploitatierende-

ment bedraagt op jaarbasis 8,6% (budget: 

7,2% en IM: 7,1%). De positieve afwijking 

van het gerealiseerde exploitatierendement 

ten opzichte van het budget van 1,4%-punt 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere 

gerealiseerde huuropbrengsten.

De oplevering van het uitgebreide parkeer-

terrein vond eerder plaats dan voorzien 

in het budget. Als gevolg hiervan zijn de 

nieuwe (hogere) huren gefactureerd met 

ingang van 1 maart in plaats van 1 april.

In december 2013 heeft FGH Bank een 

financiering verstrekt ter grootte van 

EUR 850.000 ten behoeve van de aankoop 

van de grond voor de uitbreiding en herin-

richting van het parkeerterrein bestaande uit:

•	 een	verhoging	met	R 100.000 van de  

bestaande financiering tot R 4.400.000.  

Gelijktijdig met deze verhoging is de loop-

tijd van de lening verlengd tot 1 januari 

2019 (was tot 1 maart 2015). De rente is 

vastgesteld op 4,51% (was 4,54%);

•	 een	nieuwe	financiering	ter	grootte	van	 

€ 750.000 met een looptijd van 5 jaar tot  

1 januari 2019 en een vaste rente van 

4,20%.

De financiering van E 750.000 is op 6 maart 

2014 opgenomen, ten tijde van het transport 

van het terrein. De financiering van  

E 100.000 wordt opgenomen bij oplevering 

van de Mitra ruimte.

Tijdens het najaarsoverleg van 3 december 

2013 hebben de vennoten het voorstel  

aanvaard om ingaande 2014 de voor uitke-

ring beschikbare winst te bestemmen voor 

aflossing van de lening van Lemkes Beheer 

BV en dat er derhalve geen uitkeringen  

zullen plaatsvinden. Op de lening van  

Lemkes Beheer BV is in april € 48.125  

afgelost conform het budget.

Huurders

Merwedestraat, Dordrecht

Als onderdeel van de turnkey aankoop  

van het naastgelegen terrein met nieuw 

gerealiseerde parkeerplaatsen voor de winke-

liers, is er met de Aldi en Jumbo een nieuwe 

huurovereenkomst getekend voor 10 jaar. 

Met Opnieuw & Co. is een allonge getekend 

die tot 2020 doorloopt. 

De ruimte van Mitra is inmiddels casco op-

geleverd en aan de Aldi ruimte toegevoegd. 

Gebouw

Merwedestraat, Dordrecht

Per datum 9 januari 2014 heeft 

Merwestede Vastgoed CV van DHG het 

naastgelegen perceel grond aangekocht, 

grootte ca. 3.603 m2. Op dit perceel zijn  

283 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Bij de inrichting van het terrein is extra aan-

dacht besteed aan de veiligheidssituatie ter 

plaatse van de in/uitgang, de routing van de 

auto’s over het terrein, alsmede de routing 

van het laden en lossen van het vrachtver-

keer. Het geheel is inmiddels opgeleverd 

en in gebruik genomen. De totale kostprijs 

bedraagt € 1.027.237. Het budget was begroot 

op € 1.072.374. Na aftrek van de bijdrage 

van Jumbo Supermarkten van € 250.000 

bedragen de netto projectkosten € 777.237. 

De oplevering van de ruimte die voorheen 

werd gehuurd door Mitra heeft recentelijk 

plaatsgevonden. 

Merwestede Vastgoed CV

Overzicht nieuwe situatie:

Overzicht gezien vanaf de in/uitrit:


