
Vesteda Update Q3 2015

Vesteda heeft twee woontorens (De Wachters) 
bestaande uit 75 appartementen  in Breda van 
wooncorporatie AlleeWonen gekocht in Q3 
2015. De torens zijn nog in aanbouw en worden 
naar verwachting in 2016 opgeleverd.
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Disclaimer: Op de gegevens in dit verslag is geen accountantscontrole toegepast. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Introductie Managing Board

ToTaal rendemenT meer dan verdubbeld

Het herstel van de Nederlandse  woningmarkt zette in het derde kwartaal van 2015 onverminderd door en is 
duidelijk zichtbaar in onze resultaten. Als gevolg van de gunstige marktomstandigheden en een continue focus op 
fondsoptimalisatie bedroeg het totaal rendement exclusief herwaardering derivaten over de eerste negen maanden 
8,7%, een ruime verdubbeling ten opzichte van het totale rendement over de eerste negen maanden van 2014  
(ytd Q3: 3,2%). Zowel het gerealiseerd rendement, met name als gevolg van een verbeterde bezettingsgraad en lagere 
rentelasten, als het ongerealiseerd rendement droegen hieraan bij. 

Flinke sTijging bezeTTingsgraad en opTimalisering FinancieringssTrucTuur

De bezettingsgraad aan het einde van het derde kwartaal steeg naar 97,8%, een flinke stijging van 1,4% vergeleken met 
de bezettingsgraad aan het einde van dezelfde periode vorig jaar. De rentelasten daalden aanzienlijk als gevolg van de 
verdere optimalisatie van de financieringsstructuur. Aan het begin van het vierde kwartaal plaatste Vesteda een tweede 
obligate in de markt waarmee we onze financieringsstructuur verder hebben geoptimaliseerd, onze toekomstige 
interestlasten verder hebben verlaagd en de gemiddelde looptijd van ons vreemd vermogen aanzienlijk is verlengd.  
De positieve herwaardering van de portefeuille bedroeg 2,7% in de eerste negen maanden van 2015. 

Hevige concurrenTie op woningbeleggingsmarkT 

De aanvangsrendementen staan als gevolg van de lage rente en de concurrentie op de woningbeleggingsmarkt onder 
druk. Als gevolg hiervan staat het tempo waarin Vesteda haar portefeuille kan laten groeien eveneens onder druk.  
De acquisitiepijplijn nam in het derde kwartaal met €20 miljoen toe tot ruim €250 miljoen. 

De marktvooruitzichten voor de rest van het jaar zijn onverminderd gunstig. We hebben er alle vertrouwen in dat  
we 2015 met een uitstekend resultaat zullen afsluiten.

Amsterdam, 1 december, 2015 

Gertjan van der Baan  Hélène Pragt
CEO    CFO
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Kerncijfers ultimo Q3 2015

1  Core regio’s zijn gebieden die de hoogste marktpotentie voor de niet-gereguleerde huursector bieden. Deze gebieden worden 

gekenmerkt door een hoog marktpotentieel en lage marktrisico’s. Optionele regio’s scoren minder in sommige opzichten, maar 

hebben positieve economische en demografische vooruitzichten.

AANTAL WONINGEN

WAARDE PORTEFEUILLECOmmITTED PIjPLIjN bELEGGINGs-
PORTEFEUILLE (IN AANTALLEN)

HERWAARDERING bELEGGINGs-
PORTEFEUILLE (IN HET kWARTAAL)

FYsIEkE bEZETTINGsGRAAD bRUTO HUUR

22.703

€3,7 mrd977 1,6% 

97,8% €177,1 mln

Portefeuille naar type woning
(IN EENHEDEN)

Portefeuille naar huursegment 
(IN WAARDE)

Portefeuille naar regio
(IN WAARDE)

Meergezinswoning (mwg)
Eengezinswoning (egw)

Gereguleerde huursegment
Midden huursegment
Hogere huursegment

Core 1)

Optioneel  1)

Overig

59%

20%

67%

23%

10%

62%

18%

41%
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Beleggingsportefeuille

Beleggingsportefeuille, wijziging in waarde 

(in € miljoen)

Waarde beleggingsportefeuille begin van het jaar 3.592 
Capex 11 
Instroom 23 
Uitstroom  (58) 
Herwaardering 96 

Waarde beleggingsportefeuille ultimo Q3 2015 3.664

Beleggingsportefeuille, wijziging in aantallen

Aantal woningen begin van het jaar 22.990
Instroom 105
Uitstroom  (392)

Aantal woningen ultimo Q3 2015 22.703

De waarde van de beleggingsportefeuille nam in de eerste negen maanden van dit jaar toe met €72 miljoen, met name 
als gevolg van een positieve herwaardering van €96 miljoen (2,7%). 

Per saldo zij er 287 woningen uit de beleggingportefeuille gestroomd. In het eerste kwartaal stroomden in totaal 72 
appartementen in de portefeuille waarvan 30 appartementen als gevolg van een acquisitie van een bestaand complex 
De Ooievaar (bouwjaar 2008) in Purmerend (core regio). Het complex is gekocht van woningcorporatie Wooncompagnie 
en de huren liggen in het midden huursegment. De overige 42 appartementen zijn onderdeel van het ontwikkelproject 
De Amazones in Den Bosch (core regio) met een huurprijsniveau in het midden tot het hogere segment.

In het tweede kwartaal zijn 29 ééngezinswoningen toegevoegd vanuit het project Helioshof in Arnhem (core regio). 
Huren liggen in het midden huursegment. Alle drie de projecten die in 2015 aan de beleggingsportefeuille zijn 
toegevoegd, waren eind Q3 volledig verhuurd.

In het derde kwartaal zijn geen nieuwe projecten ingestroomd in de beleggingsportefeuille.      
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Toevoegingen aan beleggingsportefeuille Q1-Q3 2015

Complex, locatie Totaal aantal 
woningen

Toevoegingen aan 
beleggingsportefeuille 

MGW / EGW 1) Regio Huursegment 

De Amazones, Den Bosch 42 42 MGW Core Midden/Hoger
De Ooievaar, Purmerend 30 30 MGW Core Midden
Helioshof, Arnhem 29 29 EGW Core Midden
 
Totaal 101 101

pijplijn ulTimo Q3 2015  

Acquisities en ontwikkeling 
IIn de eerste negen maandag van 2015 zijn in totaal 6 projecten aan de pijplijn toegevoegd, waarvan één project in  
het derde kwartaal, vier projecten in het tweede kwartaal en één project in het eerste kwartaal. 

In het derde kwartaal heeft Vesteda twee, nog in aanbouw zijnde, woontorens aan de centrumzijde van het nieuwe 
station ‘OV Terminal’ in Breda van wooncorporatie AlleeWonen gekocht. De voorgenomen verkoop is onder voorbehoud 
van goedkeuring door het ministerie van BZK. De torens genaamd de Wachters bestaan in totaal uit 75 middeldure 
huurwoningen. De appartementen passen op basis van regio, huurprijsklasse en energielabel perfect in de portefeuille 
van Vesteda.  

In het tweede kwartaal hebben wij met succes een aantal exclusieve onderhandelingen afgerond. Middels 
ondertekening van een turnkey overeenkomst zijn vier projecten aan de pijplijn toegevoegd. Het betreft de  
acquisities van 64 appartementen van complex CZAN De Hagen in Amsterdam, 25 eengezinswoningen in project 
Nieuw Princenhof in Leusden, 98 appartementen in project De Diemer in Diemen en 56 appartementen in project  
De Generaal in Amsterdam. Al deze projecten sluiten uitstekend aan bij onze ambitie om de portefeuille uit te  
breiden met huurwoningen in het midden huursegment in economisch sterke regio’s.

1) MGW: meergezinswoning; EGW: ééngezinswoning.

De Ooievaar - Purmerend

Helioshof, Arnhem

De Amazones - Den Bosch
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In het eerste kwartaal tekende Vesteda een turnkey overeenkomst voor alle 192 appartementen van de 100 meter hoge 
Amsteltower, gelegen direct naast NS station Amsterdam Amstel. Ook dit project sluit uitstekend aan bij onze ambitie 
om de portefeuille uit te breiden met huurwoningen in het midden huursegment in economisch sterke regio’s, zoals 
Amsterdam.

Pijplijn in Q3 2015

Complex, locatie Totaal aantal 
woningen

Toevoegingen aan 
beleggingsportefeuille

MGW / EGW1) Regio Huur-
segment 

Verwachte 
oplevering

De Boel, Amsterdam 154 154 MGW Core Midden 2016
CZAN 14noord, Amsterdam 14 14 MGW Core Midden 2016
CZAN De Hagen, Amsterdam 64 64 MGW Core Midden 2016
Nieuw Princenhof, Leusden 25 25 EGW Core Midden 2016
De Wachters, Breda 75 75 MGW Core Midden 2016
De Diemer, Diemen 98 98 MGW Core Midden 2017
De Generaal, Amsterdam 56 56 MGW Core Midden 2017
Seattle Boston, Rotterdam 48 48 MGW Core Midden 2017
Leidsche Rijn Centrumplan, Utrecht 466 251 MGW Core Midden 2017
Amsteltower, Amsterdam 192 192 MGW Core Midden 2018

Totaal 1.192 977

1) MGW: meergezinswoning; EGW: ééngezinswoning.

Seattle Boston - Rotterdam De Wachters - Breda

CZAN 14noord - Amsterdam

Amsteltower - Amsterdam

CZAN De Hagen - Amsterdam

De Boel - Amsterdam

Leidsche Rijn Centrumplan - Utrecht

De Diemer - Diemen

De Generaal - Amsterdam

Nieuw Princenhof - Leusden
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Verdeling van de portfolio (ultimo 2014)

 Core 1) 
 

€750 mln
 Optioneel 1)

 Overig  €400 mln

   €75 mln

1 Amsterdam €635 mln (18%)
2 Rotterdam €355 mln (10%)
3 Almere €191 mln (5%)
4 Maastricht €189 mln (5%)
5 Eindhoven €134 mln (4%)
6 Zoetermeer €114 mln (3%)
7 Den Haag €110 mln (3%)
8 Amersfoort €107 mln (3%)
9 Leidschendam-Voorburg €104 mln( 3%)

10 Breda €87 mln (2%)

1  Core regio’s zijn gebieden die de hoogste marktpotentie voor de niet-gereguleerde huursector bieden. Deze gebieden worden 

gekenmerkt door een hoog marktpotentieel en lage marktrisico’s. Optionele regio’s scoren minder in sommige opzichten, maar 

hebben positieve economische en demografische vooruitzichten.



Uitgever
Vesteda Investment Management B.V.
Claude Debussylaan 15
1082 MC Amsterdam

Postadres
Postbus 75675
1070 AR Amsterdam

Telefoon: +31(0)88 456 1666

www.vesteda.com
www.vestedareport.com

Over Vesteda

Vesteda is een ondernemende belegger die zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt 
gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het totaal in vastgoed geïnvesteerd 
vermogen bedraagt ca. €3,7 miljard. De verhuurportefeuille omvat circa 23.000 woningen. De woningen van  
Vesteda liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden Randstad en Noord-Brabant. In 2014 boekte Vesteda met ruim  
200 medewerkers een resultaat van €136 miljoen.

 
voor meer inFormaTie

Mirjam Witteman, Investor Relations Officer
Telefoon: +31 (0)88 456 2369 / +31 (0)6 1504 6751
E-mail: investorrelations@vesteda.com


