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In het eerste kwartaal van 2015 tekende 
Vesteda een turnkey overeenkomst voor alle 
192 appartementen van de 100 meter hoge 
Amstel Tower, gelegen direct naast NS station 
Amsterdam Amstel. 

“ Vesteda 
verdubbelt 
rendement 
naar 14,0% 
en zet in op 
duurzaamheid”



Vesteda Update FY 2015 | Inhoud 2

Inhoud

CEO Voorwoord 3

Kerncijfers FY 2015 5

Toelichting op het resultaat 8

Beleggingsportefeuille 10

Disclaimer: Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Vesteda Update FY 2015 | CEO Voorwoord 3

CEO Voorwoord

2015 rocked the house. Het is het jaar waarin het totaalrendement meer dan verdubbelde naar 14.0% en we €600 
miljoen aan eigen vermogen hebben opgehaald; een uitzonderlijk hoog rendement voor een laag risico core 
residentieel fonds en een recordbedrag aan financiering.

Flinke stijging bezettingsgraad

Als gevolg van de gunstige marktomstandigheden en een continue focus op fondsoptimalisatie steeg het totaal-
rendement, zowel door het gerealiseerde rendement als het ongerealiseerde rendement. De bezettingsgraad aan het 
einde van 2015 steeg naar 97,9%, een flinke stijging van 1,3% vergeleken met de bezettingsgraad aan het einde van 2014.

Verbreding aandeelhoudersbasis met twee toonaangeVende  
internationale beleggers

In april 2015 trokken wij €600 miljoen eigen vermogen aan. Allianz Real Estate, één van ’s werelds grootste 
vastgoedbeleggers, en een toonaangevende Aziatische institutionele belegger investeerden €600 miljoen in Vesteda. 
Hiervan werd €415 miljoen direct ingelegd, waarvan €160 miljoen bestemd is voor acquisities en €255 miljoen een 
uittreding van bestaande participanten betrof. 
De resterende €185 miljoen is beschikbaar in de vorm van een commitment. De transactie is één van de meest 
omvangrijke buitenlandse investeringen in Nederlandse woningen van de afgelopen jaren. Ook verhoogden twee 
bestaande participanten hun belang in Vesteda, beide door middel van een secundaire transactie. 

optimalisering Financieringsstructuur

De rentelasten daalden aanzienlijk als gevolg van Vesteda’s voortdurende verdere optimalisering van de financierings-
structuur. Gedurende 2015 beëindigde Vesteda het financieringsprogramma via CMBS obligaties en voltooide daarmee 
de overgang naar de nieuwe corporate unsecured financieringsstructuur. Een proces dat al in 2011 werd gestart. Vesteda 
heeft gedurende 2015 met succes €900 miljoen aan nieuw vreemd vermogen opgehaald, een combinatie van bancaire 
kredietfaciliteiten en kapitaalmarkt uitgifte. Aan het begin van het laatste kwartaal in 2015 hebben we een tweede 
bond geplaatst, waarmee onze financieringsstructuur verder is geoptimaliseerd, onze toekomstige rentelasten zijn 
verlaagd en de gemiddelde looptijd van ons vreemd vermogen aanzienlijk is verlengd.

beperkt aantal acquisities maar allemaal spot on

De concurrentie bij de verwerving van huurwoningen is het afgelopen jaar wederom toegenomen. Naast onze 
gebruikelijke Nederlandse concurrenten zijn ook steeds meer buitenlandse partijen geïnteresseerd in de Nederlandse 
woningmarkt. Was dat tot voor kort alleen voor bestaande woningen, nu zien we een aantal buitenlandse partijen 
ook de markt voor nieuwbouwwoningen betreden. Als gevolg van de lage rente, de toegenomen concurrentie op de 
woningbeleggingsmarkt en het enigszins achterblijvende aanbod, staan de aanvangsrendementen al enige tijd onder 
druk. Hierdoor staat het tempo waarin Vesteda haar portefeuille op beheerste wijze kan laten groeien eveneens onder 
druk. Desondanks hebben we in 2015 acht projecten met in totaal 550 woningen aan de pijplijn kunnen toevoegen. Al 
deze projecten zijn tegen acceptabele voorwaarden verworven en sluiten perfect aan op onze strategie van uitbreiding 
in het midden huursegment in de economisch sterke regio’s en hebben een energielabel A of hoger.
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meer aandacht Voor mVo

In de afgelopen jaren heeft Vesteda onvoldoende aandacht besteed aan duurzaamheid. Het gevolg hiervan is dat wij 
van een leidende positie in 2011 in de GRESB benchmark zijn teruggevallen naar een laatste positie in 2014. Duidelijk 
een teleurstellend resultaat dat Vesteda zeer serieus heeft genomen en ertoe heeft geleid dat wij ons MVO beleid 
hebben aangepast. MVO is van fundamenteel belang voor het bereiken van onze strategische doelen en onze MVO 
(ESG) doelstellingen dragen direct bij aan onze overige doelstellingen. De verduurzaming van de woningportefeuille 
is één van de zes strategische projecten uit het in 2015 aangescherpte MVO beleid. Aan het eind van 2015 hebben 
Vesteda’s participanten het voorstel om een bedrag van ruim €20 miljoen additioneel te investeren in het 
verduurzamen van de woningportefeuille unaniem goedgekeurd. Hiermee zal Vesteda in 2020 de afspraken uit het 
Energieakkoord overtreffen. Met het aangescherpte MVO beleid ligt er een duidelijk stappenplan dat zal leiden tot een 
duurzamer Vesteda.

property management organisatie op orde

In 2015 hebben we met succes de herstructurering van onze eigen property management organisatie afgerond. 
Met deze herstructurering is de aandacht voor onze huurders structureel toegenomen en is het kostenniveau verlaagd. 
De herstructurering omvatte ook de investering in ons klantportaal, een web-based oplossing voor interactie met onze 
huurders. Deze nieuwe portal werd positief ontvangen door de overgrote meerderheid van onze huurders. 

outlook 2016

De vooruitzichten voor 2016 zijn gunstig. De ruimere beschikbaarheid van financiering en het grotere consumenten-
vertrouwen dragen in 2016 bij aan nog meer dynamiek op de woningmarkt. Het aantal woningtransacties neemt 
verder toe en de prijzen van bestaande koopwoningen stijgen naar verwachting met circa 4 procent. Ook de vraag naar 
huurwoningen trekt in 2016 verder aan met oplopende huurprijzen als gevolg. Deze ontwikkelingen zijn het meest 
zichtbaar in de economisch sterke gebieden in Nederland.

De Nederlandse woningmarkt lijdt echter ook aan structurele vraagstukken zoals het voortdurende tekort aan 
middensegment huurwoningen, met name in de grote steden. En dan is er natuurlijk de vluchtelingencrisis. Meer dan 
één miljoen migranten en vluchtelingen maakten de overtocht naar Europa in 2015. De worsteling met deze instroom 
en de verdeeldheid binnen de Europese Unie en binnen de Europese landen over hoe het beste om te gaan met 
hervestiging en het verstrekken van (tijdelijke) accommodatie veroorzaakte een crisis.

Tegelijkertijd is de vraag naar beleggingen in de Nederlandse markt voor huurwoningen onder institutionele  
beleggers groot. Het aanbod van zowel nieuwbouw als bestaande woningen is echter onvoldoende, wat resulteert 
in toenemende concurrentie en lagere aanvangsrendementen. De oplossing van het tekort aan middensegment 
huurwoningen lijkt dus grotendeels in handen van Nederlandse gemeenten en overheid te liggen. Zij kunnen hun 
inschrijvingsprocedures beïnvloeden door bijvoorbeeld naast alleen prijs ook meer kwalitatieve criteria te introduceren. 
Bij te hoge grondprijzen kunnen beleggers in huurwoningen niet concurreren tegen ontwikkelaars voor de 
koopwoningmarkt. Dat is nu vaak de realiteit. 

De belangrijkste uitdaging voor Vesteda in 2016 is de verdere optimalisatie van de portefeuille, zowel autonoom als 
door middel van acquisities. We blijven onverminderd inzetten op kwalitatief hoogwaardige groei tegen een redelijk 
rendement. Dit stelt ons in staat om onze huurders goede kwaliteit en betaalbare woningen te blijven aanbieden.

Amsterdam, april, 2016

Gertjan van der Baan
(CEO)
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Kerncijfers FY 2015

1 Core regio’s zijn gebieden die de hoogste markpotentie 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. 

belangrijkste kenmerken porteFeuille (ultimo 2015)

aantal woningen waarde portefeuille  fysieke bezettingsgraad bruto huuropbrengsten
(in 2015)

22.599 €3,7 mrd 97,9% €237 mln

Portefeuille naar type woning
(IN EENHEDEN)

Portefeuille naar huursegment 
(IN WAARDE)

Portefeuille naar regio
(IN WAARDE)

Meergezinswoning (mgw)
Eengezinswoning (egw)

Gereguleerd huursegment
Midden huursegment
Hogere huursegment

Core 1)

Optioneel 1)

Overig

59%

18%

67%

23%

10%

65%

17%

41%

(gecontroleerd)
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FY 2015 FY 2014

Opbrengsten (in € mln)
Theoretische bruto huur 245 248
Huurderving (8) (11)
Bruto huuropbrengsten 237 237
Exploitatiekosten (60) (62)
Overige opbrengsten (1) 1
Netto huuropbrengsten 176 176
Brutomarge projectontwikkeling - 4
Verkoopresultaat 14 20
Managementlasten (16) (21)
Rentelasten (inclusfief amortisatie financieringskosten) (38) (53)
Afwikkelen derivatenpositie (14) (12)
Gerealiseerd resultaat (voor belastingen) 122 114
Ongerealiseerd resultaat 169 22
Resultaat voor belastingen 291 136
Operationele resultaat 25 (4)
Totaal resultaat (comprehensive) 316 132

31 december 2015 31 december 2014

Balans (in € mln)
Balanstotaal 3.839 3.667
Eigen vermogen 2.629 2.262
Leningen 1.098 1.265
Leverage ratio (in %) 28,6 34,5

FY 2015 FY 2014

Vreemd vermogen (in € mln) 
Rentelasten 36 47
EBITDA 160 156
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FY 2015 FY 2014

Rendement (in % van het eigen vermogen, primo)
Gerealiseerd rendement 5,4 5,0
- uit verhuur 5,4 4,6
- uit verkopen 0,6 0,9
- uit afwikkeling derivaten positie (0,6) (0,5)
Ongerealiseerd rendement 7,5 1,0
Totaal rendement, exclusief herwaardering derivaten 12,9 6,0
Herwaardering derivaten (inclusief afwikkeling derivatenpositie) 1,1 (0,2)
Totaal rendement (comprehensive) 14,0 5,8
Totaal rendement (in € per participatie) 12,24 5,48
Voorgestelde uitkering aan participanten 4,6 4,7
Voorgestelde uitkering aan participanten (in € per participatie) 4,71 4,43

31 december 2015 31 december 2014

Niet-financiële gegevens
Aantal woningen 22.599 22.990
- meergezinswoningen 13.387 (59%) 13.574 (59%)
- eengezinswoningen 9.212 (41%) 9.416 (41%)
Portefeuille instroom (aantal woningen) 118 169
Portefeuille uitstroom (aantal woningen) 520 1.012
- individuele verkopen (uitpondverkopen) 520 746
- complexgewijze verkopen - 266
Fysieke bezettingsgraad (in %) 97,9 96,6
Aantal medewerkers (FTEs) 179 189

2015 2014

Huurderving (in % van theoretische bruto huur) 3,2 4,4
Huurderstevredenheid (op een schaal van 1 - 10) 6,9 6,9
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Toelichting op het resultaat 

bezettingsgraad sterk Verbeterd

De theoretische bruto huur was met €245 miljoen iets lager dan de theoretische bruto huur in 2014. Deze daling is 
het gevolg van een iets kleinere omvang van de portefeuille. De gemiddelde huur per maand steeg naar €856 per 
ultimo 2015, vergeleken met €843 per ultimo 2014. Op een like-for-like basis bedroeg de huurstijging 1,3%, ruim boven 
de gemiddelde inflatie in dezelfde periode (0,7%). De lagere theoretische bruto huur werd gecompenseerd door een 
vermindering van de huurderving, die in 2015 uitkwam op €8 miljoen vergeleken met €11 miljoen in 2014. Verbeterde 
marktomstandigheden, de snelle verhuur van woningen die de portefeuille instroomden, continue optimalisatie van 
huurprijzen en een sterke focus op onmiddellijke wederverhuur van vrijgekomen woningen droegen hier allemaal aan 
bij. De gemiddelde bezettingsgraad in 2015 was 97,3%, bijna een procentpunt boven de gemiddelde bezettingsgraad in 
2014 (96,4%). Dit resulteerde in de bruto huuropbrengsten van €237 miljoen, ondanks de kleinere portefeuille gelijk aan 
de bruto huuropbrengsten in 2014.

lagere exploitatiekosten

De exploitatiekosten kwamen uit op €60 miljoen, iets lager dan de exploitatiekosten in 2014 (€62 miljoen). Lagere 
vaste kosten als gevolg van lagere belastingen en lagere niet-terugvorderbare servicekosten dankzij lagere leegstand en 
kostenbesparingen op de onderhoudsprogramma’s hebben bijgedragen aan deze daling. Dit effect werd gedeeltelijk 
tenietgedaan door licht hogere onderhoudskosten als gevolg van het aflopen van het gunstige btw-tarief dat van 
toepassing was op het arbeidscomponent tot halverwege 2015. Overige kosten waren lager als gevolg van eenmalige 
correcties voor kosten uit het voorgaande jaar.

Dit komt ook tot uiting in de bruto/netto-ratio (inclusief verhuurderheffing) , die 25,5% was in 2015 in vergelijking met 
25,9% in 2014. Exclusief de verhuurderheffing kwam de bruto/netto-ratio uit op 23,6%.

oVerige opbrengsten

Overige opbrengsten bedroegen €1 miljoen negatief als gevolg van een voorziening voor de mogelijke afwikkeling 
van een voorwaardelijke verplichting met betrekking tot een van de complexen. Van de totale voorziening van €6 
miljoen voor deze afwikkeling, komt €2 miljoen ten laste van overige opbrengsten. Het resterende deel is verwerkt als 
ongerealiseerd resultaat.

Verkoopresultaat

In 2015 bedroeg het aantal verkopen in totaal 520 woningen. Dit waren allen individuele verkopen (uitpondingen). 
In 2014 verkocht Vesteda in totaal 1,012 woningen, waarvan 746 individuele verkopen en 266 complexgewijze verkopen. 
Vesteda heeft in 2015 haar verkoopstrategie heroverwogen. In het licht van de sterk verbeterde marktomstandigheden 
en de waardestijging van de portefeuille heeft Vesteda besloten om het verkoopvolume naar beneden bij te stellen. 

Als gevolg van het lagere aantal verkochte woningen, kwam het verkoopresultaat uit op €14 miljoen vergeleken met 
€20 miljoen in 2014. De netto verkoopmarge steeg naar 18,0%, in 2015 van 16,9% in 2014.

managementlasten

De managementlasten in 2015 bedroegen €16 miljoen en zijn daarmee significant lager dan de managementlasten in 
2014. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van het positieve effect van de reorganisatie bij property management, als 
gevolg waarvan de kosten structureel naar beneden zijn bijgesteld.
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rentelasten

De verbeterde financieringskosten als gevolg van Vesteda’s corporate herfinancieringsprogramma, in combinatie met 
een netto schuldaflossing van in totaal €170 miljoen in 2015, heeft geleid tot een daling van de rentelasten inclusief 
amortisatie van financieringskosten naar €38 miljoen in 2015, van €53 miljoen in 2014. Het gemiddelde rentepercentage 
werd gereduceerd tot 3,3% van 4,1% in 2014. 

aFwikkelen deriVatenpositie

Als gevolg van de herfinanciering door middel van vastrentende schuld en deleveraging heeft Vesteda haar hedging 
positie moeten aanpassen. De hoofdsom van de €490 miljoen Interest Rate Swap is met €150 miljoen verlaagd met 
€14 miljoen afwikkelingskosten. De transactie heeft in oktober plaatsgevonden en heeft geen impact op de NAV van 
het fonds.

gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2015 bedroeg €122 miljoen, vergeleken met €114 miljoen in 2014. Deze verbetering 
van het resultaat was voornamelijk het resultaat van lagere managementlasten, lagere exploitatiekosten en lagere 
rentelasten.

ongerealiseerd resultaat

Als gevolg van een positieve herwaardering van 4,7% bedroeg het ongerealiseerde resultaat in 2015 €169 miljoen, 
vergeleken met €22 miljoen in 2014. De waardegroei versnelde in 2015, met name als gevolg van verbeterde 
marktomstandigheden, met een toegenomen groeiverwachting van de leegwaarde en een gemiddeld lagere 
disconteringsvoet.

totaal resultaat (comprehensiVe)

Het totaal resultaat (comprehensive) kwam uit op €316 miljoen, vergeleken met €132 miljoen in 2014. Het totaal 
rendement op eigen vermogen kwam uit op 14,0%, vergeleken met 5,8% in 2014. Het verschil van 8,2% op het 
rendement op eigen vermogen is het gevolg van een licht hoger gerealiseerd resultaat (+0,4%), een aanzienlijk hoger 
ongerealiseerd resultaat (+6,5%) en een positieve herwaardering van Vesteda’s rentederivaten positie (+1,1%). 
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Beleggingsportefeuille

Beleggingsportefeuille, wijziging in waarde 

(in € miljoen)

Waarde beleggingsportefeuille begin van het jaar 3.593
Bij-investeringen 20
Instroom 23
Uitstroom (75)
Herwaardering 165

Waarde beleggingsportefeuille ultimo 2015 3.726

Beleggingsportefeuille, wijzigingen in aantallen

Aantal woningen begin van het jaar 22.990
Instroom 118
Uitstroom (509)

Aantal woningen ultimo 2015 22.599
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In 2015 zijn in totaal 118 woningen aan de portefeuille toegevoegd. 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 in Purmerend van woningcorporatie Wooncompagnie. De overige 42 appartementen zijn 
onderdeel van het ontwikkelproject De Amazones in Den Bosch. In het tweede kwartaal zijn 29 eengezinswoningen 
toegevoegd vanuit het project Helioshof in Arnhem. Alle drie de projecten liggen in een core regio en hebben een 
huurprijsniveau in het midden huursegment. 

Toevoegingen aan de beleggingsportefeuille FY 2015

Complex, locatie Totaal 
aantal 

woningen

Mgw / 
Egw

Regio Huur- 
segment 

De Amazones, Den Bosch 42 Mgw Core Midden/Hoger
De Ooievaar, Purmerend 30 Mgw Core Midden
Helioshof, Arnhem 29 Egw Core Midden
Herrubricering naar reguliere appartementen 17 Mgw Core Midden/Hoger
Totale instroom 118

De Ooievaar, Purmerend

De Amazones, Den Bosch

Helioshof, Arnhem
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Pijplijn ultimo 2015
In 2015 voegde Vesteda een totaal van acht projecten, in totaal 550 wooneenheden, toe aan haar pijplijn. Vier van 
deze projecten bevinden zich in (regio) Amsterdam. Alle projecten passen qua regio, huursegment en energielabel 
uitstekend in de portefeuille van Vesteda. In het eerste kwartaal tekende Vesteda een turnkey overeenkomst voor 
alle 192 appartementen van de 100 meter hoge Amstel Tower, gelegen direct naast NS station Amsterdam Amstel. 
In het tweede kwartaal hebben wij met succes een aantal exclusieve onderhandelingen afgerond. 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. In het derde kwartaal heeft Vesteda twee nog in aanbouw zijnde woontorens in Breda van 
wooncorporatie AlleeWonen gekocht. In het vierde kwartaal tekende Vesteda nog twee overeenkomsten. De eerste 
betreft een turnkey overeenkomst voor de bouw van 31 eengezinswoningen in de stadsuitbreiding wijk Schuytgraaf in 
Arnhem (Lunahof). De tweede betreft een overeenkomst voor de realisatie van 73 middensegment huurwoningen in 
Amsterdam Nieuw-West (Dunantstraat). Vesteda heef dit project van woningcorporatie de Alliantie verworven.

Pijplijn ultimo 2015

Complex, locatie Totaal 
aantal

woningen

Mgw /
Egw

Regio Huur- 
segment

Verwachte 
oplevering

Nieuwbouw
CZAN 14noord, Amsterdam 14 Mgw Core Midden 2016
Nieuw Princenhof, Leusden 25 Egw Core Midden 2016
Lunahof, Arnhem 31 Egw Core Midden 2016
CZAN De Hagen, Amsterdam 64 Mgw Core Midden 2016
De Wachters, Breda 75 Mgw Core Midden 2016
De Diemer, Diemen 98 Mgw Core Midden 2017
Dunantstraat, fase I, Amsterdam 45 Mgw en Egw Core Midden 2017
De Generaal, Amsterdam 56 Mgw Core Midden 2017
Dunantstraat, fase II, Amsterdam 28 Mgw Core Midden 2017
Seattle Boston, Rotterdam 48 Mgw Core Midden 2017
Leidsche Rijn Centrumplan, Utrecht 1) 466 Mgw Core Midden 2017/2018
Amstel Tower, Amsterdam 192 Mgw Core Midden 2017/2018

Bestaande woningen
De Boel, Amsterdam 154 Mgw Core Midden 2016
Totaal 1,296

1 Een totaal van 251 appartementen zal worden toegevoegd aan de beleggingsportefeuille, 215 appartementen zullen worden 

 verkocht. 
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Lunahof, Arnhem

De Wachters, Breda

De Diemer, Diemen

Nieuw Princenhof, Leusden

Seattle Boston, Rotterdam

Leidsche Rijn Centrumplan, Utrecht

De Boel, Amsterdam

CZAN 14noord, Amsterdam

CZAN De Hagen, Amsterdam

Dunantstraat, fase I Amsterdam

Dunantstraat, fase II Amsterdam

Amstel Tower, Amsterdam

De Generaal, Amsterdam
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Verdeling portefeuille (ultimo 2015)

 Core 1) 
 

€700 mln
 Optioneel 1)

 Overig  €350 mln

   €70 mln

1 Amsterdam 668  (18%) 
2 Rotterdam 375  (10%) 
3 Almere 195  (5%) 
4 Maastricht 191  (5%) 
5 Eindhoven 139  (4%) 
6 Zoetermeer 119  (3%) 
7 Amersfoort 114  (3%) 
8 Leidschendam-Voorburg 106  (3%) 
9 Den Haag 99  (3%) 
10 Breda 89  (2%)

Waarde ultimo 2015 in 
€ miljoen (% van totale 
beleggingsportefeuille)

1 Core regio’s zijn gebieden die de hoogste markpotentie 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. 
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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 de Randstad en de Brabantse Stedenrij. In 2015 boekte Vesteda met circa 200 
medewerkers een resultaat van €316 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


