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Economisch perspectief voor Nederland

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 

een bescheiden 3/4%. Naar verwachting zal 

de groei van het bbp in 2015 aantrekken naar 

1 1/4%. Net als in 2014, zal de inflatie ook vol-

gend jaar laag blijven. Het begrotingstekort 

(EMU-tekort) komt in 2015 naar verwach-

ting uit op 2,2%. Dit is de prognose van het 

Centraal Plan Bureau in juni 2014.

Op 20 augustus publiceerde het CPB voorts 

een inschatting van de macro-economische 

gevolgen van een verdere politieke en 

militaire escalatie van de situatie in Oekraïne. 

Verdere escalatie van het conflict beïnvloedt 

de Europese en de Nederlandse economie 

langs twee wegen. Ten eerste brengen oplo-

pende sancties over en weer de handel met 

Rusland verdere schade toe. De publicatie 

analyseert de situatie waarin de invoer van 

Rusland vanuit de EU en de VS met 20%, 

respectievelijk 10% terugvalt, bovenop de 

huidige reductie van 3% voor de EU. Ten 

tweede vergroot oplopende spanning tussen 

Rusland en het Westen de onzekerheid bij 

bedrijven en consumenten. Toenemende 

onzekerheid kan de gevolgen van een han-

delsboycot overtreffen. Zeker als politieke en 

militaire spanningen fors toenemen, komen 

de bestedingen van consumenten en bedrij-

ven in westerse landen onder druk te staan. 

Soortgelijke ervaringen uit het verleden laten 

zien dat vooral bedrijfsinvesteringen gevoelig 

zijn voor een toename van de onzekerheid 

in de economie. Wederom wordt hiermee 

inhoud gegeven aan de psychologische effec-

ten die onzekerheid met zich mee brengen. 

Laten we hopen dat het broze economisch 

herstel niet ruw wordt onderbroken.

Net als vorig jaar loopt een delegatie van 

Sectie5 de Dam-tot-damloop. Door deelname 

aan de wedstrijd wordt het goede doel  

Dance4life gesteund. 

Sectie5 gelooft in maatschappelijke betrokken-

heid en doneert jaarlijks 5% van de winst aan 

Stichting Sectie5 Support. Deze goede doe-

lenstichting met ANBI-status steunt met de 

ontvangen middelen diverse goede doelen, 

zoals Dance4life. Dance4life inspireert jonge-

ren om de verspreiding van hiv en aids terug 

te dringen. Wereldwijd leven ongeveer 5 mil-

joen jonge mensen met hiv. Elke dag komen 

daar nog 7.123 hiv-infecties bij, waarvan 3.000 

bij jongeren. Dance4life geeft informatie over 

seks, hiv en aids en leert 

hen hoe ze zichzelf 

kunnen beschermen.

Sectie5 wederom deelnemer Dam-tot-Damloop voor Dance4life

Spanningen in Oekraïne van invloed 
op economisch herstel? 
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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 tot en met het tweede kwartaal zijn 

gereed en aan de beleggers ter beschikking 

gesteld. Het gerealiseerde exploitatierende-

ment bedraagt op jaarbasis 9,8% (budget: 

8,7% 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 

€ 850.000. De verhoging met € 100.000 van 

de bestaande financiering tot € 4.400.000 is 

niet nodig gebleken en daarom niet opge-

nomen. 

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. Hierdoor zullen er een periode geen 

uitkeringen plaatsvinden. 

Op de lening van Lemkes Beheer BV is in  

juli € 48.125 afgelost conform het budget.  

In 2014 is tot en met het 2e kwartaal voor 

een totaal van € 96.250 afgelost.

Huurders

Merwedestraat, Dordrecht

Enkele maanden na de realisatie van de extra 

parkeerplaatsen blijkt dat er substantieel 

meer bezoekers zijn. Dit wordt bevestigd 

door zowel Aldi als Jumbo. 

Gebouw

Merwedestraat, Dordrecht

Door de aanpassing ter plaatse van de in- en 

uitrit en het vervangen van de bestaande be-

bording en richtingsaanduiding is de situatie 

op het parkeerterrein aanzienlijk overzich-

telijker en daardoor ook veiliger geworden.   

De ruimte van Mitra is inmiddels aan de 

Aldi-supermarkt toegevoegd. Beide units  

zijn samengevoegd en verbouwd, waarbij 

tevens de voormalige tochtsluis ter plaatse  

van de hoofdentree is vervangen.  

Na voltooiing van deze ingrepen is de Aldi 

inmiddels heropend. 

Merwestede Vastgoed CV


