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Summary
The coming years the cost of healthcare within elderly care will rise significantly, as a result of an
increasing proportion of elderly people (the baby boomers) and the rapidly increasing demand for care
in an aging population. To keep healthcare affordable in the future, two major system changes have
been introduced within the Dutch healthcare system. By introducing the principles of a (regulated)
open and competitive market and the integrated performance-based compensation the costs of
healthcare are related to the actually delivered production, therefor the client is becoming pivotal
instead of the institution’s capacity. The healthcare sector gets an incentive to compete and deliver
higher quality care. As a results of the government measurements, healthcare institutions are
becoming fully responsible for their corporate real estate management, wherefore risks are increased
and the professionalization of corporate real estate management becomes more important. At the
same time healthcare real estate became a new asset class during the crisis, due to the lack of
attractive investment products within the property market. Within this new asset class, there is little
knowledge and understanding about the market valuation of healthcare real estate. This research
therefore focussed on providing insight into the market valuation of healthcare real estate, so that
strategic decisions can be made by healthcare institutions and real estate investors, whereby the
emphasis has shifted to the underlying cashflows during the operational phase of a nursing home. The
key question of the study is answered by using a literature study and two rounds of interviews,
consisting of semi-structured qualitative interviews with both healthcare institutions and real estate
investors. The first qualitative round of interviews has provided more insight in the underlying
cashflows during the operational phase of different types of nursing homes. Within the second round
of qualitative interviews real estate investors been asked to what extend the underlying cashflows can
be used within the market valuation of a nursing home. Finally, an initiated market valuation model is
described. The main research question of this survey was as follows:
“How could the market value of (existing) healthcare real estate properties be determined, within the
care sector of the Dutch healthcare market, by using a standardized valuation framework, for the
purpose of purchase and selling purposes or strategic financing purposes of healthcare real estate?”

Developments within the care sector and the relevance of a market valuation
During the literature study the developments within the care sector are described first, so that the
relevance of the market valuation can be linked to certain strategies during corporate real estate
management of both healthcare institutions and real estate investors. The literature study shows that
the care sector is currently subject to a transition of a central market of supply to a (regulated) open
and competitive market, in combination with a system of performance-based compensation, over the
period of 2012 until 2018. With the introduction of the care service packages (zorgzwaartepakketten,
ZZP) the compensation system shifts from a capacity-based compensation system to a patient-based
compensation system. Within the new system two measures are taken into account for the purpose of
reducing costs. First the government introduced the separation of housing and care for lower care
service packages (ZZP VV 1 to 3 and 25% of ZZP VV 4), the extramuralisation. With the
extramuralisation the components of housing and stay are no longer compensated by the integral care
service packages. The second government measure taken is the abolishment of the building regime,
whereby the compensation of the capitals costs is no longer compensated based on recalculation, but
via a normative compensation based on the performances. The performance based compensation is
gradually introduced through the normative housing component (NHC). In addition, a normative
inventory component (NIC) is introduced to compensate the cost of inventory.
The close relation between production/occupancy rate and the compensation of capital costs, cause a
decrease in the solvency of care institutions and therefor a shift in risks concerned with healthcare real
estate. As a consequence of government measurements care institutions are depending on market
demand, whereby corporate real estate management is becoming increasingly more important. This
creates opportunities for the professionalization of corporate real estate management of both care
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institutions and real estate investors, whereby the market valuation forms the starting point of strategic
decisions.
During the research two different perspectives, of both care institutions and real estate investors, are
treated, because both parties can be owner of the healthcare property. For healthcare institutions a
market valuation is only necessary for strategic decisions for the purpose of purchasing, selling or
strategic (re)financing. For real estate investors, however, the market valuation is also relevant during
the operational phase, so that risks are determined in case the care institutions goes bankrupt and an
alternative use needs to be found.
Within the research the applied definition of market value is based on the definition of the Royal
Institute of Chartered Surveyors (RICS), since this definition is currently most widely used in practice.
The definitions of the concept of market value is as follows:
“The estimated amount for which an asset or liability should exchange on the valuation date between
a willing buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction after proper marketing and where the
parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.“

The characteristics of healthcare real estate and the income approach
The literature review has shown that the characteristics of healthcare real estate need to be taken into
account before the most appropriate standardized valuation methodology for nursing home can be
determined.
Within elderly care (existing) healthcare real estate features limited marketable specific real estate.
The specific characteristics of nursing home, such as wider hallways, smaller units, etc., have the
effect of decreasing the liquidity and making the healthcare property only suitable for specific
operational businesses. In addition, there is relatively low volume of transactions, because healthcare
real estate can be appointed as a new asset class, which, moreover, arose during a period in which
the total investment volume has decreased, due to the slumps in the real estate market. Herefore,
healthcare real estate can be characterized as operational bounded real estate, with certain
comparable elements, but yet there is still a limited market.
The literature review shows that a distinction can be made between three different valuation
approaches that can be applied for a market valuation, being the comparative, cost and income
approach. Within the healthcare real estate market there is currently low market evidence. Therefore,
the comparative approach is not applicable, due the lack of sufficient comparables. In addition, the
cost approach is not applicable because there is no direct relationship with the real estate market, but
only through market data of costs. The income approach, however, is the only consistent approach to
arrive at the market value of real estate properties based on a gross operational income. Therefore,
should be made use of the income approach for the market valuation of nursing home.
The literature review shows that, in practice, future earnings within the income approach are mostly
expressed in terms of market rent per square meter, which however is only (directly) applicable for
good marketable real estate properties. Based on the specific characteristics of nursing homes it was
concluded that a direct comparison in the market is not possible, due to the current lack of sufficient
reference transactions. The market rent of the nursing home should be determined based on a gross
operating income, whereby a determination can be made of the revenue that can be used to pay rent
or the costs of capital.

First round of interviews with healthcare institutions
In order to determine the market rent, based on a gross operating income, it is important to have more
insight within the produced operational income of a nursing home. Therefore, the survey’s focus will
mainly be on the produced operational income of nursing home, whereby insight within the underlying
cashflows is provided by qualitative interviews with healthcare institutions.
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The results of the first round of interviews show that the operational management determines the
underlying cashflow, whereby a distinction can be made between traditional/regular nursing homes
and private homes. The difference between the two arises with the extra services and comfort within a
private institution. In addition, both types of care institutions can be divided in authorized and nonauthorized institutions based on the Law for authorized care institutions (Wet toelating
zorginstellingen, Wtzi).
Within the Law for long term care (Wet langdurige zorg, Wlz) an indicated client can be entitled for Wlz
care in four different ways, via the ZZP (first entitlement), through a complete package home or
modular package home (volledig pakket thuis, vpt, and modulair pakket thuis, mpt, second
entitlement), through home care elements (third entitlement) and through a personal budget (fourth
entitlement). The first, second and third entitlements are always provided by an authorized institution
and the fourth entitlement can only be provided by a non-authorized institution.
Based on the Wlz compensations a separation can be made in three different forms of exploitation of a
nursing home, with an operating cashflow based on ZZP, NHC and NIC (authorized institution), based
on a vpt or mpt (authorized institution) and based on a personal budget (non-authorized institution),
see figure 1. An important distinction that should be made is that in the first exploitation form the client
is admitted to an (regular) institution, whereby the government compensates the care, stay and
residential component, and in the second and third exploitation form on the other hand a client lives in
a home environment, whereby the government compensates the care and the client pays a rental
contribution and additional service charges. The home environment can be defined as client’s own
home or a room that is rented within an institution.

Exploitation of a
nursing home

regular institution
(authorized)

ZZP
+
NHC and NIC

regular or private institution
(authorized)

VPT
+
rent and service charges

private institution
(non-authorized)

Persoonsgebonden budget
+
rent and service charges

MPT
+
rent and service charges

Figure 1 Three forms of exploitation of a nursing home

Second round of interviews with real estate investors
After giving insight in the underlying cashflows of nursing home, during the second round of interviews
was tested to what extent the determination of market rent based on a gross operating income can be
used within the market valuation of healthcare real estate.
The second round of interviews show that real estate investors predominantly invest in intramural
healthcare properties consisting of regular institutions and (more exclusive) private institutions.
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Investors expect that future investments will be primarily made in regular healthcare properties
focussed on the midsection of the healthcare market. The valuation methodology that is currently most
widely used among investors is the income approach. Two out of three real estate investors primarily
focus on the underlying cashflow of the real estate property, whereas the third investor primarily
focuses on the comparison with an alternative scenario by using the comparative approach.
During the qualitative interviews investors show that the care component is currently separated of the
capital expenditure compensations, which provides an additional insight into the received
compensations by care institutions. For regular institutions real estate investors focus mainly on a
market rent that should be in proportion with the received NHC component, and for private institutions
investors focus mainly on the client´s affordability, because, in addition to rent contribution and service
charges, clients also need to pay a contribution to the Central administration of care (Centraal
administratie kantoor, CAK). Whereby, one of the investors emphasizes that there is a nuance to be
applied for the forecast of received compensation by healthcare institutions, because government
compensations can changes over time.
By 2018 the government’s intention is to make a full integral compensation based on the intensity care
packages. The interviews show that is the market rent is determined based on all operational income
(including the care compensations) a more realistic view can emerge, wherefore the exploitation of
various nursing homes can be better compared. In addition, investors show that the market valuation
based on produced income is also applicable for private institution, whereby the client pays a rent
contribution and potential additional service charges.
When the government decides within the future to implement a further separation between housing
and care for the higher level of intensity care packages, within both regular and private institutions the
client always has to pay a rent contribution. If an real estate investor has a freehold interest within the
healthcare property, the rent can be paid by the care institutions, via a head lease agreement, or
directly by the client. The interviews show that in case of direct lease risks are lower, because the
cashflows continue to exist in case the health care institutions goes bankrupt. Investors argue that
they only invest in a sustainable rental situation of the healthcare institution, since these investment
are long term investments.
Based on the results of the second round of interviews it was concluded that the determination of the
market rent based on a gross operating income is applicable for different types of health organizations.
In addition, the market rent determination based on a gross operational income is also applicable if
future changes within the healthcare system appear.

Initiated market valuation model for healthcare real estate
Within the income approach the literature review shows that the market value can be determined by
two different standardized valuations methods, being the capitalization method (GOI method) and the
discounted cash flow (DCF) method. In practice, these standardized valuation methods both express
future produced income mostly in terms of market rent per square meter, as stated before. Based on
this research it was concluded that the total market rent should be determined indirectly, based on a
gross operational income, before the market rent per square meter can be applied within a
standardized valuation method for the market valuation of nursing homes.
In addition, the literature review shows that the cons of both standardized valuation have the effect
that a market valuation through one particular method is difficult to determine. Therefore, the best fit
for the market valuation is a combination of both standardized valuation methods, because combining
both valuation methods results in a more accurate market valuation.
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Conclusions
The market valuation of a nursing home should be valued with standardized market valuation
methodologies based on a gross operating income. Whereby a better understanding and insight of the
underlying cashflow is crucial for the determination of the market rent level. As at the same time the
determination of the market rent level is essential for a sustainable exploitation of nursing homes,
whereby the market rent is affordable for the operator. Therefore, the market level should be defined
as the part of the total income which can be used to pay the rent contribution or the accommodation
costs.
The emphasis of this research is mainly to provide insight into the total produced income during the
operational phase of different types of nursing homes, the market rent determination, and the
cohesion within the market valuation. However, the research disregarded the operating costs and yield
determination. Both, investors and healthcare institutions are recommended to use an integral income
approach based on a total gross operating income, because such approach can be more responsive
to future changes in governments’ policy with regard to Wlz compensations and nursing homes can be
compared better.
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Samenvatting
De komende jaren zullen de zorgkosten binnen de langdurige zorg flink stijgen als gevolg van een
toenemend aandeel ouderen (de baby-boom generatie) en de snel stijgende zorgvraag binnen een
steeds ouder wordende bevolking. Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden hebben er een
aantal ingrijpende stelselwijzigingen plaatsgevonden binnen het Nederlandse zorgstelsel. Door het
invoeren van de principes van (gereguleerde) marktwerking en integrale prestatiebekostiging worden
de kosten voor de zorgverlening gerelateerd aan de daadwerkelijk geleverde productie, waarmee de
cliënt centraal is komen te staan in plaats van de capaciteit van de instelling. De zorgsector heeft
hierdoor een nieuwe impuls gekregen om meer te concurreren en een kwalitatief hoogwaardigere zorg
te leveren. Als gevolg van de kabinetsmaatregelingen worden zorginstellingen zelf verantwoordelijk
voor het vastgoedbeleid, waardoor de risico’s zijn toegenomen en de professionalisering en
strategische beslissingen omtrent het vastgoedbeleid een belangrijkere rol moeten gaan spelen.
Tegelijkertijd is het zorgvastgoed gedurende de crisisjaren uitgegroeid tot een nieuwe ‘assetclass’ als
gevolg van een gebrek aan aantrekkelijke investeringsproducten binnen de vastgoedmarkt. Binnen
deze nieuwe beleggingscategorie is er nog weinig kennis en inzicht aanwezig omtrent de
marktwaardebepaling van het vastgoed. Dit onderzoek is daarom voornamelijk gericht op het
verschaffen van inzicht in de marktwaardebepaling van zorgvastgoed bij strategische
vastgoedbeslissingen voor zowel zorginstellingen als beleggers, waarbij de nadruk is komen te liggen
op de inkomsten en de verschillende kasstromen bij de exploitatie van het verpleeghuis. De kernvraag
van het onderzoek is beantwoord aan de hand van een literatuurstudie en twee verschillende
interviewronden, bestaande uit semigestructureerde kwalitatieve interviews met zowel zorginstellingen
als beleggers. De eerste interviewronde heeft voornamelijk gezorgd voor een verdieping op de
informatie uit de literatuurstudie, door het in beeld te brengen van de verschillende inkomsten binnen
de exploitatie van het verpleeghuis, waarbij in de tweede interviewronde getoetst is of deze inkomsten
gebruikt kunnen worden binnen de marktwaardebepaling van het zorgvastgoed. Uiteindelijk is hiermee
een aanzet gegeven tot een marktwaardemodel voor de marktwaardebepaling van het verpleeghuis.
De (centrale) onderzoeksvraag van het onderzoek was:
“Op welke wijze kan een marktwaarde van (bestaand) zorgvastgoed binnen de care sector in
Nederland worden bepaald aan de hand van een gestandaardiseerde waarderingsmethodiek, ten
behoeve van aan- en verkoop of strategische financieringsdoeleinden van zorgvastgoed?”

Ontwikkelingen binnen de care sector en relevantie marktwaardebepaling
Tijdens de literatuurstudie zijn allereerst de ontwikkelingen binnen de care sector in beeld gebracht,
zodat vervolgens de relevantie van de marktwaardebepaling gekoppeld kon worden aan bepaalde
strategieën binnen het strategische vastgoedbeleid van zowel zorginstellingen als beleggers. Op basis
van de literatuurstudie blijkt dat de care sector momenteel onderhevig is aan een transitiefase van een
centrale aanbodsregeling naar een gereguleerde marktwerking in combinatie met een nieuw systeem
van prestatiebekostiging, over een periode van 2012 tot en met 2018. Met de invoering van de
zorgzwaartepakketten verschuift de vergoeding van een capaciteitsgebonden vergoeding naar een
cliëntgebonden vergoeding. Het zorgzwaartepakket (ZZP) omschrijft het type cliënt (het cliëntprofiel),
de omvang van de zorg en een beschrijving van de zorg. Het nieuwe systeem is voornamelijk gericht
op een kostenbesparing, waarbij een tweetal maatregelingen zijn genomen. Allereerst heeft de
overheid een scheiding doorgevoerd tussen wonen en zorg voor de lagere zorgzwaartepakketten
(ZZP VV 1 tot en met 3 en 25% van ZZP VV 4), de extramuralisering. Bij de extramuralisering worden
de wooncomponent en de verblijfscomponent uit het integrale zorgzwaartepakket gehaald. De tweede
overheidmaatregel is het afschaffen van het bouwregime, waardoor de kapitaallastenvergoeding op
basis van de nacalculatie wordt afgeschaft en er een normatieve vergoeding, gekoppeld aan de
geleverde prestaties, stapsgewijs wordt ingevoerd, bestaande uit de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Daarnaast wordt de normatieve inventariscomponent (NIC) ingevoerd voor de
vergoeding van de inventaris.
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De nauwe relatie tussen productie/bezettingsgraad en de hoogte van de kapitaalslasten zorgt voor
een afname in de kredietwaardigheid van zorginstellingen en daarmee een verschuiving in het
risicoprofiel van zorgvastgoed. De kabinetsmaatregelingen hebben tot gevolg dat zorgorganisaties
afhankelijk worden van de vraag uit de markt, waarbij het vastgoedbeleid omtrent de exploitatie van
het zorgvastgoed steeds belangrijker blijkt te worden. Hetgeen kansen oplevert bij de
professionalisering van het vastgoedbeleid van zorgorganisaties en beleggers, waarbij de
marktwaardebepaling het startpunt vormt voor een strategische vastgoedbeleid en
vastgoedbeslissingen.
Binnen dit onderzoek is gekeken vanuit twee verschillende perspectieven, namelijk dat van
zorginstellingen en beleggers, omdat beide partijen eigenaar kunnen zijn van het zorgvastgoed. Voor
zorginstellingen is de marktwaardebepaling alleen noodzakelijk bij strategische beslissingen omtrent
aan- en verkoop en strategische (her)financiering van het zorgvastgoed. Voor beleggers daarentegen
is de marktwaardebepaling ook relevant gedurende de exploitatiefase, namelijk om te bepalen in
hoeverre de verstrekte lening wordt gedekt door de waarde van het vastgoed, dus het risico wat wordt
gelopen indien een zorginstelling onverhoopt ophoudt te bestaan en er gezocht moet worden naar een
alternatieve aanwending van het zorgvastgoed.
Binnen het onderzoek is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de definitie van het marktwaardebegrip
vanuit de Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), omdat deze definitie momenteel het meest
wordt gebruikt binnen de praktijk. De definitie van het begrip marktwaarde is als volgt:
“De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen
op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden
hebben gehandeld.”

De kenmerken van zorgvastgoed en de inkomstenbenadering
Gedurende de literatuurstudie is gebleken dat het voor de marktwaardebepaling van het verpleeghuis
belangrijk is om te kijken naar de kenmerken van het zorgvastgoed, alvorens de meest geschikte
waarderingsmethodiek voor het verpleeghuis kan worden bepaald.
Het (bestaande) zorgvastgoed binnen de care sector kenmerkt zich als specifiek incourant vastgoed.
De specifieke eigenschappen van het verpleeghuis, zoals bredere gangen, kleinere wooneenheden,
etc., hebben tot gevolg dat de verhandelbaarheid afneemt en het zorgvastgoed (nagenoeg) alleen
geschikt is voor een specifieke bedrijfsuitvoering. Daarnaast is er ook sprake van een relatief laag
transactievolume doordat het zorgvastgoed een nieuwe beleggingscategorie betreft, welke bovendien
is ontstaan tijdens een periode waarin het totale beleggingsvolume is gedaald als gevolg van de
algehele malaise op de vastgoedmarkten. Het verpleeghuis sluit hierdoor goed aan bij de kenmerken
van exploitatie gebonden vastgoed, waarbij bepaalde elementen van het verpleeghuis goed
vergelijkbaar zijn, maar er vooralsnog sprake is van een beperkte markt.
Binnen de literatuurstudie is er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende
benaderingsmethodieken voor een marktwaardebepaling, zijnde de comparatieve-, kosten- en
inkomstenbenadering. Binnen de zorgvastgoedmarkt is er momenteel weinig sprake van ‘market
evidence’, waardoor de comparatieve benaderingsmethodiek moeilijk toepasbaar is door een gebrek
aan referentietransacties. Daarnaast is de kostenbenadering minder geschikt voor de
marktwaardebepaling doordat hierbij nauwelijks tot geen sprake is van een directe relatie met markt,
maar alleen via marktgegevens van kosten. De inkomstenbenadering daarentegen is wel geschikt
voor de marktwaardebepaling van het verpleeghuis, omdat hierbij voornamelijk wordt gekeken naar de
toekomstige opbrengstmogelijkheden van het vastgoed. De inkomstenbenadering is hierdoor de
enige benaderingsmethodiek die relevant is voor de marktwaardebepaling van zorgvastgoed.
Uit de literatuur blijkt dat de toekomstige opbrengsten binnen de inkomstenbenadering in de praktijk
meestal tot uitdrukking worden gebracht in een markthuur per vierkante meter, hetgeen echter alleen
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(direct) toepasbaar is bij courant vastgoed. Op basis van de specifieke kenmerken van het
verpleeghuis, als zijnde exploitatie gebonden vastgoed, is tijdens de literatuurstudie geconcludeerd
dat een directe vergelijking in de markt niet mogelijk is door een gebrek aan voldoende
referentietransacties. De markthuur voor het verpleeghuis moet hierdoor op een indirecte wijze
bepaald worden via de draagkrachthuurmethode, waarmee kan worden bepaald welk deel van de
inkomsten kan worden gebruikt om de huur of kapitaalslasten van te betalen.

Eerste interviewronde met zorginstellingen
Om de draagkrachthuurmethode toe te kunnen passen binnen de marktwaardebepaling van
zorgvastgoed was het echter eerst van belang om de inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van
het verpleeghuis in beeld te brengen. Gedurende het onderzoek is de nadruk hierdoor voornamelijk
komen te liggen op de inkomsten binnen de zorg, waarbij de inkomsten binnen de exploitatie van het
verpleeghuis in beeld zijn gebracht door middel van kwalitatieve interviews met zorginstellingen.
Uit de interviews met zorginstellingen is gebleken dat het type zorgorganisatie dat het verpleeghuis
exploiteert bepalend is voor de inkomsten die gegenereerd kunnen worden, waarbij er een
onderscheid gemaakt kan worden tussen reguliere zorginstelling en particuliere instellingen. Het
verschil tussen beide instellingen ontstaat bij de extra voorzieningen en comfort die geboden worden
in een particuliere instelling. Daarnaast kunnen beide type zorgorganisaties worden onderverdeeld in
toegelaten en niet-toegelaten instellingen op basis van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).
Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) kan een geïndiceerde cliënt op vier verschillende manieren
aanspraak maken op Wlz-zorg, namelijk via het ZZP (eerste aanspraak), via het volledig pakket thuis
of modulair pakket thuis (tweede aanspraak), via thuiszorgelementen (derde aanspraak) of via het
persoonsgebonden budget (vierde aanspraak). De eerste, tweede en derde aanspraak worden altijd
geleverd door een toegelaten instelling en de vierde aanspraak kan alleen worden geleverd door een
niet-toegelaten instelling.

Exploitatie verpleeghuis

reguliere zorginstelling
(toegelaten)

ZZP
+
NHC en NIC

reguliere of particuliere
zorginstelling
(toegelaten)

VPT
+
particuliere kasstroom

particuliere zorginstelling
(niet-toegelaten)

Persoonsgebonden budget
+
particuliere kasstroom

MPT
+
particuliere kasstroom

Figuur 1 Drie verschillende exploitatievormen van het verpleeghuis

Op basis van de Wlz-vergoedingen kan vervolgens een verdeling worden gemaakt in drie
verschillende exploitatievormen van het verpleeghuis, namelijk een exploitatie met kasstromen op
basis ZZP, NHC en NIC (toegelaten instelling), een exploitatie met kasstromen op basis van het vpt of
mpt (toegelaten instelling) en een exploitatie met kasstromen op basis van het persoonsgebonden
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budget (niet-toegelaten instelling), zie figuur 1. Een belangrijk onderscheid dat hierbij gemaakt kan
worden is dat bij de eerste exploitatievorm de cliënt is opgenomen in een instelling, waarbij de
overheid betaalt voor de zorg-, verblijfs- en wooncomponent, en bij de overige twee exploitatievormen
de cliënt woonachtig is in de thuisomgeving, waarbij de overheid betaalt voor de zorg en de cliënt voor
de huur en extra servicediensten (particulier kasstromen zoals weergegeven in figuur 1). Waarbij de
thuisomgeving kan worden gedefinieerd als zijnde de eigen woning of een kamer die wordt gehuurd
binnen een instelling.

Tweede interviewronde met beleggers
Nadat de inkomsten en kasstromen binnen de exploitatie van het verpleeghuis volledig in beeld zijn
gebracht, is tijdens de tweede interviewronde getoetst in hoeverre de draagkrachthuurmethode, op
basis van de inkomsten uit de exploitatie van het verpleeghuis, kan worden toegepast binnen de
marktwaardebepaling van zorgvastgoed.
Uit de interviews met beleggers is gebleken dat beleggers voornamelijk investeren in intramuraal
zorgvastgoed, bestaande uit reguliere verpleeghuizen en (exclusievere) particuliere huizen. In de
toekomst verwachten beleggers dat de meeste investeringen gedaan zullen gaan worden in regulier
zorgvastgoed wat voornamelijk is gericht op het middensegment van de zorgmarkt. Hierbij kijken
beleggers voornamelijk vanuit de inkomstenbenadering voor het bepalen van de marktwaarde van
zorgvastgoed. Zo geven twee van de drie beleggers aan voornamelijk te kijken naar de onderliggende
cashflow, waarbij de derde belegger hoofdzakelijk kijkt naar de vergelijking met een alternatief
scenario middels de comparatieve benaderingsmethodiek.
Gedurende de interviews geven beleggers aan dat de zorgcomponent momenteel is losgekoppeld van
de kapitaalslastenvergoeding, hetgeen een extra inzicht oplevert in de vergoedingen die
zorginstellingen ontvangen voor het zorgvastgoed. Zo kijken beleggers bij reguliere instellingen
voornamelijk of de NHC-component in relatie staat tot de markthuur en bij particuliere instelling wordt
voornamelijk gekeken naar de betaalbaarheid van de cliënt, doordat de cliënt naast de huur en extra
servicediensten, ook een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg aan het Centraal
administratiekantoor (CAK). Een van de beleggers benadrukt hierbij dat er een nuance moet worden
aangebracht bij de prognose van de inkomsten bij zorginstellingen, omdat het overheidsbeleid omtrent
de Wlz-vergoedingen in de toekomst kan veranderen.
Vanaf 2018 heeft de overheid de intentie om de zorgzwaartepakketten één integraal tarief te laten
vormen. Uit de interviews blijkt dat met het bepalen van de markthuur op basis van de totale
inkomsten (inclusief de vergoeding vanuit de zorg) een realistischer beeld kan ontstaan van de
exploitatie van het verpleeghuis, waardoor verpleeghuizen onderling ook beter met elkaar vergeleken
kunnen worden. Daarnaast geven beleggers aan dat de marktwaardebepaling op basis van exploitatie
gebonden vastgoed ook toepasbaar is bij particuliere instellingen, waarbij de cliënt zelf een bijdrage
betaalt aan huur en eventueel aan extra servicediensten.
Indien het scheiden van wonen en zorg door de overheid wordt doorgevoerd dan moeten alle cliënten
in zowel een particuliere als reguliere instelling huur gaan betalen. Als een belegger eigenaar is van
het vastgoed kan de huur worden betaald vanuit de zorginstelling, via een hoofdhuurovereenkomst, of
direct vanuit de cliënt. Uit de interviews met beleggers blijkt dat bij een directe verhuur aan de cliënt
het risico lager is, doordat de kasstroom blijft bestaan indien de zorginstelling onverhoopt ophoudt te
bestaan, echter geven beleggers de voorkeur aan een hoofdhuurovereenkomst. Beleggers geven
hierbij aan voornamelijk te willen investeren in een duurzame huursituatie van de zorginstelling, omdat
wordt geïnvesteerd voor de langere termijn.
Op basis van de uitkomsten vanuit de tweede interviewronde is geconcludeerd dat het bepalen van de
markthuur aan de hand van een draagkrachthuurmethode toepasbaar is bij de marktwaardebepaling
voor verschillende zorgorganisaties. Daarnaast sluit de huidige markthuurbepaling op basis van de
totale inkomsten uit het exploitatie gebonden vastgoed ook aan op de eventuele toekomstige
veranderingen binnen het zorgstelsel.
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Aanzet marktwaardemodel zorgvastgoed
Uit de literatuurstudie blijkt dat binnen de inkomstenbenadering de marktwaarde op basis van twee
verschillende gestandaardiseerde waarderingsmethodieken kan worden bepaald, zijnde de
kapitalisatiemethode (BAR-methode) en de discounted cashflow (DCF) methode. Binnen beide
waarderingsmethodieken wordt in de praktijk, zoals eerder beschreven, de markthuur meestal tot
uitdrukking gebracht in een markthuur per vierkante meter. Op basis van het onderzoek moet echter
geconcludeerd worden dat de totale markthuur voor het verpleeghuis eerst op een indirecte manier
bepaald moet worden, middels de draagkrachthuurmethode, alvorens de markthuur per vierkante
meter kan worden toegepast in de verschillende waarderingsmethodieken binnen de
inkomstenbenadering.
Daarnaast blijkt uit de literatuurstudie dat geen van beide gestandaardiseerde waarderingsmethodieken binnen de inkomstenbenadering volledig geschikt is voor de marktwaardebepaling van
het verpleeghuis, echter kunnen de methoden het beste worden gecombineerd, zodat de
marktwaarde zo nauwkeurig mogelijk bepaald kan worden.

Conclusie
Bij de marktwaardebepaling van het verpleeghuis aan de hand van gestandaardiseerde
waarderingsmethodieken moet gebruik worden gemaakt van de draagkrachthuurmethode, waarmee
wordt bepaald welk deel van de inkomsten uit de exploitatie van het verpleeghuis kan worden
aangewend om de huisvestingslasten of huur van te betalen. Waarbij inzicht in de totstandkoming van
de markthuur cruciaal is voor de marktwaardebepaling. Tegelijkertijd is de markthuurbepaling ook
essentieel voor de duurzame exploitatie van het verpleeghuis, waarbij getoetst kan worden of deze
markthuur ook daadwerkelijk draagbaar is voor de zorgexploitant. Een lange looptijd van een
huurcontract met een te hoge markthuur levert immers een verhoogt risico voor zowel de
zorgexploitant als de belegger en is daarom niet wenselijk.
De nadruk van het onderzoek ligt hierdoor voornamelijk op het verschaffen van inzicht in de inkomsten
die worden gegenereerd tijdens de exploitatie van het verpleeghuis, de markthuurbepaling, en de
samenhang binnen de marktwaardebepaling. Hierdoor zijn echter de exploitatiekosten en de
rendementsbepaling van het verpleeghuis buiten beschouwing gelaten. Zowel beleggers als
zorginstellingen wordt sterk aanbevolen om gebruik te maken van een integrale benadering van de
inkomsten uit de exploitatie van het verpleeghuis, omdat hierdoor beter kan worden ingespeeld op de
toekomstige ontwikkelingen omtrent de Wlz-vergoedingen en verpleeghuizen beter met elkaar
vergeleken kunnen worden.
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beslissingen omtrent de aan- en verkoop en voor een strategische financiering van zorgvastgoed,
waarbij de marktwaarde een startpunt vormt voor een strategisch vastgoedbeleid.
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Graag wil ik allen bedanken die mij hebben geholpen door input te leveren, mij te begeleiden, sturing
te geven en/of aan te moedigen. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Jos Smeets en Stephan
Maussen, die mij als eerste en tweede begeleider hebben begeleid, kritische kanttekeningen hebben
geplaatst en waardevolle adviezen hebben gegeven. Daarnaast wil ik ook Dave Hendriks bedanken,
voor de persoonlijke begeleiding, het stimuleren van mijn leerproces en het tegelijkertijd ook voor het
bieden van kansen om mijzelf verder te ontwikkelen binnen Savills. Een tweede collega die ik zeer
dankbaar ben is Patrick Oudshoorn, allereerst voor zijn uitgebreide persoonlijke begeleiding
gedurende de werkzaamheden binnen Savills en voor de waardevolle ondersteuning en begeleiding
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en mijn vriendin Lisa Boomkens bedanken, zonder hun had ik dit onderzoek niet kunnen schrijven.
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en probleemstelling
1.1 Achtergrond en actualiteit
Het Nederlandse zorgstelsel is momenteel onderhevig aan een aantal ingrijpende wijzigingen. Door
het invoeren van de principes van (gereguleerde) marktwerking en integrale prestatiebekostiging,
waarbij de kosten voor de zorgverlening worden gerelateerd aan de daadwerkelijk geleverde
productie, ondergaat de gehele sector een forse systeemwijziging. Het doel van deze transitie is om
op een efficiëntere wijze meer en kwalitatief hoogwaardiger zorg te verlenen.
1

In de afgelopen tien jaar heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een sterke groei in
de uitgaven gekend, zo zijn de uitgaven van €18,6 miljard in 2002 gestegen naar €27,5 miljard in 2012
(Ministerie van VWS, 2013a). De stijgende kosten voor de zorg zijn voornamelijk toe te schrijven aan
een toenemend aandeel ouderen en de snel stijgende vraag naar zorg als gevolg van een steeds
ouder wordende bevolking. Zo telt de groep 65-plussers momenteel ongeveer 2,7 miljoen mensen, de
verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn toegenomen tot 4,6 miljoen. Het aandeel senioren neemt
hierdoor van 17 procent van het totaal toe tot 27 procent, waarbij de regionale verschillen echter groot
zijn (Vastgoedmarkt, 2015). Daarnaast is de AWBZ sinds de inwerkintreding voortdurend uitgebreid
met aanvullende regels en voorzieningen om in te kunnen spelen op verschillende maatschappelijke
trends. Door de huidige uitgavengroei in samenhang met complexiteit van de regelgeving is het stelsel
momenteel financieel onhoudbaar geworden, waardoor nieuwe sturingstechnieken binnen de
langdurige zorg noodzakelijk zijn.
De hervorming van de langdurige zorg is een omvangrijke operatie. Om te kunnen voorzien in de
veranderde behoefte zijn de zorg en ondersteuning die op grond van de huidige Wet maatschappelijke
ondersteuning, de AWBZ en de Wet op de jeugdzorg wordt verleend, opnieuw gedefinieerd en
ingevoerd. Het kabinet tracht met de doorgevoerde hervormingen om de AWBZ terug te brengen naar
haar oorspronkelijke doel, namelijk het verzekeren van bijzondere ziektekosten voor mensen met een
zwaardere zorgvraag (Aedes-Actiz kcwz, 2014) Daarnaast wil de overheid de langdurige zorg en
ondersteuning meer laten aansluiten bij de ontwikkelingen en eisen van deze tijd. Zowel in de
ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg als in de gehandicaptenzorg is een trend
waarneembaar van langere actieve participatie en een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
wat ook tot uitdrukking komt in woonvormen die beter passen bij de individuele wensen en
mogelijkheden van cliënten (Ministerie van VWS, 2014). Met deze transitie wil het kabinet dat de groei
voor de kosten binnen de zorg worden afgevlakt in de periode tot 2018, waardoor de continuïteit van
de zorg en ondersteuning voor alle burgers en cliënten gewaarborgd kan blijven.

1.2 Aanleiding
Voor zorginstellingen die zorg met verblijf leveren is vastgoed een belangrijk bedrijfsmiddel. De
huidige systeemwijzigingen binnen de langdurige zorg hebben een groot effect op het vastgoed van
organisaties. Het beleid ten aanzien van het vastgoed werd tot voor kort in hoge mate bepaald door
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het College Bouw Zorginstellingen
(CBZ) en wat betreft de bekostiging van de kapitaallasten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Zorginstellingen liepen in het oude systeem geen enkel risico op hun vastgoedinvesteringen, door een
sluitend geheel van regelgeving bestaande uit de wettelijke ziektekostenverzekeringen, de Wet
Toelating Zorginstellingen (Wtzi) met onder meer het bouwregime, en de prijs regulering in het kader
van de Wet Marktordening Gezondheidszorg op basis waarvan de kapitaallasten volledig werden
1

De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) regelt de volgende soorten zorg: ‘Begeleiding’,
‘Behandeling’, ‘Persoonlijke verzorging’, ‘Verpleging’, ‘Kortdurend verblijf’ en ‘Verblijf’. De AWBZ is per 1 januari
2015 komen te vervallen, huidige cliënten behouden echter hun AWBZ-zorgindicatie voor ‘Verblijf’, op basis van
hun zorgzwaartepakket (Ministerie van VWS, 2015). Vanaf 2015 zullen nieuwe cliënten vallen onder de Wet
langdurige zorg (Wlz).
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vergoed. Het gevolg was dat de kosten van de zorginstelling niet relevant waren, waardoor
organisaties op het gebied van huisvesting eerder gericht waren op maximalisatie dan op
optimalisatie. De keerzijde van dit inmiddels achterhaalde stelsel is dat er weinig vrijheid van handelen
is voor zorginstellingen.
Door het vervallen van het bouwregime en het verbreden van de prestatiegerichte bekostiging naar de
huisvesting zijn zorginstellingen zelfstandig verantwoordelijk voor hun vastgoed en de al dan niet te
nemen investeringsbeslissingen. Het vastgoed krijgt hierdoor in toenemende mate een strategische
positie, wat tot gevolg heeft dat instellingen (en toezichthoudende overheidsorganen) behoefte
hebben aan inzicht in de strategische waarde van het vastgoed. Waardoor er binnen de zorgsector in
toenemende mate vraag is naar een marktwaardebepaling van zorgvastgoed. Zorgaanbieders zullen
in de toekomst meer met elkaar moeten concurreren, waarbij de prijs-kwaliteit verhouding van de
geleverde zorg een cruciale factor is.

1.3 Probleemstelling
De noodzaak om de marktwaarde te kunnen bepalen van het vooralsnog incourante zorgvastgoed
wordt steeds belangrijker voor verschillende belanghebbenden. Momenteel wordt de waarde van
zorgvastgoed alleen gebruikt als waarde die relevant is voor de organisatie zelf. Deze waarde wordt
bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht in een boekwaarde, WOZ-waarde of herbouwwaarde voor de
opstalverzekering.
In het kader van de professionalisering van het vastgoedmanagement van zorgvastgoed is een
marktwaardebepaling van belang voor zowel zorginstellingen als beleggers. Een WOZ-waarde of een
getaxeerde waarde voor de brandverzekering zijn bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met een
marktwaarde en kunnen daarmee een onjuist startpunt voor dergelijke strategische besluitvorming
zijn. Door meer inzicht te verschaffen in de marktwaarde kunnen zorginstellingen en beleggers
strategische keuzes maken ten aanzien van het (bestaande) zorgvastgoed. Daarnaast kan inzicht in
de marktwaardebepaling ook bijdragen aan meer transparantie binnen de zorgvastgoedmarkt,
waardoor de zorgvastgoedmarkt kan uitgroeien tot een volwaardige beleggersmarkt.

1.4 Doelstelling
Dit onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken van een marktwaardebepaling van zorgvastgoed,
toegesneden op de care sector en in het bijzonder verpleeghuizen. Hierbij zal onderzoek gedaan
worden naar geschikte bestaande waarderingsmethodieken die gebruikt kunnen worden voor de
marktwaardebepaling van het verpleeghuis. Door meer inzicht en transparantie te verschaffen
rondom de totstandkoming van de marktwaarde van zorgvastgoed kunnen zorginstellingen beter
strategische beslissingen nemen omtrent de aan- en verkoop of de strategische financiering van
zorgvastgoed. Daarnaast kan het onderzoek ook bijdragen aan de totstandkoming van een
‘volwassen’ beleggersmarkt met voldoende vraag en aanbod van zorgvastgoed.
Het onderzoek is gericht op de beantwoording van de volgende (centrale) vraag:
“Op welke wijze kan een marktwaarde van (bestaand) zorgvastgoed binnen de care sector in
Nederland worden bepaald aan de hand van een gestandaardiseerde waarderingsmethodiek, ten
behoeve van aan- en verkoop of strategische financieringsdoeleinden van zorgvastgoed?”
Uit deze centrale vraag zijn de volgende elementen te herleiden:




Marktwaarde (en de mogelijke bijdrage hiervan aan strategisch vastgoedbeleid);
Zorgvastgoed binnen de care sector in Nederland (in de vorm van een verpleeghuis);
Gestandaardiseerde waarderingsmethodiek
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Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Welke ontwikkelingen doen zich momenteel voor binnen de care sector en wat is de invloed
daarvan op zorgvastgoed?
2. Hoe kan marktwaarde gedefinieerd worden?
3. In welke situaties (strategieën) is een marktwaardebepaling van zorgvastgoed relevant?
4. Welke gestandaardiseerde benaderingsmethodieken kunnen worden toegepast bij een
marktwaardebepaling?
5. Wat zijn de kenmerken van zorgvastgoed binnen de care sector en is er een verschil tussen
courant en incourant zorgvastgoed met betrekking tot de marktwaardebepaling?
6. Is er een bestaande benaderingsmethodiek met bijbehorende waarderingsmethodieken
geschikt voor een marktwaardebepaling van het zorgvastgoed, of kunnen deze
waarderingsmethodieken met enkele aanpassingen toepasbaar gemaakt worden voor de care
sector?
7. Welke inputvariabelen zijn van belang voor de marktwaardebepaling?
8. Welke inzichten bieden de uitkomsten van het marktwaardemodel (zoals bedoeld onder 6)
voor de marktwaardebepaling van het zorgvastgoed?

1.5 Afbakening
Dit onderzoek is gericht op de huisvesting van verblijfszorg binnen de care sector en specifiek van de
verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT), ook wel ‘ouderenzorg’ genoemd. Er is voor de care sector
gekozen omdat de stelselwijzigingen die zijn doorgevoerd binnen de langdurige zorg de meeste
impact hebben op deze sector. Omwille van de leesbaarheid worden begrippen als (zorg)instellingen,
zorgorganisatie of zorgaanbieder door elkaar gebruikt. Deze begrippen hebben betrekking op de
rechtspersonen dan wel het geheel van rechtspersonen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend,
met als hoofdactiviteit het leveren van zorg met verblijf in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
De langdurige zorg binnen de care sector wordt in dit onderzoek gedefinieerd als zorg die wordt
geleverd over een periode langer dan één jaar.
In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘waardering’ en ‘taxatie’. Waarbij
een waardering kan worden omschreven als een waardebepaling die door een belegger intern wordt
bepaald (van Gool, Jager, Theebe, & Weisz, 2007). Een taxatie kan worden omschreven als een
waardebepaling door een externe partij (van Gool et. al, 2007). In dit onderzoek zullen deze begrippen
omwille van de leesbaarheid echter door elkaar worden gebruikt, de waardebepaling zal echter
betrekking hebben op de definitie van het begrip taxatie.
Het onderzoek heeft als doel de marktwaarde van zorgvastgoed te bepalen, ten behoeve van aan- en
verkoop of strategische financieringsbeslissingen. Indien sprake is van strategisch vastgoedbeleid
heeft dit betrekking op de strategische beslissingen omtrent de aan- en verkoop of strategische
financiering van zorgvastgoed.
Tot slot vormt het begrip ‘zorgvastgoed’ een containerbegrip. In dit onderzoek heeft de terminologie
betrekking op het vastgoed in de vorm van een verpleeghuis, zowel regulier als particulier. De
eigendomsvorm in een verpleeghuis kan echter verschillen namelijk doordat het vastgoed in eigendom
is van een zorginstelling of dat de zorginstelling het vastgoed huurt en het eigendom is van een
belegger. Binnen dit onderzoek is gekozen voor het verpleeghuis, omdat de marktwaarde hiervan
moeilijk is vast te stellen en de vraag naar een gefundeerde marktwaardebepaling de komende jaren
alleen maar toe zal nemen als gevolg van de vergrijzing.

18

Literatuuronderzoek

Aanleiding en onderzoeksopzet
Hoofdstuk 1

Zorgvastgoed care sector in een gewijzigd speelveld
Hoofdstuk 2
(vraag 1)

Relevantie marktwaardebepaling vastgoed care
Hoofdstuk 3
(vraag 2, 3 en 4)

Toepasbaarheid bestaande methodiek
marktwaardebepaling op care zorgvastgoed
Hoofdstuk 4
(vraag 5 en 6)

Aanzet voor een marktwaardemodel zorgvastgoed
Hoofdstuk 5 deel I
(vraag 7)

Aanzet voor een marktwaardemodel zorgvastgoed
Hoofdstuk 5 deel II
(vraag 8)

Interviewronde
Ronde 1
Zorginstellingen

Interviewronde
Ronde 2
Beleggers

Conclusies en aanbevelingen
Hoofdstuk 6
Praktijkonderzoek

Figuur 1 Onderzoeksopzet

19

1.6 Methode onderzoek
Onderzoeksopzet
Deze studie vindt plaats over de periode van mei 2015 tot mei 2016 en heeft als doel om een bijdrage
te leveren aan het vergroten van inzicht in de totstandkoming van de marktwaardebepaling van een
verpleeghuis binnen de care sector. Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Gedurende het
onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een literatuurstudie twee verschillende interviewronden,
met verschillende onderzoekseenheden. Figuur 1 geeft de onderzoeksopzet weer.
Om de eerste zes deelvragen te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een
literatuurstudie. Tijdens de literatuurstudie zal worden ingegaan op de ontwikkelingen binnen de care
sector, toegespitst op het verpleeghuis, de relevantie van de marktwaardebepaling voor zowel
zorginstelling als beleggers, het marktwaardebegrip, de verschillende benaderingsmethodieken en de
gestandaardiseerde waarderingsmethodieken. De literatuurstudie zal de basis vormen van het
daadwerkelijke onderzoek.
Om deelvraag zeven te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews.
Hierbij zullen kwalitatieve interviews worden afgenomen tijdens een eerste interviewronde met
zorginstellingen. Het doel van de eerste interviewronde is om voor een verdieping te zorgen op de
gevonden informatie tijdens de literatuurstudie. Dit kwalitatieve onderzoek zal voornamelijk
explorerend van aard zijn vanwege de complexiteit van de materie, en het feit dat er vrijwel geen
cijfermatige informatie beschikbaar is (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). Om de
betrouwbaarheid van de data-analyse van de interviews te vergroten zal na de uitwerking van de
interviews (in de vorm van een samenvatting) getoetst worden bij de geïnterviewde of de informatie
correct is samengevat.
Om deelvraag acht te kunnen beantwoorden zal een tweede interviewronde plaatsvinden met
beleggers. Het doel van de tweede interviewronde is om te toetsen of de uitkomsten vanuit de eerste
interviewronde kunnen worden gebruikt binnen de marktwaardebepaling van het verpleeghuis,
waardoor de interne validiteit van het onderzoek zal worden verhoogd. Tot slot zullen ook de
resultaten uit de data-analyse van de tweede interviewronde getoetst worden door de samenvattingen
opnieuw voor te leggen aan de geïnterviewde met de vraag of de informatie correct is.
Onderzoekseenheden
De onderzoekseenheden bestaan uit twee verschillende groepen, bestaande uit mensen werkzaam
bij een zorginstelling en beleggers. Uit de eerste groep worden twee personen, die werkzaam zijn bij
een zorginstelling, benaderd voor de eerste interviewronde. Voor de tweede interviewronde worden
drie personen geïnterviewd die werkzaam zijn bij een vastgoedbeleggingsinstelling. Bij het onderzoek
is sprake van een doelgericht steekproef op basis van de kenmerken van de populatie. Het
selectiecriterium voor de eerste interviewronde is het beschikken over kennis met betrekking tot de
inkomsten binnen de zorg en het vastgoedbeleid en de strategie van de zorginstelling. Het
selectiecriterium voor de tweede interviewronde is het beschikken over kennis met betrekking tot de
waardering van commercieel vastgoed.
Meetinstrumenten en dataverzameling
Tijdens het onderzoek worden meerdere kwalitatieve meetinstrumenten ingezet. Er worden audioopnamen van de interviews gemaakt om achteraf de interviews te kunnen analyseren. Voor de
interviews is een interviewleidraad gemaakt, zie bijlage 1. Daarnaast worden samenvattingen gemaakt
om te kunnen toetsen of de informatie met betrekking tot het kwalitatieve interviews correct is
samengevat. Een overzicht van de samenvattingen is te zien in bijlage 2.
Het onderzoek kent een gefaseerde onderzoeksopzet waarbij dataverzameling en data-analyse elkaar
afwisselen. Tijdens dit onderzoek worden verschillende bronnen geraadpleegd voor de
dataverzameling, bestaande uit een literatuurstudie en twee kwalitatieve interviewronde, zoals eerder
is beschreven in de onderzoeksopzet.
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1.7 Relevantie
Het onderzoek valt binnen het theoretisch kader van methodes voor waarderingen van zorgvastgoed.
Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling van methodes voor een
marktwaardebepaling van zorgvastgoed binnen de care sector. Momenteel is er nog nauwelijks
onderzoek gedaan naar de toepassing van een gestandaardiseerde waarderingsmethodieken voor
het bepalen van de marktwaarde van zorgvastgoed.
Naast de wetenschappelijke relevantie heeft dit onderzoek ook een praktische relevantie omdat het
meer inzicht verschaft in de marktwaardebepaling van zorgvastgoed. Meer kennis in de
totstandkoming is zowel bevorderlijk voor zorginstellingen als voor overige belanghebbenden,
bijvoorbeeld beleggers, financiers, de overheid of andere bestuursorganen. Dit onderzoek kan een
meerwaarde vormen voor deze momenteel nog ‘onvolwassen’ beleggersmarkt voor zorgvastgoed.

1.8 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is met behulp van de aanleiding en probleemschets de doelstelling van het onderzoek
bepaald. Voor het bereiken van de doelstelling zijn hoofdvragen en deelvragen geformuleerd. In de
onderzoeksopzet is de structuur van het onderzoek aangegeven. Waarna het onderzoek op een
aantal punten wordt afgebakend om daarmee voldoende diepgang te bereiken. Tot slot wordt de
relevantie van het onderzoek aangetoond.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg. Dit hoofdstuk
behandeld de hervorming van de langdurige zorg, het Scheiden van Wonen en Zorg, de
extramuralisering en de invoering van de normatieve componenten ten behoeve van de
kapitaallastenvergoeding. Tevens zijn hierbij de consequenties van de systeemwijzigingen voor het
zorgvastgoed beschreven.
In hoofdstuk 3 zal worden beschreven waarom een marktwaardebepaling relevant is voor
zorginstellingen en overige marktpartijen. Daarnaast zal worden toegelicht waarom het waardebegrip
van belang is voor het bepalen van de marktwaarde en zal de definitie van de marktwaarde worden
bepaald. Tot slot zal er worden ingegaan op de verschillende benaderingsmethodieken.
In hoofdstuk 4 wordt er onderscheid gemaakt tussen courant en incourant zorgvastgoed, op basis van
de kenmerken van de zorgvastgoedmarkt kan vervolgens de meest geschikte benaderingsmethodiek
met de bijbehorende gestandaardiseerde waarderingsmethodieken worden bepaald. Waarbij zal
worden ingegaan op de aanpassingen die gedaan moeten worden voor de marktwaardebepaling van
zorgvastgoed.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten uit het praktijkonderzoek, op basis van twee kwalitatieve
interviewronden, beschreven. Bij de eerste interviewronde met zorginstellingen ligt de nadruk
voornamelijk op de verschillende inkomsten die worden gegenereerd bij de exploitatie van het
verpleeghuis, omdat deze bepalend zijn voor de markthuurbepaling. Vervolgens worden de
uitkomsten uit de eerste interviewronde gedurende een tweede interviewronde met beleggers getoetst
op de toepasbaarheid binnen de marktwaardebepaling van het verpleeghuis. Tot slot zulllen in
hoofdstuk 6 de conclusie en de aanbevelingen worden beschreven. Bij de conclusie zal antwoord
worden gegeven op de onderzoeksvraag.
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Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen binnen de langdurige zorg
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk verschaft een overzicht van het kader van de veranderde wet- en regelgeving
waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt, waarbij antwoord gegeven wordt op de vraag welke
ontwikkelingen zich momenteel voordoen binnen de care sector en wat de invloed daarvan is op
zorgvastgoed. Allereerst zal de opbouw van de Nederlandse zorgsector uiteen worden gezet (2.2).
Ten tweede zullen de huidige ontwikkelingen binnen de zorg worden besproken en wat de invloed
ervan is op de huisvesting (2.3). Vervolgens worden de kenmerken van zorgvastgoed toegelicht,
alvorens de consequenties van de gereguleerde marktwerking in combinatie met de
prestatiebekostiging voor de huisvesting in kaart gebracht kunnen worden (2.4). Het hoofdstuk wordt
afgerond met een samenvatting en conclusie (2.5).

2.2 De Nederlandse gezondheidszorg
De Nederlandse gezondheidszorg kan worden opgedeeld in twee categorieën, namelijk de ‘cure’ en
‘care’ sector. De cure sector is gericht op het genezingsproces, het voorkomen, behandelen en
genezen vormt hierbij de hoofdzaak. Zorgvastgoed uit de cure sector kenmerkt zich als zijnde een
ziekenhuis, huisartsenpraktijk of revalidatiecentrum. De care sector is gericht op het verzorgen en
verplegen in instellingen en/of in de thuissituatie. Kenmerkend voor deze sector is dat de duur van de
zorg langer is dan een periode van één jaar (Aedes-Actiz kcwz, 2014). Binnen de langdurige zorg
bestaan er drie verschillende categorieën, namelijk de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de gehandicaptenzorg (GHZ). Dit onderzoek zal zich richten op
zorgaanbieders binnen de verpleging- en verzorgingssector (VV), omdat deze sector naar verwachting
op korte termijn de grootste impact op het gebied van huisvesting zal ondervinden door de veranderde
wet- en regelgeving. De thuiszorg wordt hierbij buiten beschouwing gelaten omdat het onderzoek
hoofdzakelijk gericht zal zijn op het verpleeghuis. De verpleging, verzorging en thuiszorgsector vormt
momenteel de grootste kostenpost binnen de langdurige zorg, zie figuur 2.

Geestelijke
gezondheidszorg
(GGZ); 2.754; 10%

Gehandicaptenzorg
(GZ); 8.893; 34%

Verzorging &
Verplegingssector +
Thuiszorg (VVT);
14.638; 56%

Figuur 2 Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, in miljoenen (CBS, 2015)
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2.3 De invloed van veranderende regelgeving op zorgvastgoed care sector
Door de overheidsmaatregelingen wordt de groei in de kosten voor de zorg afgevlakt over de periode
tot 2018, waardoor de langdurige ondersteuning en zorg betaalbaar moeten blijven (Ministerie van
VWS, 2013b). Vanaf eind jaren ’90 is er voor gekozen om van de langdurige zorg vraag gestuurd te
maken, waarbij de persoonsgebonden bekostiging een essentiële rol heeft gekregen. Middels de
introductie van verschillende maatregelingen tracht het kabinet de doelmatigheid van de zorg te
vergroten, waardoor er binnen het nieuwe zorgstelsel op een efficiëntere wijze meer hoogwaardige
zorg verleend kan worden.
2.3.1. Scheiden wonen en zorg en Extramuralisering
De term ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ is geïntroduceerd in het regeerakkoord van kabinet-Rutte I
(Grootswagers, 2015), waarmee de eerste stap is gezet in de richting van het nieuwe systeem van de
prestatiebekostiging. Met het Scheiden van Wonen en Zorg wil de overheid de publieke bekostiging
van ‘verblijf’ verminderen en de vergoeding koppelen aan de zorgzwaarte van de cliënt. Het doel van
deze bekostigingswijze is dat de vergoeding voor de zorg wordt betaalt op basis van een
2
zorgzwaartepakket , hierna te noemen ZZP, waardoor de cliënt die een ZZP krijgt toegewezen
centraal komt te staan binnen de zorg en niet de instelling (NZa, 2009b). Het zorgzwaartepakket is
een integraal pakket dat aansluit bij de kenmerken en zorgbehoefte van de cliënt. Het omschrijft het
type cliënt (het cliëntprofiel), de omvang van de zorg en een beschrijving van die zorg. Daarnaast
bepaalt een ZZP de hoogte van de vergoeding voor de geleverde zorg door zorgaanbieders (NZa,
2016c). Door de invoering van de ZZP’s verschuift de vergoeding van een capaciteitsgebonden
vergoeding naar een cliëntgebonden vergoeding. De lagere ZZP’s behoren tot een lichtere zorgvraag
en de hogere ZZP’s vallen onder de zware zorgvraag. Het Scheiden van Wonen en Zorg heeft
betrekking op cliënten met een lage zorgzwaarte indicatie en houdt in dat de wooncomponent, oftewel
het wonen, geen onderdeel meer is van het integrale zorgzwaartepakket (Aedes-Actiz kcwz, 2014);
(NZa, 2012). De cliënt is verantwoordelijk geworden voor zijn eigen woonlasten en krijgt daarbij een
integraal zorgpakket.
Na de val van Kabinet-Rutte I is de term Scheiden van wonen en zorg in het Lenteakkoord vervangen
door de term ‘Extramuralisering’. De Extramuralisering betekent dat zowel de wooncomponent (het
wonen) als ook de verblijfscomponent (de diensten) uit het integrale zorgzwaartepakket bij cliënten
met een lichte zorgzwaarte indicatie worden gehaald, zie Tabel 1 (Aedes-Actiz kcwz, 2014).

2

Voor de sector verpleging en verzorging (VV) wordt er onderscheid gemaakt in 10 verschillende ZZP’s. De
indicaties ZZP VV 1 - 8 behoren tot de langdurige zorg en ZZP VV 9 - 10 tot de kortdurende zorg, zie bijlage 3
(NZa, 2013)
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Onderdeel ZZP-prijs

Zorgcomponent
functies)

(zorg,

AWBZ-

Persoonlijke verzorging**
Verpleging**
Begeleiding individueel**
Begeleiding groep
(dagbesteding)**
Behandeling**

Verblijfscomponent (diensten)

Schoonmaakservice
Maaltijdservice
Receptie-, restaurant-,
winkelvoorziening, magazijn,
logistiek, was service, geestelijke
verzorging, etc.

Wooncomponent (wonen)

Gas, water, licht (eigen
appartement)*
Gas, water, licht (algemene
ruimte)
Huurdersonderhoud*
Eigenaarsonderhoud

(Nog) geen onderdeel ZZP-Prijs

Inventaris vergoeding
(nacalculatie
en
vanaf
geleidelijk NIC’s)

2015

Inventaris

Kapitaallastenvergoeding
(nacalculatie
en
vanaf
geleidelijk NHC’s)

2012

Kapitaallasten
Algemene ruimte
Kapitaallasten
Individuele ruimten*

Tabel 1 Verschil tussen ‘Scheiden Wonen en Zorg’ en ‘Extramuralisering’ (Aedes-Actiz kcwz, 2014)
* Onderdelen bij het Scheiden van Wonen en Zorg waarvoor de cliënt zelf voor moet gaan betalen naast het
integrale zorgzwaartepakket.
** Onderdelen bij Extramuralisering waarvoor geïndiceerd wordt binnen ZZP 1-3 + ZZP 4 (25%)
De kosten voor beheer, verzekeringen, heffingen en de onroerende zaakbelasting worden niet vergoed via de
normatieve huisvestingscomponent en vormen een onderdeel van de zorgzwaartepakketten (Aedes-Actiz kcwz,
2014).

In 2013 is de extramuralisering gestart voor de ZZP’s VV 1 en 2, waarna in 2014 de regeling is
doorgevoerd voor ZZP VV 3. Dit betekend dat voor cliënten met een lichte zorgvraag het verblijf in een
instelling (intramuraal) niet meer mogelijk is. Cliënten moeten langer zelfstandig blijven wonen, buiten
de muren van een instelling (extramuraal). Per 1 januari 2016 is een kwart van ZZP VV 4 ook
geëxtramuraliseerd, zie figuur 3 (Aedes-Actiz kcwz, 2014).
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Figuur 3 Extramuralisering van lagere ZZP’s VV 1-3 + (25%) ZZP VV 4 (Grootswagers, 2015)

Met de invoering van de extramuralisering zijn de geldstromen binnen de vastgoedexploitatie
veranderd. Zo moet de cliënt zelf huur gaan betalen binnen de nieuwe extramurale setting, zie
kasstromen figuur 4. Eventueel kan er naast de huur ook sprake zijn van een extra bijdrage voor extra
servicediensten die geboden worden door de zorgaanbieder. De overheid betaald nu echter alleen de
zorgcomponent.
Binnen de intramurale setting blijft de situatie gelijk, zie kasstromen figuur 5. De cliënt betaalt hierbij
alleen een eigen bijdrage voor de zorgcomponent, aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De
overheid betaald de overige kosten voor het wonen en het verblijf. In sommige gevallen kan er sprake
zijn van een bijdrage voor extra servicediensten die worden aangeboden door de zorgaanbieder.

Vastgoedbelegger
of financier

Cliënt

Zorginstelling
Huur

Huur + servicediensten

Zorgcomponent

Optioneel: Huurtoeslag

Overheid
Eigen bijdrage voor de zorg (aan CAK)

Figuur 4 Kasstromen situatie extramurale zorg
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Optioneel:
servicediensten
(activiteiten, luxere
maaltijden, etc)

Vastgoedbelegger
of financier

Cliënt

Zorginstelling
Huur

Zorgcomponent
Verblijfscomponent

Huurtoeslag

Overheid
Eigen bijdrage voor de zorg (aan CAK)

Figuur 5 Kasstromen situatie intramurale zorg

2.3.2. Kapitaallastenvergoeding
Een tweede belangrijke kabinetsmaatregel met betrekking tot zorgvastgoed is de afschaffing van het
zogenaamde ‘bouwregime’ in 2009. Gedurende het bouwregime vormde het vastgoed een integraal
onderdeel van de zorg. Zorginstellingen konden een vergunning aanvragen bij het College bouw
zorginstellingen (CBZ), waardoor ze na goedkeuring niet meer verantwoordelijk waren voor de
bouwkosten. Binnen dit oude systeem stond de overheid volledig garant voor de vergoeding van de
kapitaallasten. De vergoeding vindt plaats op basis van een nacalculatie, waarbij de vergoeding
afhankelijk is van de aanwezigheid van een bed. Zorginstellingen lopen hierdoor geen enkel financieel
risico, zelfs niet wanneer het gebouw (grotendeels) leeg staat. Met het afschaffen van het bouwregime
worden zorgaanbieders echter wel zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het
zorgvastgoed, de kapitaallasten worden hier nog niet in meegenomen. In de periode van 2012 tot
2018 vindt er een transitieperiode plaats, waarin een individuele vergoeding voor de kapitaallasten op
basis van nacalculatie wordt afgebouwd en er een normatieve vergoeding, gekoppeld aan de
geleverde prestaties, stapsgewijs wordt ingevoerd, zie tabel 2.
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn rente, afschrijvings- en instandhoudinguitgaven van investeringen in en instandhouding
van gebouwen en grond (NZa, 2015).

Tabel 2 Invoering Normatieve huisvestingscomponent en Normatieve inventariscomponent (NZa, 2015)
Jaar

Budget
kapitaallasten
o.b.v.
nacalculatie

Budget Normatieve
huisvestingscomponent
(NHC)

Budget
inventaris o.b.v.
nacalculatie

Budget Normatieve
inventariscomponent
(NIC)

2011

100%

0%

-

-

2012

90%

10%

-

-

2013

80%

20%

-

-

2014

70%

30%

100%

0%

2015

50%

50%

50%

50%

2016

30%

70%

30%

70%

2017

15%

85%

15%

85%

2018

0%

100%

0%

100%
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Het overheidsbeleid is er op gericht dat de zorgzwaartepakketten vanaf 2018 één onderhandelbaar
prestatie gebonden tarief vormen, waarin de vergoeding voor de huisvesting en de zorg zijn
geïntegreerd. Met de invoering van de Normatieve huisvestingscomponent (NHC) in 2012 zal de
huisvestingscomponent geleidelijk aan worden ingevoerd. Daarnaast zal er met ingang van 2015
3
stapsgewijs een Normatieve inventariscomponent (NIC), voor de vergoeding van de inventaris , aan
de zorgzwaartebekostiging worden toegevoegd (NZa, 2015).
Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
De NHC is een productiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende nieuw) bouw en
instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over
de gehele levenscyclus van een nieuwebouw AWBZ-voorziening, rente, afschrijvings- en
instandhoudingsuitgaven bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm, de
kosten te dekken (NZa, 2015)
Normatieve inventariscomponent (NIC)
De NIC is een productiegebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve
vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris
de rente en afschrijvingskosten bij een bezittingsgraad van 97% en een vastgestelde investeringsnorm, de
kosten te dekken (NZa, 2015)

Door deze kabinetsmaatregel worden zorginstellingen geleidelijk aan zelf verantwoordelijk voor hun
vastgoed en de exploitatie ervan, waardoor zowel de vrijheid als de risico’s rondom het
vastgoedbeleid toe zullen nemen. Zo betekent een leegstand hoger dan 3% dat de vergoeding voor
de zorgaanbieder ontoereikend is voor het dekken van de kosten voor de huisvesting en inventaris
(NZa, 2012). Zorgorganisaties worden op deze manier afhankelijk van de vraag uit de markt in plaats
van het geleverde aanbod aan de markt.

2.4 De consequenties voor de huisvesting care sector
De zorgaanbieders binnen de VV-sector beschikken momenteel over circa 11,7 miljoen m² bruto
vloeroppervlak (BVO) in hun portefeuille, waarvan 3,9 miljoen m² BVO verpleeghuizen en 7,8 miljoen
m² BVO verzorgingshuizen (zie tabel 1). Het zorgvastgoed binnen de verpleging- en verzorgingssector
bestaat uit verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Het zorgvastgoed is over het algemeen gesitueerd
in een woonwijk binnen de bebouwde kom. Het (oorspronkelijke) verzorgingshuis biedt huisvesting
met intramurale zorg voor cliënten met een lagere zorgzwaarte indicatie (ZZP VV 1 - 3 + 25% van
ZZP VV 4), welke zal komen te vervallen als gevolg van de extramuralisering. Het verpleeghuis
daarentegen is gericht op intramurale zorg voor cliënten met een hogere zorgzwaarte indicatie
(ZZP VV 5 - 8). Binnen dit onderzoek zal echter alleen worden ingegaan op het zorgvastgoed, als
zijnde een verpleeghuis, waarbij intramurale zorg wordt geboden.
Tabel 3 Kerngegevens huisvesting care instellingen (CBS Statline, 2015; EIB, 2012)

Ouderzorg

Aantal zorgorganisaties

Omvang portefeuille in
miljoen m² bvo

Capaciteit verblijf in
plaatsen

473

11,7

162.040

2.4.1. Leegstand zorgvastgoed
Met de invoering van de Extramuralisering is de toegang tot een verzorgingshuis beperkt, waardoor de
instroom van nieuwe cliënten stopt. Door de afwezigheid van nieuwe cliënten en het overlijden of het
eventueel verzwaren van de zorgzwaartebehoefte bij bestaande cliënten is er sprake van een
leegloop binnen verzorgingshuizen. De leegloop zal tot gevolg hebben dat er een overcapaciteit aan
(leegstaand) zorgvastgoed ontstaat, volgens de Raad van de Leefomgeving komt dit neer op
3

De inventaris zijn roerende (medische) inventaris die in en om het gebouw aanwezig zijn. Hieronder vallen
meubels, computerapparatuur en –programmatuur, etc. (NZa, 2015)
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ongeveer 4 miljoen vierkante meter potentiele leegstaand (van Leeuwen, 2014). Het ministerie van
VWS (2013a) verwacht dat de regeling betrekking heeft op circa 57.700 mensen. Wat betekent dat de
cliënten, met een lage zorgzwaarte indicatie (ZZP VV 1 - 3 + 25% van ZZP VV 4), binnen een periode
van 5 jaar volledig uit het verzorgingshuis zullen stromen. Verzorgingshuizen komen hierdoor op korte
termijn (grotendeels of volledig) leeg te staan, wat tot gevolg heeft dat ze eventueel moeten sluiten.
Geconcludeerd kan worden dat het verzorgingshuis in haar bestaande vorm zal gaan verdwijnen en er
een alternatieve aanwending plaats moet vinden.
2.4.2. Toename in financiële risico’s
De Extramuralisering heeft naast de potentiële leegstand binnen verzorgingshuizen ook effect op de
zorgexploitatie van zorgorganisaties. Volgens PwC (2013) krijgen zorgaanbieders in 2018 naar
verwachting te maken met een gemiddelde omzetdaling van 11%. Het financiële risico op de
zorgexploitatie zal dus toenemen in de komende jaren. Daarnaast hebben de komst van de
prestatiebekostiging en de invoering van de NHC en NIC als gevolg dat zorginstellingen zelf
verantwoordelijk worden voor de exploitatie van het zorgvastgoed. Gedurende de transitieperiode
zullen de effecten minder zichtbaar zijn, maar vanaf 2018 dragen zorgaanbieders het volledige risico
omtrent de vastgoedexploitatie. Door de verschuiving van de centrale aanbodsregeling naar een
gereguleerde marktwerking is er meer sprake van concurrentie tussen verschillende zorgaanbieders.
Het zorgvastgoed gaat in de toekomst een steeds bepalendere rol spelen binnen deze
concurrentiepositie. Zo is de huisvesting van invloed op het zorgproces en op het welbevinden van de
cliënt. Daarnaast is de huisvesting belangrijk voor de uitstraling van de instelling, waarmee het invloed
uitoefent op de keuze van een cliënt en/of zijn vertegenwoordigers voor een specifieke zorgaanbieder
(Kösters, 2012). Om de financiële continuïteit van een instelling te kunnen waarborgen is het behoud
van bestaande en de instroom van nieuwe cliënten essentieel voor een gezonde exploitatie van een
instelling. Met de afnemende bezetting binnen verzorgingshuizen zal het exploitatierisico dus extra
toenemen voor zorgorganisaties met veel verzorgingshuizen in de vastgoedportefeuille.
2.4.3. Afwaardering van zorgvastgoed
De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek, op basis van de NHC-bekostiging per 2012,
heeft tot gevolg dat er voor de waardering van vastgoed moet worden overgegaan naar een
waardering op bedrijfseconomische grondslagen (Kösters, 2012). Afschrijvingen van zorgvastgoed
moeten worden berekent op basis van de economische gebruiksduur. Daarnaast moeten er ook
zogenaamde impairment-toetsen worden uitgevoerd. Een impairment-toets geeft inzicht in de reële
waarde van het vastgoed. Waardoor bijvoorbeeld de tegenvallende exploitaitieresultaten in de
toekomst als gevolg van de verwachte leegloop binnen verzorgingshuizen kunnen worden
meegenomen. Een negatief verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde moet worden
afgeboekt. Omdat de gemiddelde afschrijvingstermijn gemiddeld genomen erg lang zijn, zullen de
afschrijvingen flink stijgen (Kösters, 2012). Dit heeft een negatief gevolg voor de solvabiliteit van een
instelling. Eventuele afboekingen kunnen daarmee de kredietwaardigheid doen afnemen, waardoor er
een verschuiving in het risicoprofiel kan optreden (Grootswagers, 2015).
2.4.4. Financiering zorgvastgoed ouderenzorg
In het verleden, tijdens het bouwregime, hebben banken een primaire rol gespeeld bij de financiering
van zorgvastgoed. Met de volledige compensatie van de kapitaallasten kon zorgvastgoed gezien
worden als een risicoloze investering. Door de invoering van de gereguleerde marktwerking is het
risicoprofiel echter verschoven naar de individuele zorginstellingen. Met de invoering van de
Extramuralisering en de prestatiebekostiging is de onzekerheid rondom de vastgoedexploitatie
toegenomen, waardoor ook de solvabiliteit onder druk is komen te staan. De afname in de
kredietwaardigheid maakt dat commerciële financiers, zoals banken en beleggers, terughoudender
zijn geworden. Geldschieters kiezen vaker voor kortere looptijden van leningen en kortere rentevaste
perioden (WFZ, 2014). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat zorginstellingen op korte termijn in de
financiële problemen kunnen komen en verkleinen de mogelijkheden tot (her)financiering van het
zorgvastgoed.
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2.5 Samenvatting en conclusie
De care sector is momenteel onderhevig aan een aantal ontwikkelingen. Zo bevindt de verplegingsen verzorgingssector zich in een transitiefase van een centrale aanbodsregeling naar een
gereguleerde marktwerking in combinatie met een nieuw systeem van prestatiebekostiging. Het doel
van de overheid is om de cliënt centraal te stellen in plaats van de capaciteit van de instelling. Met de
invoering van de extramuralisering is het verblijf binnen een zorginstelling voor cliënten met een lichte
zorgvraag niet meer mogelijk en worden vergoedingen bepaald op basis van de zorgzwaarte indicatie.
In de periode van 2012 tot 2018 worden de individuele vergoedingen voor de kapitaallasten op basis
van nacalculatie geleidelijk afgebouwd en worden de normatieve vergoedingen die zijn gekoppeld aan
de geleverde prestaties stapsgewijs ingevoerd via de NHC en NIC.
Door de kabinetsmaatregelen van Kabinet-Rutte II is de financiële continuïteit van zorgaanbieders in
de verpleging en verzorgingssector onder druk komen te staan door de toenemende afhankelijkheid
van marktontwikkelingen. Het zorgvastgoed binnen de care sector kenmerkt zich in de vorm van
verpleeg- en verzorgingshuizen en is over het algemeen gesitueerd in een woonwijk binnen de
bebouwde kom. De komst van de extramuralisering zal de komende jaren leiden tot een leegloop
binnen verzorgingshuizen, wat resulteert in 4 miljoen vierkante meter potentiële leegstaand. Met de
invoering van de prestatiebekostiging zullen de risico’s omtrent het zorgvastgoed toenemen.
Daarnaast zullen er ook eenmalige afboekingen moeten worden gedaan wat een negatief gevolg zal
hebben op de solvabiliteit en daarmee ook de kredietwaardigheid van zorginstellingen. Tot slot
hebben de verschuiving in het risicoprofiel, de onzekerheid bij de vastgoedexploitatie en de
afgenomen kredietwaardigheid tot gevolg dat zorgaanbieders in de financiële problemen kunnen
komen en verkleinen daarmee de mogelijkheden tot (her)financiering van zorgvastgoed.
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Hoofdstuk 3 Relevantie marktwaardebepaling zorgvastgoed
3.1 Inleiding
Met de invoering van de gereguleerde marktwerking binnen de care sector worden zorginstellingen
gedwongen om hun vastgoed vanuit een andere optiek te gaan bekijken (Wessels, 2012). Zo moeten
instellingen zich in toenemende mate gaan gedragen als ondernemers, waarbij de waardebepaling
van zorgvastgoed een steeds grotere beslissingsfactor speelt bij het strategische vastgoedbeleid, en
daarmee de strategische bedrijfsvoering. De ontwikkelingen binnen het zorgstelsel hebben een grote
impact op het vastgoedbeleid van care instellingen. Consumenten zullen in de toekomst afhankelijk
van hun leefstijl en behoeften verschillende eisen stellen aan de door hen gewenste zorg en
huisvesting (Drenth, 2015). De centrale aanbodsturing zal verdwijnen waardoor het niet langer een
automatisme is dat het ‘oude’ zorgaanbod van care instellingen zal worden afgenomen door
zorgverzekeraars (Abrahams, 2009). De huisvestingslasten worden niet langer zonder risico vergoed
en zullen moeten worden terugverdiend uit de productie van de zorginstelling. Instellingen moeten
zelfstandig hun zorgvastgoed gaan beheren, wat betekent dat de opbrengsten uit de
vastgoedexploitatie gebruikt kunnen worden om het vastgoed op een efficiëntere wijze te laten
aansluiten bij het zorgproces of om de concurrentiepositie te verbeteren. De huidige samenstelling van
het nieuwe zorgstelsel dwingt instellingen om onderzoek te doen naar de verwachte opbrengsten. Als
gevolg van de marktwerking komt de nadruk steeds meer te liggen op het rendement van de instelling,
zo zal bijvoorbeeld de verwachte leegstand op termijn van invloed zijn op de balans van de instelling.
De verhouding tussen de productie/bezettingsgraad en de hoogte van de kapitaallasten komen
hierdoor in de toekomst steeds meer centraal te staan (Abrahams, 2009). Door de veranderingen in
de care sector wordt inzicht in de waarde steeds meer een vereiste om strategische beslissingen te
kunnen nemen omtrent het zorgvastgoed.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de relevantie van een marktwaardebepaling van (bestaand)
zorgvastgoed binnen de care sector en zal antwoord gegeven worden op deelvragen twee, drie en
vier. Momenteel is er een labyrint aan waardebegrippen aan het ontstaan binnen de care sector,
waardoor een duidelijk startpunt voor een strategische beslissing met betrekking tot de financiering,
aankoop of verkoop van zorgvastgoed niet meer vanzelfsprekend is. De relevantie van informatie over
de waarde voor een strategische beslissing is namelijk afhankelijk van het doel van de waardering, het
gekozen waardebegrip en de waarderingsmethodiek (Abrahams, 2009). Bij het verzekeren van een
opstal is bijvoorbeeld een andere waarde vereist dan bij het vaststellen van de marktwaarde of
boekwaarde. De strategie doe de zorginstelling voor ogen heeft is dus van doorslaggevend belang
voor het doel van de waardering en het waardebegrip wat hier vervolgens aan gekoppeld wordt. In dit
hoofdstuk zal allereerst een definitie worden gegeven van het begrip marktwaarde (3.2). Alvorens de
relevantie van een marktwaardebepaling kan worden bepaald aan de hand van twee verschillende
perspectieven, namelijk vanuit het perspectief van de vastgoedbelegger/financier of vanuit de
zorginstelling. Waarbij de marktwaardebepaling zal worden gekoppeld aan specifieke strategieën,
oftewel het doel dat de instelling of de belegger voor ogen heeft (3.5).Vervolgens zal een overzicht
worden gegeven van drie verschillende benaderingsmethoden die binnen de vastgoedsector gebruikt
kunnen worden voor een waardebepaling (3.5). Tot slot volgt een samenvatting en conclusie.

3.2 Definitie marktwaarde
Dit onderzoek is voornamelijk gericht op het bieden van een duidelijk startpunt voor een stragische
beslissing voor zowel zorginstelling als beleggers en financiers met betrekking tot het zorgvastgoed. In
het kader van dit onderzoek wordt daarom voor de definitie van het begrip marktwaarde aansluiting
gezocht bij het ‘Red Book’ van de Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS, 2014):
“De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen
op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden
hebben gehandeld.” (RICS, 2014, p. 10)
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Uit de definitie van de RICS kan herleid worden dat de marktwaarde in grote mate bepaald wordt door
de actuele situatie op de vastgoedmarkt, waardoor de gedefinieerde marktwaarde als duidelijk
startpunt kan fungeren voor een strategische beslissing met betrekking tot het zorgvastgoed.
Daarnaast is er voor de definitie van de RICS gekozen omdat deze bij kan dragen aan de
transparantie binnen de zorgvastgoedmarkt. Zo vormt de RICS een kader van uniformiteit en ‘best
practice’ in de uitvoering en levering van taxaties. De RICS heeft als doel om vertrouwen bij
opdrachtgevers en erkende gebruikers te creëren en deze personen te garanderen dat de taxatie door
een RICS-gekwalificeerde taxateur uitgevoerd wordt volgens de hoogste professionele standaarden.
Tot slot sluit de definitie van de RICS volledig aan bij de International Valuation Standards (IVS),
zoals gepubliceerd door de International Valuation Standards Council (IVSC) en bij de definitie van het
Nationaal Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT).

3.3 Relevantie van een marktwaardebepaling
Om inzicht te verschaffen in de relevantie van de marktwaarde is het van belang om inzicht te
verkrijgen in het doel van de waardering. In het kader van dit onderzoek zal er vanuit twee
verschillende perspectieven worden gekeken naar het doel van de waardering, met andere woorden
bij welke strategieën een marktwaardebepaling van zorgvastgoed relevant is. Binnen de
zorgvastgoedmarkt kan er sprake zijn van een scheiding tussen eigendom en gebruik. Het
zorgvastgoed kan op verschillende manieren worden gefinancierd. In de meeste gevallen is het
vastgoed in eigendom van de zorginstelling en wordt het vastgoed, al dan niet gedeeltelijk,
gefinancierd door een externe financier. De afgelopen jaren wordt echter in toenemende mate
voorkeur gegeven aan de situatie waarin het vastgoed in eigendom is van een belegger en de
zorginstelling het vastgoed huurt. Deze verschillende situaties hebben echter geen betrekking op een
verschil in marktwaarde, of het vastgoed nu als beleggingsproduct wordt gezien of als gebruiksobject,
de transactieprijs voor het vastgoed blijft gelijk (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos, & French,
2003).
3.3.1. Relevantie marktwaardebepaling voor de zorginstelling
De marktwaardebepaling is niet bij alle strategieën even relevant voor een zorginstelling. Zo is het
bepalen van de marktwaarde bijvoorbeeld niet interessant gedurende de exploitatiefase. De
strategieën waarbij wel inzicht in de marktwaarde is vereist zijn:
-

Gedurende aan- en/of verkoopfase, waarin het vastgoed wordt aangekocht of wordt uitgebreid
met meerdere vierkante meters.
Of bij een strategische (her)financiering van het zorgvastgoed

Allereerst is de marktwaarde van belang voor een zorginstelling, omdat het informatie geeft over de
mogelijkheden tot aan- of verkoop. Zo kan de marktwaarde worden vergeleken met de
beleggingswaarde, oftewel het ‘worthconcept’, dat het zorgvastgoed heeft voor de instelling. Het
worthconcept reflecteert de waarde die een belegger of investeerder zelf hecht aan een object en
wordt daarom ook wel de beleggingswaarde genoemd. Deze waardering staat los van de waardering
van overige marktpartijen (Berkhout & Zwart, 2013). Bij het worhtconcept kunnen persoonlijke
omstandigheden een rol spelen en kunnen de koper en/of de verkoper drang voelen. Voor een
zorginstelling zou er sprake kunnen zijn van een hogere worth omdat het object een bijzondere
betekenis kan vervullen, bijvoorbeeld in het productieproces. Binnen het nieuwe zorgstelsel drukken
overtollige vierkante meters op de balans van zorginstellingen en hebben instellingen een impuls
gekregen om op zoek te gaan naar de marktwaarde van het zorgvastgoed. Het optimaliseren van het
strategische vastgoedbeleid is belangrijker geworden, waarbij de zorginstelling zich moet gaan
gedragen als een investeerder. Zo zal een investeerder overgaan tot verkoop wanneer de marktprijs
gelijk of hoger is dan de door hem geschatte contante waarde van toekomstige cashflows dat het
vastgoedobject zal opbrengen. In het omgekeerde geval zal hij tot aankoop overgaan wanneer de
marktprijs gelijk of hoger is dan de inschatting van de individuele worth (Ten Have, 2013a). De
marktwaarde is voor zorginstellingen (en/of investeerders) dus relevant omdat het informatie en inzicht
verschaft in de mogelijkheden tot aan- of verkoop van het zorgvastgoed.
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Marktprijs
De marktprijs is het bedrag waarop de balans wordt bereikt tussen de bied- en laatprijs en er een transactie tot
stand komt (Berkhout & Zwart, 2013, p. 25).
Individuele worth
De maximale biedprijs van een individuele koper of de minimale laatprijs van een individuele verkoper die
rekening houdt met alle beschikbare informatie en daarmee tot de meest relevante prijs komt. (Ten Have,
2013a, p. 37).

Ten tweede wil een zorgaanbieder graag inzicht in de marktwaarde ten behoeve van strategische
(her)financiering. In het oude systeem van een volledige vergoeding van de kapitaallasten was er
geen impuls om de boekwaarde aan te passen voor de marktontwikkelingen binnen de care sector
(Willems, 2014). Door de hervormingen is de solvabiliteit en kredietwaardigheid van zorginstellingen
afgenomen en is er sprake van een nauwe relatie tussen productie/bezettingsgraad en de hoogte van
de kapitaallasten. Door het gestegen risicoprofiel van zorginstellingen verstrekken banken niet meer
vanzelfsprekend
kapitaal,
waardoor
er
een
behoefte
ontstaat
aan
alternatieve
financieringsmogelijkheden. De marktwaarde kan hierbij een strategisch startpunt vormen voor de
financiering van zorgvastgoed door een externe kapitaalverstrekker. Een zorginstelling zou er
bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het zorgvastgoed af te stoten, om het vervolgens terug te huren
van een vastgoedbelegger, via een zogenaamde sale-lease-back constructie. Op deze manier kan de
zorginstelling het vrij gekomen kapitaal benutten om op een andere manier te (her)investeren in de
verbetering van het zorgproces (Wessels, 2012). De marktwaarde geeft hierbij de verwachting weer
van de marktprijs en vormt hierbij dus het startpunt voor een strategische beslissing omtrent de
financiering van het vastgoed.

3.3.2. Relevantie marktwaardebepaling voor de vastgoedbelegger
Niet alleen voor een zorginstelling is het waarderen tegen marktwaarde relevant, ook voor
vastgoedbeleggers en potentiële financiers heeft een marktwaardebepaling voordelen. Zo geven
activa, gewaardeerd tegen marktwaarde, een beter beeld van de waarde van de bezittingen van de
onderneming op een bepaalde waardepeildatum. Voor de vastgoedbelegger of financier vormt de
marktwaarde een belangrijk aspect bij de risico-inschatting bij verwerving en exploitatie van het
zorgvastgoed, dit komt tot uitdrukking in de volgende strategieën:
-

Bij de aan- en verkoopfase, waarin het vastgoed wordt aangekocht of wordt uitgebreid met
meerdere vierkante meters.
Of gedurende de exploitatiefase, waarbij het zorgvastgoed wordt verhuurd aan een
zorginstelling.

Bij de aan- en verkoopfase is de marktwaarde, net als voor een zorginstelling, relevant omdat het
informatie geeft over de verhouding met betrekking tot de beleggingswaarde of de ‘worth’. Zo moet de
marktprijs in overeenstemming zijn met de marktwaarde van het object, waardoor het rendement op
de investering kan worden gemaximaliseerd (van Gool et. al, 2007). Een vastgoedbelegger of
financier kan pas overgaan tot investeren indien een bepaalde rendementseis kan worden behaald.
Tijdens de exploitatiefase is de marktwaarde van belang voor de risico-inschatting, zo wil de
investeerder graag de dekkingswaarde kunnen vaststellen. De dekkingswaarde (loan to value) geeft
aan in hoeverre de verstrekte lening wordt gedekt door de waarde van het vastgoed (Berkhout &
Zwart, 2013). Het bepalen van de marktwaarde is dus van belang voor het inzicht in het risico wat een
vastgoedbelegger of financier loopt indien een zorginstelling onverhoopt ophoudt te bestaan en er
gezocht moet worden naar een alternatieve aanwending voor het vastgoed.
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3.4 Benaderingsmethodieken voor een marktwaardebepaling
Om de marktwaarde, zoals die is gedefinieerd in paragraaf 3.2, te bepalen zijn er verschillende
waarderingsmethodieken te onderscheiden. Binnen de literatuur worden de gestandaardiseerde
waarderingsmethodieken door verschillende auteurs ingedeeld in categorieën, waarbij sommige
waarderingstechnieken binnen meerdere categorieën kunnen worden ondergebracht. De drie
categorieën van benaderingen zijn (Ten Have, 2013; Lusht, 2001; Willems, 2014):
3.4.1. De comparatieve benadering
De comparatieve benaderingsmethode is gebaseerd op ‘market evidence’, doordat deze methode
uitgaat van een vergelijking van in de markt gerealiseerde transacties van een of meerdere
vergelijkbare objecten of enkele variabelen van deze soortgelijke objecten (Abrahams, 2009).
Uitgangspunten binnen de vergelijkingsmethode zijn; transactieprijzen vormen een geschikte indicatie
voor de marktprijzen en vergelijkbare objecten worden voor vergelijkbare prijzen verkocht. Waarbij de
transactieprijzen worden aangepast voor de verschillende factoren die afwijken van de recentelijke
transactie referenties (Ten Have, 2013; Lusht, 2001; Willems, 2014). Het probleem met deze
uitgangspunten binnen incourante markten is echter dat de zogenaamde economische ‘one-price-rule’
minder goed is toe te passen (Lusht, 2001). Het gebruik van deze methode kan binnen incourante
markten leiden tot grote verschillen tussen de transactieprijs en de marktwaarde (Willems, 2014).
3.4.2. De kostenbenadering
De kosten benaderingsmethode gaat uit van de productiekosten, waarbij de waarde van de grond
wordt toegevoegd en er correcties plaatsvinden voor afschrijvingen (Ten Have, 2013a). De
kostenbenaderingsmethodiek is moeilijk te relateren aan de marktwaarde van een object (Lusht,
2001). Deze waarderingsmethodiek wordt daarom vaak alleen toegepast in het geval er geen of
beperkte vergelijking met de marktgegevens mogelijk is. Echter is er wel sprake van een indirecte
relatie op termijn, aangezien de markt effect heeft op de productiekosten (indien de vraag toeneemt
en het aanbod gelijk blijft zullen de productiekosten stijgen en andersom).
3.4.3. De inkomstenbenadering
De inkomstenbenadering gaat uit van de opbrengsten die met het object worden gegenereerd om de
marktwaarde te bepalen (van der Geer, 2006). Het uitgangspunt van deze benadering is dat de
inkomsten (die voor een gebruiker als kosten gelden) worden omgezet in een kapitaalbedrag. Met
andere woorden hoeveel kapitaal kan er geïnvesteerd worden om een bepaald rendement te
verkrijgen. Volgens Lusht (2001) vormt de inkomstenbenadering een verwachting van de toekomst
waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen, welke per definitie onvolmaakt en onnauwkeurig zijn,
waardoor de uitkomsten van de inkomstenbenadering kunnen afwijken van de overige
waarderingsmethodieken. Binnen de inkomstenbenadering zijn verschillende methodieken te
onderscheiden, welke veelvuldig in de praktijk worden toegepast, zijnde; de Bruto
Aanvangsrendementmethode (BAR-methode), de Netto Aanvangsrendementmethode (NAR-methode)
en de discounted cashflowmethode (DCF-methode). De BAR- en NAR-methoden maken gebruik van
twee observeerbare prijzen binnen een redelijke courante markt, namelijk de huurprijs en de
transactieprijs (Willems, 2014). De DCF-methode is in grote mate afhankelijk van aannames die
worden gedaan, echter wordt deze methode veel gebruikt omdat het een goed inzicht geeft in de
toekomstige kasstromen van een object, waarbij rekening wordt gehouden met het risicoprofiel van
een investeerder en de waarde die veranderd als gevolg van tijd (Willems, 2014). De DCF-methode
wordt daarom veel gebruikt bij objecten die minder courant en meer heterogeen zijn (van der Geer,
2006).
Bij het kiezen van een geschikte waarderingsmethodiek voor een bepaald object is het van belang dat
er gekeken wordt naar de kenmerken van het te waarderen object. Zo kunnen de waarderingen die tot
stand komen met de verschillende waarderingsmethodieken sterk van elkaar afwijken.
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3.5 Samenvatting en conclusie
Zorginstellingen binnen de care sector moeten zich in toenemende mate gaan gedragen als
ondernemers, zo hebben de ontwikkelingen binnen de zorg een enorme impact op het vastgoedbeleid
van de zorginstellingen. De marktwaardebepaling voor het zorgvastgoed speelt hierdoor een steeds
grotere beslissingsfactor bij het strategische vastgoedbeleid en dus de strategische bedrijfsvoering.
Binnen de care sector is momenteel een labyrint van waardebegrippen aan het ontstaan die gebruikt
worden als startpunt voor een strategische beslissing. De relevantie van informatie over de waarde
voor een strategische beslissing is echter afhankelijk van het doel van de waardering, het
waardebegrip en de gekozen waarderingsmethodiek. Binnen dit onderzoek zal er worden uitgegaan
van de marktwaarde, waarbij aansluiting is gezocht bij de definitie van de Royal Institute of Chartered
Surveyors, de RICS:
“De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen
op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden
hebben gehandeld.”
Binnen de zorgvastgoedmarkt kan het vastgoed op verschillende manieren worden gefinancierd en
kan er sprake zijn van een scheiding tussen eigendom en gebruik. Binnen dit onderzoek wordt
daarom vanuit twee verschillende perspectieven gekeken naar de relevantie van de
marktwaardebepaling, zijnde vanuit de belegger of financiers van het zorgvastgoed en vanuit de
zorginstelling. Voor beleggers en financiers is de marktwaarde van belang bij aan- en
verkoopbeslissingen, maar ook gedurende de exploitatiefase, bijvoorbeeld indien de zorginstelling
plotseling ophoudt te bestaan en er een alternatieve aanwending voor het vastgoed moet worden
gezocht. Voor de zorginstelling is de marktwaarde niet in alle strategieën even relevant. De
marktwaarde kan echter wel het startpunt van een strategische beslissing vormen tijdens de aan- en
verkoopfase of bij een strategische (her)financiering van het zorgvastgoed.
De marktwaarde binnen de vastgoedsector kan door middel van drie verschillende
benaderingsmethoden worden bepaald, namelijk; de comparatieve benadering, de kostenbenadering
en de inkomstenbenadering. In het volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de meest
geschikte waarderingsmethodiek om de marktwaarde van zorgvastgoed te bepalen.
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H4 Waarderingsmethodieken
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk zal inzicht geven in de meest geschikte gestandaardiseerde waarderingsmethodiek om
de marktwaarde van zorgvastgoed te kunnen bepalen, waarbij antwoord gegeven wordt op deelvraag
vijf en zes. Allereerst zal er worden ingegaan op de kenmerken van de markt voor zorgvastgoed,
waarbij onderscheid zal worden gemaakt tussen courant en incourant vastgoed (4.2). Waarna
vervolgens de meest geschikte benaderingsmethodiek voor het zorgvastgoed kan worden bepaald
(4.3) en er dieper kan worden ingegaan op de bijbehorende waarderingsmethodieken (4.4). Tot slot
volgt een samenvatting en conclusie (4.5).

4.2 Kenmerken zorgvastgoed binnen de care sector
Binnen de vastgoedmarkt, waarbinnen ook het zorgvastgoed valt, kan er onderscheid worden
gemaakt tussen courant en incourant vastgoed (van Gool et. al, 2007). Onder courant vastgoed
worden objecten verstaan die makkelijk verhandelbaar zijn en over het algemeen direct vergelijkbaar
zijn met referentietransacties, mits er voldoende referentietransacties hebben plaatsgevonden. Voor
incourante vastgoedobjecten zijn er vaak minder of geen referentietransacties, omdat deze objecten
dusdanig specifiek zijn dat de verhandelbaarheid zeer gering is (van der Geer, 2006). De courantheid
van een object wordt bepaald door de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het vastgoed, waarbij
het als maatstaaf geldt voor het aantal transacties dat plaatsvindt. Om de meest geschikte
waarderingsmethodiek voor het verpleeghuis te bepalen is het van belang om inzicht te krijgen in de
courantheid van het zorgvastgoed. Hieronder zal daarom verder worden ingegaan op de courantheid
van de verschillende typen vastgoed binnen de care sector.
Binnen de care sector kan er, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2, onderscheid gemaakt worden
tussen vastgoed wat is gericht op de extramurale of intramurale zorg. Volgens een rapport van de
TNO (2009) is het zorgvastgoed binnen de care sector onder te verdelen in drie type vastgoed,
zijnde:
-

A-specifiek vastgoed
Specifiek vastgoed
Specialistisch vastgoed

A-specifiek vastgoed kenmerkt zich door woningen/verblijfsvoorzieningen met lichte aanpassingen ten
opzichte van reguliere woningbouw. Dit type vastgoed kan worden verkocht of verhuurd als woning en
is derhalve te beschouwen als courant vastgoed. Onder deze categorie vallen voornamelijk de
ouderwoningen, waaronder ook (oorspronkelijke) verzorgingshuizen, waarvan de diensten met
betrekking tot de zorg geëxtramuraliseerd zijn of worden (Willems, 2014). Het zorgvastgoed met
betrekking tot de intramurale zorg, waaronder de verpleeghuizen, kan worden geclassificeerd als
specifiek of gespecialiseerd vastgoed. Specifiek vastgoed betreft woningen met ingrijpende
aanpassingen. Door de specifieke eigenschappen is het mogelijk om zorgservice en diensten te
leveren, waardoor het vastgoed zich onderscheid van reguliere woningbouw (TNO, 2009).
Voorbeelden van dergelijke specifieke eigenschappen van zorgvastgoed zijn bredere gangen voor het
verplaatsen van bedden, kleine kamers die moeilijk verhuurd kunnen worden als losse appartementen
en de installaties die vaak algemeen eigendom zijn. Ook beschikken veel kamers niet over sanitaire
voorzieningen en/of een eigen keuken. Specialistisch vastgoed kan op geen enkele wijze meer
worden vergeleken met reguliere woningbouw, dit vastgoed kenmerkt zich door specialistische
voorzieningen waar veiligheid en beveiliging centraal staan (TNO, 2009). Het vastgoed binnen de
intramurale zorg kenmerkt zich dus door de specifieke eigenschappen, waardoor de
verhandelbaarheid van dit type vastgoed afneemt en het vastgoed over het algemeen meer als
incourant vastgoed kan worden beschouwd (Willems, 2014).
Bij incourant vastgoed kan onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende soorten vastgoed,
namelijk incourante objecten die per definitie niet vergelijkbaar zijn en incourante objecten waarvan
bepaalde elementen wel vergeleken kunnen worden, maar waar een beperkte markt voor is (van der
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Geer, 2006). Het verpleeghuis kan echter worden getypeerd als een specifiek object waarbij bepaalde
elementen vergelijkbaar zijn, maar waar vooralsnog een beperkte markt voor is. Zo is het totale
transactievolume dat wordt geïnvesteerd in zorgvastgoed relatief laag, dit is grotendeels te verklaren
doordat het zorgvastgoed (met als definitie: vastgoed dat wordt gehuurd door een zorginstelling)
getypeerd kan worden als een relatief nieuwe beleggingscategorie. Het zorgstelsel bevindt zich
momenteel in een transitiefase, waarbij het stelsel van overheidsuitgave drastisch is veranderd. Sinds
de overgang naar het nieuwe zorgstelsel is het zorgvastgoed pas aantrekkelijk geworden voor
kapitaalverstrekkers anders dan banken. Beleggers stellen zich steeds minder terughoudend op,
echter is nog niet precies duidelijk welke rendementen en inkomsten er te verwachten zijn, wat de
risico’s zijn en hoe de performance zich verhoudt ten opzichte van andere categorieën zoals aandelen
en obligaties (van der Gijp, 2014). Daarnaast is de transitie van het zorgstelsel doorgevoerd in een
periode na de economische crisis, waarbij het totale beleggingsvolume als gevolg van de algehele
malaise op de vastgoedmarkten behoorlijk is teruggelopen. Hetgeen beide resulteert in een relatief
lager transactievolume voor verpleeghuizen binnen de zorgvastgoedmarkt. Het relatief lage
transactievolume in samenhang met de specifieke eigenschappen van verpleeghuizen heeft tot gevolg
dat er sprake is van een beperkter aantal referentietransacties ten opzichte van bijvoorbeeld een
courant zorgvastgoedobject binnen de care sector. De aanwezigheid van de specifieke
eigenschappen maakt dat minder partijen geïnteresseerd zullen zijn in verpleeghuizen en de vraag
lager is, hetgeen resulteert in een lagere verkoop- en verhuurbaarheid (van der Geer, 2006). Over het
algemeen is zorgvastgoed echter zo gebouwd dat het door middel van minimale investeringen
mogelijk is om verschillende ZZP-doelgroepen (ZZP VV 4 t/m 10 voor de intramurale zorg) te
huisvesten en zorg te kunnen leveren (TNO, 2009). Wilems (2014) stelt dat hierdoor weinig sprake is
van alternatief gebruik. Door de geringe potentiële gebruiksmogelijkheden zal het principe van
4
optimale aanwending voor het zorgvastgoed in de praktijk worden gelimiteerd tot het actuele gebruik
of een lichte afgeleide daarvan. Op basis van deze eigenschappen van incourant vastgoed kan
worden gesteld dat een directe vergelijking met gegevens uit de markt voor het verpleeghuis niet
mogelijk is. Echter moet hierbij wel worden opgemerkt dat er bij nieuwbouw wel vaak sprake is van
mogelijkheden tot alternatieve aanwendbaarheid.

4.3 Toepassing waarderingsmethodieken:
Door het specifieke karakter van het zorgvastgoed is een directe vergelijking met de markt niet
mogelijk. Om de marktwaarde van een verpleeghuis te kunnen bepalen zal daarom op zoek gegaan
moeten worden naar de aanknopingspunten in de markt. Binnen dit onderzoek zal worden gekeken op
welke punten het verpleeghuis afwijkt van ander commercieel vastgoed.
In de praktijk worden momenteel drie verschillende benaderingsmethodieken gebruikt, zoals
beschreven in hoofdstuk 3.5, te kennen als: de comparatieve benadering, de kostenbenadering en de
inkomstenbenadering. De comparatieve benaderingsmethode is gebaseerd op het vergelijken van
vastgoedobjecten. Deze directe vergelijkingsmethode is voor zorgvastgoed echter niet mogelijk omdat
er nauwelijks tot geen sprake is van referentietransacties uit de markt. Bij de kostenbenadering wordt
de vervangingswaarde, gecorrigeerd met de technische en functionele veroudering, als uitgangspunt
genomen voor het bepalen van de waarde. Voor de marktwaardebepaling van zorgvastgoed is deze
methode echter niet relevant, omdat een directe relatie met marktgegevens ontbreekt. In tegenstelling
tot de twee bovengenoemde benaderingsmethoden is de inkomstenbenadering wel relevant voor het
bepalen van de marktwaarde. Zo hanteert de inkomstenbenadering als uitgangspunt dat de
marktwaarde van het vastgoedobject wordt bepaald door de mate waarin het vastgoedobject in staat
is om inkomsten te genereren. De marktwaarde van het zorgvastgoed moet dus worden bepaald door
de toekomstige opbrengstmogelijkheden.

4

Optimale aanwending geeft de meest waarschijnlijke bestemming van een onroerende zaak weer, welke binnen
een reeks aan gebruiksmogelijkheden op basis van haar fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteit
mogelijk is, en welke resulteert in een zo hoog mogelijk vastgestelde taxatiewaarde van de onroerende zaak (Ten
Have, 2013a, p. 52).
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De toekomstige opbrengstmogelijkheden komen in de praktijk veelal tot uitdrukking in een huurprijs
per vierkante meter. Het bepalen van een prijs per vierkante meter is echter alleen (direct) toepasbaar
5
voor courant vastgoed. Zo kan bijvoorbeeld de markthuur voor een woning of kantoor worden
afgeleid door middel van een directe vergelijking met referenties voor huurtransacties. Voor het
bepalen van de markthuur van zorgvastgoed zijn er nauwelijks tot geen huurtransacties beschikbaar,
waardoor de inkomsten op een andere manier bepaald moeten worden. Binnen de commerciële
vastgoedsector kan de markthuur per vierkante meter echter ook op een indirecte manier worden
bepaald. Hierbij gaat het voornamelijk om zogenaamd exploitatie gebonden vastgoed, waarbij de
marktgegevens worden gebruikt als aanknopingspunten bij de waardering van het vastgoed.
Voorbeelden van exploitatie gebonden vastgoed zijn hotels, benzinestations en vakantieparken.
Exploitatie gebonden vastgoed
Een exploitatie gebonden vastgoedobject is een vastgoedobject dat dienstbaar is aan de bedrijfsuitvoering en
dat door zijn aard en/of ligging zijn waarde ontleent aan het samenstel van de materiële vaste activa en dat,
gegeven de waarde van het samenstel van de vaste materiële activa, niet of niet eenvoudig aangewend kan
worden voor andere doeleinden dan waarvoor het dienstbaar is (Ten Have, 2013b, p. 106).

De specifieke eigenschappen van het zorgvastgoed, zoals eerder beschreven, zorgen ervoor dat het
zorgvastgoed (nagenoeg) alleen geschikt is voor een bepaalde bedrijfsuitvoering, waardoor het
vastgoed aansluit bij een van de belangrijkste kenmerken van exploitatie gebonden vastgoed (van der
Geer, 2006). Het zorgvastgoed is hierdoor goed te vergelijken met bijvoorbeeld een hotel. Doordat alle
kamers in een hotel beschikken over een eigen badkamer is deze specifieke eigenschap bepalend
voor de bedrijfsuitvoering. Zo levert deze specifieke eigenschap waarde op voor een hotelfunctie,
maar een waardevermindering voor een potentieel alternatief gebruik. De specifieke eigenschappen
van het verpleeghuis hebben dus tot gevolg dat de markthuur per vierkante meter van het
zorgvastgoed op een indirecte manier bepaald moet worden.
In de literatuur is veel geschreven over het waarderen van hotelvastgoed, in dit onderzoek zal daarom
een vergelijking worden gemaakt tussen het exploitatie gebonden vastgoed in de hotelsector en de
zorg. Binnen de hotelsector wordt allereerst gekeken naar de waarde van de totale hotelonderneming,
waaruit vervolgens de waarde van het vastgoed geïsoleerd kan worden (Beuken, 2005). De totale
waarde van de hotelonderneming kan worden berekend door het disconteren van alle toekomstige
vrije kasstromen. Waardoor deze waarde is opgebouwd uit diverse elementen, namelijk (Beuken,
2005; Rushmore & Rubin, 1984):
-

De waarde van het onroerend goed
De waarde van de inventaris
De waarde van de hotelonderneming (exploitatie)

Om de waarde van het onroerend goed te bepalen zal het verschil genomen moeten worden van de
overige twee waarden en de totale waarde van de hotelonderneming. De waarde van het onroerend
goed kan dus worden bepaald door de vrije kasstromen die zijn toe te kennen aan het vastgoedobject.
In de praktijk wordt veelal gekeken naar de “EBIDT” (earnings before interest, depreciation and taxes),
dit bedrag vertegenwoordigt de verwachte duurzame cashflow na aftrek van een
ondernemersinkomen en vormt tegelijkertijd het maximale bedrag dat kan worden besteed aan huur of
aan rente en aflossing over het geïnvesteerde vermogen (Beuken, 2005). Het probleem binnen de
hotelsector is echter dat hotelonderneming een arbeidsintensieve verkooporganisatie is, die
afhankelijk is van de acceptatie van klanten en een goed management (Beuken, 2005). Intensief
management (een beter beleid), leidt tot een stijging in de potentiële opbrengsten (van Gool et. al,
5

Markthuren komen tot stand als vraag en aanbod elkaar treffen op de huurmarkt en gelden vaak voor het eerste
jaar van een huurovereenkomst. Vervolgens zal de huurprijs jaarlijks worden geïndexeerd, waarbij de huurprijzen
voor commercieel vastgoed in het algemeen gekoppeld zijn aan een consumentenprijsindex, afgekort met CPI
(Ten Have, 2013a).
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2007). Waarbij Lusht (2001) stelt dat het management een afgeleide is van een optimale aanwending,
waardoor deze stijging in potentiele opbrengsten onderdeel uitmaakt van de waarde. Om de waarde
van het vastgoed te kunnen bepalen moet er dus een grens worden getrokken tussen het inkomen dat
kan worden toegekend aan het vastgoed en aan de onderneming.
Van der Geer (2006) stelt dat voor het bepalen van de markthuur van exploitatie gebonden vastgoed,
gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde draagkrachthuurmethode, waarbij de exploitatie
van het vastgoedobject centraal komt te staan in plaats van het vastgoedobject zelf. Bij deze methode
kan aan de hand van de feitelijke exploitatie en exploitatiemogelijkheden worden bepaald welk
gedeelte van de inkomsten kan worden aangewend om de huisvestingslasten te betalen (van der
Geer, 2006). Door middel van genormeerde omzetten die realiseerbaar zouden moeten zijn wordt
vervolgens een genormeerde huurlast berekend, welke veelal gekoppeld is aan een oppervlakte (Ten
Have, 2013b). Met andere woorden, er wordt via de draagkrachthuurmethode een percentage van de
vrije kasstromen bepaald dat kan worden toegekend als markthuur van het incourante vastgoedobject.
Waarbij vervolgens een vierkante meterprijs kan worden berekend en het incourante vastgoedobject
hierdoor op eenzelfde gewaardeerd kan worden manier als courant vastgoed.
Door de veranderingen binnen het zorgstelsel zijn de compensaties binnen de zorg gekoppeld aan de
productie en de bezettingsgraad (Klink & Bussemaker, 2007; NZa, 2009a). Zo krijgt een zorginstelling
(de exploitant van het verpleeghuis) inkomsten binnen bestaande uit de vergoedingen vanuit de
overheid en een eventuele bijdrage vanuit de cliënt. De bijdrage van de cliënt kan bestaan uit een
bijdrage voor de eventuele extra servicediensten die worden geboden door de zorginstelling, welke in
sommige gevallen moet worden aangevuld met een huurbijdrage. Het type vergoedingen is echter
afhankelijk van het type zorgaanbieder en de exploitatie van het verpleeghuis. In het volgende
hoofdstuk zal daarom dieper worden ingegaan op de verschillende inkomstenstromen, waardoor de
totale inkomsten kunnen worden bepaald die vervolgens gebruikt kunnen worden bij de
draagkrachthuurmethode.

4.4 Waarderingsmethodieken
In de literatuur worden binnen de inkomstenbenadering twee verschillende waarderingsmethodieken
beschreven die voor zowel courant als incourant vastgoed geschikt zijn, zijnde:
-

Disconteren van toekomstige geldstromen (‘discounted Cashflow (DCF)-methode’)
Kapitalisatie van markthuren of huurprijzen (kapitalisatiemethode)

In dit onderzoek zal worden uitgegaan van de twee waarderingsmethodieken, zoals deze worden
beschreven door Ten Have (2013a; 2013b) en Berkhout & Zwart (2014). Hieronder zal een korte
toelichting worden gegeven op de verschillende methode, waarna er antwoord zal worden gegeven op
de vraag of de verschillende methodieken toepasbaar zijn voor de marktwaardebepaling van
zorgvastgoed.
De discounted cashflow (DCF)-methode of contantewaardemethode
Binnen de discounted cashflow methode, hierna te noemen DCF-methode, wordt de marktwaarde
bepaald doordat alle toekomstige inkomsten en uitgaven contant worden gemaakt en vervolgens bij
elkaar worden opgeteld (Ten Have 2013b). De hoofdingrediënten voor de DCF-methode zijn; de
inkomsten, de exploitatiekosten, de inflatie, het tijdspad, de eindwaarde en de yield dcf (de
discontovoet). De formule voor de DCF-methode kan als volgt worden omschreven (Ten Have,
2013b):
𝒏

𝐏𝐕 = ∑

𝑪𝑭𝒕
𝑻𝑽
+
𝒕
(𝟏 + 𝒓)
(𝟏 + 𝒓)𝒏

𝒌=𝟎
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Waarin:
PV
= netto contante waarde (present value)
CFt
= kasstromen in periode t (cash flow)
r
= rentevoet
TV
= eindwaarde (terminal value)
n
= aantal termijnen

De kapitalisatiemethode
Bij de kapitalisatiemethode wordt een denkbeeldige huurstroom of markthuur gekapitaliseerd,
waarmee de huur wordt vertaald naar een marktwaarde. Het kapitaliseren van de denkbeeldige
huurstroom of markthuur geschiedt door: de huur te delen door een rentevoet of yield, of door de huur
te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor of een cap-rate (Ten Have, 2013a). De marktwaarde
wordt in de basis gevonden volgens de volgende formules (Ten Have, 2013a):

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒕𝒘𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆 =

𝑯
− 𝒌𝒌
𝒚

of

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒕𝒘𝒂𝒂𝒓𝒅𝒆 = 𝑯 × 𝑭 − 𝒌𝒌
Waarin:
F
y
W
H
kk

= cap-rate
= yield (rendement)
= waarde
= huur
= transactiekosten

De kapitalisatiemethode is in de basis hetzelfde, maar kan in verschillende manieren tot uiting komen,
dit is echter afhankelijk van de correcties die worden gedaan. Als bijvoorbeeld wordt gerekend met de
netto huuropbrengst moet ook gebruik worden gemaakt van een netto aanvangsrendement. Binnen
de vastgoedsector wordt de bruto aanvangsrendement-methode als meest toegankelijk gezien. De
simpelste vorm waarin de BAR-methode kan worden toegepast om de marktwaarde te bepalen is door
de bruto huuropbrengst te delen door het bruto aanvangsrendement (Ten Have, 2013a).
In het verleden bleek de bandbreedte van de BAR-yield te sterk uiteen te lopen, doordat er werd
uitgegaan van een te hoge of te lage huuropbrengst. Tegenwoordig wordt er in de praktijk veelal
gebruik gemaakt van een correctie op de aanpassingshuur (de markthuur), waarbij het verschil tussen
de aanpassingshuur en de huuropbrengst contant wordt gemaakt (Ten Have, 2013a). Het verschil
tussen de BAR- en NAR-methode ontstaat doordat de brutohuuropbrengst wordt gecorrigeerd met de
periodieke exploitatielasten en de kapitaallasten van een vastgoedobject (Ten Have, 2013a).
Exploitatielasten
De exploitatielasten zijn de periodiek terugkerende uitgaven die aan een vastgoedobject gebonden zijn en die
voor rekening van de eigenaar komen (Ten Have, 2013b, pag. 91).

Waarderingsmethodieken met betrekking tot het zorgvastgoed
De
inkomstenbenadering
is
de
meest
geschikte
benaderingsmethodiek
voor
een
marktwaardebepaling van zorgvastgoed, waarbij, zoals eerder beschreven, de DCF-methode en
kapitalisatiemethode in feite de enige waarderingsmethodieken zijn die binnen de
inkomstenbenadering in aanmerking komen voor het bepalen van de marktwaarde van zowel courant
als incourant vastgoed. Theoretisch gezien is de DCF-methode beter voor het bepalen van de
marktwaarde, omdat er rekening gehouden kan worden met toekomstige kasstromen (van Gool et. al,
2007). Zo kunnen cashflowprognoses, waarbij gedacht kan worden aan indexaties, perioden van
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leegstand of onderhoudskosten met betrekking tot renovatie binnen deze methode een weging in de
tijd krijgen (van Gool et. al, 2007). In de praktijk wordt de DCF-methode daarom veelvuldig toegepast
in combinatie met de kapitalisatiemethode of bij het bepalen van de beleggingswaarde of de
bedrijfswaarde, indien kasstromen sterk variëren. Zo stelt Van Der Geer (2006) dat de DCF-methode
de meest geschikte methode is voor een marktwaardebepaling van incourante vastgoedobjecten
waarvoor nauwelijks tot geen referentietransacties aanwezig zijn. In aanvulling hierop concludeert
Willems (2014) dat de marktwaarde van zorgvastgoed daarom het beste via de DCF-methode kan
worden bepaald.
Aan een marktwaardebepaling door middel van de DCF-methode zijn echter ook nadelen verbonden.
Zo is de DCF-methode in de basis afhankelijk van de aannames die worden gedaan, bijvoorbeeld
doordat er een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige kasstromen of de risico’s (Lusht, 2001).
De nadelige effecten hiervan komen voornamelijk tot uitdrukking bij het bepalen van de
marktdisconteringsvoet. In de literatuur wordt veelal beschreven dat de discontovoet kan worden
benaderd door de rentevoet van de risicovrije beleggingen te nemen met daarop een risicopremie
voor de desbetreffende sector en het vastgoedobject (van Gool et. al, 2007). Deze risicopremie is
echter min of meer arbitrair bepaald, waardoor de uitkomst hierdoor meer een (subjectieve)
beleggingswaarde afspiegelt dan een marktwaarde. De marktdisconteringsvoet moet worden afgeleid
uit de marktgegevens, wat in principe alleen kan als er voldoende referenties hebben plaatsgevonden
en er sprake is van een vergelijkbaar risicoprofiel van het vastgoedobject. De discontovoet is namelijk
afhankelijk van het risico dat wordt ingeschat in het DCF-model. Zo kan bijvoorbeeld bij een
inschatting van een langere periode van potentiële leegstand met een lagere discontovoet rekening
worden gehouden (omdat het risico omlaag gaat), dan wanneer er een kortere periode van potentiële
leegstand wordt ingeschat. Hetgeen betekent dat indien er onvoldoende sprake is van referenties
(transactiewaarden) en/of niet bekend is wat de risico’s zijn voor het vastgoedobject het onmogelijk is
om een marktdisconteringsvoet te bepalen. Een tweede nadeel binnen de DCF-methode komt naar
voren bij het bepalen van de eindwaarde. De eindwaarde weerspiegelt de waarde van het
vastgoedobject na de periode waarvoor toekomstige kasstromen worden ingeschat (Damodaran,
2002; Paleplu, Healy, & Peek, 2010). In de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van een
vergelijkbare methode als de BAR-methodiek om de eindwaarde te bepalen. De BAR wordt echter
gecorrigeerd voor de inflatie en het verschil tussen de huur aan het begin en het einde van de
beschouwingsperiode (Ten Have, 2013a). De beschouwingsperiode is de periode gedurende welke
het te waarderen object wordt gevolgd en de kasstromen worden ingeschat (van der Geer, 2006). In
de praktijk wordt door marktpartijen een periode van tien jaar of langer gehanteerd. In principe zou de
lengte van de beschouwingsperiode geen invloed mogen hebben op de waarde van het
vastgoedobject. Volgens van der Geer (2006) is het echter wel van belang om inzicht te hebben in de
gevolgen van een langere of kortere beschouwingsperiode. Bij een relatief korte periode zullen de
kasstromen redelijk tot goed in te schatten zijn, maar wordt het aandeel van de (onzekere en lastig te
bepalen) eindwaarde veel groter dan bij een langere beschouwingsperiode het geval is. Hier
tegenover staat dat bij een langere periode de kasstromen weer een stuk lastiger zijn in te schatten
(van der Geer, 2006).
In de praktijk wordt de kapitalisatiemethodiek momenteel voornamelijk toegepast bij de
marktwaardebepaling van courant vastgoed. Zo sluit met name de BAR-methodiek goed aan bij het
meest beschikbare market evidence, namelijk bruto-aanvangsrendementen. Daarnaast betreft het een
relatief eenvoudige methode die goed communiceerbaar is. De NAR-methode is echter minder
relevant, omdat deze in veel gevallen niet gepubliceerd wordt. Daarnaast kan het afleiden van de
netto aanvangsrendementen leiden tot een extra subjectief element in de waardering (van Gool et al.,
2007). Voor incourant vastgoed is de kapitalisatiemethode minder makkelijk toepasbaar doordat
kasstromen in de toekomst sterk kunnen fluctueren. Daarnaast zijn er voor dit type vastgoed minder
marktgegevens beschikbaar dan voor overige beleggingscategorieën, waardoor een huurprijs per
vierkante meter moeilijker in te schatten is. Voor reguliere zorginstellingen kunnen de inkomsten ook
sterk uiteenlopen doordat de inkomsten grotendeels worden bepaald door de ZZP, NHC en de NIC,
die direct afhankelijk zijn van de zorgzwaarte van cliënten. Voor exploitatie gebonden vastgoed,
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waaronder ook het zorgvastgoed, zoals eerder beschreven, kan de markthuur echter op een indirecte
manier worden bepaald. Doormiddel van de draagkrachthuurmethode kan hierdoor toch een
markthuur per vierkante meter worden bepaald voor zorgvastgoed, hetgeen tot gevolg heeft dat de
marktwaarde ook bepaald kan worden via de BAR-methodiek. Een belangrijk nadeel van een de BARmethode is echter dat deze waarderingsmethodiek een momentopname vormt. Waardoor moeilijker of
geen rekening kan worden gehouden met de fluctuaties in de huurinkomsten. Een ander nadeel is dat
er sprake kan zijn van verborgen correcties. Bijvoorbeeld indien rekening is gehouden met
zogenaamde triple of double net huurvoorwaarden, waarbij een (positieve) correctie wordt gemaakt
voor bepaalde taken die worden uitbesteed aan de huurder. Eventuele correcties kunnen hierdoor
zowel positief of negatief van invloed zijn op het bruto aanvangsrendement. Indien sprake is van
(verborgen) correcties kunnen bruto aanvangsrendementen bij incourant vastgoed moeilijker direct
met elkaar vergeleken worden doordat er minder marktgegevens bekend zijn. Bij een
marktwaardebepaling van incourant zorgvastgoed is het dus van belang om goed inzicht te hebben in
eventuele correcties.
De nadelen van beide waarderingsmethodieken hebben tot gevolg dat de marktwaarde van
zorgvastgoed niet eenvoudig via één methode te bepalen is. Een combinatie van beide methoden zou
echter wel positief kunnen bijdragen aan het elimineren van de nadelen. Zo kan de BAR-methode het
beste worden gebruikt om referentietransacties met elkaar te vergelijken door middel van de brutoaanvangsrendementen, maar zijn toekomstige ontwikkelingen moeilijker weer te geven. Het gebruik
van de DCF-methode kan hierdoor een aanvulling vormen, waarmee de verschillende kasstromen,
perioden van leegstand en renovaties overzichtelijker in de tijd kunnen worden weergegeven. Kortom,
de marktwaarde van zorgvastgoed kan dus het beste worden bepaald door de BAR- en DCF-methode
te combineren.

4.4 Samenvatting en conclusie
Binnen de zorgvastgoedmarkt kan onderscheid gemaakt worden tussen courant en incourant
vastgoed. Dit onderzoek zal gericht zijn op het incourante vastgoed binnen de intramurale zorg en
specifiek het vastgoed in de vorm van een verpleeghuis. Bij incourant vastgoed zijn echter twee
verschillende soorten te onderscheiden. Namelijk incourante objecten die per definitie niet
vergelijkbaar zijn en incourante objecten waarvan bepaalde elementen wel vergeleken kunnen
worden, maar waar een beperkte markt voor is. Het verpleeghuis kan worden getypeerd als specifiek
object waarbij bepaalde elementen vergeleken kunnen worden, maar waar vooralsnog sprake is van
een beperkte (beleggings-)markt. Door de specifieke eigenschappen in combinatie met een beperkt
aantal marktgegevens is een directe vergelijking voor het verpleeghuis over het algemeen niet
mogelijk. De marktwaarde van zorgvastgoed kan hierdoor het beste worden benaderd vanuit de
inkomstenbenadering,
waarbij
de
waarde
wordt
bepaald
door
de
toekomstige
opbrengstmogelijkheden. In de praktijk worden de toekomstige opbrengstmogelijkheden tot
uitdrukking gebracht in een huurprijs per vierkante meter. Voor het verpleeghuis kan de markthuur
echter alleen via een indirecte wijze worden bepaald. Het zorgvastgoed kan namelijk worden
beschouwd als exploitatie gebonden vastgoed, waarbij de markthuur kan worden bepaald via de
draagkrachtmethode. Bij de draagkrachtmethode worden de marktgegevens gebruikt als
aanknopingspunten om een marktconforme huur vast te stellen. Deze markthuur kan vervolgens
worden toegepast in de waarderingsmethodiek. De marktwaarde van zorgvastgoed kan het beste
worden bepaald door een combinatie van de BAR- en DCF-methode. Zo kunnen door middel van de
DCF-methode de verschillende kasstromen binnen de zorg, periode van leegstand en renovaties het
beste weergegeven worden, maar is de disconteringsvoet echter lastig te bepalen. Dit nadeel kan
echter grotendeels worden opgeheven indien de DCF-methode wordt aangevuld met de BARmethode om de verschillende referentietransacties met elkaar te vergelijken.
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H5 Aanzet marktwaardemodel zorgvastgoed
5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de markthuur voor zorgvastgoed op een indirecte wijze
bepaald moet worden voor een marktwaardebepaling aan de hand van de waarderingsmethodieken
binnen de inkomstenbenadering. In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op deelvraag 7 en 8
op basis van de resultaten uit het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek bestaat uit twee
verschillende kwalitatieve interviewronden. Tijdens de eerste interviewronde met zorginstellingen zal
een verdieping worden gegeven op de literatuurstudie, waarbij de nadruk zal liggen op de inkomsten
binnen de exploitatie van het verpleeghuis (5.2 en 5.3). Voor een overzicht van de samenvattingen zie
bijlage 2. Vervolgens zal gedurende de tweede interviewronde getoetst worden of de uitkomsten uit de
eerste interviewronde toepasbaar zijn binnen de marktwaardebepaling van het verpleeghuis, hierbij
zal antwoord worden gegeven op deelvraag 8 (5.4). Tot slot volgt een samenvatting en conclusie
(5.5).

5.2 Type zorgorganisaties en vergoedingen
Uit de interviews blijkt dat er een verdeling gemaakt kan worden tussen twee type zorgorganisaties,
6
zijnde ‘reguliere zorginstellingen’, ook wel traditionele of toegelaten instellingen genoemd , en
‘particuliere instellingen’. Hierbij kan vervolgens onderscheid worden gemaakt tussen toegelaten en
niet-toegelaten instellingen op basis van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Een niet-toegelaten
instelling is altijd een particuliere instelling, hoewel een toegelaten instelling zowel particulier als
regulier kan zijn. De geïnterviewden geven aan dat de zorg in beide type instellingen gelijk is, maar
dat er een verschil bestaat in de extra voorzieningen en diensten die worden aangeboden bij
particuliere instellingen. Bijvoorbeeld een grotere of luxere wooneenheid, een extra mogelijkheid tot
luxer eten of meer activiteiten. Op dit moment is er in de markt voornamelijk sprake van een
tweesplitsing. Indien men wordt opgenomen in een reguliere zorginstelling betaalt de overheid de zorg
vanuit de Wlz, als het om verpleeghuiszorg gaat de behandeling, maar ook de woon- en
verblijfscomponent. In een particuliere instelling betaalt de cliënt echter zelf het verblijf, de huur en
7
servicediensten , en krijgt de instelling een aparte vergoeding voor de zorg.
“Indien een indeling wordt gemaakt tussen verpleeghuizen en particuliere huizen dan blijft de
geïndiceerde zorg gelijk, de meerwaarde zit hem in de extra service die geboden wordt.”
(Reguliere zorginstelling 2)
“Met deze scheiding kunnen zorgorganisaties in een kader worden geplaatst op een lijn van min naar
plus. Het verschil zit vooral in de extra voorzieningen en comfort.”
(Reguliere zorginstelling 1)
De omvang van reguliere zorginstellingen is over het algemeen groter dan bij een particuliere
instelling. Het verschil wordt grotendeels bepaald door de toelating op basis van de Wtzi. Een
toegelaten instelling moet aan meer eisen voldoen, bijvoorbeeld omtrent kwaliteits-, certificerings-,
opleidings- en scholingseisen, een particuliere instelling daarentegen heeft minder kwaliteitseisen
omtrent de zorg, omdat de cliënt zijn eigen mensen inhuurt. Het verschil tussen een regulier
verpleeghuis en een particulier huis is ook dat er binnen het reguliere verpleeghuis voorzieningen voor
de behandeling aanwezig zijn (eerstelijnspraktijken). In een particulier huis maakt de cliënt gebruik van
de eerstelijnspraktijken in de omgeving, via de zorgverzekeringspas.
“Bij een zware zorgbehoefte is sprake van dermate specifieke zorg dat het efficiënter en rendabeler is
om deze cliënten, die altijd zorg nodig hebben en geen zelfbeschikking hebben, in grotere aantallen bij
6

Een toegelaten instelling is een instelling die is toegelaten via de Wet toelating zorginstellingen
(WTZi) door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa).
7
Servicediensten zijn de extra diensten die een zorginstelling aanbied, voorbeelden hiervan zijn
luxere maaltijden, een grotere wooneenheid of meer activiteiten.
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elkaar te plaatsen. Particulieren instellingen worden over het algemeen door twee of drie mensen
structureel beheerd.”
(Reguliere zorginstelling 1)
Binnen het systeem van verpleeghuiszorg kunnen mensen alleen worden opgenomen indien de cliënt
beschikt over een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), waarbij de cliënt een
zorgprofiel krijgt toegewezen inclusief verblijf. Deze zorgprofielen, welke zijn gekoppeld aan een
zorgzwaartepakket, zijn tot stand gekomen vanuit een kostenbeheersingssysteem waarbij de instelling
een vergoeding krijgt voor de geleverde zorg per patiënt. Met de zorgprofielen kan er onderscheid
gemaakt worden tussen lichte, middel en zware zorgbehoefte. Met de komst van de
zorgzwaartepakketten is er een scheiding ontstaan tussen intramuraal en extramuraal wonen. Indien
8
sprake is van extramurale zorg woont men in de thuisomgeving of verzorgingshuis , waarbij men geen
behandeling krijgt, maar gebruik maakt van de huisarts of de zorgverzekeringspas. Indien de cliënt
recht heeft op langdurige zorg in een intramurale setting, waarbij de cliënt is geïndiceerd met een
zorgprofiel van ZZP VV 4 of hoger, krijgt de cliënt een vergoeding voor de zorg met behandeling.
Hierbij worden de medicijnen, de arts, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, etc. betaald vanuit de Wlz.
“Het gaat om een aanspraak in de Wlz-zorg, wanneer je recht hebt op Wlz-zorg. Dit betekent dat je
minimaal een indicatie voor zorgprofiel 4 of hoger hebt.”
(Reguliere zorginstelling 2)
Binnen de langdurige zorg kan op vier verschillende manieren aanspraak gemaakt worden op Wlzzorg. De eerste aanspraak op de Wlz-zorg is de zorg in natura, waarbij een cliënt wordt opgenomen in
een verpleeghuis en een behandeling krijgt (intramurale zorg). De tweede aanspraak wordt geleverd
via het volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt), wat inhoudt dat de zorg in natura
wordt geleverd in de thuisomgeving (extramurale zorg). De derde aanspraak is het thuiszorgproduct,
waarbij het recht op een volledig pakket thuis bestaat, maar waar geen gebruik van wordt gemaakt.
Het verschil tussen de tweede en derde aanspraak is dat bij het volledig pakket thuis alles is
inbegrepen, het schoonmaken, de maaltijden, etc., en bij het thuisproduct krijgt de cliënt enkel
thuiszorgelementen geleverd. Voorbeelden hiervan zijn helpen met aankleden, een zuster die komt
wassen, een wond behandelen of meegaat naar de bioscoop. De vierde aanspraak is een vergoeding
door middel van het persoonsgebonden budget (pgb), met deze vergoeding kan de cliënt zelf zijn
eigen zorg inkopen. Bij een Wlz-vergoeding op basis van de tweede, derde, of vierde aanspraak wordt
de cliënt dus niet opgenomen, zoals het geval is bij zorg in natura in een instelling, maar woont de
cliënt in de thuisomgeving. De thuisomgeving kan worden gedefinieerd als zijnde de eigen woning of
een kamer die wordt gehuurd binnen een instelling.

8

De lagere zorgzwaartepakketten zijn echter komen te vervallen vanaf 2013. Als gevolg van het
wegvallen van deze zorgzwaartepakketten zal de huidige vorm van het verzorgingshuis op termijn
komen te vervallen, omdat hier alleen nog mensen gehuisvest kunnen worden met een
zorgzwaartepakket van ZZP 4 of hoger.
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Volledig pakket thuis (vpt)
Met een volledig pakket thuis wordt thuis zorg geleverd door een zorginstelling die toereikend is voor de Wlzindicatie. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. De huur of hypotheek van de woning
wordt echter door de cliënt zelf betaald (Rijksoverheid, 2016).
Modulair pakket thuis (mpt)
Met een modulair pakket thuis wordt thuis een deel van de zorg geleverd door een zorginstelling en kan de
cliënt het overige deel zelf regelen. Met het mpt krijgt de cliënt geen maaltijden en geen hulp in het
huishouden. Daarnaast wordt de huur of hypotheek van de woning door de cliënt zelf betaalt (Rijksoverheid,
2016).
Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) sluit de cliënt zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener.
Hierbij worden wel eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg en de taken en plichten die aan het budget
verbonden zijn moeten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast moet de zorgverlener in staat zijn de zorg thuis
te kunnen leveren (Rijksoverheid, 2016).

Bij de eerste drie aanspraken: zorg in natura in een instelling, zorg in natura in de thuisomgeving (vpt
of mpt) of via het thuisproduct moet de Wlz-zorg altijd worden geleverd door een toegelaten instelling.
De Wlz-zorg vergoed uit het persoonsgebonden budget daarentegen kan worden geleverd door een
niet-toegelaten particuliere instelling.
“Er wordt echter wel gekeken of je het uitgeeft aan iets waarvoor het bedoeld is. De kwaliteit wordt
getoetst aan het persoonsgebonden budget.”
(Reguliere zorginstelling 2)
“Reguliere zorginstellingen varen volledig op de Wlz, Wmo, Zvw en eigen bijdrage, afhankelijk van wat
de instelling doet verschilt de vergoeding die ze krijgen. Particuliere instellingen worden grotendeels
betaald vanuit de vergoeding van de cliënt zelf een deels vanuit de subsidiestromen van het pgb, vpt
en mpt.”
(Reguliere zorginstelling 1)
De kasstromen voor reguliere zorginstellingen en particuliere instellingen zijn verschillend. Een
particuliere instelling heeft doorgaans alleen te maken met een pgb-vergoeding en een particuliere
kasstroom van de cliënt, voor de huur en extra servicediensten die de instelling levert. Bij een
reguliere instelling kan er sprake zijn van vier verschillende kasstromen, zijnde de Wlz-kasstromen
(zorgzwaartepakketten, normatieve huisvestingscomponent en normatieve inventariscomponent),
kasstromen op basis van de zorgverzekeringswet (Zvw), kasstromen op basis van de Wet
maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en particuliere kasstromen (huur of extra servicediensten).

5.3 Inkomsten zorgexploitatie verpleeghuis
In deze paragraaf zal op basis van de kwalitatieve onderzoeksgegevens uit de interviews worden
ingegaan op de verschillende kasstromen bij de exploitatie van zowel een toegelaten als een niettoegelaten instelling, waarbij definities worden toegelicht op basis van beleidsstukken. Momenteel zijn
er drie verschillende exploitatievormen te onderscheiden, namelijk via de ZZP, NHC en NIC
(toegelaten instelling), via het mpt en vpt (toegelaten instelling) en via het pgb (niet-toegelaten
instelling). Hierbij zijn de kasstromen die voortvloeien uit de Zvw en Wmo buiten beschouwing gelaten,
omdat deze vergoedingen betrekking hebben op de lagere zorgzwaartepakketten, oftewel
vergoedingen voor cliënten die niet geïndiceerd zijn voor een verblijf in een verpleeghuis. In sommige
gevallen kan er bij de zorgexploitatie op basis van de ZZP, NHC en NIC naast deze subsidiestromen
vanuit de overheid ook sprake zijn van een particuliere kasstroom voor de extra servicediensten die
geboden worden door de instelling, vooralsnog is deze kasstroom over het algemeen verwaarloosbaar
klein. Dit heeft met name te maken met de huidige tweedeling binnen de Nederlandse
verpleeghuiszorg, welke zal worden toegelicht in paragraaf 5.3.4.
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5.3.1. Kasstromen zorgexploitatie op basis van ZZP, NHC en NIC
De exploitatie van de reguliere verpleeghuiszorg is grotendeels afhankelijk van de subsidie van de
overheid, hierbij is weinig tot geen ruimte voor extra servicediensten. Binnen de reguliere
verpleeghuizen wordt de Wlz-zorg en het verblijf betaald uit de vergoedingen vanuit de
zorgzwaartepakketten en de bijbehorende normatieve huisvestingscomponent en normatieve
inventariscomponent.
Het ZZP-tarief wordt bepaald door de WTZi-toelating, op basis van de onderhandelingen met het
zorgkantoor, en de Wlz-aanspraak en indicatie van de cliënt (NZa, 2016a). De door het Nederlandse
zorgautoriteit (NZa) vastgestelde ZZP’s vormen de maximale vergoeding die een zorginstelling kan
ontvangen voor de geleverde zorg. Deze maximale vergoeding wordt echter nooit volledig uitgekeerd.
In Nederland zijn er 32 zorgkantoren, die ervoor verantwoordelijk zijn dat alle cliënten met een Wlzindicatie in hun eigen regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Hiervoor
worden door de zorgkantoren contracten afgesloten met zorgaanbieders, die zorgdragen voor de
behandeling en de huisvesting van de cliënt. Binnen deze overeenkomst worden afspraken
overeengekomen over de prijs en volume. Alle zorgkantoren in Nederland hebben in november 2015
bij de publicatie van het inkoopbeleid hun basistarief bepaald voor de Wlz-inkoop in 2016. Het
basistarief, oftewel de vergoeding die het zorgkantoor uitbetaalt aan de zorgaanbieder, loopt uiteen
van 92 tot 94 van het NZa maximumtarief (Actiz, 2015). Om de kwaliteit en cliëntgerichtheid te
verbeteren kan er middels een dialoog tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieders voor de
ontwikkelingsplannen een opslag of meerdere opslagen worden bepaald bovenop het basistarief.
“Vanaf 2016 zijn de opslagen op het basistarief en de motivatie voor deze opslagen gelijkgesteld,
waarbij alleen het basistarief kan verschillen.”
(Reguliere zorginstelling 2)
Uniform is afgesproken dat opslagen op het basistarief maximaal 3% mogen bedragen, waarbij de
motivatie voor deze opslagen gelijk is gesteld voor alle zorgaanbieders. De ZZP-vergoedingen worden
jaarlijks geïndexeerd met de inflatie, ongeveer 2 procent. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de
ZZP vergoedingen.
De normatieve huisvestingscomponent (NHC) vormt de productie gebonden normatieve vergoeding
voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding van het vastgoed van nieuwe zorgaanbieders en
is gekoppeld aan het zorgzwaartepakket van de cliënt. Momenteel is de volledige vergoeding via de
NHC alleen van toepassing bij nieuwe zorgaanbieders. Voor bestaande zorgaanbieders
(zorgaanbieders waarvoor de kapitaallasten gebudgetteerd zijn) wordt de NHC momenteel
stapsgewijs ingevoerd over de periode van 2012 tot 2018, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Waardoor
bestaande zorgaanbieders deels een vergoeding ontvangen via de NHC en deels via voormalige
systeem van compensatie (budgettering). Vanaf 2018 zal deze vergoeding ook volledig van
toepassing zijn op bestaande Wlz-zorgaanbieders.
“In het oude systeem werd de dekkingsgraad ook gebruikt, op basis van nacalculatie. Om al je
kapitaallasten vergoed te krijgen dan moest je wel minimaal 97% bezetting hebben gehad.”
(Reguliere zorginstelling 2)
De NHC is gebaseerd op de geïndexeerde jaarlijkse bijdrage om bij een bezettingspercentage van
97% de vastgestelde investeringsnorm te dekken (NZa, 2016b). In bijlage 5 is een overzicht gegeven
van de NHC vergoedingen. De NHC-tarief dagbesteding is gericht op cliënten die geïndiceerd zijn en
zorg ontvangen in de thuissituatie, waarbij de NHC-tarieven gelden voor de dagbesteding. De NHCtarieven zullen tot 2018 jaarlijks met 2,5 procent worden geïndexeerd (NZa, 2016b).
De normatieve inventariscomponent (NIC) vormt een productie gebonden vergoeding voor
investeringen in de inventaris. De NIC is gebaseerd op de geïndexeerde jaarlijkse bijdrage om bij een
bezettingspercentage van 97% de vastgestelde investeringsnorm te dekken (NZa, 2016b). In bijlage 6
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is een overzicht gegeven van de NIC vergoedingen. De NHC-tarieven worden geïndexeerd conform
de indexatie van de materiële kosten (NZa, 2016b).
De inkomsten vanuit de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) vormen, anders dan het onderhandelbare zzp-tarief, een vastgestelde vergoeding.

Figuur 6 Kasstromen zorgexploitatie op basis van ZZP, NHC en NIC
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5.3.2. Kasstromen zorgexploitatie op basis van het vpt en mpt
Bij de exploitatie van het verpleeghuis op basis van Wlz-zorg die geleverd wordt via het volledig
pakket thuis en modulair pakket thuis kan het verpleeghuis alleen worden geëxploiteerd door een
toegelaten zorginstelling, waarbij sprake is van zorg die wordt geleverd in de thuisomgeving. De
thuisomgeving kan, zoals eerder beschreven, worden gedefinieerd als zijnde de eigen woning of een
kamer die wordt gehuurd binnen een instelling. Bij het vpt is er sprake van thuiszorg die wordt
geleverd door één instelling en bij het mpt wordt de thuiszorg door één of meerdere zorgaanbieders
9
geleverd of in combinatie met een pgb . De zorg wordt betaald uit het vpt of mpt, maar omdat bij vpt
en mpt geen sprake is van behandeling én verblijf in de instelling (de cliënt woont in de
thuisomgeving), zijn de geneeskundige zorg van algemene aard, psychiatrische zorg, farmaceutische
zorg, hulpmiddelen, tandheelkundige zorg en specifieke kleding bij vpt en mpt geen Wlz-zorg
(Zorginstituut Nederland, 2016). De cliënt is voor deze vormen van zorg aangewezen op de Zvw (via
de zorgpolis). Naast de kasstromen voor de zorg is er ook sprake van een particuliere kasstroom. De
cliënt betaalt zelf het verblijf, in de vorm van huur en eventueel een bedrag voor de extra
servicediensten die worden geleverd door de zorginstelling, hierbij is dus sprake van een particuliere
kasstroom.

9

De thuiszorg via het persoonsgebonden budget (pgb) kan zelf geregeld worden. Het pgb kan
verstrekt worden vanuit verschillende wetten: de Wmo, de Zvw en de Wlz. Per wet gelden
verschillende regels waaraan het pgb besteed mag worden. Deze bestedingen worden sinds 1 januari
2015 rechtstreeks via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald aan zorgverleners. Voordat wordt
uitbetaald controleert de SVB of de zorgovereenkomst voldoet aan de eisen van het pgb.
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De vpt-tarieven zijn gelijk aan het ZZP-tarief vermindert met de materiële kosten die verband houden
met de verblijf gepaarde behandeling, de wooncomponent en de normatieve huisvestingscomponent
en inventariscomponent (NZa, 2016e). In bijlage 7 is een overzicht gegeven van de vergoedingen via
het volledig pakket thuis. De mpt-tarieven zijn vastgesteld per eenheid, oftewel voor een bepaalde
prestatie die wordt uitgevoerd door de Wlz-uitvoerder (NZa, 2016d).
Figuur 7 Kasstromen zorgexploitatie op basis van het vpt en mpt
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5.3.3. Kasstromen zorgexploitatie op basis van het pgb
Bij de exploitatie van het verpleeghuis op basis van Wlz-zorg die geleverd wordt via het
persoonsgebonden budget kan een verpleeghuis (een particuliere instelling) ook worden
geëxploiteerd door een niet-toegelaten zorginstelling. De cliënt betaalt zelf het verblijf, in de vorm van
huur en eventueel een bedrag voor de extra servicediensten die worden geleverd door de
zorginstelling, hierbij is dus sprake van een particuliere kasstroom. De kasstroom voor de zorg loopt
vervolgens via de pgb-Wlz vergoeding.
Cliënten die een Wlz-indicatie hebben kunnen op basis van de pgb-Wlz een vergoeding krijgen voor
de functies: persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding individueel (BEG IND) en
begeleiding groep (BEG GR). Daarnaast is het budget opgehoogd met een vaste opslag, welke is
bedoeld voor het inkopen van huishoudelijke hulp. Bewoners van wooninitiatieven (geclusterde
woonvormen waar meerdere budgethouders wonen) ontvangen een hogere extra toeslag per jaar. In
bijlage 8 is een overzicht gegeven van de tarieventabel voor het persoonsgebonden budget Wlz.
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Figuur 8 Kasstromen zorgexploitatie op basis van het pgb

Eigenaar / belegger

- Huur
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Overheid

5.3.4. Zorgexploitatie verpleeghuis
Binnen de verpleeghuiszorg zijn er drie verschillende exploitatievormen voor toegelaten en niettoegelaten instellingen. De exploitatie op basis van de kasstromen van de ZZP, NHC en NIC kan
alleen plaatsvinden binnen een regulier verpleeghuis, waarbij de cliënt wordt opgenomen, zie
afbeelding 6. De exploitatie op basis van het pgb kan alleen plaatsvinden binnen een particulier
verpleeghuis (door een niet-toegelaten instelling), zie afbeelding 7. Een verpleeghuis dat wordt
geëxploiteerd (door een toegelaten instelling) op basis van het vpt en mpt, kan door zowel een
reguliere zorginstelling of een toegelaten particuliere zorginstelling worden geëxploiteerd, zie
afbeelding 8. Bij de eerste exploitatievorm betaalt de overheid het verblijf, bij de twee laatstgenoemde
exploitatievormen betaalt de overheid niet voor het verblijf, maar de cliënt zelf omdat deze woonachtig
is in de thuisomgeving, zie tabel 4.
Tabel 4 Scheiding thuisomgeving of opname in een instelling per vergoeding en type zorgaanbieder

ZZP, NHC en NIC
reguliere
zorgaanbieder
(toegelaten)
Instelling
Thuisomgeving

vpt en mpt
reguliere of particuliere
zorgaanbieder
(toegelaten)

Pgb
particuliere
zorgaanbieder
(niet-toegelaten)

X

X

X

Uit de eerste interviewronde blijkt dat op de zorgvastgoedmarkt een tweedeling is ontstaan waarbij
voornamelijk alleen particuliere zorginstellingen een particuliere kasstroom ontvangen, in de vorm van
huur en extra servicediensten. Het merendeel van de Wlz-zorg, van cliënten die worden opgenomen
in een regulier verpleeghuis, wordt vergoed op basis van de ZZP, NHC en NIC, waarbij de overheid
betaalt voor het verblijf. De vraag is echter in hoeverre dit een risico vormt voor de exploitatie van het
verpleeghuis. Een van de grootste risico’s met betrekking tot de exploitatie van het verpleeghuis wordt
namelijk gevormd door veranderingen die plaatsvinden binnen het systeem van Wlz-vergoedingen.
Momenteel is vanuit een kostenbeheersingssysteem de woonfunctie al gescheiden van de zorgfunctie
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middels de normatieve huisvestingscomponent, waarbij voor de lagere zorgzwaartepakketten het
scheiden van wonen en zorg heeft plaatsgevonden. In de toekomst zou het ook mogelijk kunnen zijn
dat het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd gaat worden voor de hogere zorgzwaartepakketten.
Uit de interviews met zorginstellingen blijkt echter dat zorginstellingen qua strategie verschillend
omgaan met het inspelen op het beleid van de overheid en dus het betalen van huur door de cliënt
binnen een regulier verpleeghuis.
“De normatieve huisvestingscomponent is de eerste stap naar de afsplitsing van de wooncomponent
uit de Wlz. Uiteindelijk zal de wooncomponent uit de Wlz gaan en komt het moment dat de Wlz alleen
de zorg levert en niet de huisvesting.”
(Reguliere zorginstelling 2)
“Binnen de zorginstelling is echter een uitzondering gemaakt voor de zware zorgcategorie, waarbij
wordt verondersteld dat deze categorie altijd gefinancierd zal blijven.”
(Reguliere zorginstelling 1)
Zorginstellingen zijn het er echter wel over eens dat er in de toekomst op zoek gegaan moet worden
naar een ander verdienmodel, zodat er meer voorzieningen kunnen worden aangeboden of worden
meegefinancierd, die momenteel niet worden vergoed.
“De behoefte aan op een andere manier wonen gaat toenemen en dat zijn altijd langdurige trajecten.”
(Reguliere zorginstelling 2)
“In de toekomst zal voornamelijk gekeken moeten worden naar modellen waarbij het
voorzieningenniveau niet alleen op gebouwniveau, maar ook op buurtniveau wordt bekeken, waardoor
een particuliere instelling mee kan liften op de voorzieningen die er al zijn, maar anders nooit
meegefinancierd kunnen worden.”
(Reguliere zorginstelling 1)
Daarbij geeft zorginstelling 2 aan dat er afgestapt moet worden van het oude medisch denken, waarbij
het verpleeghuis (als deze al in zijn huidige vorm moet blijven bestaan) niet meer afhankelijk moet zijn
van subsidiestromen. Binnen het nieuwe businessmodel voor het verpleeghuis moeten de
verschillende eenheden, zijnde wooneenheden, behandeleenheden en welzijnseenheden (zoals een
restaurant, activiteitenruimten, etc.) een eigen huurstroom genereren. Waarbij de huur voor de
wooneenheden moet worden gebaseerd op de inkomenskracht van de patiënt of cliënt. Voor de
reguliere zorginstellingen moet er dus naast de sociale huurinkomsten worden gekeken hoeveel
behandelingen en activiteiten er moeten worden geleverd om de kapitaalslasten van het verpleeghuis
te kunnen financieren.
“Een interessant gegeven is dat bij een regulier verpleeghuis het aantal behandelingen en overige
activiteiten dat nodig is om de kapitaalslasten te dekken in de meeste gevallen twee keer zo veel
betreft als dat er nodig zijn ten behoeve van de woningen in het verpleeghuis.”
(Reguliere zorginstelling 2)

5.4 Aanzet marktwaardemodel exploitatie gebonden zorgvastgoed
5.4.1. Huidige marktwaardemodellen
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de resultaten uit de tweede interviewronde met beleggers
die investeren in zorgvastgoed. Hierbij zal allereerst worden toegelicht hoe de verschillende
institutionele beleggers kijken naar de zorgvastgoedmarkt als geheel, het bepalen van de markthuur
en de rendementsbepaling (paragraaf 5.4.1.). Tot slot zal worden getoetst in hoeverre de uitkomsten
uit de eerste interviewronde toepasbaar zijn binnen de marktwaardebepaling van het verpleeghuis.
Waardoor verkregen zal worden in de uitkomsten van het marktwaardemodel voor het verpleeghuis
als zijnde exploitatie gebonden vastgoed (paragraaf 5.4.2.).
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5.4.1. De huidige zorgvastgoedmarkt voor (institutionele) beleggers
Door het scheiden van wonen en zorg en de veranderingen die hebben plaatsgevonden in het
systeem van vergoedingen binnen de zorg moet er op een andere manier naar het zorgvastgoed
worden gekeken door zowel zorginstellingen als beleggers.
“De zorgvastgoedmarkt is een markt die tot ontplooiing gaat komen door het scheiden van wonen en
zorg. Door het scheiden van wonen en zorg zijn veel zorginstellingen bezig met herstructureren van
de strategie en de organisatiestructuur.”
(Vastgoedbelegger 2)
Aan de ene kant biedt deze ontwikkeling veel kansen voor beleggers om te investeren in
zorgvastgoed, zo geven de vastgoedbeleggers aan dat er in de afgelopen jaren een toenemende
interesse is ontstaan in zorgvastgoed en dat het zorgvastgoed een goede diversificatie biedt binnen
een beleggingsportefeuille. Echter aan de andere kant moet de Nederlandse zorgvastgoedmarkt nog
volledig op gang komen. Op dit moment vinden er vooral ‘primary deals’ plaats en weinig ‘secondary
deals’. Een primary deal houdt in dat het zorgvastgoed van een zorginstelling rechtstreeks wordt
verkocht aan een belegger en bij een secondary deal wordt het zorgvastgoed verkocht door beleggers
onderling. Over het algemeen maken beleggers een vergelijkbare indeling in de verschillende
segmenten binnen de zorgvastgoedmarkt. Allereerst wordt de zorgvastgoedmarkt opgedeeld in een
cure- en care-zijde. Bij de cure-zijde gaat het voornamelijk om praktijkruimte of ziekenhuizen. De carezijde kan vervolgens worden onderverdeeld in extramuraal en intramuraal zorgvastgoed. Extramuraal
zorgvastgoed wordt over het algemeen gezien als zijnde zelfstandige wooneenheden, waarbij zorg
aanwezig is (eventueel op afstand). Intramuraal zorgvastgoed wordt voornamelijk ingedeeld in twee
groepen, zijnde reguliere verpleeghuiszorg en (exclusieve) particuliere zorg.
Het geïnvesteerd vermogen van de verschillende beleggers is voornamelijk geïnvesteerd in
intramuraal vastgoed en deels in extramuraal vastgoed en/of in vastgoed aan de cure-zijde. Binnen
het intramurale zorgvastgoedsegment zijn er echter wel grote verschillen in het aandeel dat is
geïnvesteerd in regulier zorgvastgoed en het aandeel in particulier zorgvastgoed. Hierbij geven twee
van de drie beleggers aan dat in de toekomst de meeste investeringen gedaan zullen worden in
regulier zorgvastgoed, zowel intramuraal als extramuraal, waarbij de focus zal komen te liggen op het
middensegment van zorgvastgoedmarkt. Twee redenen die hiervoor genoemd worden zijn de
vergrijzingspiek, waardoor er veel behoefte ontstaat aan extramuraal zorgvastgoed, en omdat het
aanbod in regulier zorgvastgoed in termen van investeringsvolume groter zal zijn.
“Wat ons betreft gaat het primair naar het middensegment. Dat zijn dus woningen met huren tussen
de 750 en 1400 euro per maand.”
(Vastgoedbelegger 3)
De waarderingsmethodiek die het meest wordt gebruikt door de beleggers voor de
marktwaardebepaling van het verpleeghuis is de inkomstenbenadering. Eén van de drie beleggers
geeft aan echter ook te kijken vanuit de comparatieve- en kostenbenadering. Allereerst doordat wordt
vergeleken met huren uit andere vastgoedsectoren, namelijk de sector waar het zorgvastgoed het
best mee te vergelijken is (een woning, kantoren, of winkel functie) en daarnaast wordt ook gekeken
wat de kosten zijn van een bepaalde locatie. De overige twee beleggers, vastgoedbelegger 2 en 3,
kijken puur alleen naar de inkomstenbenadering. Voornamelijk omdat het comparatieve aspect lastig
is en er nauwelijks referenties aanwezig zijn binnen de zorgvastgoedmarkt is de onderliggende
cashflow het meest van belang. Echter geven deze beleggers allebei aan dat de normatieve
huisvestingscomponent wel handig is als vertrekpunt bij de markthuurbepaling.
“Wij kijken echt puur alleen naar de inkomstenbenadering, de cashflow. Qua kosten is het natuurlijk
wel handig dat we de NHC hebben. Zo is er natuurlijk wel goed gekeken hoe dit bedrag opgebouwd
moet worden. Doordat bijvoorbeeld prijsstijgingen en leegstandsvergoedingen hierin verwerkt zitten
vormt de NHC-component wel een aardig vertrekpunt.”
(Vastgoedbelegger 2)
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Voor de markthuurbepaling heeft elke belegger een eigen systematiek ontwikkeld. Alle beleggers
kijken allereerst naar de vergoedingen voor de kapitaalslasten, de NHC-component. Omdat voor
vastgoedbelegger 2 en 3 de onderliggende cashflow essentieel is voor de exploitatie, gaan beide
beleggers voornamelijk opzoek naar een huur waarbij de exploitatie voor de zorginstelling optimaal is.
De redenatie hierachter is dat wordt geïnvesteerd voor de langere termijn, dus moet worden
geïnvesteerd in een duurzame huurrelatie.
“Het is van essentieel belang dat de exploitatie van de zorgpartij optimaal is. De markthuur moet
draagbaar zijn voor de zorgpartij als functie van het businessmodel, waarbij is nagedacht over de
inkomsten en uitgaven van het gebouw.”
(Vastgoedbelegger 2)
“De eerste vraag die we onszelf stellen is, zou een andere zorginstelling het hier ook van kunnen
doen. Dat is ons eerste back-up scenario.”
(Vastgoedbelegger 3)
Vastgoedbelegger 1 kijkt naast de vergoedingen, zoals eerder beschreven, voornamelijk naar de
inkomstenstructuur binnen een alternatief scenario, oftewel het type vastgoed waar het zorgvastgoed
het best mee vergeleken kan worden.
“Voor de institutionele belegger is het van belang om te kijken naar de langere termijn. Hierbij moet
ook rekening gehouden worden met een eventueel vertrek van de zorginstelling, waarbij de
alternatieve aanwendbaarheid belangrijk wordt.”
(Vastgoedbelegger 1)
Voor het bepalen van rendement kijken alle drie de beleggers naar de alternatieve aanwendbaarheid.
Zo geeft vastgoedbelegger 1 aan dat het rendement moet worden aangepast als de huur hoger of
lager ligt dan in het alternatieve scenario. Daarnaast geven de vastgoedbelegger 2 en 3 aan, net als
bij de markthuurbepaling, ook goed te kijken naar het type huurder, de strategie en de prognoses die
worden gedaan door de zorginstelling met betrekking tot de huur die ze kunnen gaan betalen op
termijn.
“We bekijken de klassieke parameters, maar we proberen voornamelijk vooruit te kijken. Dus we
vragen naar de prognoses van exploitant en de aannames die daaraan ten grondslag liggen.”
(Vastgoedbelegger 3)
“We kijken allereerst naar het vastgoed, de stenen. Als tweede kijken we naar de exploitant in het
gebouw. Is het een goede huurder, heeft huurder een goede strategie, etc. Beide punten zijn zowel
van invloed op de markthuurbepaling als op het rendement.”
(Vastgoedbelegger 2)
5.4.2. Uitkomsten aanzet marktwaardemodel exploitatie gebonden verpleeghuis
Gedurende de tweede interviewronde zijn de resultaten uit de eerste interviewronde voorgelegd aan
beleggers. Op basis van de onderzoeksgegevens uit de eerste interviewronde over de verschillende
kasstromen bij de exploitatie van het verpleeghuis (zie hoofdstuk 5.3) en de toepasbaarheid van
bestaande waarderingsmethodieken voor het verpleeghuis (zie hoofdstuk 4.4), is de vraag opgesteld
of dat zorgvastgoed kan worden gezien als exploitatie gebonden vastgoed, waarbij de markthuur
bepaald moet worden aan de hand van de draagkrachthuurmethode.
Vastgoedbelegger 1 geeft aan dat de waarde van het vastgoed niet afhankelijk moet zijn van de
exploitatie. De redenatie hiervoor is dat de vergoedingen vanuit de zorg besteed moeten worden aan
de zorg en dat het verblijf niet meer betaald moet worden vanuit de Wlz-vergoedingen. Daarbij moet
de hoogte van de huur worden bepaald door een vergelijking te maken met huren van elders wonen,
waardoor sprake moet zijn van een markthuur voor een bepaalde locatie.
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“Het is eigenlijk de vraag of de eigenaar mag meeprofiteren van de inkomsten die een zorginstelling
binnenkrijgt als gevolg van de exploitatie. Op het moment dat een zorginstelling meer inkomsten krijgt
doordat zij een betere service bieden, luxere maaltijden, etc., waarvoor de instelling hogere kosten
moet maken, dan zijn deze extra inkomsten niet toe te rekenen aan het vastgoed.”
(Vastgoedbelegger 1)
De overige twee beleggers zijn daarentegen van mening dat het verpleeghuis wel gezien moet
worden als exploitatie gebonden vastgoed. Hierbij geeft vastgoedbelegger 2 aan dat er gekeken moet
worden naar het businessplan van de zorginstelling, waarbij op basis van de operationele cashflow
(de EBITDA) en de huur die wordt voorgesteld door de zorginstelling de markthuur voor een
verpleeghuis kan worden bepaald. De markthuur vormt hierbij een percentage van de EBITDA,
waarbij een marge overblijft voor leegstand, onderhoud en calamiteiten. Daarnaast levert de
vergoeding via de NHC-component een extra voordeel op, namelijk doordat er meer inzicht ontstaat in
de inkomsten bij de zorginstelling. De markthuur moet in relatie staan tot een bepaalde NHCcomponent.
“Er is een maximum huur die we aanvaarden en dat maximum wordt vergeleken met de EBITDA van
het businessplan. Het maximumpercentage van de EBITDA is een regel die we onszelf opleggen.”
(Vastgoedbelegger 2)
Vastgoedbelegger 3 geeft aan dat de zorgcomponent momenteel niet wordt meegenomen bij de
markthuurbepaling omdat de NHC-component is losgekoppeld van de zorg-component. Momenteel
bevindt het zorgstelsel zich namelijk in een overgangsfase, waardoor de vergoedingen voor de
huisvesting nog geen integraal onderdeel vormen van de zorgzwaartepakketten. De intentie is echter
wel om vanaf 2018 de zorgzwaartepakketten één integraal tarief te laten vormen. Indien alle
inkomsten, inclusief voor de zorg, worden meegenomen kan er volgens vastgoedbelegger 3 een veel
realistischer beeld ontstaan.
“Het lijkt veel gezonder als een bepaald percentage mag worden besteed aan het vastgoed. Zo kijken
wij er momenteel door de oogharen ook naar.”
(Vastgoedbelegger 3)
De belegger noemt met name het voordeel dat verpleeghuizen onderling beter met elkaar vergeleken
kunnen worden. Een mogelijk nadeel wordt echter gevormd doordat vergoedingen momenteel cliënt
volgend zijn. Zo kan de reguliere zorginstelling gekort worden door het zorgkantoor op de Wlzvergoedingen, bestaande uit de zorgzwaartepakketten. Daarnaast kan ook het toekomstige beleid van
de overheid omtrent de hoogte van de Wlz-vergoeding veranderen. Voor toekomstige kasstromen
moet daarom een nuance worden aangebracht om toekomstige maatregelingen op te kunnen vangen.
“Bij prognoses van de zorginstelling moet er conservatief worden omgesprongen met de volledige
vergoeding.”
(Vastgoedbelegger 3)
Bij een particuliere instelling blijft de aanpak van de beleggers omtrent de markthuurbepaling op basis
van exploitatie gebonden vastgoed hetzelfde. Zo wordt bij een particuliere instelling niet uitgegaan van
de NHC-component, maar in de meeste gevallen van een ‘all-inclusive’ bedrag voor de huur en extra
servicediensten. Een van de beleggers geeft aan dat hierbij altijd goed gekeken moet worden naar de
betaalbaarheid van de cliënt, zo moet er naast het bedrag voor de huur een servicediensten ook een
eigen bijdrage betaald worden aan de overheid. De eigen bijdrage is voor de zorg en die is afhankelijk
van het inkomen, welke wordt vastgesteld door het CAK. Het gaat dus om de totale inkomenskracht
van de cliënt.
Indien de overheid in de toekomst besluit om het scheiden van wonen en zorg verder door te voeren
voor de hogere zorgzwaartepakketten kan de NHC-component, geheel of gedeeltelijk, komen te
vervallen. Wat betekent dat cliënten zowel in een reguliere instelling als particuliere instelling in beide
gevallen zelf huur moeten betalen. Vastgoedbeleggers 2 en 3 geven hierbij aan dat de
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markthuurbepaling in deze situatie hetzelfde blijft, deze situatie is namelijk goed vergelijkbaar met de
huidige situatie in een particuliere instelling.
In deze situatie kan de huur eventueel worden betaalt door de cliënten of door de zorginstelling, via
een hoofdhuurovereenkomst. Alle drie de beleggers geven de voorkeur aan de situatie met een
hoofdhuurovereenkomst. Argumenten hiervoor zijn dat de belegger niet is gericht op eigen verhuur
van gebouwen, de belegger ook niet de verantwoordelijkheid kan hebben over zorgbehoevende indien
de zorginstelling wegvalt en de zorginstelling beter inzicht heeft in de doelgroepen die aansluiten bij
de exploitatie. Bij een directe verhuur aan cliënten neemt het risico daarentegen wel af, doordat de
kasstroom blijft bestaan indien de zorginstelling failliet gaat. Maar deze stelling wordt weerlegd
doordat de belegger altijd investeert in een duurzame cashflow voor de instelling, waarbij wordt
geïnvesteerd voor de langere termijn.

5.5 Samenvatting en conclusie
Uit de kwalitatieve onderzoekgegevens op basis van de interviews met zorginstellingen blijkt dat
binnen de verpleeghuiszorg onderscheid kan worden gemaakt tussen een reguliere zorginstelling en
particuliere instelling. De (traditionele) reguliere zorginstelling moet altijd zijn toegelaten op basis van
de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Een particuliere instelling daarentegen kan betrekking hebben
op een toegelaten of een niet-toegelaten instelling. De zorg die geleverd wordt is in beide instellingen
echter gelijk, het verschil ontstaat bij de extra diensten en voorzieningen die worden aangeboden in
een particuliere instelling. Voorbeeld hiervan zijn luxere maaltijden, extra activiteiten of een grotere
wooneenheid.
Binnen een regulier verpleeghuis wordt de cliënt opgenomen, waarbij de overheid betaald voor de
zorg-, woon- en verblijfscomponent, en eventueel betaalt de cliënt zelf een bijdrage voor de extra
servicediensten. Bij een particuliere instelling wordt de zorg betaalt vanuit de Wlz-vergoedingen en
betaalt de cliënt een bijdrage aan huur en voor de extra servicediensten, meestal in de vorm van een
all-inclusive bedrag. Een tweede verschil is dat er bij een regulier verpleeghuis voorzieningen
aanwezig zijn voor de behandeling, zoals een arts, fysiotherapeut of ergotherapeut. Binnen een
particulier huis maakt de cliënt gebruik van de eerstelijnspraktijken in de omgeving en wordt de zorg
vergoed via de Zvw.
Binnen het systeem van intramurale zorg moet de cliënt altijd beschikken over een Wlz-indicatie van
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), waarbij de cliënt een zorgprofiel van ZZP VV 4 of hoger krijgt
inclusief verblijf. Met een Wlz-indicatie kan de cliënt op vier verschillende manier aanspraak maken op
een Wlz-vergoeding. Indien de cliënt wordt opgenomen in een regulier verpleeghuis kan gebruik
worden gemaakt van de zorg in natura in een instelling. Bij de overige aanspraken op Wlz-zorg woont
de cliënt in de thuisomgeving, welke gedefinieerd kan worden als zijnde de eigen woning of een
kamer die wordt gehuurd binnen een instelling. Bij een toegelaten instelling kan gebruik worden
gemaakt van de tweede aanspraak ‘zorg in natura in de thuisomgeving’, via het volledig pakket thuis
(vpt) en het modulair pakket thuis (mpt). Bij een niet-toegelaten instelling kan alleen gebruik worden
gemaakt van het persoonsgebonden budget (pgb). Indien de cliënt enkel thuiszorgelementen geleverd
wil krijgen moet gebruik worden gemaakt van het thuiszorgproduct.
Voor de marktwaardebepaling moet er bij de exploitatie van het verpleeghuis onderscheid worden
gemaakt tussen toegelaten en niet-toegelaten instellingen, zodat de bijbehorende Wlz-vergoedingen
bepaald kunnen worden. Momenteel zijn er drie verschillende exploitatievormen te onderscheiden,
namelijk via de ZZP, NHC en NIC (toegelaten instelling), via het mpt en vpt (toegelaten instelling) en
via het pgb (niet-toegelaten instelling). In sommige gevallen kan er bij de zorgexploitatie op basis van
de ZZP, NHC en NIC naast deze subsidiestromen vanuit de overheid ook sprake zijn van een
particuliere kasstroom voor de extra servicediensten die geboden worden door de instelling,
vooralsnog is deze kasstroom over het algemeen niet aanwezig als gevolg van de tweesplitsing in de
Nederlandse zorgvastgoedmarkt.
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Op basis van de uitkomsten uit de eerste interviewronde is de vraag opgesteld of dat het
zorgvastgoed kan worden gezien als exploitatie gebonden vastgoed, waarbij de markthuur bepaald
moet worden aan de hand van de draagkrachthuurmethode. Hierdoor is een eerste aanzet gegeven
tot een marktwaardemodel. Over het algemeen kijken beleggers momenteel ook al vanuit de
inkomstenbenadering naar de onderliggende cashflow. Beleggers investeren voornamelijk in een
duurzame huurrelatie met de zorgexploitant. Momenteel bevindt het zorgstelsel zich in een
overgangsfase, waardoor de NHC-component nog geen onderdeel vormt van een integraal pakket,
vanaf 2018 is dit echter wel het geval. Door middel van de draagkrachthuurmethode kan worden
bepaald welk gedeelte van de inkomsten kunnen worden aangewend om de huisvestingslasten te
betalen aan de hand van de feitelijke exploitatie en exploitatiemogelijkheden. De
draagkrachthuurmethode biedt hierdoor de mogelijkheid om de marktwaarde van het incourant
zorgvastgoed te bepalen.
Een voordeel van de draagkrachthuurmethode is dat op termijn zorgvastgoed op een gezondere
manier met elkaar vergeleken kan worden. Daarbij sluit de methode aan bij de huidige
markthuurbepaling van beleggers, waarbij voornamelijk al gekeken wordt naar het type huurder en de
strategie en de prognose van de zorgexploitant. Een mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat de
vergoedingen momenteel cliënt volgend zijn. Zo kan de reguliere zorginstelling gekort worden door het
zorgkantoor op de Wlz-vergoedingen, bestaande uit de zorgzwaartepakketten. Daarnaast kan ook het
toekomstige beleid van de overheid omtrent de hoogte van de Wlz-vergoeding veranderen. Voor
toekomstige kasstromen moet daarom een nuance worden aangebracht om toekomstige
maatregelingen op te kunnen vangen.
Tot slot blijft deze methode ook hetzelfde bij de markthuurbepaling op basis van exploitatie gebonden
vastgoed van een particulier instelling of een reguliere instelling waarbij sprake is van een Wlzvergoeding op basis van het vpt en/of mpt. Zo betaalt de cliënt in deze gevallen een aparte bijdrage
van de cliënt voor de huur en extra servicediensten in plaats van de vergoeding vanuit de overheid via
de NHC-component. Daarnaast kan deze methode ook gebruikt blijven worden indien de overheid in
de toekomst besluit het scheiden van wonen en zorg verder door te voeren bij de hogere
zorgzwaartepakketten. Hierbij zal namelijk de vergoeding van de NHC-component bij toegelaten
instellingen wegvallen en moet de cliënt zelf zijn huur gaan betalen.

54

H6 Conclusie, discussie en aanbevelingen
Dit hoofdstuk behandelt allereerst de conclusie (6.1), waarbij antwoord zal worden gegeven op de
hoofdvraag van het onderzoek. Tot slot volgen de aanbevelingen (6.2).

6.1 Conclusie
Door het invoeren van de principes van (gereguleerde) marktwerking en integrale
prestatiebekostiging, waarbij de kosten voor de zorgverlening worden gerelateerd aan de
daadwerkelijk geleverde productie, ondergaat de gehele sector een forse systeemwijziging, met als
doel om op een efficiëntere wijze meer en kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. De
systeemwijzigingen hebben echter grote invloed op het vastgoedbeleid omtrent zorgvastgoed. In het
kader van de professionalisering van het vastgoedmanagement van zorgvastgoed is een
marktwaardebepaling van belang voor zowel zorginstellingen als overige marktpartijen.
Het onderzoek is gericht op de marktwaardebepaling van het verpleeghuis en heeft als doel om inzicht
te verschaffen in de markwaardebepaling voor zowel zorginstellingen als overige marktpartijen. Door
meer inzicht te verschaffen kunnen zorginstellingen betere strategische keuzes maken omtrent de
aan- en verkoop en de strategische financiering van zorgvastgoed, waarbij het onderzoek kan
bijdragen aan de totstandkoming van een meer ‘volwassen’ beleggersmarkt met voldoende vraag en
aanbod van zorgvastgoed.
Het onderzoek is gericht op de beantwoording van de volgende (centrale) vraag:
“Op welke wijze kan een marktwaarde van (bestaand) zorgvastgoed binnen de care sector in
Nederland worden bepaald aan de hand van een gestandaardiseerde waarderingsmethodiek, ten
behoeve van aan- en verkoop of strategische financieringsdoeleinden van zorgvastgoed?”
Momenteel is er een labyrint aan waardebegrippen aan het ontstaan binnen de care sector, een
gedefinieerde marktwaarde kan echter als duidelijk startpunt fungeren voor een strategische
beslissing. Zo moet de marktwaarde in grote mate bepaald worden door de actuele situatie op de
vastgoedmarkt. In dit onderzoek zal daarom worden uitgegaan van de definitie van het
marktwaardebegrip dat aansluit bij de definitie van de Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS),
zijnde:
“De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen
op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden
hebben gehandeld.”
Het (bestaande) zorgvastgoed binnen de ouderenzorg kenmerkt zich als specifiek incourant vastgoed.
Door de specifieke eigenschappen neemt de verhandelbaarheid van het verpleeghuis af. Het
verpleeghuis heeft echter wel bepaalde elementen die vergelijkbaar zijn, maar momenteel is er nog
sprake van een beperkte markt. Het lage transactievolume is grotendeels te verklaren doordat
zorgvastgoed als nieuwe beleggingscategorie kan worden beschouwd en deels door de afname van
het totale beleggingsvolume als gevolg van de algehele malaise op de vastgoedmarkten. De
specifieke eigenschappen van het vooralsnog incourante zorgvastgoed zorgen ervoor dat het
verpleeghuis (nagenoeg) alleen geschikt is voor een bepaalde bedrijfsuitvoering, waardoor het
vastgoed aansluit bij een van de belangrijkste kenmerken van exploitatie gebonden vastgoed.
In de praktijk worden momenteel drie verschillende benaderingsmethodieken gebruikt voor de
marktwaardebepaling van vastgoed. De marktwaarde van het verpleeghuis moet echter worden
bepaald aan de hand van de inkomstenbenadering, omdat dit de enige benaderingsmethodiek is die
aansluit bij de marktwaardebepaling van exploitatie gebonden vastgoed doordat wordt gekeken naar
de toekomstige opbrengstmogelijkheden. Bij de inkomstenbenadering kan de marktwaarde worden
bepaald aan de hand van twee verschillende gestandaardiseerde waarderingsmethodieken, zijnde de
kapitalisatiemethode (BAR-methode) en de discounted cashflow (DCF) methode, welke momenteel
veelvuldig in de praktijk worden gebruikt voor zowel courant als incourant vastgoed. Voor de
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marktwaardebepaling van het verpleeghuis kan het beste gebruik worden gemaakt van een
combinatie van beide waarderingsmethodieken. Beide waarderingsmethodieken hebben echter
nadelen. Zo is de DCF-methode in de basis afhankelijk van aannames doordat een inschatting wordt
gemaakt van de toekomstige kasstromen en risico’s. Daarnaast zijn de marktdisconteringsvoet en de
eindwaarde bij het incourante zorgvastgoed moeilijk te bepalen. Nadelen van de BAR-methodiek zijn
dat er moeilijk rekening gehouden kan worden met toekomstige fluctuaties in de huurinkomsten of met
eventuele correcties die van invloed zijn op het bruto aanvangsrendement. De nadelen van beide
waarderingsmethodieken hebben tot gevolg dat de marktwaarde van het verpleeghuis moeilijk te
bepalen is via één waarderingsmethodiek. Een combinatie van beide waarderingsmethodieken zou
hierdoor positief bijdragen aan het elimineren van de nadelen bij de marktwaarbepaling van het
exploitatie gebonden verpleeghuis.
Binnen deze gestandaardiseerde waarderingsmethodieken worden in de praktijk de toekomstige
opbrengstmogelijkheden meestal tot uitdrukking gebracht in een markthuur per vierkante meter,
hetgeen echter alleen (direct) toepasbaar is bij courant vastgoed. Doordat een directe vergelijking in
de markt voor het verpleeghuis niet mogelijk is, als gevolg van het vooralsnog ontbreken van
voldoende referentietransacties, moet de markthuur voor het verpleeghuis op een indirecte wijze
worden bepaald via de draagkrachthuurmethode. Aan de hand van de draagkrachthuurmethode
worden marktgegevens gebruikt als aanknopingspunten om een marktconforme huur vast te stellen.
Gedurende het onderzoek is de nadruk gelegd op de aanpassingen die gedaan moeten worden om
de gestandaardiseerde waarderingsmethodieken toepasbaar te maken voor het (vooralsnog)
incourante zorgvastgoed. Het praktijkonderzoek is hierdoor volledig gericht op de aanzet tot een
marktwaardemodel door middel van de draagkrachthuurmethode en op de uitkomsten van de aanzet
tot een marktwaardemodel.
Op basis van de interviews met zorginstellingen kan geconcludeerd worden dat het type
zorgorganisatie dat het verpleeghuis exploiteert bepalend is voor de inkomsten die gegenereerd
kunnen worden, waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden tussen reguliere zorginstelling en
particuliere instellingen. Het tussen beide ontstaat bij de extra voorzieningen en comfort die geboden
worden in een particuliere instelling, zoals een grotere wooneenheid, een extra mogelijkheid tot luxer
eten of meer activiteiten dan in een reguliere instelling. Daarnaast kunnen beide type zorgorganisaties
worden onderverdeeld in toegelaten en niet-toegelaten instellingen op basis van de Wet toelating
zorginstellingen (Wtzi). Een niet-toegelaten instelling is altijd een particuliere instelling, hoewel een
toegelaten instelling zowel particulier als regulier kan zijn.
Een vergoeding in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt alleen verstrekt indien de cliënt
beschikt over een Wlz-indicatie die is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarbij
cliënten met zorgprofiel van ZZP VV4 (75%) tot en met ZZP VV 10 een vergoeding krijgen
toegewezen inclusief verblijf. Om in aanmerking te komen voor een Wlz-vergoeding kan op vier
verschillende manieren aanspraak worden gemaakt op Wlz-zorg. Daarbij kan de zorg worden vergoed
via het ZZP (eerste aanspraak), via het volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (tweede
aanspraak), via thuiszorgelementen (derde aanspraak) of via het persoonsgebonden budget (vierde
aanspraak). De eerste, tweede en derde aanspraak worden altijd geleverd door een toegelaten
instelling en de vierde aanspraak kan alleen worden geleverd door een niet-toegelaten instelling.
Op basis van de Wlz-vergoedingen kan vervolgens een verdeling worden gemaakt in drie
verschillende exploitatievormen van het verpleeghuis, namelijk een exploitatie met kasstromen op
basis ZZP, NHC en NIC (toegelaten instelling), een exploitatie met kasstromen op basis van het vpt of
mpt (toegelaten instelling) en een exploitatie met kasstromen op basis van het persoonsgebonden
budget (niet-toegelaten instelling). Een belangrijk onderscheid dat hierbij gemaakt kan worden is dat
bij de eerste exploitatievorm de cliënt is opgenomen in een instelling, waarbij de overheid betaalt voor
de zorg-, verblijfs- en wooncomponent, en bij de overige twee exploitatievormen de cliënt woonachtig
is in de thuisomgeving, waarbij de overheid betaalt voor de zorg en de cliënt voor de huur en extra
servicediensten. Waarbij de thuisomgeving kan worden gedefinieerd als zijnde de eigen woning of een
kamer die wordt gehuurd binnen een instelling. De kasstromen die worden gegenereerd op basis van
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de derde Wlz-aanspraak zullen echter niet (of nauwelijks) voorkomen in het verpleeghuis, omdat de
cliënt geen Wlz-behandeling krijgt, maar gebruik maakt van enkel thuiszorgelementen die worden
vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Deze vergoedingen hebben voornamelijk betrekking op cliënten die niet geïndiceerd zijn voor
het verpleeghuis (ZZP VV 1 tot en met 25% van ZZP VV 4).
Doordat de verschillende Wlz-vergoedingen gekoppeld zijn aan een type zorgorganisatie, is het type
zorgorganisatie van invloed op de inkomsten binnen de exploitatie van het verpleeghuis. Op basis van
de uitkomsten van de tweede interviewronde, waarbij een aanzet is gedaan tot een
marktwaardemodel, kan worden geconcludeerd dat het verpleeghuis moet worden beschouwd als
exploitatie gebonden vastgoed, waarbij de marktwaarde moet worden bepaald aan de hand van de
inkomstenbenadering. Binnen het marktwaardemodel kan de markthuur ook worden bepaald door
middel van de draagkrachthuurmethode. Met de draagkrachthuurmethode wordt bepaald welk
gedeelte van de inkomsten kunnen worden aangewend om de huisvestingslasten of huur te betalen
aan de hand van de feitelijke exploitatie en exploitatiemogelijkheden.
Bij de marktwaardebepaling van een regulier verpleeghuis kijken beleggers momenteel voornamelijk
alleen naar de vergoeding voor de kapitaalslasten, via de normatieve huisvestingscomponent. Binnen
het marktwaardemodel is het echter van belang dat alle inkomsten worden meegenomen. Hierdoor
kan rekening worden gehouden met de overgangsfase waarin het zorgstelsel zich momenteel bevindt.
Zo heeft de overheid de intentie om de zorgzwaartepakketten één integraal tarief te laten vormen.
Binnen het marktwaardemodel is het daarom van belang dat naast de NHC- en NIC-component ook
de zorg-, woon- en verblijfscomponent worden meegenomen bij de markthuurbepaling via de
draagkrachthuurmethode.
Het belangrijkste voordeel van een marktwaardemodel op basis van een draagkrachthuurmethode via
een integrale benadering is dat er een realistischer beeld ontstaat van de exploitatie van het
verpleeghuis, waarbij verschillende exploitatievormen op eenzelfde manier gewaardeerd kunnen
worden en er beter rekening gehouden kan worden met toekomstige veranderingen binnen het
systeem van Wlz-vergoedingen. Zo kunnen binnen een integrale benadering ook vergoedingen
meegenomen worden voor kosten die niet worden vergoed vanuit de NHC-component, zoals de
kosten voor beheer, verzekeringen, heffingen en de onroerende zaakbelasting, maar welke
momenteel een onderdeel vormen van de zorgzwaartepakketten. Daarnaast kan er in de toekomst
ook sprake zijn van een verdere scheiding tussen wonen en zorg. De NHC-component zal hierdoor
komen te vervallen, waardoor de cliënt zelf een bijdrage moeten gaan betalen voor de huur en extra
servicediensten. Dit heeft dus als gevolg dat het reguliere verpleeghuis op eenzelfde manier moet
worden gewaardeerd als de huidige particuliere instellingen. Het voordeel van het marktwaardemodel
op basis van een draagkrachthuurmethode via een integrale benadering is hierdoor dat
verpleeghuizen (ook in de toekomst) beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Een mogelijk
nadeel wordt echter gevormd doordat de Wlz-vergoedingen cliënt volgend zijn, waarbij de
zorginstelling kan worden gekort door het zorgkantoor op de vergoeding van de
zorgzwaartepakketten. Daarnaast kan ook het toekomstige overheidsbeleid omtrent de hoogte van de
Wlz-vergoedingen veranderen. Deze risico’s zullen altijd aanwezig blijven binnen een gereguleerde
markt, echter heeft de zorginstelling hierdoor een motief gekregen om zoveel mogelijk te sturen op de
kwaliteit van de zorg. Het strategische beleid omtrent het vastgoed zal hierbij dan ook een cruciale rol
gaan spelen.
Indien cliënten in de toekomst mogelijk huur moeten gaan betalen, als gevolg van het verder scheiden
van wonen en zorg , blijven beleggers de voorkeur geven aan een hoofdhuurovereenkomst met de
zorginstelling. Het leegstandsrisico komt hierdoor bij de zorginstelling te liggen, waardoor het risico
voor de belegger afneemt. De beleggers willen hierbij echter alleen in een duurzame cashflow
investeren, hetgeen de noodzaak van meer inzicht in de totstandkoming van de markthuur van het
verpleeghuis nogmaals onderstreept.
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6.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten en de conclusie kunnen er aanbevelingen worden gedaan voor
zowel zorginstellingen en vastgoedbeleggers.
Binnen het onderzoek is voornamelijk gekeken naar hoe de gestandaardiseerde
waarderingsmethodieken geschikt gemaakt kunnen worden voor de marktwaardebepaling van het
verpleeghuis. Hierbij is echter de nadruk gelegd op het verschaffen van inzicht in de totstandkoming
van de markthuurbepaling. Daardoor zijn eventuele aanpassingen die moeten worden gedaan bij de
bepaling van de exploitatiekosten en de rendementsbepaling buiten beschouwing gebleven. Door de
conceptuele verschillen tussen het marktwaardemodel en de praktijk kunnen er ook verschillen
ontstaan bij het bepalen van het rendement. Doordat er binnen de zorgvastgoedmarkt weinig
transacties plaatsvinden is het rendement moeilijk te bepalen op basis van market evidence
(referentietransacties). Een tweede probleem dat ontstaat bij de rendementsbepaling van het
verpleeghuis wordt gevormd door de specifieke kenmerken van het zorgvastgoed, waardoor
onderlinge verpleeghuizen moeilijk te vergelijken zijn. Het marktwaardemodel kan hier echter wel aan
bijdragen doordat de gehele exploitatie, oftewel de inkomsten die genereerd worden, beter met elkaar
vergeleken kunnen worden.
Doordat er nog weinig cijfermatige onderzoeksgegevens beschikbaar zijn kan het marktwaardemodel
moeilijker worden getest op basis van casestudies. Hoewel de eerste aanzet tot het
marktwaardemodel is gegeven kan er in de toekomst nog vervolgonderzoek worden gedaan naar de
exploitatiekosten en de rendementsbepaling van het verpleeghuis. Daarnaast kan er ook meer
onderzoek worden gedaan naar de parameters waarop de exploitatie van verschillende
verpleeghuizen beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan een sensitiviteitsanalyse van het percentage van de inkomsten dat kan worden besteed aan de
huur of huisvestingslasten en de invloed op het rendement. Daardoor kunnen particuliere instellingen
beter vergeleken worden met reguliere instellingen indien het scheiden van wonen en zorg verder
wordt doorgevoerd in de toekomst. Het onderzoek naar een marktwaardemodel (en eventuele
vervolgonderzoeken) kunnen hierdoor ook bijdragen aan de totstandkoming van een meer ‘volwassen’
beleggersmarkt met voldoende vraag en aanbod van zorgvastgoed.
De marktwaardebepaling van het (vooralsnog) incourante zorgvastgoed wordt dus steeds belangrijker
als gevolg van de systeemwijzigingen. In het kader van de professionalisering van het vastgoedbeleid
voor zowel zorginstelling als beleggers vormt de marktwaarde een belangrijk startpunt voor een
strategische beslissing omtrent de aan- en verkoop, de strategische (her-)financiering van
zorgvastgoed en gedurende de exploitatiefase bij beleggers.
Zorginstellingen wordt aanbevolen om gebruik te maken van de draagkrachthuurmethode bij de
marktwaardebepaling om beter inzicht te krijgen in de exploitatie van het verpleeghuis en de
professionalisering van het vastgoedbeleid. Tot slot wordt beleggers aanbevolen om gebruik te maken
van de draagkrachthuurmethode bij het bepalen van de markthuur van verpleeghuis, zodat meer
inzicht ontstaat bij de performance van de zorgexploitant en de exploitatie van het verpleeghuis.
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Bijlage I Protocollen interviewronde 1 en 2
Introductietekst interviewronde 1
Het bepalen van de marktwaarde van zorgvastgoed, binnen de verpleging en verzorging aan carezijde van de Nederlandse zorgmarkt.
Versie 31 januari 2016
Aanleiding en introductie
Het Nederlandse zorgstelsel is momenteel onderhevig aan een aantal ingrijpende wijzigingen. Door
het invoeren van de principes van (gereguleerde) marktwerking en integrale prestatiebekostiging
ondergaat de gehele sector een forse systeemwijziging. Voor zorginstellingen die zorg met verblijf
leveren is de professionalisering van het vastgoedmanagement belangrijker geworden. Door meer
inzicht te verschaffen in de marktwaarde kunnen zorginstellingen en beleggers betere strategische
keuzes maken omtrent de aan- en verkoop of de strategische financiering van (bestaand)
zorgvastgoed. Meer transparantie binnen de zorgmarkt zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming
van een meer ‘volwassen’ beleggersmarkt.
Doel onderzoek
Dit onderzoek is gericht op het verschaffen van inzicht bij een marktwaardebepaling van
zorgvastgoed, specifiek het verpleeghuis, aan de hand van een gestandaardiseerde
waarderingsmethodiek. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen
binnen de care zorgmarkt, de relevantie van de marktwaardebepaling en wordt gezocht naar
gestandaardiseerde waarderingsmethodieken die met enkele aanpassingen geschikt gemaakt kunnen
worden voor de marktwaardebepaling van het verpleeghuis.
Onderzoeksopzet
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en
semigestructureerde interviews. De interviews zullen plaatsvinden in twee verschillende
interviewronde. Allereerst worden interviews gehouden met mensen die werkzaam zijn binnen de
zorg. De tweede interviewronde zal worden gehouden met (institutionele) vastgoedbeleggers.
Interviewronde 1
Het zorgvastgoed, het verpleeghuis, kan worden betiteld als exploitatie gebonden vastgoed, waarbij
de marktwaarde kan worden bepaald aan de hand van inkomsten die gegenereerd kunnen worden
door middel van het vastgoed. Tijdens de eerste interviewronde zal daarom dieper worden ingegaan
op de inkomsten binnen de zorg. Het doel van het interview is om inzicht te verkrijgen in de
verschillende kasstromen binnen de zorg, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inkomsten
vanuit de zorgzwaartepakketten (ZZP), normatieve huisvestingscomponent (NHC), normatieve
inventariscomponent (NIC) en de bijdrage van de cliënt (huur en extra servicediensten). Daarnaast zal
ook getracht worden om een onderscheid te maken tussen verschillende type zorgaanbieders en het
type vergoedingen die zorginstellingen ontvangen. Uiteindelijk kunnen hierdoor de kasstromen bij de
exploitatie van het verpleeghuis in beeld worden gebracht.
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Protocol interviewronde 1 – semigestructureerde interviews
Versie 31 januari 2016





Introductie interviewer & doel onderzoek
Beschikbare tijd:
1 - 2 uur
Geluidsopname:
ja
Doel van het interview:
Verkennen van mening en inzichten van experts (verantwoordelijke voor vastgoedbeleid en/of
bedrijfsvoering) werkzaam bij zorginstellingen (exploitant van het verpleeghuis) over de
volgende thema’s:
o De belangrijkste wijzigingen binnen het zorgstelsel, welke ontwikkelingen van invloed
zijn op de zorgexploitatie en hoe de inkomsten binnen de zorgexploitatie bepaald
kunnen worden.
o Het toesnijden van de aanzet voor een model voor de marktwaardebepaling van een
verpleeghuis, door het verifiëren van de inputvariabelen.



Korte notitie ter voorbereiding op het interview
Voorafgaand aan het interview is tegelijk met de bevestiging van de afspraak een notitie
toegezonden aan de deelnemer aan het interview waarin kort wordt ingegaan op de
benaderingswijze in het onderzoek voor de aanzet van het model voor marktwaardebepaling
van een verpleeghuis.



Wijze waarop met informatie wordt omgegaan:
o Onderzoek is op persoonlijke titel
o Toestemming voor vermelding samenvatting, naam, functie en naam instelling in
overzicht geïnterviewde; toestemming geluidsopname

Algemene gegevens:

-

Naam en functie geïnterviewde

Type zorgaanbieders

-

Na een korte toelichting op hoofdlijnen aan de hand van de vooraf toegezonden notitie:
inkomsten binnen de zorg; Klopt het dat er in principe twee typen zorgorganisaties te
onderscheiden zijn, namelijk ‘particuliere’ instellingen en reguliere zorginstellingen? Wat is het
verschil?
Graag motivering antwoord + eventuele op- en aanmerkingen

-

Is er een indeling te maken tussen psychogeriatrische verpleeghuizen en gecombineerde
verpleeghuizen?
Graag motivering antwoord + eventuele op- en aanmerkingen

-

Kan er uitspraak gedaan over welke type verpleeghuis het meeste door de particuliere
instellingen en/of door de reguliere zorginstellingen worden geëxploiteerd?
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Inkomsten binnen de zorg

-

Klopt het dat er vier verschillende soorten Wlz-zorgvergoedingen te onderscheiden zijn?
o Zorg in natura met verblijf in een instelling (intramurale zorg)
o Zorg in natura in de thuisomgeving (extramurale zorg)
 Volledig pakket thuis
 Modulair pakket thuis
o Persoonsgebonden budget
Graag motivering antwoord + eventuele op- en aanmerkingen

-

Is er een indeling te maken in de vergoedingen die worden toegekend aan de verschillende
type zorgorganisaties?
Op basis van de eerder gegeven beschrijving van de inkomsten binnen de zorg (vergoedingen
die mogelijk gekoppeld zijn aan een type zorgorganisatie); Bent u het er mee eens dat de
volgende inputvariabelen zijn te onderscheiden:
o Zorgzwaartepakket (ZZP)
o Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
o Normatieve inventariscomponent (NIC)
o Eigen bijdrage (zorg + aanvullende diensten)
Graag motivering antwoord + op- en aanmerkingen

-

-

-

-

-

-

Zorgzwaartepakketten (ZZP’s)
Bij welke type zorgaanbieders kunnen de vergoedingen voor de zorgzwaartepakketten door
een zorgaanbieder worden ontvangen?
Binnen de beleidsregel van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn er maximum tarieven
opgesteld voor de verschillende zorgzwaartepakketten, hoeveel procent van deze maximum
tarieven wordt er gemiddeld gesproken vergoed aan de zorginstelling en waar is dit van
afhankelijk?
Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
Binnen de beleidsregel van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn er maximum tarieven
opgesteld voor de verschillende NHC’s, hoeveel procent van deze maximum tarieven wordt er
gemiddeld gesproken vergoed aan de zorginstelling en waar is dit van afhankelijk?
Is een bezettingspercentage van 97 procent haalbaar voor een zorginstelling en wat is het
gemiddelde bezettingspercentage bij een zorginstelling?
Normatieve inventariscomponent NIC
Binnen de beleidsregel van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn er maximum tarieven
opgesteld voor de verschillende NHC’s, hoeveel procent van deze maximum tarieven wordt er
gemiddeld gesproken vergoed aan de zorginstelling en waar is dit van afhankelijk?
Wat is uw mening over het scheiden van tarieven voor de zorg en de huisvesting en vind u dat
de ZZP, NHC en NIC samengevoegd kunnen worden?
Eigen bijdrage
Hoeveel eigen bijdrage betaalt de cliënt aan een zorgaanbieder vragen en waar is dit van
afhankelijk?
Is er een uitspraak te doen over de gemiddelde eigen bijdrage voor de verschillende type
zorgorganisaties?

64

Introductietekst interviewronde 2
Het bepalen van de marktwaarde van zorgvastgoed, binnen de verpleging en verzorging aan carezijde van de Nederlandse zorgmarkt.
Versie 20 maart 2016
Aanleiding en introductie
Het Nederlandse zorgstelsel is momenteel onderhevig aan een aantal ingrijpende wijzigingen. Door
het invoeren van de principes van (gereguleerde) marktwerking en integrale prestatiebekostiging
ondergaat de gehele sector een forse systeemwijziging. Voor zorginstellingen die zorg met verblijf
leveren is de professionalisering van het vastgoedmanagement belangrijker geworden. Door meer
inzicht te verschaffen in de marktwaarde kunnen zorginstellingen en beleggers betere strategische
keuzes maken omtrent de aan- en verkoop of de strategische financiering van (bestaand) vastgoed.
Meer transparantie binnen de zorgmarkt zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een meer
‘volwassen’ beleggersmarkt.
Doel onderzoek
Dit onderzoek is gericht op het verschaffen van inzicht bij een marktwaardebepaling van
zorgvastgoed, specifiek het verpleeghuis, aan de hand van een gestandaardiseerde
waarderingsmethodiek. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen
binnen de care zorgmarkt, de relevantie van de marktwaardebepaling en wordt gezocht naar
gestandaardiseerde waarderingsmethodieken die met enkele aanpassingen geschikt gemaakt kunnen
worden voor de marktwaardebepaling van het verpleeghuis.
Onderzoeksopzet
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en
semigestructureerde interviews. De interviews zullen plaatsvinden in twee verschillende
interviewronde. Allereerst worden interviews gehouden met mensen die werkzaam zijn binnen de
zorg. De tweede interviewronde zal worden gehouden met (institutionele) vastgoedbeleggers.
Interviewronde 2
Het zorgvastgoed binnen de care sector kan worden ingedeeld in verschillende typen vastgoed. Het
verpleeghuis kan worden getypeerd als specifiek (incourant) vastgoed, waardoor het verpleeghuis
betiteld kan worden als exploitatie gebonden vastgoed. Het doel van de tweede interviewronde is om
inzicht te verkrijgen in de verschillende waarderingsmethodieken die door middel van enkele
aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden voor de marktwaardebepaling van het verpleeghuis.
Hiervoor zal worden ingegaan op de verschillende benaderingsmethodiek die gebruikt kunnen worden
voor de marktwaardebepaling en de bijbehorende waarderingsmethodieken. Ook zal worden gekeken
naar de inkomsten die gegenereerd kunnen worden met de exploitatie van het verpleeghuis en hoe de
markthuur en het rendement momenteel worden bepaald.
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Protocol interviewronde 2 – semigestructureerde interviews
Versie 20 maart 2016





Introductie interviewer & doel onderzoek
Beschikbare tijd:
1 uur
Geluidsopname:
ja
Doel van het interview:
Verkennen van mening en inzichten van experts bij institutionele beleggersinstellingen, die
kennis hebben over de zorgmarkt, over de volgende thema’s:
o Welke ontwikkelingen van invloed zijn op de zorgexploitatie en hoe de inkomsten
binnen de zorgexploitatie bepaald kunnen worden en van invloed zijn op de
marktwaarde van het verpleeghuis.
o Welke
waarderingsmethodieken
kunnen
worden
gebruikt
voor
de
marktwaardebepaling van het verpleeghuis.



Korte notitie ter voorbereiding op het interview
Voorafgaand aan het interview is tegelijk met de bevestiging van de afspraak een notitie
toegezonden aan de deelnemer aan het interview waarin kort wordt ingegaan op de
benaderingswijze in het onderzoek voor de aanzet van het model voor marktwaardebepaling
van een verpleeghuis.



Wijze waarop met informatie wordt omgegaan:
o Onderzoek is op persoonlijke titel
o Toestemming voor vermelding samenvatting, naam, functie, naam instelling in
overzicht geïnterviewde; toestemming geluidsopname

Algemene gegevens:

-

Naam instelling en functie geïnterviewde

Vragen praktijk

-

Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen op de Nederlandse zorgmarkt en wat zijn de voornaamste
drijfveren om in zorgvastgoed te investeren?

-

Welke type zorgvastgoed investeert u voornamelijk in en hoe kijkt u naar de opbouw van uw
zorgportefeuille?

-

Hoe kijkt u momenteel naar de markthuurbepaling van het verpleeghuis? En hoe wordt
momenteel het rendement bepaald?
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Vragen aanzet marktwaardemodel
Korte introductie naar aanleiding van de eerste interviewronde met betrekking tot de
inkomsten binnen de zorg.

-

Welke waarderingsmethodiek (comparatieve benadering, kostenbenadering,
inkomstenbenadering) kan het beste worden gebruikt voor de marktwaardebepaling van het
verpleeghuis?

-

Bent u het eens met de stelling dat het verpleeghuis het beste kan worden gezien als
exploitatie gebonden vastgoed en dat de markthuur voor het verpleeghuis moet worden
bepaald aan de hand van de draagkrachthuurmethode, met andere woorden als een
percentage X van de inkomsten binnen de zorginstelling?
Graag een motivering van het antwoord + eventuele aan- of opmerkingen.

-

Indien er sprake is van een volledige scheiding tussen wonen en zorg welke situatie zou voor
u als gebouweigenaar de voorkeur hebben, de situatie waarin de zorginstelling de huur
betaald of de cliënt?
Graag een motivering van het antwoord + eventuele aan- of opmerkingen.
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Bijlage II Samenvattingen
Het praktijkonderzoek bestaat uit twee ronden van semigestructureerde kwalitatieve interviews met
zorginstellingen en vastgoedbeleggers. Hieronder is een overzicht gegeven van de geïnterviewde,
gevolgd door de samenvattingen van de interviews.

Overzicht geïnterviewde
Zorginstellingen
Karel Sant

Voormalig directeur huisvesting en facilitair inkomen bij Philadelphia.
Momenteel toezichthouder bij oudereninstelling Wijdezorg en initiator bij
debatten over de transitie binnen de zorg.

Roland de Wolf

Voorzitter raad van bestuur van Saffier de residentie groep.

Vastgoedbeleggers
Susan Nagelmaeker

Acquisiteur zorgvastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Erwin Drenth

Manager zorgvastgoed Bouwinvest

Sébastien Berden

Head of Healthcare bij Cofinimmo

Wim van de Velde

Business Unit Manager bij Cofinimmo
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Samenvatting semigestructureerd interviewronde 1 interview 1
Versie analyse 13 maart 2016
Binnen de zorg is het relevant om onderscheid te maken tussen twee typen zorgorganisaties, zijnde
‘particuliere instellingen’ en ‘reguliere zorginstellingen’. Met deze scheiding kunnen zorgorganisaties in
een kader worden geplaatst op een lijn van min naar plus. Bij de particulier instellingen wordt
exclusievere zorg verleend aan cliënten uit de voormalige AWBZ en nu de Wlz, deze zorg wordt
grotendeels betaald door de cliënten zelf. De zorg wordt betaald door de zorgbehoefte zelf of door de
familie van de zorgbehoefte. Aan de andere kant van het spectrum zitten de reguliere zorginstellingen,
waarbij cliënten worden behandeld die vastzitten in het beeld van subsidiestromen. Cliënten met een
zware zorgbehoefte worden volledig gesubsidieerd uit de Wlz en cliënten met een lichtere
zorgbehoefte leven van de huurtoeslag, bijstand en zorgtoeslag. Tussen deze twee extremen, de
tussencategorie, daar vindt momenteel echter de meeste verandering plaats.
De verschillende type instellingen kunnen worden geëxploiteerd op verschillende manieren. Zo is de
zorgzwaartebehoefte van cliënten vaak leidend voor de omvang van de instelling. Waarbij een
scheiding tussen psychogeriatrische verpleeghuizen en gecombineerde verpleeghuizen logisch lijkt.
Als wordt gekeken naar de tussencategorie, cliënten op het scheidingsvlak tussen intramuraal en
extramuraal, wordt duidelijker zichtbaar dat deze scheiding echter voornamelijk is ontstaan vanuit de
definitie van subsidiestromen en niet vanuit de cliënt. Bij een reguliere zorginstelling kan er
onderscheid worden gemaakt in de lichte, middel en zware zorgbehoefte als het gaat om de
exploitatie. Zo is er bij een zware zorgbehoefte sprake van dermate specifieke zorg dat het efficiënter
en rendabeler is om deze cliënten, die altijd zorg nodig hebben en geen zelfbeschikking hebben, in
grotere aantallen bij elkaar te plaatsen. De midden categorie bestaat uit mensen die dagelijks moeten
kunnen terugvallen op de zorg en dagelijks ondersteuning nodig hebben. Deze groep kenmerkt zich
door de overgang van extramuraal naar intramuraal, waarbij over het algemeen sprake is van
groepshuisvesting, in groepen van 12, 15, 20 personen, en begeleiding aanwezig is. De derde
categorie, lichte zorg, is gewoon thuiswonend. Bij deze groep zie je steeds meer de vraag opkomen,
en met name bij licht verstandelijke gehandicapten, dat men wel in een eigen huis wil wonen, maar het
toch prettig vindt om op een afstand van elkaar te wonen. Zodat als er sprake is van een terugslag,
men moet kunnen terugvallen op zorg in de omgeving. Kortom, er kan onderscheid gemaakt worden
tussen licht, middel zwaar en zware zorg, waarbij een patroon herkenbaar is van verspreid terug
kunnen vallen op zorg, wat geconcentreerder waar de zorg wel bij is en heel geconcentreerd en
specialistisch. Particuliere instellingen zijn over het algemeen meer gericht op dementerenden in de
hogere zorgzwaartepakketten, oftewel de zware zorg. Deze mensen verliezen vaak snel of langzaam
hun zelfredzaamheid, maar hebben nog wel contactbehoeften met hun familie of echtgenotes.
Cliënten willen graag een eigen omgeving hebben waarin ze niet verdwalen en het contact met familie
of echtgenotes mogelijk blijft. Particuliere instellingen worden over het algemeen door twee of drie
mensen structureel beheerd. Deze particuliere instellingen hebben over het algemeen geen medische
uitstraling. Een voorbeeld hiervan is de Herbergier-formule, waarbij een echtpaar in een huis, met over
het algemeen 20 wooneenheden, zorg verleend aan een aantal dementerende ouderen.
Het verschil tussen particuliere instellingen en reguliere zorginstellingen zit vooral in de extra
voorzieningen en comfort, bijvoorbeeld de keuze voor luxere maaltijden onder andere. Zo neemt het
aantal voorzieningen bij reguliere zorginstellingen af omdat het alleen maar subsidievoorzieningen
zijn. Op de schaal tussen particuliere en reguliere instellingen ligt echter nog een hele markt open voor
particulier initiatief, bijvoorbeeld als het gaat om service, ondersteuning en comfort. Als bijvoorbeeld
de vergelijking wordt gemaakt met een verzorgingshuis worden daar veel extra voorzieningen die niet
in de Wmo zitten door mensen zelf betaalt, zoals computerhulp, het doen van boodschappen, in het
begeleiden naar de bioscoop, etc. In de toekomst zal voornamelijk gekeken moeten worden naar
modellen waarbij het voorzieningenniveau niet alleen op gebouwniveau, maar ook buurtniveau
bekeken moet worden, waardoor een particuliere instelling mee kan liften op de voorzieningen die er
al zijn, maar anders nooit meegefinancierd kunnen worden.

69

Reguliere zorginstellingen varen volledig op de Wlz, Wmo, Zvw en eigen bijdrage, afhankelijk van wat
de instelling doet verschilt de vergoeding die ze krijgen. Particuliere instellingen worden grotendeels
betaald vanuit de vergoeding van de cliënt zelf en deels vanuit de subsidiestromen van het PGB, vpt
en mpt. Binnen de Wlz zijn de volgende vergoedingen te onderscheiden namelijk zorgzwaartepakket
(ZZP), normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC), deze
vergoedingen bevinden zich momenteel echter in een transitiefase. Met de invoering van de scheiding
tussen wonen en zorg is de vergoeding voor de inventaris en gebouw genormeerd en gaat de NHC
volledig naar de zorginstelling. Het gevolg is van deze ontwikkeling is dat woningen die gerealiseerd
worden self supporting moeten zijn op basis van de huur die genereren. Waarbij de zorginstelling niet
kijkt naar de hoogte van NHC, maar naar de huur die de woning opbrengt door middel van het
woningwaarderingssysteem, oftewel hoeveel huurtoeslag er mogelijk is. Binnen zorginstelling 1 is voor
deze benaderingswijze echter een uitzondering gemaakt voor de zware zorgcategorie, waarbij wordt
verondersteld dat deze categorie altijd gefinancierd zal blijven. Voor deze categorie is veel
specialistische zorg nodig en is een andere optiek richting het vastgoed vereist. Binnen de intensieve
zorg gaat het vooral om de kosten van de gebouw-, zorg- en gebiedsexploitatie, waarbij het risico
voornamelijk zit in de veranderingen. Want bij de intensieve zorg betekent investeren in vastgoed dat
je minder zorgkosten hebt en investeren in materiaal, inventaris of hele specifieke zaken voor
behandelingen kunnen er weer voor zorgen dat je minder zorg nodig hebt. Door het inzichtelijk maken
van de kosten kan er dus anders worden gekeken naar het risico met de huidige vergoedingen die
men op dit moment kent.
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Samenvatting semigestructureerd interviewronde 1 interview 2
Versie analyse 13 maart 2016
Binnen de zorg kan onderscheid gemaakt worden tussen particuliere instellingen en reguliere
zorginstellingen. Binnen het systeem van verpleeghuiszorg kunnen mensen alleen worden
opgenomen indien men over een indicatie beschikt van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ),
vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Allereerst kan gebruik worden gemaakt van een toegelaten
instelling, dit zijn instellingen die zijn toegelaten via de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) door de
Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), om daar opgenomen te worden. Bij de reguliere instellingen betaald
de overheid de zorg uit de Wlz, als het om verpleeghuiszorg gaat de behandeling, maar ook de
verblijfscomponent. De verblijfscomponent wordt ook wel de normatieve huisvestingscomponent
genoemd. De patiënt/cliënt betaald zelf een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid, deze
bijdrage ziet de instelling niet en kan variëren een paar honderd tot ongeveer €2.400 per maand. De
tweede mogelijkheid is als men wel een indicatie heeft, maar gebruik maakt van een particuliere
instelling. In een particuliere instelling betaald de cliënt zelf het verblijf, de huur en servicekosten.
Vervolgens heeft de cliënt via het persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis (vpt) of
modulair pakket thuis (mpt) recht op een bedrag voor de zorg. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de
zorginstelling. Wanneer een indeling wordt gemaakt tussen verpleeghuizen en particuliere huizen dan
blijft de geïndiceerde zorg in principe gelijk, de meerwaarde van een particulier zit hem namelijk in de
extra service die geboden wordt. Bijvoorbeeld wanneer iemand verblijft in een Martha Flora huis, dan
is er vooral sprake van meer luxe, zoals een grotere wooneenheid, een extra mogelijkheid tot luxer
eten of meer activiteiten dan in de toegelaten instellingen.
De omvang van de reguliere zorginstellingen en particuliere huizen wordt veelal bepaald door de
toelating op basis van de Wtzi. Een toegelaten instelling moet aan meer eisen voldoen, bijvoorbeeld
omtrent kwaliteits-, certificerings-, opleidings- en scholingseisen en heeft daardoor over het algemeen
een grotere omvang. Een particuliere instelling daarentegen heeft minder kwaliteitseisen omtrent de
zorg, omdat de cliënt zijn eigen mensen inhuurt.
Sinds 2002 zijn er zorgzwaartepakketten ingevoerd en is er een scheiding ontstaan in verschillende
zorgprofielen. Deze zorgprofielen zijn tot stand gekomen vanuit een kostenbeheersingssysteem,
waarbij de instelling wordt vergoed voor de geleverde zorg per patiënt. Met de komst van de
zorgzwaartepakketten, pakket 1 tot en met 10, zijn er anders dan oorspronkelijk de bedoeling was
twee mogelijkheden ontstaan. Namelijk als de cliënt in een verpleeghuis woont, met behandeling. De
vergoeding voor de zorg met behandeling ligt ongeveer 20 tot 25 euro per dag hoger, omdat hiervan
de medicijnen, de arts, de fysio, de ergotherapeut, etc. betaalt moeten worden. De andere
mogelijkheid is dat men in een verzorgingshuis woont, waarbij men geen behandeling krijgt, maar
gebruik maakt van de huisarts of de zorgverzekeringspas. De zorgprofielen voor de langdurige zorg
zijn in feite de zorgprofielen 4,5,6,7 en 8. Het verzorgingshuis en het verpleeghuis zijn momenteel
alleen nog maar voorbehouden voor cliënten die een indicatie hebben met zorgprofiel van ZZP 4 of
hoger.
Binnen de langdurige zorg kan een cliënt op vier verschillende manieren aanspraak maken op Wlzzorg, oftewel het recht hebben op de Wlz-zorg doordat de cliënt minimaal een indicatie heeft voor het
zorgprofiel 4 of hoger. De eerste aanspraak is de zorg in natura, waarbij een cliënt wordt opgenomen
in een verpleeghuis en een behandeling krijgt. De tweede aanspraak is via het vpt of mpt, wat inhoudt
dat de zorg in natura wordt geleverd in de thuisomgeving. Via het vpt wordt de zorg geleverd door één
instelling en bij het mpt wordt de zorg geleverd door middel van een combinatie van verschillende
zorgaanbieders. De derde aanspraak is het thuiszorgproduct, waarbij het recht op een vpt bestaat,
maar de cliënt er geen gebruik van maakt. Het verschil is dat bij het vpt alles is inbegrepen, dus ook
het schoonmaken, de maaltijden, etc. en bij het thuiszorgproduct krijgt de cliënt enkel
thuiszorgelementen geleverd, bijvoorbeeld dat een zuster de cliënt komt wassen, helpen met
aankleden, de wond behandeld of mee gaat naar de bioscoop. Deze derde aanspraak wordt alleen
betaald indien er sprake is van een Wlz-indicatie, anders wordt hij vergoed door de zorgverzekering.
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Tot slot de vierde aanspraak is via het pgb, waarbij de zzp wordt vertaald naar een bepaald bedrag,
waarmee de cliënt zijn eigen zorg in kan kopen. Bij de eerste drie aanspraken, intramuraal, vpt/mpt of
thuiszorgelementen moet de zorg altijd geleverd worden door een toegelaten instelling, terwijl bij het
pgb de zorg ook geleverd kan worden door een niet-toegelaten particuliere instelling.
De kasstromen voor de reguliere zorginstelling en een particuliere instelling zijn verschillend. Een
particuliere instelling heeft doorgaans alleen te maken met een pgb-vergoeding voor de zorg en een
eigen bijdrage voor de huur en extra servicediensten die de instelling levert. Bij een reguliere
zorginstelling kan er sprake zijn van vier verschillende kasstromen, zijnde de Wlz-kasstromen (ZZP,
NHC en NIC), Zvw-kasstromen, Wmo-kasstromen en particulieren-kasstromen (huur of eventuele
extra servicediensten).
De inkomsten vanuit het ZZP-tarief worden vastgesteld op basis van de onderhandelingen tussen de
toegelaten instellingen en de zorgkantoren in de desbetreffende zorgregio. Het zorgkantoor betaald
nooit 100%, het is landelijk geregeld dat ze er minimaal 2% afhalen. Daarnaast wordt een afslag
gemaakt tot een bepaald basistarief, welke verschilt per zorgkantoor. Vanaf 2016 en 2017 zijn de
opslagen op het basistarief en de motivatie voor deze opslagen gelijk gesteld, waarbij alleen het
basistarief kan verschillen. De inkomsten uit de NHC en NIC worden wel 1 op 1 vergoed door de
zorgkantoren. Met de invoering van de ZZP, NHC en NIC, gedurende een periode van zes jaar,
worden zorginstellingen zelf risicodragend en wordt de dekkingsgraad belangrijk voor de
kapitaallasten. Bij een bezettingspercentage van 97% worden de kapitaallasten volledig gedekt door
de NHC. De ontwikkeling van de NHC vormt de eerste stap richting een splitsing van de
wooncomponent en de zorgcomponent. Sinds de jaren ’90 wordt er al gesproken over het begrip
scheiding wonen en zorg, dit begrip kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Namelijk dat
mensen langer thuis willen blijven wonen en hun zorg geleverd willen krijgen of vanuit VWSstandpunten, omdat de wooncomponent niet uit de Wlz betaald moeten worden, maar door cliënten
zelf. Echter is de NHC-vergoeding, van tussen de €1000 en € 1200 per maand, momenteel nog
opgebouwd vanuit het oude medisch denken, namelijk dat een verpleeghuis niet alleen de kamers
bevat waarin een patiënt verblijft, maar ook een fysioruimte, ergoruimte, behandelruimte, restaurant,
receptie, kantoorruimte en overige ruimten die van belang zijn voor het leveren van de zorg. Binnen
het nieuwe businessmodel voor verpleeghuizen moet er worden nagedacht over hoe de cliënt wil
wonen, in plaats van het denken vanuit een medisch model en moeten verpleeghuizen (als ze in deze
huidige vorm moeten blijven bestaan) niet meer afhankelijk zijn van de subsidie van de overheid. Het
nieuwe businessmodel voor het verpleeghuis moet daarom worden gebaseerd op de inkomenskracht
van de patiënt/cliënt, met andere woorden er moet worden gekeken wat de cliënt kan betalen aan
huur. Naast de wooneenheden is het verpleeghuis ook opgebouwd uit behandeleenheden en
welzijnseenheden, bijvoorbeeld het restaurant, activiteitenruimten, etc. Deze drie verschillende type
eenheden moeten samen genoeg huur opbrengen zodat ze bij het wegvallen van de NHC de kosten
kunnen dekken. Voor reguliere zorginstellingen zal er dus naast de sociale huurinkomsten gekeken
moeten worden hoeveel behandelingen er geleverd moeten worden om het tekort aan kapitaallasten
te kunnen dekken. Een interessant gegeven hierbij is dat het aantal behandelingen dat nodig is om de
kapitaallasten te dekken in de meeste gevallen twee keer zo veel behandelingen betreft als dat er
nodig zijn ten behoeve van de woningen in het verpleeghuis. Binnen het nieuwe businessmodel is het
dus van belang om ook te kijken naar de zorgbehoefte in de omgeving van het verpleeghuis, waarbij
het relevant zou kunnen zijn om bestaande eerstelijns praktijken op te nemen in het gebouw. Het
risico binnen het nieuwe businessmodel voor het verpleeghuis zit voornamelijk in het aantal mensen
dat buiten de instelling woont en het wegvallen van de subsidieregeling.
Binnen het nieuwe businessmodel voor de particuliere zorg is het enige verschil met de reguliere zorg
dat er binnen de particuliere zorg hogere huren gevraagd kunnen worden en er geen
behandelingseenheden gebouwd hoeven te worden. Zo is de behandeling in een particuliere instelling
altijd een eerstelijnsbehandeling, want anders is er sprake van zorg in natura. Het huurbedrag voor de
wooneenheden en de welzijnseenheden wordt vervolgens bepaald aan de hand van wat de cliënten
kunnen betalen.
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Samenvatting semigestructureerd interviewronde 2 interview 1
Versie analyse 15 mei 2016
Vastgoedbelegger 1 heft het zorgvastgoed verdeeld naar verschillende type zorgvastgoed en dus ook
verschillende type huurders. De definitie die gehanteerd wordt voor zorgvastgoed is: “Het vastgoed
waarbij een zorginstelling huurder is.” Dit kan dus een kantoorachtige, winkelachtige of woningfunctie
bevatten. Voor beleggers biedt het zorgvastgoed een interessante differentiatie aan de
beleggingsportefeuille. Binnen het zorgvastgoedfonds bestaat het overgrote deel uit intramurale
zorgcomplexen of eerstelijnspraktijken en maar een paar extramurale zorgcomplexen.
Voor de marktwaardebepaling van zorgvastgoed kunnen er verschillende waarderingsmethodieken
worden gebruikt. Zo is het van belang om naar de huidige inkomstenstructuur te kijken (middels de
inkomstenbenadering), deze te vergelijken met de best mogelijke referenties (middels de
comparatieve methode) en tot slot te onderzoeken wat bepaalde kosten zijn voor een locatie
(kostenbenadering). Voor de institutionele belegger is het van belang om te kijken naar de langere
termijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met een eventueel vertrek van de zorginstelling,
waarbij de alternatieve aanwendbaarheid belangrijk wordt.
De markthuur van zorgvastgoed wordt voornamelijk bepaald door te kijken naar de vergoedingen,
maar ook door te vergelijken met de inkomstenstructuur binnen een alternatief scenario, oftewel het
type vastgoed waar het zorgvastgoed het best mee vergeleken kan worden. Indien de inkomsten
hoger liggen dan de inkomsten binnen het alternatieve scenario dan moet dit gecompenseerd worden
in het rendement. Zo liggen de inkomsten binnen de intramurale zorg veelal hoger dan bij een woning,
waardoor deze gecompenseerd worden met een hoger rendement, omdat de huurder failliet kan gaan
gedurende de looptijd van het contract. Het rendement van het fonds is gericht op een
totaalrendement van 7%. De rendementsbepaling voor zorgvastgoed wordt voornamelijk bepaald door
te kijken naar andere segmenten. Als er sprake is van een samengesteld gebouw wordt elk onderdeel
van het gebouw apart gewaardeerd en vergeleken met een alternatief scenario.
De waarde van zorgvastgoed moet niet afhankelijk worden van de exploitatie. Het is belangrijker om
de markthuur te blijven relateren aan de markthuur van een bepaalde locatie. Zo kan de markthuur
bijvoorbeeld worden gerelateerd aan woningen, waarbij men een aandeel heeft in de algemene
ruimte. De vraag die ontstaat bij exploitatie gebonden zorgvastgoed is of de eigenaar mag
meeprofiteren van de extra inkomsten die een zorginstelling binnenkrijgt als gevolg van de exploitatie.
Op het moment dat een zorginstelling meer inkomsten krijgt doordat zij een betere service bieden,
luxere maaltijden serveren, etc., waarvoor zij ook meer kosten maken, dan is dit niet toe te rekenen
aan de kwaliteit van het vastgoed. Daarbij kunnen de inkomsten uit de zorgzwaartepakketten niet
gebruikt worden om de huur van te betalen. Het huidige vergoedingssysteem is een systeem wat we
nergens kennen. Cliënten betalen hun hele leven al huur of hypotheek en vanaf het moment dat ze in
een instelling terecht komen veranderd dit ineens, omdat het door de vergoedingen vanuit de overheid
wordt betaald. De hoogte van de huur moet worden bepaald door vergelijking met huren om elders te
wonen, kortom op basis van de markthuur van een bepaalde locatie.
Eventueel zou op termijn sprake kunnen zijn van een scheiding tussen wonen en zorg voor de hogere
zorgzwaartepakketten waardoor de huur eventueel ook rechtstreeks aan de belegger betaald zou
kunnen worden. De voorkeur zal echter gaan naar een huurbetaling door de zorginstelling, omdat
deze situatie gemakkelijker is voor de belegger. Bijvoorbeeld als de zorginstelling zo vertrekken, dan
heeft de belegger niet ineens de verantwoordelijkheid over de zorgbehoevenden. Daarnaast weet de
zorginstelling ook beter inzicht in welke doelgroepen passen bij het zorgconcept van de exploitant.
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Samenvatting semigestructureerd interviewronde 2 interview 2
Versie analyse 15 mei 2016
Vastgoedbelegger 2 is al een jaar of drie actief op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Door het
scheiden van wonen en zorg zijn veel zorginstellingen bezig met het herstructureren van de strategie
en de organisatiestructuur. Het fonds beschikt over zorgvastgoed in verschillende landen, waaronder
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland, waarbij het merendeel van het investeringsvolume is
geïnvesteerd in geriatrische intramurale zorg. In Nederland investeert het fonds zowel in de cure- als
care-zijde van de zorgvastgoedmarkt. De Nederlandse zorgvastgoedmarkt is nog niet helemaal rijp, zo
vinden er voornamelijk primary deals plaats (verkoop van zorginstelling/exploitant aan de belegger) en
weinig secundairy deals (verkoop van belegger aan belegger). De problematiek binnen de
Nederlandse zorgvastgoedmarkt komt dus voornamelijk tot uiting in het beperkte aanbod van
zorgvastgoed.
Zorgvastgoed kan worden betiteld als exploitatie gebonden vastgoed, omdat in eerste instantie wordt
geïnvesteerd in een huurrelatie voor de lange termijn. Het is dus van essentieel belang dat de
exploitatie van de zorgpartij optimaal is.
Bij de markthuurbepaling is het belangrijk dat de zorginstelling een huur bepaald die niet te hoog is,
zodat er een marge overblijft voor de zorgpartij. Bij de inkomstenbenadering zijn er twee zaken van
belang. Allereerst moet de huur in verhouding staan met een bepaalde NHC-component en ten
tweede moet er een marge overblijven voor leegstand, onderhoud en calamiteiten. Deze markthuur
probeert vastgoedbelegger 2 ook te benchmarken, zodat deze haalbaar is voor de langere termijn. De
markthuur moet draagbaar zijn voor de zorgpartij als functie van het businessmodel, waarbij is
nagedacht over de inkomsten en uitgaven van het gebouw. Voor de rendementsbepaling zijn er twee
zaken waar specifiek naar gekeken wordt. Allereerst wordt puur naar de bakstenen gekeken, waar het
gebouw is gelegen, hoe oud het gebouw is, of er eventueel sprake is van een alternatieve
aanwendbaarheid, etc. Vervolgens wordt gekeken naar de zorgexploitant van het gebouw, of het een
goede huurder is, wat de strategie is, etc. Beide punten zijn zowel van invloed op de
markthuurbepaling als op het bepalen van het rendement. Zo is een partij die minder lang op de
markt is bijvoorbeeld risicovoller dan een partij die zich al langer op de markt beweegt. Indien er
sprake is van een hogere risicoklasse zijn er dus ook hogere rendementsverwachtingen.
Bij het exploitatie gebonden vastgoed wordt dus gekeken naar het businessplan. Hierbij wordt de
operationele cashflow berekent en het percentage wat wordt betaald aan huurvergoeding. Door het
benchmarken van verschillende exploitanten is er een intern maximum vastgesteld. Indien de
huurvergoeding te hoog blijkt te zijn moeten er vragen worden gesteld, hetgeen in de praktijk in de
meeste gevallen leidt tot een huurverlaging.
Bij een particuliere instelling blijft de validatie van het businessplan in verhouding tot de
huurvergoeding bestaan, echter is er minder inzicht in de tegemoetkoming vanuit de NHC-component
zoals dit bij reguliere instellingen het geval is. Indien de NHC-component voor verpleeghuizen zal
verdwijnen, als gevolg van een eventuele verdere scheiding van wonen en zorg, blijft de aanpak van
de markthuurbepaling dus ook ongewijzigd. Indien sprake is van scheiden van wonen en zorg blijft de
voorkeur uitgaan van een huurcontract met de zorginstelling, omdat een vastgoedbelegger over het
algemeen niet ingericht is om gebouwen in eigen verhuur te hebben. De zorgpartij draagt dus het
huurrisico, waarbij er een inschatting gemaakt moet worden of de activiteiten van de zorgpartij wel
gericht op het volledig verhuren van het gebouw.
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Samenvatting semigestructureerd interviewronde 2 interview 3
Versie analyse 15 mei 2016
Vastgoedbelegger 3 is ruim twee jaar geleden gestart met het opbouwen van een zorgvastgoedfonds.
Vanuit beleggers is er sprake van een toegenomen interesse om in zorgvastgoed te investeren,
waarbij ook vanuit de institutionele markt veel vraag is naar beleggingsmogelijkheden in zorgvastgoed.
De portefeuille van vastgoedbelegger 3 bestaat momenteel uit intramuraal, extramuraal en premium
zorgvastgoed. Het intramurale zorgvastgoed heeft betrekking op de verpleeghuiszorg en vormt
momenteel 1/3 van het totaal geïnvesteerde volume. Extramuraal zorgvastgoed, ook wel verzorgd
wonen genoemd, bestaat uit woningen waar zorg aan gekoppeld is. Zo moeten deze woningen
voldoen aan vier punten. De woning moet voldoen aan het programma van eisen, er moet 24-uurs
zorg aanwezig zijn, er moet een collectieve ruimte zijn en de woningen moeten geschikt zijn voor
gelijkgestemden. Dit type zorgvastgoed bedraagt momenteel 1/3 van het totaal geïnvesteerd volume.
Tot slot bestaat de rest van het zorgvastgoedfonds uit premium zorgvastgoed, hetgeen betrekking
heeft op particulier zorgvastgoed binnen het hogere segment. Het zorgvastgoedfonds investeert
voornamelijk in het midden en hogere segment van de zorgvastgoedmarkt. Deze terminologie heeft
met name betrekking op het verzorgd wonen (binnen de reguliere zorg) en de particuliere zorg,
waarbij het middensegment betrekking heeft op huren tussen ongeveer € 750 en € 1400 per maand.
Het hogere segment wordt meestal gekenmerkt door een ander soort model, namelijk via een ‘all
inclusive’ zorgaanbod, waarbij bedragen worden gevraagd van boven de € 2000 per maand. De
verwachting is dat het segment van verzorgd wonen op termijn het grootst zal worden, waarbij het
primair gaat om het middensegment.
De belangrijkste waarderingsmethodiek voor de marktwaardebepaling is de inkomstenbenadering,
omdat het voornamelijk van belang is om te kijken naar de onderliggende cashflow van het
zorgvastgoed. Daarnaast zijn er nauwelijks referenties in de markt waardoor het comparatieve aspect
moeilijk is. De normatieve huisvestingscomponent is echter wel benaderd vanuit een soort
kostenbenadering, waarbij is gekeken hoe dit bedrag moet worden opgebouwd. Zo zitten hier
prijsstijgingen en bijvoorbeeld het leegstandsrisico in verwerkt. De NHC biedt hierdoor een realistisch
vertrekpunt.
De markthuurbepaling vormt momenteel punt van discussie, zo is de vraag of de NHC blijft bestaan en
of dat deze eventueel gekort kan worden. Hierdoor neemt vastgoedbelegger 3 in ieder geval een
afslag op de NHC-component, zodat het huurbedrag ook in de markt te realiseren is. Het eerste backup scenario is dus om af te vragen of een andere instelling het hier ook voor zou kunnen doen.
Waarbij het fonds voornamelijk investeert in courant zorgvastgoed, namelijk vastgoed dat gemakkelijk
door een andere partij geëxploiteerd kan worden, of kan worden getransformeerd naar woningbouw of
een andere functie. Daarnaast kijkt vastgoedbelegger 3 vooral naar de prognose van de aanbieder en
de huurvoorwaarden, is er sprake van double-net of triple-net huurvoorwaarden, hoe lang is het
contract afgesloten, wat gebeurt er aan de einde van de looptijd, etc. De huur wordt echter ook
bepaald door de rendementseisen die gesteld worden. Zo speelt de locatie ook een rol in de hoogte
van de huur. Voor een particuliere instelling wordt vooral gekeken naar de hoogte van de huur die
betaald kan worden door de doelgroep, met andere woorden de betaalbaarheid van de consument.
Voor de rendementsbepaling hanteert het fonds een eigen risico-model, hierbij wordt voornamelijk
gekeken naar de gegoedheid van de aanbieder, of het binnen de kernregio’s valt en het type garanties
die gegeven worden (bijvoorbeeld garanties buiten de ROZ). De rendementen binnen de
verpleeghuiszorg liggen rond de 6,5 á 7% IRR.
Zorgvastgoed moet zeker gezien worden als exploitatie gebonden vastgoed. Waarbij op dit moment
de zorgcomponent niet wordt meegenomen. Vanaf 2018 zullen de componenten bij elkaar genomen
worden. Het meenemen van de zorgcomponent in de waardering zou echter kunnen leiden tot een
realistischer beeld, omdat nu in veel gevallen de NHC-component ook gebruikt wordt voor de zorg. Op
dit moment houdt vastgoedbelegger 3 er ook al rekening mee dat 10 tot 15% van de totale omzet
besteed kan worden aan het vastgoed. Bovendien zorgen deze parameters er in de toekomst voor dat
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het zorgvastgoed gemakkelijker te vergelijken is. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de
inkomsten meer cliënt volgend worden, waardoor ergens een nuance moet worden gemaakt of er
precies 100% of een conservatiever percentage van de vergoeding verkregen kan worden op termijn.
Eventueel zou op termijn sprake kunnen zijn van een scheiding tussen wonen en zorg voor de hogere
zorgzwaartepakketten waardoor de huur eventueel ook rechtstreeks aan de belegger betaald zou
kunnen worden. De voorkeur zal echter gaan naar een huurbetaling door de zorginstelling, omdat dit
makkelijker is voor de belegger gezien de zware zorgproblematiek van de bewoners. Aan de andere
kant zou het risico echter doen afnemen, doordat de kasstroom zal blijven bestaan indien een
zorginstelling failliet gaat. Echter gaat de voorkeur uit naar een duurzame cashflow, omdat investeren
in zorgvastgoed alleen worden gedaan voor de langere termijn.
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Bijlage III Zorgzwaartepakketten verpleging en verzorgingssector (V&V)
Verpleging en verzorging
Langdurige zorg
Verzorgingshuis;
ZZP VV 01 – ZZP VV 04 (25%)
Verpleeghuis;
ZZP VV 05 – ZZP VV 08
Kortdurende zorg
Verpleeghuis;

ZZP VV 09 – ZZP VV 10

Zorgzwaartepakketten Verpleging en verzorging


ZZP VV 01; Beschut wonen met enige begeleiding (vervallen per 1-1-2013)
Lichte somatische problematiek



ZZP VV 02; Beschut wonen met begeleiding en verzorging (vervallen per 1-1-2013)
Lichte somatische problematiek



ZZP VV 03; Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging (vervallen per 1-1-2014)
Lichte somatische problematiek



ZZP VV 04; Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
(25% vervallen per 1-1-2016)
Somatische “meerzorg” / psychogeriatrische “meerzorg”



ZZP VV 05; Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Psychogeriatrische problematiek (ernstige vorm)



ZZP VV 06; Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
Somatische problematiek



ZZP VV 07; Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen,
met de nadruk op begeleiding.
Psychogeriatrische problematiek + gedragsproblemen of psychiatrie



ZZP VV 08; Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen,
met de nadruk op verzorging/verpleging.
Somatische problematiek (ernstige vorm)



ZZP VV 9b; Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging



ZZP VV 10; Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
Palliatieve zorg
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Definities
Somatische aandoening/ziekte (grondslag)
Een somatische aandoening of beperking vindt veelal zijn oorzaak in een actuele somatische
(lichamelijke) ziekte of aandoening. Een somatische (= lichamelijke) ziekte is een fysieke aandoening.
Psychogeriatrische aandoening/ziekte (grondslag)
Een psychogeriatrische grondslag wordt gevormd door een ziekte, aandoening of stoornis in of van de
hersenen. Veelal is er een aantasting te zien van onder andere denkvermogen, gevoelsleven,
intellect, herinneringscapaciteit al of niet in combinatie met een afname van motorische functies en
een vermindering van de sociale redzaamheid.
Palliatieve zorg
Zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt
zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van leven.

Bron: (NZa, 2013); (Aedes-Actiz kcwz, 2014); (Grootswagers, 2015)
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Bijlage IV Vergoedingen zorgzwaartepakketten verpleging en verzorging
Hieronder is een overzicht gegeven van de maximale vergoedingen per zorgzwaartepakket in de
verpleging en verzorgingssector (V&V) op basis van beleidsregel CA-BR-1607b, welke zijn
vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza).
De Wtzi-toelating én de Wlz-aanspraak en indicatie van de cliënt bepalen het ZZP-tarief. De ZZPtarieven met behandeling kunnen alleen in rekening worden gebracht indien de zorgaanbieder
beschikt over een Wtzi-toelating voor behandeling.

ZZP

incl. dagbesteding
Totaalwaarde per dag

1VV

€ 66,70

2VV

€ 85,03

ZZP

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

incl. dagbesteding

Totaalwaarde per dag

Totaalwaarde per dag

3VV

€ 103,07

€ 128,92

4VV

€ 117,25

€ 143,12

5VV

€ 160,92

€ 188,11

6VV

€ 161,22

€ 188,42

7VV

€ 189,40

€ 224,46

8VV

€ 221,02

€ 256,07

9bVV

€ 156,86

€ 223,41

10VV

€ 241,83

€ 276,92

Overige basisprestaties
ZZP

Totaalwaarde per dag

Verblijfscomponent
niet-geïndiceerde
partner V&V

€ 37,56
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Bijlage V Vergoedingen normatieve huisvestingscomponent
Hieronder is een overzicht gegeven van de tarieven van de normatieve huisvestingscomponent (NHC)
op basis van beleidsregel CA-BR-1612a, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit
(Nza).
De normatieve huisvestingscomponent (NHC) is een productie gebonden normatieve vergoeding voor
(vervangende) (nieuw) bouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde
jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw Wlzvoorziening, rente, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven bij een bezettingspercentage van 97%
en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken. In de NHC is geen vergoeding opgenomen voor
investeringen in inventaris.
NHC

incl. dagbesteding
Totaalwaarde per dag

1VV

€ 25,47

2VV

€ 26,75

NHC

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

incl. dagbesteding

Totaalwaarde per dag

Totaalwaarde per dag

3VV

€ 29,20

€ 29,64

4VV

€ 29,62

€ 30,06

5VV

€ 29,15

€ 30,06

6VV

€ 29,07

€ 30,72

7VV

€ 30,02

€ 31,67

8VV

€ 30,92

€ 32,57

9bVV

€ 28,29

€ 38,50

10VV

€ 30,92

€ 32,57
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Bijlage VI Vergoedingen normatieve inventariscomponent
Hieronder is een overzicht gegeven van de tarieven van de normatieve inventariscomponent (NIC) op
basis van beleidsregel CA-BR-1612a, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza).
De normatieve inventariscomponent (NIC) is een productie gebonden normatieve vergoeding voor
investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die
voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris de rente, en afschrijvingskosten bij een
bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken.
NIC

incl. dagbesteding
Totaalwaarde per dag

1VV

€ 1,76

2VV

€ 1,76

NHC

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

incl. dagbesteding

Totaalwaarde per dag

Totaalwaarde per dag

3VV

€ 1,76

€ 2,42

4VV

€ 1,76

€ 2,42

5VV

€ 2,34

€ 3,67

6VV

€ 2,34

€ 3,67

7VV

€ 2,34

€ 3,67

8VV

€ 2,82

€ 4,74

9bVV

€ 2,90

€ 5,03

10VV

€ 2,34

€ 3,67
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Bijlage VII Vergoedingen volledig pakket thuis (vpt)
Hieronder is een overzicht gegeven van de vergoedingen via het volledig pakket thuis op basis van
beleidsregel CA-BR-1609, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza).
Het VPT-tarief is gelijk aan het ZZP-tarief verminderd met de volgende componenten:

-

de materiële kosten die verband houden met met de verblijf gepaarde gaande behandeling als
bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d, Wlz);
de wooncomponent;
een normatieve huisvestingscomponent en inventariscomponent.

VPT-ZZP

incl. dagbesteding
Totaalwaarde per dag

1VV

€ 65,23

2VV

€ 82,87

VPT-ZZP

Niet toegelaten voor BH

Toegelaten voor BH

incl. dagbesteding

incl. dagbesteding

Totaalwaarde per dag

Totaalwaarde per dag

3VV

€ 99,92

€ 119,53

4VV

€ 113,90

€ 133,52

5VV

€ 157,17

€ 178,31

6VV

€ 157,15

€ 178,28

7VV

€ 184,50

€ 213,11

8VV

€ 214,36

€ 242,98

9bVV

€ 153,04

€ 211,65

10VV

€ 234,14

€ 262,77
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Bijlage VIII Vergoedingen persoonsgebonden budget Wlz (pgb Wlz)
Hieronder is een overzicht gegeven van de vergoedingen via het persoonsgebonden budget op basis
van de tarieventabel 2016, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza).
Het persoonsgebonden budget Wlz is alleen voor cliënten met een Wlz-indicatie. De onderstaande
bedragen zijn jaarbedragen in euro’s.
ZZP

PV

VP

BEG IND

ZZP-ophoging

Totaal

Verpleging en verzorging
1VV

1.503

3.861

5.984

3.371

14.719

2VV

8.255

7.722

1.995

3.371

21.343

3VV

12.764

6.861

5.984

3.371

25.980

4VV

12.764

7.722

10.953

3.371

34.810

5VV

12.764

14.158

16.937

3.371

47.230

6VV

12.764

14.158

16.937

3.371

47.320

7VV

12.764

14.158

28.869

3.371

59.162

8VV

17.248

14.158

35.832

3.371

70.609

9bVV

17.248

7.722

16.937

3.371

45.278

10VV

27.007

29.604

16.397

3.371

76.919

ZZP = zorgzwaartepakket, PV = persoonlijke verzorging, VP = verpleging, BEG IND = begeleiding
individueel, BEG GR = begeleiding groep
Als een cliënt in een wooninitiatief woont dan wordt het pgb, op jaarbasis, opgehoogd met een extra
toeslag van € 4.045,-.
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