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Voel je thuis bij Vesteda

Onze missie is ervoor zorgen 
dat al onze stakeholders zich 
bij ons thuisvoelen. Dit geldt 
vooral voor onze huurders, 
de investeerders die in onze 
woningen beleggen en onze 
medewerkers.
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Introductie 
Vesteda Managing Board

Woningmarkt volatieler, maar fundamentals sterk

De ontwikkelingen in de woningmarkt zijn in de afgelopen periode volatieler geworden dan wat we in de afgelopen 
jaren hebben gezien. De sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn niet meer zomaar een gegeven in alle regio’s. 
Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds jaren onder nul uitgekomen en de Eigen Huis Marktindicator is 
gezakt tot rond de neutraalwaarde van 100. Onze eigen Housing Market Indicator (HMI) liet in het eerste kwartaal 
voor het eerst sinds een jaar een daling zien (van 8,0 in Q4 2018 naar 7,3 in Q1 2019). 

Maar tegelijkertijd is er geen sprake van een eenduidige neerwaartse trend. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het 
consumentenvertrouwen iets verbeterd en de HMI van Q2 2019 kwam uit op 7,4. De fundamentals, zoals economische 
groei, lage rente, huishoudensgroei en verhuisgeneigdheid, blijven voorlopig sterk en vormen daarmee een belangrijke 
‘drager’ van ontwikkelingen op de woningmarkt. 

Aandacht voor betaalbaarheid

Keerzijde van de sterke prijsstijgingen in de woningmarkt van de afgelopen jaren zijn de toegenomen kosten voor 
wonen. Hoewel uit recent onderzoek van het ministerie van BZK (Woon2018) blijkt dat het nog wel meevalt met de 
betaalbaarheid in Nederland zijn er toch huishoudens waarvoor dit een belangrijk aandachtspunt is. Het betreft dan 
met name de lagere middeninkomens die niet terechtkunnen in de sociale huursector en waarvoor een koopwoning niet 
te betalen is en die dus aangewezen zijn op een beperkt aanbod in de vrije huursector. 

Vesteda richt zich met name op deze huishoudens en op de hogere middeninkomens. Wij vinden het vanuit onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en lange termijn perspectief belangrijk om deze groep zo goed mogelijk te 
bedienen. Als gevolg van de woningschaarste in dit segment zijn de markthuren in de afgelopen jaren vooral in de grote 
steden hard gestegen. Om die reden heeft Vesteda de huurverhoging in de afgelopen twee jaar voor de geliberaliseerde 
huurcontracten vrijwillig gemaximeerd tot inflatie plus maximaal 2% in 2018 en inflatie plus maximaal 1,5% in 2019 
en vrijwel alle gereguleerde huurcontracten hebben in 2019 geen inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Het 
effect hiervan op het rendement van Vesteda is beperkt maar de positieve impact voor individuele huishoudens kan 
groot zijn.  

In een noodknop kun je niet wonen

Tegelijkertijd kijken we naar oplossingen voor de toekomst. Meer nieuwbouw in het middensegment is de enige 
structurele oplossing om meer (betaalbaar) aanbod te creëren. Op dit moment dreigt er echter een noodknop te 
worden aangebracht in het vrije middenhuursegment, waarbij de huur wordt gemaximeerd aan de hand van een 
percentage van de WOZ-waarde. Wij verwachten dat het aanbrengen van een noodknop zal leiden tot zowel een 
zeer aanzienlijke daling en temporisering van de nieuwbouw als tot vermindering van investeringen in bestaande 
huurwoningen (denk aan verduurzaming). Het reguleren van dit segment van circa 600.000 huurwoningen, zoals 
enkele grote gemeenten willen, is wat ons betreft géén oplossing en jaagt lange termijn investeerders van deze markt 
weg. Juist de nieuwbouw van middenhuur moet gestimuleerd worden en dat samen met gemeenten en corporaties. 

Aanbod in middenhuursegment vergroot 

Vesteda heeft zelf haar portefeuille in het middensegment in de afgelopen periode versterkt. In het eerste halfjaar 
van 2019 zijn er 9 projecten met in totaal 577 woningen uit onze acquisitiepijplijn in de woningportefeuille gestroomd. 
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Het overgrote deel van deze woningen is in het middenhuursegment aangeboden. In totaal werden er 107 woningen 
verkocht in de eerste helft van het jaar. 

Aan het einde van de eerste helft van 2019 bestond de totale woningportefeuille uit 28.279 woningen, waarvan ruim 
driekwart in het middenhuursegment. De waarde van de portefeuille bedroeg aan het einde van de eerste helft van 
2019 €7,7 miljard vergeleken met €7,0 miljard aan het einde van 2018. 

Vesteda heeft in het eerste halfjaar drie projecten geacquireerd met in totaal 241 woningen. Onze gecommitteerde 
acquisitiepijplijn bestond aan het einde van de eerste helft van 2019 uit 1.097 woningen die een totale indicatieve 
waarde bij oplevering van €333 miljoen vertegenwoordigden. Vrijwel alle woningen in de acqusitiepijplijn zullen aan het 
middenhuursegment worden toegevoegd. 

Succesvolle uitgifte groene obligatie

Door de focus op duurzaamheid komt Vesteda in aanmerking voor financiering in de vorm van een groene obligatie. 
In mei heeft Vesteda daarom als eerste woningbelegger een groene Euro obligatie uitgegeven. Deze groene 
obligatie ondersteunt ons duurzaamheidsbeleid en heeft tevens bijgedragen aan het aantrekken van een bredere 
investeerdersgroep, onze gemiddelde rentevoet verlaagd en de gemiddelde looptijd van onze schuld verlengd. De €500 
miljoen opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt voor de financiering van woningen met een minimum A EPC 
energielabel en woningen met tenminste een verbetering van twee label-stappen tot een minimum C EPC energielabel 
alsmede voor de financiering van de acquisitiepijplijn.

Terug naar normaal niveau?

De groei van de Nederlandse economie is in de afgelopen periode afgevlakt. Dit is onder andere het gevolg van 
verslechterde vooruitzichten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en de dreigende escalatie van de handelsoorlog 
tussen de Verenigde Staten en China. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor dit jaar uit van 1,7% economische 
groei, het jaar daarop daalt die tot 1,5%.

De vraag naar woningen blijft hoog maar de bouwproductie blijft sterk achter. De algemene verwachting is dat de 
stijging van de huizen- en huurprijzen in het vrije huursegment uiteindelijk geleidelijk zal terugkeren naar een normaler 
niveau.  

In de tweede helft van het jaar zullen wij ons onverminderd blijven richten op de verdere verduurzaming en 
optimalisatie van onze portefeuille en de verbetering van onze dienstverlening naar onze huurders.

Amsterdam, 2 augustus 2019 

Gertjan van der Baan (CEO) en Frits Vervoort (CFO)



Vesteda halfjaarrapport 2019 6

Kerncijfers H1 2019
(geen accountantscontrole toegepast)

6,3%
8,3%

85,4%

Meergezinswoningen (mgw)

Eéngezinswoningen (egw)

55%

45%

74%

6%

20%
2%

7%

91%

Midden huursegment

Gereguleerd huursegment

Hogere huursegment

Kern 1

Optioneel  1

Overig

Aantal woningen

28.279 € 7,7 mrd 98,1% € 162 mln

Waarde 
portefeuille

Fysieke 
bezettingsgraad

Bruto huur-
opbrengsten (in H1)

A-C 

D

E-F

Portefeuille 
naar type woning 
(in eenheden)

Portefeuille 
naar huursegment 
(in waarde)

Portefeuille 
naar regio 
(in waarde)

Portefeuille 
naar energielabel  
(in eenheden)

1 Kernregio’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.
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H1 2019 H1 2018 FY 2018

Opbrengsten (in € mln)
Theoretische bruto huur 168 128 290
Huurderving (6) (4) (9)
Bruto huuropbrengsten 162 124 281
Exploitatiekosten (38) (31) (71)
Netto huuropbrengsten 124 93 210
Verkoopresultaat 4 40 44
Managementlasten (11) (8) (18)
Rentelasten (inclusief amortisatie financieringskosten) (21) 1 (12) (29)
Gerealiseerd resultaat 96 112 207
Ongerealiseerd resultaat 324 445 825
Totaal resultaat  420 557 1.032
Herwaardering Materiele Vaste Activa (MVA) - 1 2
Overig resultaat (comprehensive) (7) - -
Totaal resultaat (comprehensive) 413 558 1.034

30 juni 2019 30 juni 2018 31 december 2018

Balans (in € mln)
Balanstotaal 7.957 6.765 7.337
Eigen vermogen 5.822 5.105 5.517
Vreemd vermogen 1.830 1.582 1.746
Leverage ratio (in %, exclusief IFRS 16 effect) 23,5 23,4 23,7

12 maanden  
voorafgaand aan  

30 juni 2019

12 maanden 
voorafgaand aan 

30 juni 2018

12 maanden 
voorafgaand aan 

31 december 2018

Rentedekkingsratio 
EBITDA (in € mln, exclusief verkoopresultaat) 218 167 190
Rentelasten 2 (in € mln, inclusief amortisatie financieringskosten) 32 25 27
Rentedekkingsratio (ICR)  6,9 6,7 6,9

H1 2019 H1 2018 FY 2018

Rendement op eigen vermogen   
(in % van het gewogen gemiddelde eigen vermogen)

Gerealiseerd rendement 1,7 3,0 4,6
- uit verhuur 1,7 1,9 3,6
- uit verkopen 0,1 1,0 1,0
Ongerealiseerd rendement 5,7 11,8 18,4
Totaal rendement 7,5 14,7 23,0
Overig gerealiseerd rendement (0,1) 0 0
Totaal rendement (comprehensive) 7,3 14,7 23,0

1 De rentelasten exclusief het effect van IFRS 16 (implementatie sinds 1 januari 2019) bedroegen €17 miljoen over de eerste helft 

van 2019

2 Exclusief IFRS 16 effect
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30 juni 2019 30 juni 2018 31 december 2018

Niet-financiële gegevens
Aantal woningen 28.279 26.852 27.809
- meergezinswoningen (mgw) 55% 57% 55%
- ééngezinswoningen (egw) 45% 43% 45%
Fysieke bezettingsgraad (in % van eenheden) 98,1% 97,8% 97,5

H1 2019  H1 2018 FY 2018

Niet-financiële gegevens
Portefeuille instroom 577 6.454 7.584
- uit acquisitiepijplijn 577 471 1.601
- portefeuilleaankoop - 5.983 5.983
Portfeuille uitstroom 107 2.022 2.229
- individuele verkopen (uitpondverkopen) 107 150 322
- complexverkopen - - 35
- portefeuilleverkopen - 1.872 1.872
Huurderving 3,2% 3,3% 3,2%
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Toelichting op het resultaat

Bruto huuropbrengsten 

De theoretische bruto huur in het eerste halfjaar van 2019 bedroeg €168 miljoen, een stijging van €40 miljoen ten 
opzichte van de theoretische bruto huur in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd grotendeels (€35 miljoen) 
veroorzaakt door de overname van de voormalige Delta Lloyd portefeuille eind juni 2018 en werd gedeeltelijk 
tenietgedaan door de portefeuilleverkoop van 1.872 woningen in april 2018. Daarnaast steeg de theoretische bruto 
huur licht door indexering en stijging van de contracthuren bij mutatie als gevolg van stijging van de markthuren en als 
gevolg van instroom van projecten uit de acquisitiepijplijn.

De huurderving in het eerste halfjaar van 2019 was 3,2%, een lichte daling vergeleken met 3,3% in dezelfde periode 
vorig jaar. De bruto huuropbrengsten in het eerste halfjaar bedroegen €162 miljoen, vergeleken met €124 miljoen in de 
eerste helft van 2018. 

Netto huuropbrengsten 

De exploitatiekosten in het eerste halfjaar van 2019 waren €38 miljoen, dat is €7 miljoen hoger dan de 
exploitatiekosten in de eerste helft van 2018 van €31 miljoen. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de 
overname van de voormalige Delta Lloyd portefeuille. 

De exploitatiekosten als percentage van de bruto huuropbrengsten, de zogeheten bruto/netto ratio, bedroeg in het 
eerste halfjaar 24,1% ten opzichte van 24,9% over dezelfde periode vorig jaar. De bruto/netto ratio voor 2019 zal naar 
verwachting rond de 25% uitkomen.

De netto huuropbrengsten in het eerste halfjaar van 2019 kwamen uit op €124 miljoen vergeleken met €93 miljoen over 
de eerste helft van 2018. 

Verkoopresultaat

In de eerste helft van 2019 zijn in totaal 107 woningen uit de beleggingsportefeuille verkocht, tegenover 2.022 woningen 
in dezelfde periode vorig jaar (1.872 woningen door middel van een portefeuilleverkoop). Het verkoopresultaat bedroeg 
in totaal €4 miljoen ten opzichte van €40 miljoen in 2018 (waarvan €35 miljoen als gevolg van de portefeuilleverkoop).   

Managementlasten

De managementlasten bedroegen in het eerste halfjaar van 2019 €11 miljoen vergeleken met €8 miljoen over de eerste 
helft van 2018. De stijging in de managementlasten wordt met name veroorzaakt door lagere doorbelasting van 
acquisitiekosten ten opzichte van 2018 en een toename in het aantal FTE. 

Rentelasten

De rentelasten over de eerste helft van 2019 bedroegen €21 miljoen, vergeleken met €12 miljoen over de eerste helft 
van 2018. De rentelasten exclusief het effect van IFRS 16 (implementatie sinds 1 januari 2019) bedroegen €17 miljoen 
over de eerste helft van 2019. De stijging van €4 miljoen werd veroorzaakt door de gemiddeld hogere schulpositie als 
gevolg van de toename in de omvang van de portefeuille. Het gemiddelde rentepercentage aan het einde van de eerste 
helft bedroeg 2,0% (exclusief IFRS 16) ten opzichte van 2,2% aan het einde van de eerste helft van 2018.  
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In mei dit jaar heeft Vesteda haar inaugurele groene obligatie succesvol uitgegeven. Deze uitgifte volgde op de uitgifite 
van een €500 miljoen obligatie in juli 2018 en is hiermee de tweede benchmark obligatie onder het €2,5 miljard EMTN 
programma en tevens de eerste groene Euro obligatie geplaatst door een woningbelegger. De €500 miljoen obligatie 
kent een looptijd van 8 jaar met een 1,5% rentecoupon. De uitgifte van de obligatie was meer dan 6 keer overtekend. 

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd resultaat in het eerste halfjaar bedroeg €96 miljoen, vergeleken met €112 miljoen in het eerste 
halfjaar van 2018. Exclusief het verkoopresultaat in beide jaren, verbeterde het gerealiseerd resultaat in de eerste 
helft van dit jaar met €20 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit was het gevolg van de bijdrage 
van de voormalige Delta Lloyd portefeuille aan het resultaat (€23 miljoen inclusief rentelasten) en hogere netto 
huurinkomsten, gecompenseerd door hogere managementlasten en hogere rentelasten, voornamelijk als gevolg van de 
impact van IFRS 16 op rentelasten (€3 miljoen).

Ongerealiseerd resultaat  

De opwaartse druk op de woningmarkt is hoog en de woningprijzen stijgen door, zowel lokaal als landelijk. De stijging 
van de woningprijzen is ten opzicht van de eerste helft van 2018 echter aanzienlijk afgevlakt. De waarde van de 
portefeuille steeg in de eerste zes maanden van het jaar met 4,3%, ten opzichte van 9,1% in de eerste helft van 2018. 
Het ongerealiseerd resultaat over de eerste helft van 2018 bedroeg €324 miljoen ten opzichte van €445 miljoen over 
dezelfde periode vorig jaar. 

Totaal resultaat (comprehensive) 

Het totaal resultaat (comprehensive) over het eerste halfjaar 2019 kwam uit op €413 miljoen, vergeleken met €558
miljoen in dezelfde periode in 2018. Het overig resultaat (comprehensive) van €7 miljoen negatief in de eerste helft van
2019 is het resultaat van de afwikkeling van twee renterisicoafdekkingscontracten gerelateerd aan de uitgifte van de
groene obligatie. Het totaal rendement op het eigen vermogen bedraagt 7,3% (H1 2018: 14,7%). Het verschil wordt
met name verklaard door een lager ongerealiseerd rendement en een lager rendement uit verkopen in verband met de
portefeuilleverkoop in de eerste helft van 2018.

Balans  

Als gevolg van de positieve herwaardering nam het balanstotaal toe tot €7.957 van €7.337 miljoen aan het einde van 
2018. De leverage ratio bedroeg 23,5% (exclusief IFRS 16 effect) ten opzichte van 23,7% aan het einde van vorig jaar. 

IFRS 16  

Per 1 januari 2019 is IFRS 16 1  geimplementeerd. Dit heeft een effect op zowel de balans als de winst- en verliesrekening 
van Vesteda. Het effect op de balans is in het eerste halfjaar van 2019 is in totaal €210 miljoen, waarvan €207 miljoen 
erfpachtovereenkomsten en €3 miljoen autoleaseovereenkomsten en huur van kantoren. Per saldo is het effect van 
de implementatie van IFRS 16 op de de winst- en verliesrekening neutraal. Het effect op het gerealiseerd resultaat is 
in totaal €2,4 miljoen negatief (positief effect van €0,7 miljoen op exploitatiekosten en een negatief effect van €3,1 
miljoen op de rentelasten) en het effect op het ongerealiseerd resultaat is €2,4 miljoen positief. 

1 Ga voor meer informatie over IFRS 16 naar ons online jaarverslag:  

 https://vestedareport.com/annual-report/CSearch.@SUZSUyAxNg==/a1064_31-New-and-amended-standards-and-interpretations
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Beleggingsportefeuille
H1 2019

Beleggingsportefeuille, wijziging in waarde (in € miljoen)
Waarde beleggingsportefeuille begin van het jaar 7.024
Instroom vanuit pijplijn 191
Investeringen 17
Uitstroom (23)
Herwaardering 299
Erfpacht en overige gebruiksrechten (IFRS 16) 207
Waarde beleggingsportefeuille ultimo H1 2019 7.715

H1 2019

Beleggingsportefeuille, wijzigingen in aantallen
Aantallen wooneenheden begin van het jaar 27.809
Instroom vanuit pijplijn 577
Uitstroom (107) 
Aantal woningen ultimo H1 2019 28.279

In de eerste helft van 2019 zijn er vanuit de acquisitiepijplijn in totaal 577 woningen ingestroomd in de portefeuille. 
Het betreft negen projecten waarvan vijf deelopleveringen. Bijna alle projecten worden in het middenhuursegment 
opgeleverd. In het eerste halfjaar van 2019 zijn in totaal 107 woningen verkocht uit de beleggingsportefeuille. Per saldo 
nam de beleggingsportefeuille met 470 wooneenheden toe tot 28.279. 
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Toevoegingen aan de beleggingsportefeuille H1 2019  
vanuit de Acquisitiepijplijn

Complex Locatie Totaal  
aantal  

woningen

MGW/EGW Regio Huursegment Kwartaal 
van  
oplevering

LRC Utrecht 209 MGW Kern Midden Q1
Koningsoord (fase 1) Berkel-Enschot 33 MGW Kern Midden Q1
Parijsch Culemborg 42 EGW Optioneel Midden Q1
Keijzershof Pijnacker 26 EGW Kern Midden Q1
Hooghkamer (fase 1) Voorhout 45 EGW Optioneel Gereguleerd/

Midden
Q1

De Enter (fase 2) Amsterdam 96 MGW Kern Hogere Q1
De Lanen (fase 1) Rosmalen 30 EGW Kern Midden Q2
Helenahof (fase 1) Arnhem 20 MGW/EGW Kern Midden Q2
Willemstoren Rotterdam 76 MGW Kern Midden Q2
Totale instroom 577

Keijzershof, Pijnacker

Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Parijsch, Culemborg

De Enter (fase 2), Amsterdam

Hooghkamer (fase 1), Voorhout

Helenahof (fase 1), Arnhem

Willemstoren, Rotterdam

Koningsoord (fase 1),  
Berkel-Enschot

De Lanen (fase 1), Rosmalen
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Acquisitiepijplijn
In de eerste helft van 2019 heeft Vesteda drie projecten met in totaal 241 woningen toegevoegd aan de gecommiteerde 
pijplijn. Het gaat om project The Ox in Amsterdam (168 woningen), project Zuidpoort in Veenendaal (34 woningen) en 
project Onder de Linden in Oosterhout (39 woningen). In totaal 577 woningen zijn in het eerste halfjaar opgeleverd en 
uit de acquisitiepijplijn in de beleggingsportefeuille gestroomd. 

Aan het einde van de eerste helft 2019 omvatte de acquisitiepijplijn in totaal 1.097 woningen. 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

De Lanen (fase 2) Rosmalen 9 EGW Kern Midden 2019
Bensdorp Bussum 40 MGW Kern Midden 2019
De Draai Heerhugowaard 31 EGW Optioneel Midden 2019
Helenahof (fase 2) Arnhem 35 MGW/EGW Kern Midden 2019
Koningsoord (fase 2) Berkel Enschot 32 EGW Kern Midden 2020
Kolenpark Groningen 139 MGW Kern Midden 2019
De Generaal Rijswijk 120 MGW Kern Midden 2019
Hooghkamer (fase 2) Voorhout 10 EGW Optioneel Gereguleerd/Midden 2019
Hoog Dalem Gorinchem 40 EGW Kern Midden 2020
Noorderhaven Zutphen 126 MGW/EGW Overig Midden 2020
De Toren Hoorn 72 MGW Kern Midden 2020
Punt Sniep Diemen 202 MGW Kern Midden 2020
Zuidpoort Veenendaal 34 EGW Kern Midden 2020
Onder de Linden Oosterhout 39 EGW Kern Midden 2020
The Ox Amsterdam 168 MGW Kern Gereguleerd/Midden 2021
Totale gecommitteerde pijplijn 1.097 
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Heijmans Portfolio

Zuidpoort, Veenendaal

Kolenpark, GroningenDe Toren, Hoorn

De Draai, Heerhugowaard

The Ox, Amsterdam

De Generaal, Rijswijk

Helenahof, Arnhem

Bensdorp, Bussum

Punt Sniep, Diemen

De Lanen, Rosmalen

Onder de Linden, Oosterhout
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Over Vesteda
Vesteda is een Nederlandse woningbelegger die zich voornamelijk richt op het middenhuursegment. Vesteda belegt 
gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Halverwege 2019 had Vesteda in totaal 
bijna €8 miljard belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De verhuurportefeuille omvat ruim 28.000 woningen. 
Deze woningen liggen hoofdzakelijk in economische sterke gebieden en grootstedelijke regio’s. 

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

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

Verdeling portefeuille (H1 2019)

Design
Cascade - visuele communicatie, Amsterdam

Kernregio

Optionele regio

Overig

€ 1.500 mln € 750 mln € 150 mln

1 Amsterdam (Kern)

2 Rotterdam (Kern)

3 Almere (Kern)

4 Utrecht (Kern)

5 Maastricht (Optioneel)

6 Eindhoven (Kern)

7 Amstelveen (Kern)

8 Diemen (Kern)

9 Amersfoort (Kern)

10 Breda (Kern)

1.707

606

318

264

249

198

194

185

181

146

23%

8%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

In € miljoen
% van totale

beleggings-
portefeuille

Waarde H1 2019 

1 3

5

6

4
9

8
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