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Onze visie

Vesteda is de expert op het gebied van 
wonen. Wij staan rechtstreeks in contact 
met onze huurders. Hierdoor kennen wij 
als geen ander hun huidige en toekomstige 
woonwensen. Met deze kennis verbeteren 
wij voortdurend onze dienstverlening en 
onze huidige woningportefeuille. Ook 
voegen wij wooncomplexen toe die zijn 
toegesneden op de woonwensen van onze 
huurders, nu en in de toekomst. Dit doen 
we op duurzame en innovatieve wijze. 
Samen met onze huurders creëren wij een 
omgeving waarin zij zich thuis voelen.
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Introductie Vesteda 
Managing Board

Nederlandse woningmarkt nog altijd vol op stoom  

De groei van de Nederlandse woningmarkt bleef in de eerste helft van het jaar aanzienlĳk. Een sterke economie, het 
vertrouwen op de woningmarkt en een lage hypotheekrente lagen hieraan ten grondslag. De waardegroei van Vesteda’s 
portefeuille lag net als in 2016 significant boven het langjarig gemiddelde. De waarde van de portefeuille steeg in de 
eerste zes maanden van het jaar met 5,6% naar €4,5 miljard. De waardegroei in het tweede kwartaal was met 3,0% iets 
hoger dan de groei in het eerste kwartaal.
Het gerealiseerd resultaat over de eerste helft van het jaar steeg naar €75 miljoen, ten opzichte van €74 miljoen over 
de eerste helft van 2016 (exclusief de reorganisatievoorziening van €7 miljoen uit hoofde van het herstructurerings
programma en de herhuisvesting naar één centrale locatie in Amsterdam).
Het totaal resultaat (comprehensive) over het eerste halfjaar 2017 kwam uit op €325 miljoen, vergeleken met  
€274 miljoen in dezelfde periode in 2016. Het totaal rendement op het eigen vermogen bedroeg 10,7% (H1 2016: 10,4%). 
Het verschil wordt met name verklaard door een hoger ongerealiseerd rendement.
 

Nieuw kapitaal voor financiering uitbreiding middenhuursegment 

In mei investeerden een aantal participanten van Vesteda in totaal €280 miljoen voor verdere groei van de 
verhuurportefeuille, zowel voor de financiering van de reeds gecommitteerde acquisitiepijplijn als voor toekomstige 
groei. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het totaal aan eigen vermogen €3,5 miljard. Als gevolg van de 
waardestijging van de portefeuille en de uitgifte van eigen vermogen steeg het balanstotaal naar €4,6 miljard en daalde 
de leverage ratio naar 22,8%.
Vesteda heeft in de afgelopen twee jaar circa 1.550 woningen aan de acquisitiepijplijn toegevoegd. Met de recente equity 
investering kunnen wij ons onverminderd blijven inzetten op uitbreiding in het schaarse middenhuursegment.

Succesvolle pilot digitale verhuur 

In de eerste zes maanden zijn er in totaal vier projecten uit de acquisitiepijplijn opgeleverd en ingestroomd in onze 
verhuurportefeuille. Met twee van deze projecten, De Generaal in Amsterdam en De Goudsbloem in Den Bosch, heeft 
Vesteda een pilot digitale verhuur gedaan. Met deze pilot is het gehele verhuurproces, van inschrijving tot en met 
ondertekening van het huurcontract, digitaal ingericht. Vesteda stelt hiermee haar toekomstige huurders in staat om het 
verhuurproces op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier te doorlopen waarbij ook de bezichtiging van de woning 
op afstand, via virtual reality, plaatsvond. Deze eerste pilot is zeer succesvol verlopen en heeft ons waardevolle inzichten 
gegeven in het digitale verhuurproces. Vesteda zal op basis hiervan het project verder uitrollen en optimaliseren.
 

Nieuw hoofdkantoor 

Ook in de tweede helft van dit jaar zullen wij ons richten op de verdere optimalisatie van de portefeuille. Belangrijke 
thema’s voor de komende periode zijn het verbeteren van de huurderstevredenheid, het verduurzamen van de 
portefeuille, huurprijsoptimalisatie, uitbreiding in het middenhuursegment in onze kernregio’s, en de selectie van een 
nieuw ERP systeem dat in 2018 geïmplementeerd zal worden. We gaan dit doen vanuit ons nieuwe hoofdkantoor
De Boel in Amsterdam waar we in september zullen intrekken. Onze drie hoofdvestigingen worden gecentraliseerd in 
dit kantoor waardoor we, met uitzondering van onze regiokantoren, vanuit een kantoor gaan opereren. We kijken hier 
ontzettend naar uit en denken hiermee onze samenwerking en dienstverlening naar onze huurders verder te verbeteren.

Amsterdam, 11 augustus 2017

Gertjan van der Baan (CEO) en Frits Vervoort (CFO)
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Kerncijfers H1 2017
(geen accountantscontrole toegepast)

Meergezinswoningen (mgw)

Eengezinswoningen (egw)

60%

40%

70%
14%

16% 7%

26%

67%

Midden huursegment

Gereguleerd huursegment

Hogere huursegment

Kern 1 

Optioneel 1 

Overig  

Aantal woningen

22.574 € 4,5 mrd 97,4% € 127 mln

Waarde 
portefeuille

Fysieke 
bezettingsgraad

Bruto 
huuropbrengsten 

(in H1) 

Portefeuille naar  
type woning (in eenheden)

Portefeuille naar 
huursegment (in waarden)

Portefeuille naar 
regio (in waarden)

1  Kernregio’s zijn gebieden die de hoogste marktpotentie voor de nietgereguleerde 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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H1 2017 H1 2016 FY 2016

Opbrengsten (in € mln)
Theoretische bruto huur 126 122 248
Huurderving (4) (3) (6)
Opbrengsten uit servicekosten 5 5 10
Bruto huuropbrengsten 127 124 252
Exploitatiekosten (27) (25) (55)
Servicekosten (8) (8) (15)
Overige opbrengsten 0 0 0
Netto huuropbrengsten 92 91 182
Resultaat projecten in uitvoering 1 0 1
Verkoopresultaat 6 7 14
Managementlasten (7) (15) (22)
Rentelasten (inclusief amortisatie financieringskosten) (16) (15) (33)
Gerealiseerde resultaat 75 68 142
Ongerealiseerde resultaat 246 207 391
Totaal resultaat (exclusief herwaardering derivaten) 320 275 533
Herwaardering derivaten 5 (1) 4
Totaal resultaat (comprehensive) 1 325 274 537

30 juni 2017 30 juni 2016 31 december 2016

Balans (in € mln)
Balanstotaal 4.634 4.129 4.375
Eigen vermogen 3.494 2.781 3.045
Vreemd vermogen 1.054 1.179 1.238
Leverage ratio (in %) 22,8 28,6 28,3

12 maanden  
voorafgaand aan   

30 juni 2017

Vreemd vermogen (in € mln) 
Rentelasten 34,4
EBITDA 168,4

H1 2017 H1 2016 FY 2016

Rendement op eigen vermogen  
(in % van het eigen vermogen, primo)

Gerealiseerd rendement 2,5 2,6 5,4
 uit verhuur 2,3 2,3 4,9
 uit verkopen 0,2 0,3 0,5
Ongerealiseerd rendement 8,1 7,8 14,9
Totaal rendement, exclusief herwaardering derivaten 10,6 10,4 20,3
Herwaardering derivaten 0,1 0,0 0,1
Totaal rendement (comprehensive) 10,7 10,4 20,4

1  In de tabellen zijn kleine afrondingsverschillen mogelijk.  
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30 juni 2017 30 juni 2016 31 december 2016

Niet-financiële gegevens
Aantal woningen 22.574 22.742 22.629
 meergezinswoningen (mgw 13.639 (60%) 13.631 (60%) 13.602 (60%)
 eengezinswoningen (egw) 8.935 (40%) 9.111 (40%) 9.027 (40 %)
Fysieke bezettingsgraad 97,4% 98,0% 97,8%

H1 2017  H1 2016 FY 2016

Niet-financiële gegevens
Portefeuille instroom 211 400 598
Portefeuille uitstroom 264 257 570
 individuele verkopen (uitpondverkopen) 264 257 570
 complexgewijze verkopen 0 0 0
Huurderving (in %) 2,8 2,4 2,5
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Toelichting op het resultaat

Bruto huuropbrengsten 

De theoretische bruto huur in het eerste halfjaar van 2017 bedroeg €126 miljoen, een stijging van €4 miljoen ten 
opzichte van de theoretische bruto huur in dezelfde periode vorig jaar (2016: €122 miljoen). Ondanks een kleine daling 
van de portefeuilleomvang vergeleken met H1 2016 steeg de theoretische bruto huur licht door indexering en stijging 
van de contracthuren bij mutatie als gevolg van stijging van de markthuren.
De huurderving in het eerste halfjaar van 2017 was 2,8%, een lichte stijging ten opzichte van de huurderving van 2,4% 
in het eerste halfjaar van 2016. De bruto huuropbrengsten in het eerste halfjaar bedroegen €127 miljoen, vergeleken 
met €124 miljoen in de eerste helft van 2016. 

Netto huuropbrengsten 

De exploitatiekosten in het eerste halfjaar van 2017 waren €27 miljoen, dat is €2 miljoen hoger dan de exploitatie
kosten in de eerste helft van 2016 van €25 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door hogere onderhoudskosten.  
De bruto/netto ratio bedroeg in het eerste halfjaar 24,7% ten opzichte van 23,9% over dezelfde periode vorig jaar.  
De netto huuropbrengsten in het eerste halfjaar van 2017 kwamen uit op €92 miljoen (H1 2016: €91 miljoen).
 

Verkoopresultaat

In het eerste halfjaar van 2017 zijn in totaal 264 woningen verkocht uit de beleggingsportefeuille tegenover 257 
woningen in dezelfde periode vorig jaar. Dit betroffen in beide jaren uitsluitend pondsgewijze verkopen. Door een 
dalende gemiddelde verkoopmarge (van 18,8% in de eerste helft van 2016 naar 14,7% in de eerste helft van dit jaar) 
daalde het verkoopresultaat naar in totaal €6 miljoen in de eerste helft van 2017 vergeleken met €7 miljoen in de  
eerste helft van 2016.
 

Managementlasten

De managementlasten bedragen in het eerste halfjaar van 2017 €7 miljoen vergeleken met €15 miljoen over de eerste 
helft van 2016. Exclusief de incidentele last uit hoofde van de gevormde reorganisatievoorziening, bedroegen de 
managementlasten in de eerste helft van 2016 €8 miljoen.
  

Rentelasten

De rentelasten over de eerste helft van 2017 stegen met €1 miljoen naar €16 miljoen, ten opzichte van €15 miljoen  
over de eerste helft van 2016. De hogere rentelasten zijn het gevolg van een hoger uitstaande gemiddelde schuldpositie  
ten behoeve van de financiering van projecten uit de acquisitiepijplijn. De storting van €280 miljoen eigen vermogen 
op 29 mei is deels afgelost op de Revolving Credit Facility als gevolg waarvan de schuldpositie aan het einde van het 
eerste halfjaar lager was dan eind 2016 en het einde van de eerste helft van 2016.
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Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat in het eerste halfjaar bedroeg €75 miljoen, vergeleken met €68 miljoen in het eerste 
halfjaar van 2016. Exclusief de incidentele last in 2016 uit hoofde van de gevormde reorganisatievoorziening, was het 
gerealiseerde resultaat over de eerste helft van dit jaar in lijn met dezelfde periode in 2016 (€75 miljoen in H1 2017 
versus €74 miljoen in H1 2016). 

Ongerealiseerd resultaat

Het aanhoudend positieve sentiment op de woningmarkt heeft geleid tot een positieve herwaardering van 5,6% op de 
beleggingsportefeuille in het eerste halfjaar van 2017 waardoor het ongerealiseerd resultaat €246 miljoen bedraagt 
(H1 2016: €207 miljoen). Ook de herwaardering op projecten in ontwikkeling was positief en leverde een positieve 
bijdrage aan het ongerealiseerd resultaat.
  

Totaal resultaat (comprehensive)

Het totaal resultaat (comprehensive) over het eerste halfjaar 2017 kwam uit op €325 miljoen, vergeleken met  
€274 miljoen in dezelfde periode in 2016. Het totaal rendement op het eigen vermogen bedraagt 10,7% (H1 2016: 
10,4%). Het verschil wordt met name verklaard door een hoger ongerealiseerd rendement. 
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Beleggingsportefeuille
H1 2017

Beleggingsportefeuille, wijziging in waarde (in € miljoen)
Waarde beleggingsportefeuille begin van het jaar 4.207
Bijinvesteringen 11
Instroom 53
Uitstroom (41)
Herwaardering 237
Waarde beleggingsportefeuille ultimo H1 2017 4.467

H1 2017

Beleggingsportefeuille, wijzigingen in aantallen
Aantallen wooneenheden begin van het jaar 22.629
Instroom 211
Herclassificatie (2)
Uitstroom (264)
Aantal woningen ultimo H1 2017 22.574

In de eerste helft van 2017 stroomden in totaal 211 woningen in de portefeuille. Het betreft twee projecten in 
Amsterdam, één project in Diemen en één project in Den Bosch. Alle projecten liggen in een kernregio en hebben een 
huurprijsniveau in het middenhuursegment. In het eerste halfjaar van 2017 zijn in totaal 264 woningen verkocht uit  
de beleggingsportefeuille en twee woningen zijn geherclassificeerd. Per saldo nam de beleggingsportefeuille met  
55 wooneenheden af tot 22.574. 
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Toevoegingen aan de beleggingsportefeuille H1 2017

Complex Locatie Totaal aantal 
woningen

MGW/EGW Regio Huursegment

De Hagen II Amsterdam 32 MGW Kern Midden
De Diemer Diemen 98 MGW Kern Midden 
De Generaal Amsterdam 56 MGW Kern Midden 
De Goudsbloem Den Bosch 25 MGW Kern Midden 
Totale instroom 211

De Hagen II, Amsterdam

De Generaal, Amsterdam

De Diemer, Diemen

De Goudsbloem, Den Bosch



Vesteda Update H1 2017 12

Acquisitiepijplijn
In de eerste helft van 2017 zijn twee projecten, in totaal 99 woningen, aan de acquisitiepijplijn toegevoegd. De projecten 
bevinden zich in Assen (Diepstroeten) en in Arnhem (Parnassushof). In totaal 211 woningen zijn uit de acquisitiepijplijn 
in de beleggingsportefeuille gestroomd. Per saldo nam de acquisitiepijplijn met 112 woningen af tot 1,639 aan het 
einde van de eerste helft in 2017 van 1,751 aan het einde van 2016.  Alle projecten passen qua regio, huursegment en 
energielabel uitstekend in de portefeuille van Vesteda. 

Complex Locatie Totaal aantal 
woningen

MGW/EGW Regio Huursegment Verwachte 
oplevering

Seattle Boston Rotterdam 48 MGW Kern Midden 2017
Dunantstraat Amsterdam 73 MGW & EGW Kern Midden 2017

Parnassushof Arnhem 54 EGW Kern Midden 2017
Schinkelhof Amsterdam 64 MGW Kern Gereguleerd/ 

Midden/Hoger
2018

Aan de Rijn Arnhem 94 MGW Kern Midden 2018
Tango Haarlem 55 MGW Kern Midden 2018
Amstel Tower Amsterdam 192 MGW Kern Midden 2018
Diepstroeten Assen 45 EGW Optioneel Midden 2018
Leidsche Rijn Centrum (huur) Utrecht 440 MGW Kern Midden 2018
Leidsche Rijn Centrum (koop) Utrecht 121 MGW Kern Midden 2018
Apollo Purmerend 84 MGW Kern Midden 2018
Alpha Leiden 134 MGW Kern Midden 2018
De Staatsmannen Utrecht 235 MGW Kern Midden 2019
Totaal 1,639
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Schinkelhof, Amsterdam

Apollo, Purmerend

Dunantstraat, Amsterdam

Amstel Tower, Amsterdam

De Staatsmannen, Utrecht

Diepstroeten, Assen

Seattle Boston, Rotterdam

Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Tango, Haarlem

Alpha, Leiden

Aan de Rijn, Arnhem

 Parnassushof, Arnhem
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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 €4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat circa 23.000 woningen. De woningen van Vesteda 
liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden de Randstad en de Brabantse Stedenrij. In 2016 boekte Vesteda met circa 
200 medewerkers een resultaat van €537 miljoen.

Voor meer informatie
Mirjam Witteman, Investor Relations Officer
Telefoon: +31 (0)88 456 2369 / +31 (0)6 1504 6751
Email: investorrelations@vesteda.com
www.vesteda.com / www.vestedareport.com

Uitgever
Vesteda Investment Management B.V.
Postbus 75675
1070 AR Amsterdam
Telefoon: +31 (0)88 456 1666

Verdeling portefeuille (ultimo 2016)

Ontwerp
Cascade  visuele communicatie, Amsterdam

Kern regio 

Optionele regio

Overig

€ 900 mln € 450 mln € 90 mln

1 Amsterdam (kern)

2 Rotterdam (kern)

3 Almere (optioneel)

4 Maastricht (optioneel)

5 Eindhoven (kern)

6 Zoetermeer (optioneel)

7 Amersfoort (kern)

8 Den Haag (kern)

9 Breda (kern)

10 Leidschendam-Voorburg 

 (optioneel)

894 (21%)

409 (10%)

212 (5%)

200 (5%)

150 (4%)

127 (3%)

125 (3%)

117 (3%)

115 (3%)

112 (3%)

Waarde ultimo 2016 in € miljoen 
(% van totale beleggingsportefeuille)
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