
Vesteda Update H1 2016

In het tweede kwartaal van 2016 tekende 
Vesteda samen met Heijmans een turnkey 
overeenkomst voor de bouw en ontwikkeling 
van 235 huurwoningen in Utrecht. Het plan 
maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling van 
Kanaleneiland-Centrum in Utrecht. Start bouw 
van het project staat gepland voor het laatste 
kwartaal van 2016 en de oplevering vindt naar 
verwachting in 2018 plaats. 

“ Acquisitiepijplijn 
verder uitgebreid”
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CEO Voorwoord

Woningmarkt vol op stoom

De Nederlandse economie groeide in het eerste halfjaar gestaag verder. Deze groei is vooral te danken aan de extra 
investeringen van het bedrijfsleven en de bloei van de woningmarkt. 

Het herstel op de huizenmarkt zette stevig door, gesteund door de aanhoudende daling van de hypotheekrente en het 
hoge consumentenvertrouwen in de woningmarkt. Als gevolg van de sterke stijging van de gemiddelde huizenprijzen, 
met name in de Randstedelijke gebieden, daalde het aantal huizen dat onder water staat flink. 

ExcEptionEEl hoog rEndEmEnt

Het totaalrendement van Vesteda over het eerste halfjaar bedraagt ruim 10%. Dit uitzonderlijk hoge rendement is het 
gevolg van de sterke stijging van de waarde van de portefeuille. Het gerealiseerde resultaat steeg als gevolg van een 
hogere bezettingsgraad van de portefeuille en significant lagere rentekosten. Ondanks deze stijging is het gerealiseerd 
rendement lager door een toename van het eigen vermogen primo 2016 als gevolg van een significante herwaardering 
van de portefeuille en instroom van nieuw kapitaal in 2015. 

acquisitiEpijplijn vErdEr uitgEbrEid

Ondanks de zware concurrentie bij verwerving van huurwoningen heeft Vesteda in het eerste halfjaar in totaal drie 
projecten aan haar pijplijn toegevoegd. Het zijn stuk voor stuk uitstekende toevoegingen aan onze portefeuille  
en sluiten perfect aan op onze strategie van uitbreiding in het middenhuursegment in de economisch sterke regio’s.  
De totale acquisitiepijplijn vertegenwoordigde eind juni een indicatieve marktwaarde bij oplevering van bijna  
€350 miljoen, bestaande uit circa 1.500 woningen. 

De beleggingsportefeuille steeg in het eerste halfjaar per saldo met ongeveer 150 woningen tot circa 22.750 woningen 
en vertegenwoordigde een waarde van €4 miljard.

vooruitzichtEn

In de tweede helft van dit jaar zullen wij ons richten op de verdere optimalisatie van de portefeuille, zowel autonoom 
als door middel van acquisities. Belangrijke thema’s zijn het verbeteren van de communicatie met onze huurders, het 
optimaliseren van de organisatiestructuur waaronder de sluiting van ons kantoor in Maastricht, het verduurzamen van 
de portefeuille, huurprijsoptimalisatie, en uitbreiding in het middenhuursegment in onze kernregio’s.  

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat het aangekondigde vertrek van de Britten uit de EU een negatief effect zal 
hebben op de Nederlandse economie. De huidige positieve ontwikkelingen op de woningmarkt lijken echter robuust 
genoeg om deze negatieve krachten te absorberen.

Amsterdam, augustus 2016

Gertjan van der Baan
(CEO)
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Kerncijfers H1 2016

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 regios’s scoren minder in sommige opzichten maar  

 hebben positieve economische en demografische vooruitzichten. 

bElangrijkstE kEnmErkEn portEfEuillE (ultimo h1 2016)

aantal woningen waarde portefeuille  fysieke bezettingsgraad bruto huuropbrengsten
(in h1 2016)

22.742 €4,0 mrd 98% €119 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

60%

17%

66%

27%

7%

66%

17%

40%

(geen accountantscontrole toegepast)
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H1 2016 H1 2015 FY 2015

Opbrengsten (in € mln)
Theoretische bruto huur 122 122 245
Huurderving (3) (5) (8)
Bruto huuropbrengsten 119 117 237
Exploitatiekosten (28) (30) (60)
Overige opbrengsten 0 0 (1)
Netto huuropbrengsten 91 87 176
Verkoopresultaat 7 8 14
Managementlasten (15) (8) (16)
Rentelasten (inclusief amortisatie financieringskosten) (15) (23) (38)
Afwikkelen derivatenpositie 0 0 (14)
Gerealiseerd resultaat (voor belastingen) 68 64 122
Ongerealiseerd resultaat 207 41 169
Resultaat voor belastingen 275 105 291
Herwaardering derivaten (1) 13 25
Totaal resultaat (comprehensive) 274 118 316

30 juni 2016 30 juni 2015 31 december 2015

Balans (in € mln)
Balanstotaal 4.129 3.701 3.839
Eigen vermogen 2.781 2.432 2.629
Leningen 1.179 1.093 1.098
Leverage ratio (in %) 28,6 29,5 28,6

12 maanden  
voorafgaand aan  

30 juni 2016 

Vreemd vermogen (in € mln) 
Rentelasten 30
EBITDA 158
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H1 2016 H1 2015 FY 2015

Rendement (in % van het eigen vermogen, primo)
Gerealiseerd rendement 2,6 2,9 5,4
- uit verhuur 2,3 2,5 5,4
- uit verkopen 0,3 0,4 0,6
- uit afwikkeling derivaten positie 0,0 0,0 (0,6)
Ongerealiseerd rendement 7,8 1,8 7,5
Totaal rendement, exclusief herwaardering derivaten 10,4 4,7 12,9
Herwaardering derivaten 0,0 0,6 1,1
Totaal rendement, inclusief herwaardering derivaten 10,4 5,3 14,0

30 juni 2016 30 juni 2015 31 december 2015

Niet-financiële gegevens
Aantal woningen 22.742 22.792 22.599
- meergezinswoningen (Mgw) 13.631 (60%) 13.479 (59%) 13.387 (59%)
- eengezinswoningen (Egw) 9.111 (40%) 9.313 (41%) 9.212 (41%)
Fysieke bezettingsgraad (in %) 98,0 97,4 97,9

 H1 2016 H1 2015 FY 2015

Niet-financiële gegevens
Portefeuille instroom 400 101 118
Portfeuille uitstroom 257 299 520
-  individuele verkopen (uitpondverkopen) 257 299 520
-  complexgewijze verkopen - - -
Huurderving (in % van theoretische bruto huur) 2,4 3,7 3,2
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Toelichting op het resultaat 

huuropbrEngstEn

De theoretische brutohuur in het eerste halfjaar van 2016 bedraagt €122 miljoen, dit is gelijk aan de theoretische 
brutohuur in dezelfde periode vorig jaar (2015: €122 miljoen). Ondanks een kleine daling van de portefeuilleomvang 
vergeleken met H1 2015 bleef de huur op niveau door indexering en stijging van de contracthuren bij mutatie als gevolg 
van stijging van de markthuren.

Door een afname van de huurderving van 3,7% in het eerste halfjaar van 2015 naar 2,4% in het eerste halfjaar  
van 2016 zijn de bruto huuropbrengsten met €2 miljoen gestegen ten opzichte van H1 2015 naar €119 miljoen  
(H1 2015: €117 miljoen).

ExploitatiEkostEn

De exploitatiekosten in het eerste halfjaar bedragen €28 miljoen, dat is €2 miljoen lager dan de exploitatie-uitgaven 
in de eerste helft van vorig jaar van €30 miljoen. Dit werd veroorzaakt door een iets kleinere portefeuille en een iets 
andere kostenverdeling in het jaar. De bruto/netto-ratio (inclusief verhuurdersheffing) bedraagt in H1 2016 23,9% 
vergeleken met 25,9% in H1 2015.

vErkooprEsultaat

In het eerste halfjaar van 2016 zijn in totaal 257 woningen verkocht uit de beleggingsportefeuille tegenover 299 in 
dezelfde periode vorig jaar. Dit betreffen in beide jaren uitsluitend pondsgewijze verkopen. Het lager aantal verkochte 
woningen heeft geresulteerd in een €1 miljoen lager verkoopresultaat van €7 miljoen in H1 2016 (H1 2015: €8 miljoen). 
De daling van het aantal verkopen wordt veroorzaakt door een gekozen restrictieve verkoopstrategie die zich beperkt 
tot de regio’s en segmenten waarin Vesteda minder actief wil zijn.

managEmEntlastEn

De managementlasten in het eerste halfjaar van 2016 bedragen €15 miljoen en zijn daarmee significant hoger dan in 
de eerste helft van 2015 (€8 miljoen). Deze stijging is het gevolg van een incidentele last uit hoofde van een gevormde 
reorganisatievoorziening naar aanleiding van de recente aankondiging van een herstructureringsprogramma en 
herhuisvesting naar één centrale locatie in Amsterdam.

rEntElastEn

Als gevolg van een lagere uitstaande gemiddelde schuldpositie en €900 miljoen aan herfinancieringstransacties in het 
afgelopen jaar tegen gunstigere rentecondities zijn de rentelasten significant gedaald van €23 miljoen in H1 2015 naar 
€15 miljoen in het eerste halfjaar van 2016.

Mede door een 7-jaars bond issue van €300 miljoen in oktober 2015 en het uitoefenen van de eerste verlengingsoptie 
van de €600 miljoen revolving credit facility in mei 2016 (einde looptijd 2021) bedraagt de gemiddeld gewogen looptijd 
van het getrokken vreemd vermogen ultimo H1 circa 4,5 jaar, een verlenging ten opzichte van 3,3 jaar eind H1 2015.

De versterking van het Vesteda kredietprofiel, mede door de herfinancieringstransacties, heeft geleid tot een credit 
rating upgrade van Standard & Poor’s naar BBB+ met stable outlook. 
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gErEalisEErd rEsultaat

Hogere netto huuropbrengsten en een significante verlaging van de rentelasten hebben, ondanks de incidentele 
reorganisatielast, geleid tot een stijging van het gerealiseerd resultaat met €4 miljoen naar €68 miljoen over de eerste 
helft van 2016 (H1 2015 €64 miljoen).

ongErEalisEErd rEsultaat

Het sterk positieve sentiment op de woningmarkt heeft geleid tot een positieve herwaardering van 5,1% op de 
beleggingsportefeuille in het eerste halfjaar van 2016 waardoor het ongerealiseerd resultaat €207 miljoen bedraagt. 
Ook de herwaardering op projecten in ontwikkeling was positief en heeft een positieve bijdrage geleverd aan het 
ongerealiseerd resultaat. In de eerste helft van 2015 was het ongerealiseerd resultaat €41 miljoen.

totaal rEsultaat (comprEhEnsivE)

Het totaal resultaat (comprehensive) over het eerste halfjaar 2016 komt uit op €274 miljoen, vergeleken met  
€118 miljoen in dezelfde periode in 2015. Het totaal rendement op eigen vermogen bedraagt 10,4% (H1 2015: 5,3%). 
Het verschil van 5,1% op het rendement op eigen vermogen wordt verklaard door enerzijds een lager gerealiseerd 
rendement (-0,3%) en nihil rendement op de rentederivaten positie (-0,6%) en anderzijds een aanzienlijk hoger 
ongerealiseerd rendement (+6,0%). Ondanks een stijging van het gerealiseerd resultaat in H1 2016 vergeleken met H1 
vorig jaar is het gerealiseerd rendement lager door een toename van het eigen vermogen primo 2016 als gevolg van  
een significante herwaardering en instroom van nieuw kapitaal in 2015. 
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Beleggingsportefeuille

Beleggingsportefeuille, wijziging in waarde 

(in € miljoen)

Waarde beleggingsportefeuille begin van het jaar 3.726
Bij-investeringen 11
Instroom 126
Uitstroom (38)
Herwaardering 195
Waarde beleggingsportefeuille ultimo H1 2016  4.020

Beleggingsportefeuille, wijzigingen in aantallen

Aantallen wooneenheden begin van het jaar  22.599
Instroom 399
Herclassificatie 1
Uitstroom (257)
Aantal woningen ultimo H1 2016 22.742
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In de eerste helft van 2016 stroomden in totaal 400 woningen in de portefeuille. Het betreft drie projecten in 
Amsterdam en één project in Leusden. De verhuur van de (ver)nieuwbouwcomplexen De Boel, 14Noord en  
Nieuw Princenhof is zeer goed verlopen. Nagenoeg alle woningen waren verhuurd voor oplevering en alle drie  
de complexen waren direct of kort na oplevering volledig verhuurd. Alle projecten liggen in een core regio en  
hebben een huurprijsniveau in het middenhuursegment. 

Toevoegingen aan de beleggingsportefeuille H1 2016

Complex, locatie Totaal 
aantal 

woningen

Mgw/ 
Egw

Regio Huursegment 

14Noord, Amsterdam 14 Mgw Core Midden
Nieuw Princenhof, Leusden 25 Egw Core Midden
De Boel, Amsterdam 154 Mgw Core Midden
Bestaande portefeuille, Amsterdam  205 Mgw Core Gereguleerd/Midden/Hoger
Totaal 398

14Noord, Amsterdam

De Boel, Amsterdam

Nieuw Princenhof, Leusden

Bestaande portefeuille,
Amsterdam
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Acquisitiepijplijn

In de eerste helft van 2016 voegde Vesteda vier projecten, in totaal 379 woningen, toe aan haar acquisitiepijplijn.  
De projecten bevinden zich in Amsterdam (Schinkelhof), Haarlem (Tango), Utrecht (Kanaleneiland) en Den Bosch  
(De Goudsbloem). In H1 zijn in totaal 193 woningen uit de acquisitiepijplijn in de beleggingsportefeuille gestroomd. 
De totale acquisitiepijplijn aan het einde van het eerste jaarhelft bestond uit circa 1.500 woningen die in totaal  
een indicatieve marktwaarde bij oplevering van bijna €350 miljoen vertegenwoordigden.  
Alle projecten passen qua regio, huursegment en energielabel uitstekend in de portefeuille van Vesteda.  

Acquisitiepijplijn ultimo H1 2016

Complex, locatie Totaal 
aantal

woningen

Mgw/Egw Regio Huursegment Verwachte 
oplevering

Nieuwbouw
Lunahof, Arnhem 31 Egw Core Midden 2016
De Wachters, Breda 75 Mgw Core Midden 2016
De Hagen, Amsterdam  64 Mgw Core Midden 2016
De Diemer, Diemen 98 Mgw Core Midden 2017
De Generaal, Amsterdam 56 Mgw Core Midden 2017
De Goudsbloem, Den Bosch 25 Mgw Core Midden 2017
Dunantstraat, Amsterdam 73 Mgw/Egw Core Midden 2017
Seattle Boston, Rotterdam 48 Mgw Core Midden 2017
Amstel Tower, Amsterdam 192 Mgw Core Midden 2017/2018
Leidsche Rijn Centrum, Utrecht 1)  466 Mgw Core Midden 2017/2018
Tango, Haarlem 55 Mgw Core Midden 2018
Kanaleneiland, Utrecht 235 Mgw Core Midden 2018
Schinkelhof, Amsterdam 64 Mgw Core Gereguleerd/Midden/Hoger 2018
Totaal 1.482

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

Kanaleneiland, Utrecht

Seattle Boston, Rotterdam

De Goudsbloem, Den Bosch

Leidsche Rijn Centrumplan, Utrecht

Schinkelhof, Amsterdam Tango, Haarlem

CZAN De Hagen, Amsterdam

Dunantstraat, fase I Amsterdam

Dunantstraat, fase II Amsterdam

Amstel Tower, Amsterdam

De Generaal, Amsterdam
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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. 

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. €4 miljard. De verhuurportefeuille omvat circa 22.750 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

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)
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