
Totaal belegd 
vermogen ultimo 2020

€ 2.583mln.

Woningen 99,2%

Samenstelling woningportefeuilleVerkocht

€86 mln.

Aangekocht

€145*mln.
Totaal 
gecommitteerd 

€209 mln.

8,4%

Totaal rendement
Zuidwal, Den Bosch 

verduurzaamd bestaand complex

Percentage groene energielabels

98,3%
 

• Verhouding Eengezinswoningen / 
Meergezinswoningen: 70% / 30%

• Gewogen gemiddelde leeftijd: 17,9 jaar

• Aantal woningen: 7.973

• Aantal woningen in de nieuwbouwpijplijn: 1.862 

• Aantal zorg woningen: 286

• Aantal studentenwoningen: 197

• Aantal energieneutrale woningen: 662

Jaaroverzicht 2020  
BPL Pensioen

* Afgeroepen investeringen inclusief vervolginvesteringen
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RESULTATEN WONINGEN 

2020

Totaal rendement 8,9%*

Direct rendement 2,6%*

Indirect rendement 6,2%*

Aangekocht / Gecommitteerd € 145 mln./ € 209 mln.

Verkocht (verkoopopbrengst) € 86 mln.

Aandeel groene labels  

exploitatieportefeuille

98,3%

* boekhoudkundig rendement

KEY FACTS DUURZAAMHEID 

Sinds 2015 zijn er 1.436 woningen voorzien van zonnepanelen

In 2030 is de ambitie om binnen de woningportfeuille  

de CO₂ uitstoot te halveren. Inmiddels is de CO₂  

met 29,0% gereduceerd

Sinds 2015 is opdracht gegeven om 784 woningen 

grootschalig te verduurzamen

In 2020 is goedkeuring gegeven om de komende jaren 1.100 

woningen te gaan verduurzamen  

Highlights 2020

Eindoplevering woningobject
Sphinx Zuid (eengezinswoningen), 

Maastricht

Succesvolle tenderverkoop
€ 62 miljoen

Diverse gemeenten

Aankoop
145 appartementen - Sluisbuurt, 

Amsterdam

Aankoop
30 eengezinswoningen - Wijnbergen, 

Doetinchem

Aankoop 
30 eengezinswoningen
Groenewei Meerstad, Groningen

Winnaar ULI Europe Award  
for Excellence 
Fenix I, Rotterdam

Goedkeuring plan van aanpak 
verduurzaming type 570/600

Opheffing Stedenfonds  
Amsterdam N.V. en  
inbreng woningobject
193 appartementen - Parkrand,  

Amsterdam

mei

september november

maart augustus

juni

oktober december

april julifebruari

januari

Goedkeuring uitrol  
Onderhoudsplatform  
Ziezodan
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Top performers

FINANCIEEL RENDEMENT (TOTAAL, DIRECT EN INDIRECT) Projecten om trots op te zijn

Kernhem Scherf 24, Ede Fourty5high, Amersfoort Sphinx Zuid (meergezinswoningen), Maastricht

Yours, Leiden   
De woningen in Leiden Lammenschans van BPL Pensioen zijn onderdeel van een 
groter geheel: Campus Yours. Een moderne en duurzame woonomgeving voor 
ambitieuze starters en zelfstandige studenten. In het project komen duurzaamheid 
en elegantie mooi samen. De onderdelen van het gebouw variëren in hoogte, vorm 
en gevelkleur. Hierdoor krijg je het gevoel van zo’n typisch Leids rijtje scheve huizen, 
maar dan net een maatje groter. Yours Leiden wordt in Q1 2021 volledig verhuurd 
opgeleverd.

Sphinx Zuid (Meergezinswoningen), Maastricht  
Op 10 minuten lopen van het centrum van Maastricht, worden momenteel voor  
BPL Pensioen 69 luxe appartementen gerealiseerd. Zoals in alle nieuwbouwprojecten 
is er aandacht voor duurzaamheid. Ook is er in dit project gekeken welke diersoorten 
geholpen kunnen worden met huisvesting om zorg te dragen voor biodiversiteit.  
Zo worden er kasten voor diverse vogelsoorten geplaatst in de gevels en wordt  
er in de tuinuitwerking en groendaken aandacht besteed aan het aantrekken van 
insecten en vlinders.  

Totaal rendement 26% Totaal rendement 25% Totaal rendement 25%



Disclaimer Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., (“Syntrus Achmea”) kantoorhoudende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313), is in het bezit van een vergunning van AFM als bedoeld in artikel 2:65 
sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder ex artikel 1:1 Wft en om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf 
te adviseren over financiële instrumenten. De informatie is bestemd voor professionele beleggers en is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen voorstel of aanbod en is evenmin bedoeld als basis voor een 
beleggingsbeslissing. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze informatie in te schrijven op een fonds of op een andere manier financiële instrumenten, persoonlijk beleggingsadvies of andere financiële 
diensten te verkrijgen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie en berekende 
waardes. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn en kan onder nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan 
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door 
intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van dit document over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.

Voor meer informatie

www.syntrus.nl  

Syntrus Achmea Real Estate  
& Finance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance financiert, 
ontwikkelt en investeert in vastgoed en hypotheken in 
opdracht van pensioenfondsen en andere institutionele 
beleggers, zoals verzekeraars en charitatieve instellingen. 
In totaal beheren we circa € 37,4 miljard voor meer dan 
70 klanten. Wij kiezen voor duurzame investeringen met 
financieel én maatschappelijk rendement. Wij zijn een 
100 procent dochteronderneming van Achmea B.V. en 
onderdeel van de Achmea Groep.

Door deze manier van werken, realiseren we verantwoorde 
rendementen, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie.
Wij investeren voor onze klanten in woningen, hypotheken, 
retail, zorgvastgoed en internationaal vastgoed.

Beleggen met betekenis
Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame 
toekomst. Wij kiezen voor duurzame investeringen met 
financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken 
wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde 
financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor 
nu, straks en later.

Klantenteam
Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft een 
klantteam samengesteld voor het management van 
uw portefeuille. Dit team staat onder leiding van de 
portefeuillemanager en accountmanager en bestaat 
verder uit diverse specialisten waaronder asset managers, 
acquisiteurs, een researcher, een jurist, een administrateur, 
en een controller.

Gezond en welzijn
Wij investeren in veilige en gezonde 
leefomgevingen, waar iedereen prettig 
kan wonen, werken en recreëren.

Duurzame en betaalbare energie
Wij zetten ons in voor schone  
energie die iedereen kan betalen.

Duurzame steden en gemeenschappen
Wij financieren en investeren in 
bestendige leefomgevingen,  
ook voor volgende generaties.

Verantwoorde consumptie en productie
Wij beleggen alleen in vastgoed dat 
duurzaam wordt gebouwd en beheerd.

Partnerschap gericht op duurzaamheid
Wij zetten in op een intensieve 
samenwerking om onze doelen te 
behalen.

Dit zijn onze vijf goals

Wat wij doen is gebaseerd op de United Nations 
Sustainable Development Goals.

Opgeleverd 2020: De Coraal, Heerhugowaard

Opgeleverd 2020: Rimpeler, Putten


