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PERSBERICHT Den Haag, 14 maart 2017
Winnaar IVBN Scriptieprijs 2017 bekend
De IVBN Scriptieprijs 2017 heeft als winnaar Harry van den Heuvel, senior Portfolio Manager van
Achmea BV, met zijn scriptie over Solvency II en Vastgoed bij Nederlandse (levens-)verzekeraars. Volgens de
jury een relevant onderzoeksonderwerp op een specialistisch themagebied, namelijk het Brusselse
toezichtkader op het balansmanagement van (levens)verzekeraars. Het diepgaande en wetenschappelijke
onderzoek heeft juist veel praktische waarde. De studie voorziet immers in een kennislacune en in een nog
ontbrekende kwantitatieve tool. Volgens de jury heeft deze scriptie, door zijn actualiteit en originaliteit
toegevoegde waarde voor de verdere professionalisering van het vakgebied. De winnaar heeft een cheque
van € 2500 ontvangen en ASRE, waar hij de scriptie schreef, ontvang € 1000.
De andere genomineerden waren Clarinca van Veelen (ASRE) met haar scriptie “ In wezen nieuwbouw aan
vernieuwing toe?” en Matthijs Korevaar (Maastricht University) “500 years of housing rents in Europe”. Zij
ontvangen ieder ook € 1000.
Een korte video over de uitreiking van de Scriptieprijs is te vinden op het YouTube IVBN-kanaal.
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Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking,
zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een
platform aan institutionele vastgoedbeleggers.
Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en
vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van
institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 33 leden exploiteren voor
circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij
beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

