
Vesteda Update H1 2015

Vesteda en ontwikkelaar Lingotto hebben  
een turnkey overeenkomst gesloten voor  
56 appartementen en 45 parkeerplaatsen op 
het Zeeburgereiland in Amsterdam. De start 
bouw is in september 2015 en de woontoren 
‘De Generaal’ zal naar verwachting in het 
tweede kwartaal van 2017 worden 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

Herstel NederlaNdse WoNiNgmarkt zet door

Het herstel van de Nederlandse woningmarkt is gedurende het eerste halfjaar verder toegenomen. Inmiddels 
stijgen de woningprijzen in grote delen van het land, met de Amsterdamse markt als koploper. De bouw van 
nieuwbouwwoningen trekt aan en het aantal verkooptransacties is aanzienlijk toegenomen. Per 1 juli 2015 is daarnaast 
een aantal wijzigingen in regelgeving voor de woningmarkt doorgevoerd die de relatieve positie van de markt voor 
huurwoningen versterkt. Dit betreft onder andere de verlaging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de 
strengere inkomenseisen voor nieuwe hypotheken. 

optimaliseriNg eN versterkiNg kapitaalstructuur 

Vesteda heeft in het eerste halfjaar met de toetreding van twee nieuwe toonaangevende internationale beleggers en 
de afsluiting van een nieuwe bancaire faciliteit het fundament gelegd voor groei van de portefeuille en een verdere 
optimalisering en flexibilisering van haar kapitaalstructuur gerealiseerd. 

toeName acquisitiepijplijN 

De acquisitiepijplijn is in het eerste halfjaar aangevuld en bestaat nu in totaal uit zo’n 900 woningen. Ondanks 
de brede belangstelling voor woningen in het midden huursegment in de economisch sterkere regio’s is het 
acquisitieteam van Vesteda er in geslaagd een flink aantal aansprekende projecten te acquireren. In het eerste halfjaar 
zijn 5 projecten bestaande uit in totaal ruim 400 woningen aan de pijplijn toegevoegd. Dit betreft met name turnkey 
projecten, allen in het midden huursegment in de core regio’s. In totaal zijn in het eerste halfjaar van 2015 ongeveer  
100 woningen uit de pijplijn in de portefeuille gestroomd en volledig verhuurd. 

verbeterd reNdemeNt 

De verbeterde omstandigheden op de Nederlandse woningmarkt en een continue focus op fondsoptimalisatie hebben 
zich duidelijk vertaald in het rendement. Over het eerste halfjaar van 2015 bedroeg het totaal rendement (exclusief 
herwaardering derivaten) 4,7%, een significante verbetering vergeleken met het rendement van 2,1% in het eerste 
halfjaar van 2014. Zowel het gerealiseerd rendement, met name als gevolg van een verbeterde bezettingsgraad en 
lagere rentelasten, als het ongerealiseerd rendement droegen hieraan bij. 

Ook in de tweede helft van 2015 zullen wij ons onverminderd richten op de verdere optimalisatie en groei van onze 
beleggingsportefeuille. De marktvooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar zijn gunstig. We hebben er dan ook 
alle vertrouwen in om 2015 met een sterk verbeterd resultaat af te sluiten.
 
Amsterdam, 28 augustus 2015

Gertjan van der Baan  Hélène Pragt
CEO    CFO
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Kerncijfers H1 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 EERsTE HALFjAAR)

FYsIEKE bEZETTINGsGRAAD bRUTO HUUROPbRENGsTEN

22.792

€3,6 mrd899 1,1%

97,4% €117 mln

Portefeuille naar type woning
(IN EENHEDEN)

Portefeuille naar huursegment 
(IN WAARDE)

Portefeuille naar regio
(IN WAARDE)

Meergezinswoning (mgw)
Eengezinswoning (egw)

Gereguleerde huursegment
Midden huursegment
Hogere huursegment

Core 1)

Optioneel 1)

Overig

59%

20%

67%

23%

10%

62%

18%

41%

(geen accountantscontrole toegepast)
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H1 2015 H1 2014 2014

Opbrengsten (in € mln)
Theoretische bruto huur 122 123 248
Huurderving (5) (5) (11)
Bruto huuropbrengsten 117 118 237
Exploitatiekosten (30) (31) (62)
Overige opbrengsten 0 1 1
Netto huuropbrengsten 87 88 176
Brutomarge projectontwikkeling 0 1 4
Verkoopresultaat 8 7 20
Managementlasten (8) (9) (21)
Rentelasten (23) (27) (53)
Afwikkelen derivatenpositie 0 0 (12)
Gerealiseerd resultaat (voor belastingen) 64 60 114
Ongerealiseerd resultaat 41 (12) 22
Resultaat voor belastingen 105 48 136
Resultaat na belastingen 105 48 136

30 juni 2015 30 juni 2014 31 december 2014

Balans (in € mln)
Balanstotaal 3.701 3.714 3.667
Eigen vermogen 2.432 2.263 2.262
Vreemd vermogen (leningen) 1.093 1.294 1.265
Leverage ratio (in %) 29,5 34,8 34,5

12 maanden  
voorafgaand aan 

30 juni 2015 

Vreemd vermogen (in € mln) 
Rentelasten 44
EBITDA 156

H1 2015 H1 2014 2014

Rendement (in % van het Eigen vermogen, primo)
Gerealiseerd rendement 2,9 2,6 5,0
- Uit verhuur 2,5 2,3 4,6
- Uit verkopen 0,4 0,3 0,9
- Uit afwikkeling derivaten positie 0,0 0,0 (0,5)
Ongerealiseerd rendement 1,8 (0,5) 1,0
Totaal rendement, exclusief herwaardering derivaten 4,7 2,1 6,0
Herwaardering derivaten 0,6 (0,6) (0,2)
Totaal rendement, inclusief herwaardering derivaten 5,3 1,5 5,8
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30 juni 2015 30 juni 2014 31 december 2014

Niet-financiële gegevens
Aantal woningen 22.792 23.450 22.990
- meergezinswoningen 13.479 (59%) 13.810 (59%) 13.574 (59%)
- eengezinswoningen 9.313 (41%) 9.640 (41%) 9.416 (41%)
Fysieke bezettingsgraad (in %) 97,4 96,5 96,6

H1 2015 H1 2014 2014

Niet-financiële gegevens
Portefeuille instroom (aantal woningen) 101 67 169
Portefeuille uitstroom (aantal woningen) 299 408 970
- uitpondverkopen 299 234 704
- complexgewijze verkopen - 174 266
Huurderving (in %) 3,7 4,5 4,4
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Toelichting op het resultaat 

HuuropbreNgsteN

De theoretische brutohuur in het eerste halfjaar van 2015 bedraagt €122 miljoen, iets lager dan de theoretische 
brutohuur in het eerste halfjaar van 2014 (€123 miljoen). Deze daling is een gevolg van een kleinere portefeuille.  
De lagere theoretische brutohuur wordt in belangrijke mate gecompenseerd door een afname van de huurderving  
naar 3,7% in het eerste halfjaar van 2015 van 4,5% in het eerste halfjaar van 2014. De bruto huuropbrengsten komen 
hiermee uit op €117 miljoen ten opzichte van €118 miljoen in de eerste helft van 2014.

 
exploitatiekosteN 

De exploitatiekosten in het eerste halfjaar bedragen €30 miljoen, een lichte afname vergeleken met de 
exploitatiekosten in H1 2014 (€31 miljoen). De bruto/netto-ratio (inclusief verhuurdersheffing) bedraagt in het eerste 
halfjaar 25,9%, vergeleken met 26,2% in H1 2014. 

verkoopresultaat 

In H1 2015 zijn in totaal 299 woningen uit de beleggingsportefeuille verkocht. Dit betreffen allen pondsgewijze 
verkopen. In de eerste helft van 2014 werden in totaal 408 woningen uit de beleggingsportefeuille verkocht, waarvan 
234 door middel van pondsgewijze verkoop en 174 woningen door middel van complexgewijze verkoop. Ondanks het 
lager aantal verkochte woningen, is het verkoopresultaat van €8 miljoen hoger dan in H1 2014 (€7 miljoen). Dit is het 
gevolg van een hoger aantal pondsgewijze verkopen en betere verkoopmarges.

maNagemeNtlasteN 

De managementlasten in H1 2015 bedragen €8 miljoen en zijn daarmee significant lager dan de managementlasten 
in de eerste helft van vorig jaar (€9 miljoen). Deze daling is het positieve effect van de reorganisatie bij property 
management, als gevolg waarvan de kosten structureel naar beneden zijn bijgesteld.

reNtelasteN

De verdere implementatie van het corporate herfinancieringsprogramma van Vesteda’s CMBS schuld gedurende 2014, 
waaronder de corporate bond issue in juli 2014, in combinatie met een netto schuldaflossing van in totaal €201 miljoen 
in het afgelopen jaar heeft geresulteerd in een daling van de rentelasten in het eerste halfjaar naar €23 miljoen ten 
opzichte van €27 miljoen in H1 2014.

In het eerste halfjaar van 2015 heeft Vesteda de laatste CMBS tranche van €300 miljoen vervroegd geherfinancierd 
(looptijd tot 20 juli 2015) middels een brugfinanciering. Met deze transactie heeft Vesteda afscheid genomen van haar 
CMBS financieringsprogramma.

Teneinde gebruik te maken van het gunstige renteklimaat en haar versterkte kredietprofiel heeft Vesteda in de eerste 
helft van 2015 haar €600 miljoen term loan en revolving credit facility vervroegd geherfinancierd bij een consortium 
van vijf banken: ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en Rabobank. Met deze transactie verlaagt Vesteda haar 
toekomstige rentelasten, wordt de gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen verlengd naar 3,3 jaar van 2,5 jaar 
ultimo H1 2014 en realiseren wij tegelijkertijd een uitbreiding van onze bankengroep.



Vesteda Update H1 2015 | Toelichting op het resultaat 8

gerealiseerd resultaat 

Het gerealiseerde resultaat over de eerste helft van 2015 bedraagt €64 miljoen vergeleken met €60 miljoen in H1 2014. 
Nagenoeg alle componenten (exploitatie, funding en portfolio management) dragen bij aan deze verbetering van het 
resultaat. 

oNgerealiseerd resultaat 

Als gevolg van een positieve herwaardering van 1,1% bedraagt het ongerealiseerde resultaat in H1 2015 €41 miljoen 
positief. In de eerste helft van 2014 was het ongerealiseerd resultaat nog €12 miljoen negatief. 

resultaat Na belastiNgeN

Het resultaat na belastingen in H1 2015 komt uit op €105 miljoen vergeleken met €48 miljoen in H1 2014 en €136 miljoen 
in 2014. Het totaal rendement op eigen vermogen in H1 2015 bedraagt daarmee 5,3% vergeleken met 1,5% in H1 2014. 
Het verschil van 3,8% wordt verklaard door een licht hoger gerealiseerd resultaat (+0,3%), een fors hoger ongerealiseerd 
resultaat (+2,3%) en een positieve herwaardering op de derivatenpositie (+1,2%). 

versterkiNg eigeN vermogeN

Vesteda is gericht op uitbreiding van haar portefeuille in de aantrekkelijkste regio’s en huursegmenten van de 
Nederlandse woningmarkt. Tevens ligt de focus op het bieden van liquiditeit aan haar participanten. Teneinde deze 
twee doelstellingen in te kunnen vullen heeft Vesteda in het eerste halfjaar haar eigen vermogen verder versterkt.  
In april dit jaar investeerden Allianz Real Estate, één van ’s werelds grootste vastgoedbeleggers, en een toonaangevende 
Aziatische institutionele belegger, €600 miljoen in Vesteda. Van de totale investering is €345 miljoen bestemd voor 
acquisities. Hiervan is €160 miljoen direct opgenomen en is €185 miljoen beschikbaar in de vorm van een commitment. 
De overige €255 miljoen betrof een herplaatsing door bestaande participanten.
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Beleggingsportefeuille

Beleggingsportefeuille, wijziging in waarde 

(in € miljoen)

Waarde beleggingsportefeuille begin van het jaar 3.593
Capex 6
Instroom 23
Uitstroom (44)
Herwaardering 39

Waarde beleggingsportefeuille ultimo H1 2015 3.617

Beleggingsportefeuille, wijziging in aantallen

Aantal woningen begin van het jaar 22.990
Instroom 101
Uitstroom (299)

Aantal woningen ultimo H1 2015 22.792

In H1 zijn in total 299 woningen uit de beleggingsportefeuille gestroomd. In totaal 101 woningen zijn aan de 
beleggingsportefeuille toegevoegd: 
•  30 appartementen stromen in 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. 

•  42 appartementen zijn onderdeel van het ontwikkelproject De Amazones in Den Bosch (core regio) met een 
huurprijsniveau in het midden tot het hogere segment. Inmiddels zijn de 42 appartementen volledig verhuurd. 

•  29 ééngezinswoningen zijn toegevoegd vanuit het project Helioshof in Arnhem (core regio). Inmiddels zijn de 
woningen volledig verhuurd.
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Toevoegingen aan beleggingsportefeuille H1 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

1 MGW: meergezinswoning; EGW: ééngezinswoning.

pijplijN ultimo H1 2015 

Acquisities en ontwikkeling 
In het eerste halfjaar zijn in totaal 5 projecten aan de pijplijn toegevoegd, waarvan één project in het eerste kwartaal. 
Dit betreft de turnkey acquisitie van de 192 appartementen van de 100 meter hoge Amsteltower, gelegen direct naast 
NS station Amsterdam Amstel. 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.

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, 94 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. 

De Amazones - Den Bosch

De Ooievaar - Purmerend

Helioshof, Arnhem
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Pijplijn ultimo H1 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 2) 25 25 EGW Core Midden 2016
De Diemer, Diemen 2) 94 94 MGW Core Midden 2016
De Generaal, Amsterdam 56 56 MGW Core Midden 2017
Seattle Boston, Rotterdam 48 48 MGW Core Midden 2017
Leidsche Rijn Centrumplan, Utrecht 467 252 MGW Core Midden 2017
Amsteltower, Amsterdam 192 192 MGW Core Midden 2018

Totaal 1.114 899

1 MGW: meergezinswoning; EGW: ééngezinswoning.

2 De turnkey overeenkomsten voor deze projecten zijn begin juli 2015 getekend.

Seattle Boston - Rotterdam

CZAN 14noord - Amsterdam

Amsteltower - Amsterdam

CZAN De Hagen - Amsterdam

De Boel - Amsterdam

Leidsche Rijn Centrumplan - Utrecht

De Diemer - Diemen Nieuw Princenhof - Leusden

De Generaal - Amsterdam
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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. €3,6 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
investorrelations@vesteda.com


