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Geachte lezers van dit jaarverslag,

We hebben op zijn zachtst gezegd een boeiend jaar achter de rug… De in 2008 begonnen crisis verergerde 
het afgelopen jaar in hoog tempo met onontkoombare gevolgen. Wankelende banken, reddingsacties 
door de overheid, allemaal tekenen van een duidelijke recessie, misschien nog erger dan die van de jaren 
dertig in de vorige eeuw. Niet bepaald aantrekkelijke omstandigheden om onze normale bedrijfs-
activiteiten in uit te voeren. Aangezien we niet wisten hoe diep de crisis zou ingrijpen, hebben we geen 
nieuwe aankopen meer gedaan. Dit was deels om ervoor te zorgen dat de financiering relatief conservatief 
bleef en om de solvabiliteit boven de grens van 50% te houden en deels omdat niemand enig idee meer 
had wat de vastgoedwaarden waren: de bekende kloof tussen wat verkopers ervoor vragen en wat 
kopers ervoor willen betalen. Er waren veel minder transacties dan in voorgaande jaren. Rendementen 
stegen snel en kwamen in combinatie met huurders die omzet verloren op niveaus die een toename van 
de huuropbrengsten niet meer ondersteunden. Hierdoor verschoof onze blik volledig naar de verhuur-
kant, naar wederverhuren of het vinden van nieuwe huurders voor panden die op het moment of  
mogelijk binnen afzienbare tijd leeg staan. 

Ondanks de verslechterende economie zijn we in staat geweest het direct beleggingsresultaat per aan-
deel te vergroten. De totale huuropbrengsten werden in stand gehouden door de kwaliteit en grote 
spreiding van de vastgoedportefeuille, terwijl we door onze financieringsstrategie in staat waren flexibel 
te zijn en te profiteren van de lage rentes.

Wat desinvesteringen betreft, leek de markt er enigszins beter voor te staan. In de afgelopen 15 maanden 
is het ons gelukt twee vastgoedportefeuilles in Nederland te verkopen, en wel met een goede boekwinst 
en ook van een redelijke omvang (tezamen ongeveer € 75 miljoen). 

Reinier A. van Gerrevink

voorwoord ceo



Deze verkopen zijn het resultaat van de voortdurende beoordelingen die we maken van de kwaliteit 
van onze vastgoedportefeuille. Normaal gesproken zouden we de opbrengsten direct weer hebben 
geïnvesteerd, maar in dit geval leek het ons beter zoveel als mogelijk conservatief te blijven waar het 
financiering betrof. Het positieve daaraan is dat we onze eigen markt maakten en dat de boekwaarde 
aan de lage kant leek te zijn, zelfs voor ‘mindere activa’. Een ander vermeldenswaardig punt is dat onze 
belangrijkste beleggingscategorie (binnenstadswinkels) zich behoorlijk sterk hield. Een derde punt is 
het feit dat er nog steeds een markt was, die hoofdzakelijk werd aangejaagd door particuliere beleg-
gers aangezien veel institutionele beleggers zich afzijdig hielden van de markt. 

Uiteraard realiseerden we ons dat dit een uitstekend moment kon zijn om commercieel onze slag te 
slaan. Op basis van onze jaarlijkse beoordeling formuleerden we een bedrijfsplan dat een terugkeer  
van groei liet zien als we ons voordeel zouden doen met de eventuele kansen die zich voordoen op de 
markt. Afgelopen jaar bleek dat plan wat te optimistisch, omdat verkopers in echt benarde omstandig-
heden – nog steeds – nauwelijks te vinden waren. Er kwamen wel verscheidene vastgoedportefeuilles 
op de markt, maar deze waren meestal van een kwaliteit die we niet serieus in overweging konden 
nemen. Een tweede belangrijke overweging was het feit dat ons acquisitiepotentieel relatief beperkt 
was. Reden waarom wij besloten tot een aandelenuitgifte (tot 10% van het geplaatste kapitaal). 
Deze accelerated book  build werd sterk overtekend, een bewijs dat er nog veel kapitaal beschikbaar is.

In de tussentijd gaven we ongeveer € 25 miljoen uit aan een pijplijnobject in Lelystad en aan een 
 uitbreiding van ons winkelcentrum Val Thoiry. We zijn op zoek naar kwaliteits panden in alle landen, 
met name in Spanje en Turkije. Spanje is een doelwit, omdat de vastgoedmarkt in zo’n mate is  gekelderd 
dat de prijzen weer interessant zijn geworden. De beleggingscategorieën waar we ons op concentreren 
zijn kwalitatief goede winkelcentra en perifere detailhandelsvestigingen. We verwachten op korte termijn 
aankopen te doen. In Turkije lijkt het erop dat de crisis aan de markt is voorbij gegaan. Verkopers zijn 
scherp beducht op rendement, zeker in de straten waar wij om het hardst vechten voor binnenstads-
winkels, zoals Istiklal Caddesi en Ba dat Caddesi in Istanbul. De stad groeit enorm. Ons doel is een 
 binnenstadsportefeuille op te bouwen van ongeveer € 200 miljoen. We zijn terughoudend als het gaat 
om het betreden van de winkelcentramarkt, omdat die markt overvol lijkt te zijn en het bestemmings-
beleid erg vrij is.

vaN laNd tot laNd

Zoals ik hierboven al vermeldde, houdt de Nederlandse vastgoedportefeuille zich behoorlijk sterk. 
Taxaties waren wel lager, maar de val was relatief bescheiden in vergelijking met Spanje en Frankrijk. 
Het meeste van onze Nederlandse vastgoedportefeuille is geïnvesteerd in binnenstadswinkels en dankzij 
onze voortdurende vernieuwingen hebben we eigenlijk nauwelijks geleden onder toenemende leeg-
stand of lagere huren. De enorme spreiding van deze vastgoedportefeuille heeft werkelijk zijn waarde 
bewezen: afschrijvingen waren minder groot in het laatste kwartaal dan daarvoor en we verwachten 
dat het einde daarvan in zicht is. We zijn op zoek naar nieuwe investeringen, maar we hebben het 
gevoel dat er een vreemde kloof is tussen de waarden in onze bestaande vastgoedportefeuille en de 
prijs van potentiële beleggingen. Het is ons ook opgevallen dat er verscheidene internationale winkel-
bedrijven zijn die graag de Nederlandse markt op willen maar de grootste moeite hebben goede 
 locaties te vinden. Goede locaties in binnensteden zijn schaars en dat is natuurlijk in ons voordeel.

België doet het zelfs nog beter. Het gaat om een relatief kleine vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit.
De belangrijkste kwestie is hoe onze vastgoedportefeuille in dit land uit te breiden, met name met winkels 
in de binnensteden. Er staat weinig vastgoed te koop. We kijken ook naar de markt voor baanwinkels, 
die interessant is omdat het nogal moeilijk is nieuwe winkelruimte te creëren in België. Desalniettemin 
hebben we het Olen-project verkocht, dat in feite een (her)ontwikkeling was van een bestaande locatie 
die voorheen erg populair was. Met het oog op de onzekerheid over ontwikkelingen in consumenten-
uitgaven leek het ons beter dit project te verkopen in plaats van het ontwikkelingsrisico te lopen. 
De potentiële premie die nodig is voor een dergelijk project was te klein. Waardemutaties waren 
 praktisch nihil, wat aantoont dat onze vastgoedportefeuille op zich in goede conditie is. 

Er waren een paar problemen in Frankrijk in de zin dat de waarden aanvankelijk sterk daalden, maar dat 
gebeurde wel vanaf een hoog niveau. De ‘Lille-portefeuille’ speelt daarbij een belangrijke rol, omdat 
deze was aangekocht vanwege het groeipotentieel en waarvan de huidige huur nog steeds ver beneden 



de markthuur ligt. Vanwege de wettelijke bescherming van bestaande huurders is de vooruitgang 
 langzaam, maar wel gestaag. Taxateurs houden echter minder rekening met dit aspect bij hun taxaties. 
Ze zijn heel wat conservatiever geworden in de uitvoering van hun professie. Ook in dit land lijkt er een 
kloof te zijn tussen officiële taxatie- en transactiewaarden. Het winkelcentrum Val Thoiry is uitgebreid 
en functioneert goed. Er is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met H&M voor haar winkel aan de 
Rue de Rivoli in Parijs. Daarnaast is ons lokale team hard aan het werk met de herontwikkeling van ons 
winkelcentrum in Plaisir. De investering bedraagt zo’n € 70 miljoen. 

Spanje beleeft moeilijke tijden. De waarden daalden snel als gevolg van lagere huurniveaus en toege-
nomen rendementen. Veel centra hebben te maken met huurverlagingen; kleinere huurders gaan failliet 
en grotere ketens verlangen van hun verhuurder tegemoetkomingen als ze hen daar willen houden.  
De ongunstige situatie zorgt ook voor nieuwe kansen en we kijken dan ook actief uit naar nieuwe beleg-
gingen en verwachten er binnenkort enkele aan te kunnen kondigen. Ze zullen onze positie in Spanje 
versterken en ons in staat stellen van de marktomstandigheden te profiteren. De omzet in onze centra 
lijkt te zijn gestabiliseerd in de laatste paar maanden. Er zijn echter nog geen duidelijke tekenen van 
herstel als zodanig. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwbouw in het algemeen zijn eigenlijk niet aan de 
orde en dat helpt het herstel van de huidige markt.

Turkije is vooralsnog een zeer klein onderdeel van onze portefeuille en bestaat voornamelijk uit een 
aantal winkels in een van de populairste straten in Istanbul. We menen tegen een aantal zeer interessante 
kansen te zijn aangelopen in deze straat, waarvan we hopen dat ze ons een meer gevestigde positie 
 zullen verschaffen. De meeste van deze kansen betreffen lege winkeleenheden die we aankopen en 
 vervolgens verhuren tegen goede, marktconforme huren. Op de lange termijn zijn we bezig met de 
opbouw van een vastgoedportefeuille met topbinnenstadswinkels; dat bereiken we door ons te richten 
op de beste locaties van de stad. Het is overduidelijk dat internationale winkelbedrijven hetzelfde  
doen en dat ze niet alleen geïnteresseerd zijn in een plek in de grote, veelal nieuwe winkelcentra.  
De concurrentie op deze markt is hevig en er komen nog steeds concurrenten bij, wat soms resulteert 
in winkelcentra die zich min of meer naast elkaar bevinden. Dat is omdat het bestemmingsbeleid erg 
liberaal is. Vandaar dat we ons concentreren op binnenstadswinkels in de beste en populairste straten, 
waar schaarste al een feit is en het toevoegen van nieuwe winkelruimte moeilijk. 

strategie voor de komeNde vijF jaar

VastNed Retail blijft gefocust op een evenwichtige groei van haar vastgoedportefeuille. Belangrijke aan-
jagers zijn de verbetering van de liquiditeit van ons aandeel en onze zichtbaarheid in de vastgoedmarkt. 
Dat willen we bereiken deels organisch, deels door uit te kijken naar partners waarmee we mogelijk goed 
samen kunnen werken. Uiteraard maken we deze plannen niet om de omvang alleen. Groei is wenselijk in 
combinatie met een geleidelijk toenemend direct beleggingsresultaat per aandeel.

Dank u voor uw interesse en vertrouwen in onze vennootschap. 

Met vriendelijke groet,
Reinier A. van Gerrevink, CEO



BegrippeNlijst deFiNities

Bezettingsgraad
100% minus de leegstandsgraad.

Brutohuur
Contractueel overeengekomen huur voor een bepaalde ruimte, 
rekening houdend met de effecten van straightlining van 
huurincentives.

Brutohuuropbrengsten
De over een bepaalde periode verantwoorde brutohuur, na 
aftrek van de effecten van straightlining van huurincentives.

Brutorendement
Theoretische jaarhuur uitgedrukt in een percentage van de 
marktwaarde van het vastgoed.

Gemiddelde (financiële) bezettingsgraad
100% minus de gemiddelde (financiële) leegstandsgraad.

Gemiddelde (financiële) leegstandsgraad
De over een bepaalde periode van toepassing zijnde markthuur 
van leegstaande ruimten uitgedrukt in een percentage van de 
over dezelfde periode van toepassing zijnde theoretische huur-
opbrengsten.

Huurincentive
Enige vergoeding, tijdelijke huurreductie of uitgave ten gunste 
van een huurder bij het afsluiten van een huurovereenkomst of 
het vernieuwen daarvan.

Leegstandsgraad
De jaarlijkse markthuur van onverhuurde ruimten op een bepaald 
moment uitgedrukt in een percentage van de theoretische jaarhuur 
op hetzelfde moment.

Markthuur
Het ingeschatte bedrag waartegen een bepaalde ruimte op een 
bepaald moment is te verhuren door terzake goed geïnformeerde 
en tot transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn en 
waarbij partijen voorzichtig en zonder dwang optreden.

Marktwaarde
Het ingeschatte bedrag waarvoor een vastgoedbelegging zou 
kunnen worden verhandeld tussen terzake goed geïnformeerde 
en tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn 
en waarbij partijen voorzichtig en zonder dwang optreden.

Nettoaanvangsrendement (NAR)
Nettohuuropbrengsten uitgedrukt in een percentage van de  
aankoopprijs (inclusief transactiekosten) van de betreffende 
vastgoedbelegging.

Nettohuuropbrengsten
Brutohuuropbrengsten verminderd met de aan de betreffende 
periode toe te rekenen betaalde erfpachtcanons, niet door-
berekende servicekosten en exploitatiekosten, zoals onder-
houdskosten, beheerkosten, verzekeringen, verhuurkosten en 
lokale belastingen.

Nettorendement
Theoretische nettohuuropbrengsten uitgedrukt in een percentage 
van de marktwaarde van de betreffende vastgoedbelegging.

Straightlining
Het uitsmeren van de kosten van huurkortingen, huurvrije  
perioden en huurincentives over de contractduur van de huur-
overeenkomst.

Theoretische jaarhuur
De jaarlijkse brutohuur op een bepaald moment, exclusief de 
effecten van straightlining van huurincentives, vermeerderd met 
de jaarlijkse markthuur van eventueel leegstaande ruimten.

Theoretische huuropbrengsten
De aan een bepaalde periode toe te rekenen brutohuur, exclusief 
de effecten van straightlining van huurincentives, vermeerderd met 
de in diezelfde periode van toepassing zijnde markthuur van 
eventueel leegstaande ruimten.

AFM Autoriteit Financiële Markten 
Bevak  (Belgische) Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal 
BNP  Bruto Nationaal Product  
CEO  Chief Executive Officer 
CFO  Chief Financial Officer 
CIO  Chief Investment Officer 
Code  De Nederlandse corporate governance code 
CPI Consumentenprijsindex 
EPRA  European Public Real Estate Association 
GPR  Global Property Research 
IAS  International Accounting Standards 
IFRS  International Financial Reporting Standards 
IMF  Internationaal Monetair Fonds 
IRS  Interest Rate Swap 
REIT  Real Estate Investment Trust 
IVBN  Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed 
SIIC  Société d’Investissements Immobiliers Cotées 
VS  Verenigde Staten
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10 VastNed Retail 

Historie

VastNed Retail N.V., opgericht in 1986, is een (closed-end) vastgoedbeleggingsfonds met veranderlijk 
kapitaal dat duurzaam belegt in goed verhuurde individuele winkelobjecten (binnenstadswinkels),  
winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen, primair in de eurozone. De aandelen zijn sinds 
9 november 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en sinds 20 december 2004 aan Euronext 
Parijs. Sinds 3 maart 2008 zijn de aandelen opgenomen in de Amsterdamse AMX-index. VastNed Retail 
maakt deel uit van de VastNed Groep. 

visie

Beleggen in winkelvastgoed heeft een duidelijk verband met de retailer, die met deze winkels zijn 
onderneming drijft, in die zin dat de hoogte van de huur op lange termijn afhankelijk is van de winst 
van de retailer. Het succes van de retailer en de concurrentiekracht van de locatie zijn derhalve bepalend 
voor het succes van de belegger in winkelvastgoed op de lange termijn.

missie eN strategiscH doel

VastNed Retail biedt aan institutionele en particuliere aandeelhouders een primair op winkelvastgoed 
geconcentreerd beleggingsproduct aan. Hiermee wordt beleggers de mogelijkheid geboden om te 
 profiteren van de dynamiek in de retailmarkten, waarmee een hoog totaalrendement wordt nagestreefd. 
Het totaalrendement bestaat uit een combinatie van direct rendement op basis van huuropbrengsten 
en indirect rendement door waardemutaties van de vastgoedportefeuille. Op langere termijn wordt 
door actief management van de winkelportefeuille gestreefd naar realisatie van een stijgend dividend 
per aandeel. 

proFiel eN 
strategie



11 VastNed Retail  Profiel en strategie

BeleggiNgsproduct eN BeleggiNgsmetHodiek

VastNed Retail streeft haar strategisch doel na door zich te concentreren op de volgende beleggings-
producten en het hanteren van de volgende beleggingsmethodiek:
–  een mix van binnenstadswinkels, winkelcentra en perifere detailhandelsvestigingen, waarbij een 

balans in de beleggingsmix wordt nagestreefd. Het streven is de weging van individuele winkelobjecten 
te houden tussen 35% en 60%, van winkelcentra tussen 20% en 50% en van perifere detailhandels-
vestigingen tussen 10% en 30%;

–  concentratie op winkelgebieden en huurders die zich onderscheiden door dynamiek en 
 concurrentiekracht; 

–  een evenwichtig risico-rendementsprofiel van de beleggingen;
–  concentratie op vier kernlanden: Nederland, Spanje, Frankrijk en België en concentratie op de  

ontwikkeling van Turkije als toekomstig kernland met een gewenste omvang van circa 10% van  
de totale vastgoedportefeuille indien zich aantrekkelijke mogelijkheden voordoen;

–  streven naar voldoende kritische massa in de kernlanden, zodat het lokale management over een 
afdoende aantal functionaliteiten beschikt en in staat is kwalitatief goede werknemers aan te trekken 
en te behouden, en;

–  concentratie op een optimale spreiding binnen de vastgoedportefeuille, met als spreidingscriteria: 
landen, regio’s, steden, spreiding in categorieën, aantal objecten, aantal huurders, beperking 
omvang object en beperking omvang individuele huurders.

omvaNg

De vastgoedportefeuille in exploitatie van VastNed Retail vertegenwoordigde ultimo 2009 een waarde 
van € 1.836,1 miljoen (ultimo 2008: € 1.967,2 miljoen) en was op dat moment als volgt samengesteld:
–  43% binnenstadswinkels;
–  40% winkelcentra;
–  16% perifere detailhandelsvestigingen, en;
–  1% overig.

Fiscale structuur

Een aantrekkelijk fiscaal klimaat is voor de beleggingsselectie een belangrijke factor. VastNed Retail 
kwalificeert als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969. Dit houdt in dat in Nederland geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. In België zijn 
vrijwel alle beleggingen ondergebracht in de vastgoedbevak Intervest Retail die eveneens geen winst-
belasting is verschuldigd. Ook de Franse vastgoedbeleggingen zijn  nagenoeg geheel vrij gesteld van 
winstbelasting onder het aldaar toepasselijke SIIC -regime. De beleggingen in Spanje, Turkije en Portugal 
zijn onderworpen aan reguliere belastingheffing. Toepassing van de nieuwe Spaanse REIT-regimes 
(SOCIMI of SII) zijn bestudeerd. Vooralsnog lijken deze regimes, gezien de totale samenstelling van de 
vastgoedportefeuille, onvoldoende aantrekkelijk om op korte termijn te worden geïmplementeerd.

FiNaNcieriNgsBeleid

Als uitgangspunt geldt dat financiering van de vastgoedportefeuille met vreemd vermogen beperkt 
blijft tot circa 40 à 45% van de marktwaarde van het vastgoed. Hiervan kan tijdelijk worden afgeweken 
bij interessante aan- of verkoopmogelijkheden en een in verhouding tot het rendement op vastgoed 
acceptabele rentestand. VastNed Retail zal de financieringslimieten in acht nemen als bedoeld in artikel 
28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Tevens wordt een goede balans nagestreefd tussen 
financiering met korte en lange rentevaste perioden. Uitgangspunt is dat tweederde deel van de 
leningen portefeuille een vaste rente heeft met een gewogen gemiddelde looptijd van ten minste drie 
jaar. Hiervoor wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van rentederivaten. Ter beperking van 
het herfinancieringsrisico wordt er naar gestreefd dat driekwart van de leningenportefeuille uit langlo-
pende leningen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ten minste vijf jaar, bestaat. Met name in 
tijden dat het aandeel VastNed Retail op de effectenbeurs een premie noteert ten opzichte van de  
(verwachte) intrinsieke waarde, kan het aantrekkelijk zijn om nieuwe aandelen uit te geven. Uitgangspunt 

proFiel eN 
strategie
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hierbij is dat uitgifte van nieuwe aandelen uitsluitend plaatsvindt als er op voorzienbare termijn goede 
aanwendingsmogelijkheden zijn. De uitgifte en inkoop van aandelen vindt plaats bij besluit van de 
Directie met inachtneming van door de Raad van Commissarissen vast te stellen grenzen en condities.

valutaBeleid

VastNed Retail streeft ernaar valutarisico’s te beperken door primair in de eurozone te beleggen.  
Bij voorkomende valutarisico’s wordt de omvang hiervan beperkt door zorgvuldige valutaire afstem-
ming van activa en passiva enerzijds en inkomsten en uitgaven anderzijds. Zie hiervoor het hoofdstuk 
Risico management op pagina 164 van dit jaarverslag.

divideNd- eN reserveriNgsBeleid

Het dividendbeleid van VastNed Retail is erop gericht het direct beleggingsresultaat volledig aan de 
aandeelhouders ter beschikking te stellen. Om te voldoen aan de fiscale voorwaarden voor fiscale 
beleggingsinstellingen dient ten minste het fiscale resultaat in contanten te worden uitgekeerd.  
Het dividend wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld in de vorm van een interim-dividend 
ter hoogte van 60% van het direct beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van het boekjaar en een 
slotdividend na afloop van het boekjaar.

aaN- eN verkoopBeleid

VastNed Retail streeft een actief aan- en verkoopbeleid na. Voortdurend worden nieuwe investerings-
mogelijkheden beoordeeld. Bij de acquisitie van pijplijnprojecten worden de ontwikkelingsrisico’s in 
het algemeen overgedragen aan gecontracteerde projectontwikkelaars en aannemers. Bij vroegtijdige 
betrokkenheid bij het ontwerp en het samenstellen van de huurdersmix kunnen verhuurrisico’s worden 
geaccepteerd. Hierbij geldt dat acquisities uitsluitend plaatsvinden indien de marktomstandigheden 
daartoe gunstig zijn, er sprake is van een evenwichtig risico-rendementsprofiel en de vermogensver-
houdingen de transacties toelaten. In dit kader worden acquisitiemogelijkheden steeds afgewogen 
tegen financiële alternatieven zoals de inkoop van eigen aandelen. Ten minste eenmaal per jaar wordt 
beoordeeld of objecten uit de vastgoedportefeuille niet meer voldoen aan het gewenste risico-rende-
mentsprofiel. In voorkomende gevallen kan dit aanleiding geven tot verkoop. 

risicomaNagemeNt

VastNed Retail voert een actief beleid op het terrein van het in kaart brengen van en, indien nodig, het 
ondernemen van passende actie met betrekking tot risico’s die met het beleggen in vastgoed gepaard 
gaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in strategische, operationele, financiële, rapportage- en 
compliancerisico’s. Een meer gedetailleerde beschrijving van het risicomanagement van VastNed Retail 
is te vinden in het hoofdstuk Verslag van de Directie op pagina 77 en in het hoofdstuk Risicomanagement 
op pagina 164 van dit jaarverslag.

duurzaamHeid 

VastNed Retail heeft duurzaamheid hoog op haar agenda staan en voert het beleid ten aanzien van 
duurzaam ondernemen ook actief door in haar vastgoedportefeuille. Een nadere beschrijving is verderop 
in dit jaarverslag opgenomen (pagina 74).
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orgaNisatie

VastNed Retail voert een actief management van haar vastgoedportefeuille, waarbij zij in de landen 
waarin zij actief is, streeft naar volwaardig eigen lokaal management. VastNed Management in 
Rotterdam, VastNed Management España in Madrid, VastNed Management France in Parijs, Intervest 
Retail en Intervest Offices, beide in Antwerpen, VastNed Management Deutschland in Frankfurt en 
VastNed Emlak Yatırım ve In aat Ticaret in Istanbul beheren, met in totaal ruim 100 medewerkers, 
de beleggingen van VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial. VastNed Management heeft geen 
winststreven, maar stelt Directie en beheer ter beschikking aan de fondsen. 

Op de samenwerking tussen VastNed Retail, VastNed Offices/Industrial en VastNed Management is een 
kostenverdelingsovereenkomst van toepassing. De gemaakte kosten worden zonder winstopslag door-
belast op basis van de feitelijke werkzaamheden. De aandelen van VastNed Management worden voor 
67% gehouden door VastNed Retail en voor 33% door VastNed Offices/Industrial. 

Eigen beheer is de beste voorwaarde voor optimale verhuur aan kredietwaardige huurders en zorg voor 
de fysieke staat waarin de objecten verkeren. Het zoveel mogelijk zelf uitvoeren van commercieel en 
administratief beheer leidt tot direct contact met de huurders en de vastgoedmarkt, waardoor alert op 
marktontwikkelingen kan worden gereageerd en ook de exploitatiekosten op een verantwoorde wijze 
worden beheerst. Het technisch beheer is grotendeels uitbesteed aan lokale specialisten. Door onderhoud 
en renovatie van vastgoedbeleggingen in portefeuille en verkoop van objecten die niet meer passen in 
de vastgoedportefeuille wordt zorg gedragen voor een optimale staat en waarde van het vastgoed in 
relatie tot het rendement voor de aandeelhouders. De vastgoedmarkten in de diverse landen zijn 
onderworpen aan de aldaar geldende wet- en regelgeving. Een lokaal netwerk alsmede gespecialiseerde 
kennis op het gebied van de lokale cultuur geven een voorsprong bij de exploitatie van het vastgoed. 
VastNed Retail streeft ernaar deze activiteiten, waar mogelijk, vanuit het land zelf te ondernemen.
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iNleidiNg

Het jaar 2009 was voor de Raad van Commissarissen een jaar waarin de gevolgen van de kredietcrisis in 
volle omvang duidelijk zijn geworden. Over deze gevolgen is veelvuldig in de Raad van Commissarissen 
gesproken. De Raad van Commissarissen heeft negenmaal vergaderd in 2009 in aanwezigheid van de 
Directie; één van deze vergaderingen had de vorm van een conference call. De Raad van Commissarissen 
heeft ook vergaderd in afwezigheid van de Directie. De besproken onderwerpen die in deze negen vergade-
ringen aan de orde zijn gekomen zijn onder andere: 
–  de gang van zaken en risico’s in de vastgoedportefeuille;
–  de strategie en risico’s (risicomanagement) van de vennootschap als geheel en deelaspecten  

daarvan;
–  de financiële resultaten, alsmede de verslaglegging daarvan in persberichten;
–  de financieringsstructuur van de vennootschap en de veerkracht ervan in het licht van de kredietcrisis;
–  de aandelenemissie;
–  de corporate governance structuur, inclusief een wijziging van de statuten en reglementen;
–  het dividend- en reserveringsbeleid;
–  het eigen functioneren van de (leden van de) Raad van Commissarissen waarbij het niet verkrijgen 

van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 7 april 2009 uitvoerig aan bod is gekomen;

–  het functioneren van de (leden van de) Directie en de general counsel;
–  de samenstelling van de Directie;
–  het functioneren van de externe accountant;
–  de bezoldiging van de leden van de Directie;
–  de verhouding met aandeelhouders;

verslag vaN de  
raad vaN 
commissarisseN

V.l.n.r. Jeroen B.J.M. Hunfeld, N. J. (Klaas) Westdijk, Pieter M. Verboom en Wouter J. Kolff



15 VastNed Retail  Verslag van de Raad van Commissarissen

–  de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
–  het samenwerkingsverband met VastNed Offices/Industrial, en;
–  het functioneren van subcommissies van de Raad van Commissarissen inclusief de verslaglegging 

door deze commissies. 

In het bijzonder heeft de Raad van Commissarissen zich gebogen over de effecten van de economische 
crisis in Europa en over het continueren van de ingezette strategie, inhoudende het risico-rendements-
profiel van de vastgoedportefeuille met verkopen en ook aankopen verder te versterken.  
Daarbij kwam bovendien ter sprake het op niveau houden van de bezettingsgraad en de waarde van de 
vastgoedportefeuille. Met betrekking tot aankopen is de uitbouw van de Turkse winkel portefeuille ter 
sprake gekomen en heeft de Raad van Commissarissen besloten deze uitbouw tot 10% van de totale 
vastgoedportefeuille voort te zetten. De Raad van Commissarissen deelt de mening van de Directie dat 
de markt voor A1- winkels in Istanbul kansen biedt die in de huidige kernlanden momenteel niet voor-
handen zijn. Een belangrijk gespreksonderwerp was ook het creëren van de mogelijkheid van eventuele 
aantrekkelijke aankopen in de huidige markten en tegelijkertijd de balans te versterken. In dat kader 
heeft de Raad van Commissarissen een aandelenemissie goed gekeurd. De Raad van Commissarissen 
heeft het businessplan 2010 – 2012 besproken en goedgekeurd.

 De Directie heeft de Raad van Commissarissen telkens van voldoende informatie voorzien. Geen van de 
leden van de Raad van Commissarissen was bij de beraadslagingen (frequent) afwezig. Hiernavolgend 
is een aantal onderwerpen dat in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen aan de orde kwam 
kort toegelicht.

algemeNe vergaderiNg vaN aaNdeelHouders 2009

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2009 zijn onder andere de volgende 
besluiten genomen:
–  Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008;
–  Vaststelling van het slotdividend 2008 van € 2,68 per aandeel, op te nemen volledig in contanten of 

€ 0,85 in contanten en per 18 bestaande aandelen 1 nieuw aandeel ten laste van de agioreserve. 
– Verlening van decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2008;
–  Vaststelling van de remuneratie van de leden van de Directie voor 2009, alsmede de vaststelling van 

de nabetaling van de salarissen over 2008, en;
–  Herbenoeming van de heer mr. N.J. (Klaas) Westdijk als lid van de Raad van Commissarissen.

De geagendeerde wijziging van de statuten is niet in stemming gebracht in verband met in de aanloop 
naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ontvangen signalen van institutionele aandeel-
houders dat deze zich niet kunnen vinden in de tekst van het in dit voorstel opgenomen agenderingsrecht.
De toekenning van een buitengewone bonus voor de leden van de Directie kon niet op voldoende steun 
rekenen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen respecteert 
het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de voorgestelde buitengewone 
bonus niet uit te keren. De agendering van de voorgestelde buitengewone bonus was voor de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders een belangrijke reden om aan de leden van de Raad van Commissarissen 
geen  decharge te verlenen voor het in 2008 uitgeoefende toezicht.

BuiteNgewoNe algemeNe vergaderiNg vaN aaNdeelHouders

Aangezien op de bovengenoemde Algemene Vergadering van Aandeelhouders de voorgestelde decharge 
van de Raad van Commissarissen werd onthouden, is op 17 april 2009 een Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders uitgeroepen. Deze op 15 mei 2009 gehouden Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de geagendeerde punten met grote meerderheid 
aangenomen. Dit betrof de volgende punten:
–  De decharge van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de 

Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2008. In het kader van het niet verkrijgen van decharge 
en de discussie over een aan de leden van de Directie toegezegde buitengewone bonus in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2009, heeft de Raad van Commissarissen  

verslag vaN de  
raad vaN 
commissarisseN
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de besluitvorming over dit soort toezeggingen geëvalueerd. De Raad van Commissarissen heeft 
 tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangegeven in voorkomende 
gevallen een dergelijke buitengewone bonus altijd vooraf aan de (Buitengewone) Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders te zullen voorleggen voordat deze wordt toegekend.

–  Voorts is een statutenwijzing aangenomen die ten eerste een overdracht behelst van de bevoegd-
heid tot het vaststellen van de remuneratie van de leden van de Directie van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders aan de Raad van Commissarissen. Deze wijziging houdt in dat de 
Raad van Commissarissen op voorstel van de remuneratiecommissie de bezoldiging van de individuele 
leden van de Directie vaststelt, een en ander binnen het door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 6 april 2004 vastgestelde of in de toekomst door een Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders vast te stellen bezoldigingsbeleid. De Algemene Vergadering van Aandeel-
houders stelt het remuneratiebeleid vast. Ten tweede werd een aantal aanpassingen ter stemming 
gebracht waarmee de statuten in overeenstemming komen met gewijzigde en te  verwachten 
 wijzigingen van wettelijke bepalingen binnen het vennootschapsrecht.

corporate goverNaNce

De Raad van Commissarissen ziet de structuur van zijn toezichthoudende taak als een belangrijk aspect 
van de corporate governance van VastNed Retail als vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft 
om die reden zorgvuldig kennis genomen van de gewijzigde Code, gepubliceerd op 10 december 2008. 
De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van een goede corporate governance structuur. 
In diverse vergaderingen is de corporate  governance van VastNed Retail besproken. Naar aanleiding van 
discussies over corporate governance zijn onder meer de statuten gewijzigd. Substantiële wijzigingen 
van de corporate governance structuur zullen altijd in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
ter bespreking worden voor gelegd. De aanpassingen in de reglementen hebben onder andere betrekking 
op de volgende onderwerpen:
–  Aan de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen is toegevoegd het toezicht op  

de verhouding met aandeelhouders en op de voor de onderneming relevante aspecten van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO). Over het eerstgenoemde onderwerp wordt reeds ad hoc 
gerapporteerd. Een regelmatige rapportage zal worden opgesteld. MVO zal in de interne vastgoed-
rapportage worden meegenomen;

–  De diversiteitsvoorwaarde is nader uitgewerkt. De Raad van Commissarissen streeft naar een 
gemengde samenstelling onder meer in termen van geslacht en leeftijd. Als concrete doelstelling is 
opgenomen dat de Raad van Commissarissen streeft naar ten minste één vrouw onder haar leden. 
Over het al dan niet realiseren van dit doel zal de Raad van Commissarissen verantwoording afleggen 
in het verslag van de Raad van Commissarissen in het Jaarverslag. In voorkomende gevallen, waarin 
een vacature ontstaat en de betreffende commissaris niet voor herbenoeming beschikbaar is, zal de 
Raad van Commissarissen de Stichting Prioriteit VastNed Retail verzoeken een vrouwelijke kandidaat 
te zoeken, en;

–  Vastlegging van de actieve betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij het overnameproces 
in het geval van (de voorbereiding van) een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap.

maatscHappelijk veraNtwoord oNderNemeN

In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een aantal acties plaatsgevonden. 
Nederlandse sleutelfunctionarissen hebben een integriteitscursus gevolgd waarin aan de hand van 
cases een aantal morele dilemma’s besproken is. Het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde 
Businessplan 2010-2012 omvat een aantal initiatieven dat door de Directie in de komende jaren zal 
worden uitgevoerd op het terrein van het duurzamer maken van de vastgoedportefeuille. De Raad van 
Commissarissen meent dat het Businessplan 2010-2012 op dit terrein een adequate aanpak voorstaat.

aaNdeleNemissie

Op 11 september 2009 heeft VastNed Retail door middel  van een accelerated book build zonder voor-
keursrechten 1.660.473 nieuwe gewone aandelen uitgegeven tegen een koers van € 45,50 per aandeel. 
Het aantal nieuw uitgegeven aandelen was minder dan 10% van het geplaatste uitstaande aandelen-
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kapitaal, waardoor nieuwe  aandelen kunnen worden uitgegeven zonder een prospectus op te stellen 
onder de voorwaarde dat de aandelen worden aangeboden aan als professioneel kwalificerende  
(in de praktijk: institutionele) beleggers. Dit stelde de vennootschap in staat om snel te handelen en 
binnen enkele uren de aandelen bij institutionele beleggers te plaatsen. De netto-opbrengst is aangewend 
om de financiële positie van VastNed Retail te versterken en stelt de vennootschap in staat om gebruik 
te maken van aantrekkelijke aankoopmogelijkheden in VastNed Retail’s beleggingsmarkten. 

jaarverslag eN jaarrekeNiNg 2009

Onderdeel van het door de Directie opgestelde jaarverslag 2009 is de door Deloitte Accountants B.V. 
gecontroleerde jaarrekening 2009. De Raad van Commissarissen kan zich verenigen met dit verslag en 
met de jaarrekening over 2009 en stelt voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de  
jaarrekening 2009 aldus vast te stellen.

divideNd- eN reserveriNgsBeleid

De Raad van Commissarissen heeft het bestaande dividend- en reserveringsbeleid uitgebreid met de 
Directie besproken. In overweging is genomen in welke mate het eigen vermogen versterkt zou kunnen 
worden door dit beleid te wijzigen (bijvoorbeeld door verlaging van de pay-outratio). Geconcludeerd 
werd dat dit niet tot een wezenlijke versterking van het eigen vermogen zou leiden en dat een wijziging 
van het dividend- en reserveringsbeleid het vertrouwen van een aantal aandeelhouders, dat juist het 
aandeel VastNed Retail houdt vanwege het aantrekkelijke dividendrendement, zou kunnen schaden. 
De Raad van Commissarissen heeft derhalve besloten het vigerende beleid, met de volledige uitkering 
van het direct beleggingsresultaat per aandeel, voort te zetten. Een deel van het slotdividend kan als 
stockdividend ten laste van de agioreserve door aandeelhouders worden opgenomen. Om te voldoen 
aan de fiscale voorwaarden voor fiscale beleggingsinstellingen dient ten minste het fiscale resultaat in 
contanten te worden uitgekeerd. In september wordt een interim-dividend uitgekeerd ter hoogte van 
60% van het direct beleggingsresultaat per aandeel over de eerste zes maanden van het boekjaar.  
In mei van het daaropvolgende boekjaar wordt het slotdividend uitgekeerd op basis van het totale 
direct beleggingsresultaat per aandeel over het voorgaande boekjaar.

divideNdvoorstel

De Raad van Commissarissen kan zich verenigen met het voorstel van de Directie om per aandeel de 
navolgende slotuitkering te doen:
–  5% in contanten op de prioriteitsaandelen;
–  een uitkering op de gewone aandelen, na aftrek van het interim-dividend ad € 1,25, ten bedrage van 

€ 2,78 ten laste van de vrij uitkeerbare reserves, waarvan:
 –  € 2,78 in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting, dan wel
 –  € 1,10 in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting, plus een nader te bepalen percen-

tage in aandelen, afhankelijk van de beurskoers, maar een tegenwaarde van € 1,68 benaderend, 
ten laste van de agioreserve zonder inhouding van dividendbelasting. 

Het totale over 2009  uitgekeerde dividend bedraagt hiermee € 4,03 per aandeel.

sameNstelliNg raad vaN commissarisseN

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:
–  Drs. Wouter J. Kolff, voorzitter
–  Mr. N.J. (Klaas) Westdijk MBA, vice-voorzitter
–  Dr. Pieter M. Verboom, voorzitter auditcommissie
–  Jeroen B.J.M. Hunfeld, lid auditcommissie

De curricula vitae van de leden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in het hoofdstuk 
Bestuur en Corporate Governance elders in dit jaarverslag. 
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suBcommissies raad vaN commissarisseN 

De Raad van Commissarissen heeft drie actieve commissies: de auditcommissie, de remuneratie-
commissie en de selectie- en benoemingscommissie. Deze commissies bereiden voorstellen voor die in 
de voltallige Raad van Commissarissen worden besproken en goedgekeurd.

auditcommissie

De auditcommissie heeft in 2009 viermaal vergaderd. De auditcommissie heeft als taak het adviseren 
van de Raad van Commissarissen op financieel terrein. De onderwerpen die het afgelopen jaar aan de 
orde zijn gekomen zijn de financiële rapportage, budgettering, de rol van de externe accountant, fiscaliteit 
en fiscale risico’s, compliance (onder andere de AFM), IFRS, rente- en financieringsrisico’s, de invloed van 
de kredietcrisis op zowel de financiering als de waarde van het vastgoed, verhuur  risico’s, calamiteiten 
en aansprakelijkheidsrisico’s, debiteurenrisico’s, interne controle, IT-systemen, juridische risico’s, de 
opvolging van aanbevelingen van de externe accountant, alsmede de uitkomsten van de controle van 
de externe accountant. Verslagen van de auditcommissie zijn telkens overlegd aan alle leden van de 
Raad van Commissarissen en besproken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen. 
In het kader van de auditcommissievergadering inzake de jaarresultaten heeft de auditcommissie kort 
gesproken met de externe accountant in afwezigheid van de Directie. De heer Verboom is voorzitter 
van de auditcommissie en de heer Hunfeld is lid.

RemuneRatiecommissie

De remuneratiecommissie is geïnstalleerd op het niveau van VastNed Management, aangezien de leden 
van de Directie voor zowel VastNed Retail als voor VastNed Offices/Industrial werkzaam zijn en hun 
bezoldiging een afspiegeling is van hun werkzaamheden voor deze beide fondsen. De remuneratiecom-
missie bestaat uit de heer Westdijk (voorzitter) en de heer Kolff namens VastNed Retail en de heer 
Steenstra Toussaint en de heer Breukink namens VastNed Offices/Industrial. De taak van de remuneratie-
commissie is het adviseren van de Raad van Commissarissen op het terrein van het te voeren bezoldigings-
beleid van de Directie. De commissie heeft in 2009 tweemaal vergaderd. In concreto is gesproken over 
de salariëring van de leden van de Directie voor het jaar 2010 en de mate waarin in 2009 de vooraf 
geformuleerde doelstellingen zijn gehaald. De remuneratiecommissie heeft voorts het in dit jaarverslag 
opgenomen remuneratierapport 2009 opgesteld dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van 21 april 2010 zal worden besproken.

selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie is overeenkomstig de remuneratiecommissie geïnstalleerd op 
het niveau van VastNed Management. De selectie- en benoemingscommissie heeft driemaal vergaderd 
op het terrein van selectie en benoemingen, in concreto over de invulling van de vacature voor CIO.  
De verwachting bestaat dat in de loop van 2010 deze vacature zal worden ingevuld.

mutaties raad vaN commissarisseN

In 2009 heeft geen wijziging in de samenstelling van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden.
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proFielscHets vaN de raad vaN commissarisseN

De profielschets van de Raad van Commissarissen waarborgt dat de Raad van Commissarissen naar 
behoren is samengesteld, inhoudende dat er op basis van aanwezige kennis en ervaring effectief toezicht 
op het door de Directie van de Vennootschap gevoerde bestuur kan worden gehouden. Dit profiel is  
te raadplegen op de website van de Vennootschap en kan worden opgevraagd ten kantore van de  
Vennootschap. De Raad van Commissarissen verklaart dat alle leden onafhankelijk zijn als bedoeld in  
de Code.

rooster vaN aFtredeN

Het rooster van aftreden ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
–  De heer Wouter J. Kolff, 2010 (herkiesbaar)
–  De heer Jeroen B.J.M. Hunfeld, 2011 (herkiesbaar)
–  De heer Pieter M. Verboom, 2012 (herkiesbaar) 
–  De heer N.J. (Klaas) Westdijk, 2012 (niet herkiesbaar)

De statuten voorzien in een beperking van de zittingsduur tot driemaal vier jaar. VastNed Retail handelt 
hiermee in overeenstemming met de Code.

algemeNe vergaderiNg vaN aaNdeelHouders 2010

De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2010 en de daarbij behorende 
aandeelhouderscirculaire zal medio maart 2010 worden gepubliceerd.

persoNeel

De Raad van Commissarissen dankt de Directie en de werknemers voor hun inspanningen en hun loyaliteit 
in het verslagjaar.

Rotterdam, 10 maart 2010
Voor de Raad van Commissarissen,
Drs. Wouter J. Kolff, voorzitter
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verslag vaN  
de directie

In dit verslag wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de economie, de markten waarin VastNed Retail 
actief is, de specifieke ontwikkelingen in de eigen vastgoedportefeuille, duurzaamheid, personeel en 
organisatie, risicomanagement en de financiële gang van zaken.

ecoNomie eN markteN

economie

In 2009 onderging de eurozone als gevolg van de in 2008 ontstane vertrouwenscrisis een forse econo-
mische krimp. De overheidsbegroting is hierdoor in alle landen binnen de eurozone flink uit het lood 
geslagen en bedrijven en particulieren zijn met schuldposities komen te zitten die op enig moment 
gesaneerd moeten worden. In 2009 namen volgens het IMF de opkomende economieën voor het eerst 
een groter deel in van de wereldeconomie dan de oude economieën. De opkomende landen zijn leidend 
geworden voor de wereldwijde economische groei. Daarmee zijn de economische problemen voor de 
oude economieën niet meteen over, want daarvoor moet eerst de stabiliteit in overheidsfinanciën worden 
hersteld en de balansen van bedrijven en particulieren worden gerepareerd. Het zal in 2010 vooral de 
groei van de wereldeconomie zijn, die kan zorgen voor een eerste herstel van de economische groei in 
de eurozone. Binnen de eurozone zal de kracht van dat herstel van land tot land sterk verschillen.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid lijkt in eerste instantie mee te vallen wanneer de historische relatie 
tussen de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in ogenschouw wordt genomen. 
Het aantal gewerkte uren is echter forser teruggelopen. Een deel van de teruggang in de economie 
wordt geabsorbeerd door werktijdverkorting en freelancers. Verwacht mag worden dat de krimp in 
werkgelegenheid zich in 2010 nog doorzet en daarmee van belangrijke invloed is op de consument, naast 
het terugbrengen van de schuldpositie.

V.l.n.r. Arnaud G.H. du Pont, Tom M. de Witte, Reinier A. van Gerrevink en Wim Fieggen
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verslag vaN  
de directie

Een gematigd economisch herstel de komende jaren lijkt het meest waarschijnlijke scenario voor de 
eurozone. Enerzijds doen, zoals eerder aangegeven, de opkomende landen het relatief goed en nemen 
zij het leeuwendeel van de economische groei van de wereldeconomie voor hun rekening, waardoor de 
export de eerste jaren van het economisch herstel de belangrijkste motor van de eurozone zal zijn. 
Anderzijds zal de groei in de interne economie van de eurozone worden tegengehouden doordat er vele 
aanpassingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en op het niveau van financiën van particulieren moeten 
plaatsvinden, voordat er in algemene zin weer sprake kan zijn van gezonde financiële verhoudingen. 
Pas als deze balans hersteld is, mag weer een duidelijke bijdrage aan de groei van de binnenlandse  
economie verwacht worden.

Er zijn duidelijke risico’s ten aanzien van het scenario van een gematigd economisch herstel voor de 
eurozone. Aan de ene kant bestaat de kans op deflatie vanwege de mogelijkheid dat de consument  
voor langere tijd de rem op de uitgaven zet, totdat de persoonlijke financiële balans voldoende is hersteld. 
De hierdoor ontstane deflatie kan weer leiden tot uitstel van bestedingen. Dit houdt het economische 
herstel tegen en kan mogelijk tot een nieuwe crisis leiden. Aan de andere kant is er een gerede kans op 
een forse versnelling in de inflatie vanwege de zeer grootschalige stimulering van de economie van 
overheidszijde, mogelijk sterke prijsstijgingen vanwege de sterk toegenomen vraag naar grondstoffen en 
de bijzonder lage renteniveaus op dit moment. Hoge inflatie en stagnering van de economie kan een 
gevolg zijn.

WinkelmaRkt

De scherpe terugval van de economie volgt op een lange periode van gunstige condities voor de winkel-
markt. De detailhandelsverkoop ontwikkelde zich gunstig doordat de consument in staat was zijn 
schuldpositie op te schroeven door stijgende huizenprijzen en dalende renteniveaus. Winkelbeleggingen 
hebben sinds het begin van de jaren negentig enorm aan populariteit gewonnen, wat de nettoaanvangs-
rendementen structureel heeft doen dalen. De daling van de risicopremie voor winkelbeleggingen werd 
verder mede mogelijk gemaakt door sterk dalende renteniveaus in dezelfde periode. Hierdoor is extra 
vraag naar winkelvastgoed ontstaan doordat beleggers in staat waren tegen lage kosten veel vreemd 
vermogen aan te trekken ter financiering van de beleggingen in het winkelvastgoed. De grote populariteit 
van winkelbeleggingen bij beleggers heeft ook een gunstige invloed gehad op de ontwikkeling van 
nieuw winkelvastgoed. Vele nieuwe projecten werden geëntameerd en gerealiseerd. Vanwege de lange 
doorlooptijd van dit type ontwikkelingsprojecten kwam veel van dit winkelvastgoed pas de laatste 
jaren op de markt.

De detailhandelsverkopen zijn in 2009 fors onder druk komen te staan, omdat de consument zijn uitga-
ven heeft teruggeschroefd. De consumentenbestedingen betreffen naast uitgaven in de detailhandel, 
ook uitgaven aan auto’s, vakanties en dergelijke. De ingezette daling van de huizenprijzen heeft een 
ongunstige invloed op de schuldpositie van de consument en maakt de consument nog terughoudender. 
Het terugbrengen van de schuldpositie heeft eerste prioriteit gekregen bij de consument. Het verleden 
leert dat er een aantal jaren overheen kan gaan voordat de schuldpositie is teruggebracht tot een niveau 
waarbij de consument zich weer comfortabel voelt.

De detailhandelsverkopen via internet groeien al jaren fors en ook in 2009 ontwikkelde de detailhandel 
via het internetkanaal zich gunstig. Wat vooral opvalt, is dat alle segmenten in de detailhandel nu  
goed via het internet verkopen. De groei van de detailhandel op het internet is daarmee een geduchte 
concurrent geworden van de detailhandel via winkels. Aan de ene kant maakt de snelle ontwikkeling 
van breedband het internet populair en aan de andere kant is de acceptatie van kopen via internet 
enorm gegroeid. Succesfactoren zijn prijsconcurrentie, diepe assortimenten en gemak. Webwinkels 
hebben ook het afleveren van de goederen bij de consument goed in de vingers gekregen. Webwinkels 
met een sterke merknaam doen het goed.

Door de gedaalde detailhandelsverkopen, het toegenomen aanbod aan winkelmeters en de sterke  
concurrentie van het internet zijn wijzigingen in vraag naar en aanbod van winkellocaties waarschijnlijk. 
Enerzijds zullen retailers het aantal winkels kritisch onder de loep nemen en overgaan tot sluiting van 
winkels die niet aan bepaalde rendementseisen voldoen. Anderzijds zijn er ook winkelketens op het 
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expansiepad en die zien juist in deze tijd mogelijkheden om een gewilde locatie aan te huren. Op bij de 
consument minder populaire locaties zal de leegstand oplopen.

Hoewel het economische klimaat tegenzit, blijven de succesfactoren van winkelvastgoed onveranderd. 
De belangrijkste zijn de locatie van het winkelobject en het succes van de retailer. Andere succesfactoren 
zijn de economische groei van het verzorgingsgebied en het inkomensniveau en -groei bij de consu-
menten. In toenemende mate is ook de demografie van het verzorgingsgebied van belang. Grotere  
steden hebben een gunstiger opbouw van de demografie en dat maakt de economie in die steden  
over het algemeen dynamischer en dat heeft een sterke aantrekkingskracht op mensen. Verschillen  
in succesfactoren bepalen de kracht van een winkellocatie en daarmee hoe zwaar de terugval in detail-
handelsbestedingen een winkellocatie zal treffen. Een vastgoedportefeuille van goede kwaliteit is veer-
krachtig. VastNed Retail focust op het verminderen van de grootste specifieke risico’s door objecten 
met een matige concurrentiepositie te verkopen. Bij de verwerving van nieuwe winkelobjecten staat 
een goede concurrentiepositie van het winkelvastgoed altijd centraal. Het beleid van voortdurende  
verbetering met behoud van een goede spreiding binnen de vastgoedportefeuille over de landen en 
aantallen objecten zal worden voortgezet.

De gedaalde waarden van winkelbeleggingen, samen met de sterk gedaalde renteniveaus, heeft de  
risicopremie voor winkelbeleggingen sterk doen toenemen. Het krachtige herstel van de aandelen-
markten en de sterk gestegen obligatieprijzen maken winkelbeleggingen weer aantrekkelijk. De totale 
omvang van alle transacties op de vastgoedbeleggingsmarkt is dan ook in de tweede helft van 2009 
gestegen. Er is veel belangstelling voor winkelvastgoed van goede tot zeer goede kwaliteit. Een verdere 
toename van de totale omvang van de transacties in 2010 is waarschijnlijk, zo ook een mogelijke stabili-
satie van de waardeniveaus. 

vastgoedporteFeuille

inleiding

Om de vastgoedportefeuille van VastNed Retail en zijn performance in 2009 te beoordelen is een tweetal 
aspecten van belang. Het eerste aspect betreft de ontwikkeling op operationeel niveau. Zoals in het 
hoofdstuk Profiel en strategie is aangegeven, is de vastgoedbelegger op lange termijn afhankelijk van 
de resultaten van de retailers. Omzet- en winstcijfers in de detailhandelssector staan onder druk, waardoor 
huurders scherper naar huurniveaus kijken. Deze zelfde huurders zijn afhankelijk van de specifieke locatie 
van het winkelvastgoed, dat nog steeds schaarste kent. Voorts is de vastgoedportefeuille van VastNed 
Retail, mede als gevolg van beschermende huurwetgeving, in het algemeen tegen niet tegen de aller-
hoogste huurniveaus verhuurd. Dit, alsmede de langjarige huurcontracten, biedt momenteel bescher-
ming tegen drastisch dalende cash flows. Het tweede aspect is de appreciatie van winkelvastgoed door 
beleggers. Het afgelopen jaar stelden beleggers hogere rendementseisen. Dit werd gereflecteerd in 
lagere taxaties van de vastgoedbeleggingen. In alle vier de kwartalen waren de waardemutaties gemid-
deld genomen negatief. Het percentage waarmee de vastgoedportefeuille in waarde daalde, werd door 
de kwartalen heen minder. Een ontwikkeling die ook op de investeringsmarkten waarneembaar is.

Net als in voorgaande jaren was de verslaglegging in 2009 en de mate van transparantie daarvan een 
belangrijk thema. In dit jaarverslag is wat betreft de vastgoedrapportage aansluiting gevonden bij  
de best-practicebepalingen zoals die zijn geformuleerd door de brancheorganisaties IVBN en EPRA. 

objecten

De vastgoedportefeuille bestaat voor 43% uit individuele winkelobjecten (binnenstadswinkels).  
Tevens wordt er belegd in kleine en middelgrote, plaatselijk goed ingebedde winkelcentra (40%) en groot-
schalige detailhandelsvestigingen (16%). Ultimo 2009 bestond de totale vastgoedportefeuille in exploitatie 
uit 567 objecten (ultimo 2008: 598). Het bezit is over zes landen gespreid en heeft een totaal verhuurbare 
oppervlakte van 673.074 vierkante meter (ultimo 2008: 699.006 vierkante meter). De boekwaarde van de 
vastgoedportefeuille in exploitatie was € 1.836,1 miljoen ultimo 2009 (ultimo 2008: € 1.967,2 miljoen).
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bezettingsgRaad

Een van de belangrijkste parameters om te bepalen of de vastgoedportefeuille goed presteert is de bezet-
tingsgraad en de mate waarin wederverhuur plaatsvindt tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dankzij een 
actieve verhuurstrategie is de bezettingsgraad, ondanks het economisch klimaat en het afnemende 
consumentenvertrouwen, redelijk op peil gebleven. De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille 
in exploitatie bedroeg in 2009 gemiddeld 96,8% (2008: 97,9%). De bezettingsgraad ultimo 2009 bedroeg 
95,5% (ultimo 2008: 97,8%). Deze daling is met name veroorzaakt door het aflopen van de huurgarantie 
van de Lille-portefeuille, de moeilijke marktomstandigheden waarin de Spaanse vastgoedportefeuille 
zich bevindt en een recent leeg verworven object in Istanbul. De eindejaarsbezettingsgraad wordt 
berekend door de contracthuur aan het eind van het jaar plus de contracthuur van de leegstaande units 
die reeds verhuurd maar nog niet feitelijk betrokken zijn te delen door de theoretische huuropbrengsten 
van de vastgoedportefeuille per jaareinde. De verdeling van de bezettingsgraad verdeeld over de landen 
is aangegeven op pagina 30.

De mutaties in de bezettingsgraad worden grotendeels bepaald door het aantal contracten dat is afgeslo-
ten met nieuwe huurders en het aantal vertrekkende huurders. In 2009 werden in de kernlanden 98 
nieuwe verhuringen (verhuring van leeggekomen winkelruimten of binnenkort leegkomende ruimten 
aan een nieuwe huurder) gerealiseerd die € 4,7 miljoen op jaarbasis aan huurinkomsten vertegenwoor-
digden en vertrokken er 118 huurders, hetgeen € 6,8 miljoen aan huurinkomsten vertegenwoordigde.

indexeRing

Vrijwel alle huurcontracten bevatten een inflatiecompensatieclausule of een vaste verhoging, meestal 
op basis van de CPI, behalve in de Franse vastgoedportefeuille, die gebaseerd kan zijn op de plaatselijke 
bouwkostenindex dan wel op basis van een mix van de CPI, detaillistenprijzen en de plaatselijke bouw-
kostenindex. 

veRhuuRactiviteit

Zoals eerder aangegeven is in 2009 een groot aantal contracten met nieuwe huurders afgesloten. 
Echter, het geheel aan verhuurtransacties omvat meer. De verhuuractiviteiten zijn te onderscheiden in 
nieuwe verhuringen en huurvernieuwingen. De eerste categorie behelst de, eerder besproken, verhuur 
van leeggekomen of binnenkort leegkomende ruimten aan nieuwe huurders en de tweede categorie 
behelst het afsluiten van nieuwe contracten met bestaande huurders. Hierbij worden huurcontracten 
die in 2009 getekend zijn in aanmerking genomen, ook als de ingangsdatum van het contract na 2009 
is. Er werden nieuwe huurcontracten afgesloten in de kernlanden van VastNed Retail tegen bruto top-line 
huren van gemiddeld 7,0% boven het oude huurniveau (2008: 13,0%). Rekening houdend met de  
huur incentives, wat relevant is voor toekomstige resultaten, werden de nieuwe huurcontracten 
 gemiddeld 1,0% boven het oude huurniveau afgesloten (2008: 8,0%). De totale verhuuractiviteit bedroeg 
€ 10,8 miljoen aan nieuwe of herziene huurcontracten. Uitgedrukt in een percentage van de theoretische 
brutohuuropbrengsten in de kernlanden bedroeg dit 8,1% (2008: 7,4%).

huuRincentives 

Huurincentives zoals huurvrije perioden, huurkortingen en andere betalingen of bijdragen aan de huurder 
namen toe tot 1,6% van de brutohuuropbrengsten (2008: 1,2%). Deze toename hield hoofdzakelijk verband 
met toegenomen huurincentives in de Spaanse vastgoedportefeuille. Met inachtneming van de huur-
incentives die daadwerkelijk aan 2009 toerekenbaar zijn zonder toepassing van zogenoemde straightli-
ning (kasbasis) is de stijging nog iets sterker, te weten van 0,9% in 2008 naar 1,6% in 2009.
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huuRdeRs

VastNed Retail verhuurt haar objecten aan een groot aantal huurders. Het totaal aantal huurders in  
termen van huurcontracten, exclusief huurders van appartementen, bedroeg ultimo 2009 1.648. 
Een overzicht van de grote huurders is weergegeven in de tabel op pagina 31. Geen van de huurders is der-
mate dominant dat de omvang van de huurinkomsten voor VastNed Retail een belangrijk risico inhoudt. 
In deze lijst wordt uitgegaan van retailconcerns, welke in een aantal gevallen met diverse formules in de 
vastgoedportefeuille van VastNed Retail vertegenwoordigd zijn.

maRkthuuR

Gemiddeld was de vastgoedportefeuille van VastNed Retail ultimo 2009 verhuurd tegen 99,6% van de 
markthuur. Voor deze berekening zijn de markthuren, zoals afgegeven door onafhankelijk taxateurs, 
vergeleken met de theoretische huuropbrengst van de vastgoedportefeuille. Deze theoretische huurop-
brengst bestaat uit de brutohuuropbrengsten ultimo 2009, inclusief mall income en de geschatte omzet- 
afhankelijke huur, vermeerderd met leegstand tegen markthuurniveau. Deze beperkte onderverhuur is 
de resultante van situaties van over- en onderverhuur in diverse landen. 

expiRatie van huuRcontRacten

VastNed Retail is actief in zes landen met in ieder land verschillende soorten huurovereenkomsten en 
verschillen in looptijd op grond van lokale wettelijke regelingen en gebruiken. In grafiek op pagina 32 
zijn de expiratiedata van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De gemiddelde looptijd 
bedraagt 6,4 jaar (ultimo 2008: 6,0 jaar). Na afloop van de huurcontracten is er vaak een mogelijkheid 
tot huuraanpassing in het voordeel van VastNed Retail. Indien rekening wordt gehouden met de duur 
tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid van de zijde van de huurder bedraagt de looptijd van de huur-
contracten gemiddeld 3,0 jaar (ultimo 2008: 3,1 jaar). VastNed Retail kent een goede spreiding in de 
expiratiedata van de huurcontracten.

aankopen

In 2009 vond een beperkt aantal acquisities plaats in Frankrijk en Turkije voor een totaalbedrag van  
€ 9,9 miljoen. Hieronder volgt een overzicht van deze acquisities:

Stad, adres  Investeringsvolume NAR in %

  (x € 1 miljoen)

   

Frankrijk, Limoges

Centre Commercial ‘Limoges Corgnac’ (winkelunit) 0,4 6,1

Turkije, Istanbul

Istiklal Caddesi 119  5,3 6,4

Bahariye Caddesi 58  2,5 7,9

Bahariye Caddesi 66/B  1,7 7,5

   

Totaal 	 9,9	 7,0
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opgeleveRde vastgoedbeleggingen in Renovatie

In 2009 werd een winkelunit in het winkelcentrum Montigalá in Badalona van 2.589 vierkante meter na 
renovatie in exploitatie genomen. De waarde van deze unit bedroeg ten tijde van het in exploitatie 
nemen € 3,6 miljoen.

opgeleveRde vastgoedbeleggingen in pijplijn

In 2009 vond de oplevering plaats van een tweetal pijplijnprojecten in Nederland en Frankrijk. Deze 
projecten werden verworven voor € 24,1 miljoen. Dit betrof de volgende objecten:

Stad, adres  Investeringsvolume NAR in %

  (x € 1 miljoen)

   

Nederland, Lelystad

De Promesse, Wisselplein  17,6 5,9

Frankrijk, Thoiry

Centre Commercial Val Thoiry  6,5 6,1

   

Totaal 	 24,1	 6,0
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veRkopen

De verkopen in 2009 bedroegen € 60,1 miljoen en vonden plaats in Nederland, Frankrijk en België.  
Met deze verkopen heeft VastNed Retail haar risico-rendementsprofiel verbeterd. Het ging om de volgende 
objecten:

   Bedrag

 (x € 1 miljoen, 

 na verkoopkosten)

   

Nederland
Binnenstadswinkelportefeuille bestaande uit:   35,3

Amsterdam, Reguliersdwarsstraat  95-97

Apeldoorn, Adelaarslaan 86-146 / Talingweg 54

Arnhem, Koningstraat 14-15/Beekstraat 98 /Klarestraat 21-27

Bodegraven, Kerkstraat 22-24

Den Haag, Fahrenheitstraat 567-571

Deventer, Lange Bisschopstraat 7

Dordrecht, Voorstraat 276 /Vriesestraat 1

Geldermalsen, Geldersestraat 15 en ’t Hooghuys 1-6

Harmelen, Dorpsstraat 152-154 en 154a-154f

Heemstede, Binnenweg 167/Binnendoor 1-13 en Binnenweg 181/Binnendoor 6

Kerkrade, Hoofdstraat  13 

Rotterdam, Noordmolenstraat 57-59 en Korte Hoogstraat 15 

Stadskanaal, Europaplein  53 

Utrecht, Rijnlaan 6

Venlo, Vleesstraat  74 

Vianen, Voorstraat  84 

Wageningen, Stadsbrink 2-42 en 69-71 

Zaandam, Westzijde 24-30 en 86

Overige
Apeldoorn, De Eglantier 409   0,2

Eindhoven, Franz Leharplein3-7/Willaertplein 12 en 13  1,7

 Eindhoven, Frederiklaan 108-110 /Schootsestraat 101-109  1,7

Enschede, Boulevard 1945 nr. 372   2,5

Krimpen a/d IJssel, Brink 1-7   2,1

Schoorl, Heereweg 3-5/Duinvoetweg 2-4   3,4

Soest, Dillenburglaan 2 /Van Weedestraat 141-149   3,3

Frankrijk
Lille, Rue du Curé Saint Etienne 70 (overige)   0,3

Lille, Rue Faidherbe 52 (appartement)   0,2

Lille, Rue Léon Thiriez 104 (appartement)   0,1

Lille, Rue Thiers 37-43 (overige)   < 0,1

België
Bastenaken, Rue de Marche 104   0,2

Olen, Lammerdries 6   6,9

Overijse, Hengstenberg 111-113   0,5

Vilvoorde, Leuvensestraat 43 (appartementen)   1,7

   

Totaal 	 	 60,1

Na aftrek van verkoopkosten werd er op deze verkopen een verkoopwinst verantwoord van € 2,2 miljoen.
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WaaRdemutaties vastgoedbeleggingen

VastNed Retail laat haar vastgoedportefeuille elk kwartaal taxeren. Hiermee wordt waardevolle informatie 
over ontwikkelingen in de markt verkregen en is het mogelijk benodigde acties te ondernemen om de 
belangen van aandeelhouders te beschermen.

Na een periode van stijgende vastgoedwaarden trad in 2008 een trend van waardedalingen in die heeft 
voortgeduurd tot en met het vierde kwartaal 2009. Gedurende 2009 was een afzwakking van de waar-
dedalingen waarneembaar. Taxatiewaarden geven de rendementseisen van beleggers, markthuurniveaus, 
feitelijke huurniveaus en looptijden van contracten weer. De stijging van de rendementseisen is naar de 
mening van de Directie tot staan gekomen, hetgeen ook wordt ervaren in de diverse investeringsmarkten 
voor vastgoed. Daarnaast bestaat er onzekerheid met betrekking tot toekomstige huurniveaus. Zoals 
hierboven aangegeven, is de vastgoedportefeuille van VastNed Retail gemiddeld fractioneel onder  
het marktniveau verhuurd, hetgeen een daling van de huurniveaus over een brede linie onwaarschijnlijk 
maakt. In individuele gevallen kan bij wederverhuur de nieuwe huur onder het oude huurniveau 
terechtkomen of zal de huurverbetering beperkt blijven.

De waardemutaties van de totale vastgoedportefeuille als gevolg van de taxaties door onafhankelijke 
taxateurs en interne taxaties lieten een totale waardemutatie zien van € 147,5 miljoen negatief (2008: 
€ 122,6 miljoen negatief). Het theoretische nettorendement op de vastgoedportefeuille (de theoretische 
nettohuuropbrengsten, gecorrigeerd voor niet doorberekende servicekosten en voorzieningen voor 
dubieuze debiteuren, gedeeld door de taxatiewaarde van de vastgoedportefeuille) bedroeg ultimo 2009 
6,7% tegen 6,3% een jaar eerder. Zie ook het overzicht van de waardemutaties van de vastgoed-
beleggingen op pagina 31.

taxatiemethodiek

De vastgoedportefeuille van VastNed Retail wordt viermaal per jaar getaxeerd. De grotere objecten, met 
een (verwachte) waarde van minimaal € 2,5 miljoen, maken ongeveer 75% van de vastgoed portefeuille 
uit en worden elk kwartaal door internationaal gerenommeerde taxateurs getaxeerd (zie het elders in 
dit jaarverslag opgenomen overzicht Vastgoedportefeuille 2009). De kleinere objecten (< € 2,5 miljoen) 
worden, evenwichtig over de kwartalen gespreid, éénmaal per jaar extern getaxeerd. Na de externe 
taxatie worden deze objecten de volgende drie kwartalen intern getaxeerd. VastNed Retail draagt er 
zorg voor dat de taxateurs de beschikking hebben over alle relevante informatie om tot een goed 
 afgewogen oordeel te komen.
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totaalreNdemeNt per jaar in % 
Bron: Global Property Research (GPR), Bloomberg
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sector-
spreidiNg 
totale vastgoedportefeuille in %

Binnenstadswinkels 43

Winkelcentra 40

Perifere detailhandelsvestigingen 16

Overige 1

geograFiscHe spreidiNg 
vastgoedporteFeuille in %

Nederland 38

Spanje 22

Frankrijk 21

België 16

Turkije 2

Portugal 1

BraNcHe- 
verdeliNg 
totale vastgoedportefeuille in %

Food 19

Non-food 60

Huis en tuin 9

Overige 12
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 Ultimo  Gemiddeld  Gemiddeld

 2009  2009  2008

     

Nederland 98,1  98,1  98,4

Spanje 92,3  93,9  96,6

Frankrijk 92,4  96,8  98,4

België 99,1  99,3  99,2

Turkije 84,8  80,3  85,5

Portugal 100,0  100,0  100,0

Totaal 95,5	 	 96,8	 	 97,9

 2009 2008 2009 2008

 werkelijk werkelijk IFRS IFRS

     

Nederland (0,3) (0,3) (0,6) (0,5)

Spanje (3,7) (0,9) (3,7) (2,2)

Frankrijk (1,5) (1,3) (1,3) (1,7)

België (1,3) (1,6) (1,2) (1,0)

Turkije – – – –

Portugal – – – –

Totaal (1,6)	 (0,9)	 (1,6)	 (1,2)

 Nieuwe verhuringen Huurvernieuwingen Verhuuractiviteit

   

 Mutatie Volume Mutatie Volume Mutatie Volume

      

Nederland 1,9 3,3 16,0 1,0 5,2 4,3

Spanje (4,8) 5,2 1,2 3,5 (2,4) 8,7

Frankrijk 20,4 0,9 0,5 12,2 2,0 13,1

België 32,3 4,8 16,0 4,9 24,1 9,7

Turkije – – – – – –

Portugal – – – – – –

Totaal 7,0	 3,5	 4,5	 4,6	 5,6	 8,1

BezettiNgsgraad in %

HuuriNceNtives in %

verHuuractiviteit in %
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     Theoretische Percentage van

     brutohuur- de theoretische 

     opbrengsten brutohuur- Aantal

   Huurders   (x € 1.000,-) opbrengsten units

    

 1  H&M 7.760 5,8 13

 2  Auchan  3.715 2,8 11

 3  Inditex  3.522 2,6 22

 4  Metro  2.723 2,0 8

 5  Blokker  2.210 1,6 25

 6  A.S. Waton  2.106 1,6 25

 7  Ahold  2.074 1,5 9

 8  Eroski  1.848 1,4 1

 9  Armand Thiery  1.710 1,3 10

 10  Maxeda   1.671 1,2 10

tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009

 Nederland Spanje Frankrijk België Turkije Portugal Totaal

       

Waardemutaties	(x € 1 miljoen)	 	 	 	 	 	 	

1e kwartaal 2009 (7,1) (31,0) (22,6) 1,5 0,2 (0,8) (59,8)

2e kwartaal 2009 (10,7) (37,3) (2,7) (3,4) (0,3) – (54,4)

3e kwartaal 2099 (2,2) (12,8) (0,9) 1,3 0,5 – (14,1)

4e kwartaal 2009 (3,9) (9,1) (7,2) (1,1) – (0,2) (19,2)

       

Totaal 2009 (23,9) (90,2) (33,4) (0,5) (0,4) (1,0) (147,5)

Totaal 2008 (5,6) (78,5) (46,5) 10,4 (0,5) (1,9) (122,6)

       

Netto	theoretische	rendementen	in %	 	 	 	 	 	 	

Ultimo 2009 6,2 7,8 6,6 6,5 5,8 9,3 6,7

Ultimo 2008 6,0 6,8 6,4 6,5 5,3 7,8 6,3

waardemutaties 
vastgoedBeleggiNgeN
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–

expiratiedata 
HuurcoNtracteN 
vastgoedportefeuille in %

Expiratiedata respectievelijk verlengdata (gewogen naar brutohuur-

opbrengsten). De gemiddelde looptijd bedraagt op basis van ‘first break’ 

3,0 jaar en op basis van ‘end contract’ 6,4 jaar.

50

40

30

20

10

0

Expiraties ‘first break’

Expiraties ‘end contract’

   (Over)-

 Theoretische  onderhuur

 jaarhuur Markthuur (in %)

   

Nederland 49,1 50,2 2,2

Spanje 34,4 32,3 (6,4)

Frankrijk 27,7 28,4 2,4

België 21,2 21,8 2,5

Turkije 2,0 2,4 20,0

Portugal 1,1 0,9 (27,8)

   

Totaal 135,5	 136,0	 0,4

(over)- oNderHuur x € 1 miljoen
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economie

De Nederlandse economie heeft een sterke oriëntatie op de wereldhandel. Het wel en wee van de 
wereldhandel vertaalt zich direct in de groei van de economie. In 2009 is de Nederlandse economie dan 
ook hard getroffen met een terugval van 4%, harder dan de economieën van de andere kernlanden  
van VastNed Retail. Inclusief de verwachte economische groei voor 2010 van 1,2% komt de gemiddelde 
groei over de laatste vijf jaar echter uit op 1,2%, beter dan de andere drie kernlanden die op een gemid-
delde groei van 0,9% blijven steken. Ook het werkloosheidcijfer is relatief gunstig met een verwachte 
6% van de beroepsbevolking in 2010. Het verwachte overheidstekort valt mee met een kleine 6% van 
het BNP in 2010. 

Voor de particuliere consumptie zijn de verwachtingen voor 2010 onveranderd. Over een periode van 
vijf jaar is de consumptie per saldo ook niet gegroeid. De hypotheekschuld in Nederland bedraagt 100% 
van het BNP en is daarmee verreweg het hoogste van de kernlanden. Daar staat tegenover dat de voor-
zieningen voor pensioenen goed zijn geregeld via externe pensioenfondsen, zodat het eigen vermogen 
van minder belang is voor de totale pensioenvoorziening. Huizenprijzen zijn de laatste vijf jaar gematigd 
gestegen met een kleine correctie aan het einde van deze periode. De bouwproductie van nieuwe huizen 
lag in diezelfde periode op een laag niveau. Risico’s in de huizenmarkt zijn vooral de relatief hoge hypo-
theekschuld in relatie tot een stijgende werkloosheid. 

De export is de drijvende kracht achter de economische groei van Nederland in 2010. Voor 2011  
en latere jaren zijn de vooruitzichten nog onzeker. De consument zal zich in elk geval terughoudend 
opstellen en gericht zijn op het verbeteren van de persoonlijke financiële situatie.

WinkelmaRkt

In 2009 zijn de detailhandelsbestedingen sterk onder druk komen te staan door stijgende werkloosheid 
en dalende huizenprijzen. De toename van de werkloosheid lijkt mee te vallen, maar het is nog onduide-
lijk of de tijdelijk gesubsidieerde werktijdverkorting ook haar doel heeft bereikt. De onzekerheid over 
werkgelegenheid en de waarde van de eigen woning houden de consument in de greep. Het consumen-
tenvertrouwen is in 2009 gezakt beneden het niveau van de ernstige recessie begin tachtiger jaren.  
De bereidheid tot het doen van grote aankopen is ook tot een dieptepunt gezakt, maar relatief minder 
sterk dan in Europa als geheel.

In de detailhandel is prijsconcurrentie weer aan de orde van de dag. Voeding doet het relatief goed, vooral 
omdat uit eten gaan deels is ingeruild voor het etentje thuis. De consolidatie in de foodsector zet zich 
voort. Albert Heijn is onbetwist marktleider en heeft het aantal winkels kunnen uitbreiden door winkels 
over te nemen van andere supermarktketens in de sector. Super de Boer is overgenomen door Jumbo, 
een succesvolle supermarktformule met tot op heden een relatief klein marktaandeel. In de kledingsec-
tor is Primark, een winkelformule met modieuze kleding tegen zeer lage prijzen, succesvol en op het 
expansiepad. Voor de winkelsector als geheel zijn er tegelijkertijd tendensen van rationalisatie van  
vastgoedkosten en expansie te zien. Gezien de grote hoeveelheid winkelruimte per inwoner mag verwacht 
worden dat mindere winkellocaties het steeds moeilijker zullen krijgen.

De beleggingswaarde van Nederlandse winkelvastgoed is gedaald, maar toch relatief goed overeind geble-
ven in vergelijking tot andere Europese landen. Verscheidene winkelportefeuilles zijn van eigenaar verwis-
seld. Aan het einde van 2009 is vooral de vraag naar kwalitatief goed winkelvastgoed toegenomen door 
meer activiteit van met name institutionele beleggers. Dit zal zich naar verwachting in 2010 doorzetten. 

NederlaNd
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de nedeRlandse vastgoedpoRtefeuille

Objecten
Met 38% van de vastgoedportefeuille in exploitatie is het grootste deel van de totale vastgoedportefeuille 
van VastNed Retail in Nederland gelegen. De Nederlandse vastgoedportefeuille kenmerkt zich door een 
groot aantal objecten (319) en een groot aantal huurders (710, exclusief huurders van appartementen). 
Het grootste deel bestaat uit binnenstadswinkels (61%). Een kleiner deel bestaat uit winkelcentra (27%), 
perifere detailhandelsvestigingen (11%) en overig (1%).

Bezettingsgraad 
De Nederlandse vastgoedportefeuille was goed verhuurd met een gemiddelde bezettingsgraad van 
98,1% in 2009 (2008: 98,4%). De bezettingsgraad bedroeg ultimo 2009 eveneens 98,1% (2008: 98,3%). 
De leegstand kan als frictieleegstand worden aangemerkt. Waar mogelijk wordt steeds naar verdere 
verbetering gestreefd van huurniveaus en de kwaliteit van de huurders. Hiermee kan de bezettingsgraad 
op lange termijn worden gewaarborgd. 

Indexering
De lopende contracten werden in 2009 gemiddeld met 2,3% geïndexeerd.

Verhuuractiviteit
VastNed Retail’s Nederlandse vastgoedportefeuille bestaat uit objecten van goede kwaliteit en de markt 
kenmerkt zich door schaarste aan deze kwaliteit. Dit legt een basis onder de bestaande huurniveau’s en 
biedt in voorkomende gevallen mogelijkheden tot verdere huurverbetering. Actief assetmanagement is 
essentieel om dit te realiseren. VastNed Retail hanteert in dit kader een zeer actieve benadering, waarbij 
in voorkomende gevallen zittende huurders kunnen worden uitgekocht om te worden vervangen door 
beter presterende retailers tegen aantrekkelijkere huurvoorwaarden. Het volume van huurvernieuwingen 
en huurherzieningen bedroeg € 2,1 miljoen, oftewel 4,3% van de theoretische huuropbrengsten, waarbij 
contracten gemiddeld 5,2% boven het oude huurniveau werden afgesloten.

Belangrijke nieuwe verhuringen in 2009 waren: KPN Telecom voor 113 vierkante meter aan de Lange 
Elisabethstraat 6 te Utrecht, schoenenmodezaak The Company voor 229 vierkante meter aan 
de Steenweg 9 te Utrecht, 315 vierkante meter aan biologische supermarkt Puur en 310 vierkante 
meter aan discount kledingketen Wibra, beide in winkelcentrum Het Rond in Houten en Escada voor  
80 vierkante meter aan Noordeinde 48 te Den Haag. De nieuwe verhuringen bedroegen in totaal 
€ 1,6 miljoen oftewel 3,3% van de theoretische brutohuuropbrengsten (2008: 3,5%). Deze vonden 
gemiddeld plaats 1,9% boven het oude huurniveau (2008: 14,4%). Het volume van huurvernieuwingen 
bedroeg € 0,5 miljoen oftewel 1,0% van de theoretische huur opbrengsten (2008: 1,1%). Deze verhuringen 
vonden gemiddeld 16,0% boven het oude huurniveau plaats (2008: 9,6%). Voorbeelden van huurver-
nieuwingen zijn: modeketen Duthler voor 518 vierkante meter aan de Hoofdstraat 40 te Veenendaal en 
schoenenspecialist Scapino voor 1.386 vierkante meter aan de Nieuwstad 57 te Doetinchem.

Huurincentives
Ondanks de ontwikkelingen in de verhuurmarkt bleef de toekenning van huurincentives in de Nederlandse 
vastgoedportefeuille beperkt tot 0,6% (2008: 0,5%) van de brutohuuropbrengsten. Zonder toepassing 
van straightlining (kasbasis) bleven de huurincentives stabiel rond de 0,2%. Een vrij bescheiden niveau van 
huurincentives is in Nederland gebruikelijk.

Huurders
De 10 grootste huurders maken 23,4% van de totale Nederlandse huursom uit. Deze huursom is bovendien 
afkomstig uit 91 winkelunits, waarmee een goede spreiding is gewaarborgd.

Markthuur
Gemiddeld is de Nederlandse vastgoedportefeuille 2,2% onder het marktniveau verhuurd.
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Expiratiedata van huurcontracten
Het expiratieschema van de huurcontracten biedt een goede balans van risicospreiding en kansen.  
Een overzicht van de ultimo 2009 bestaande huurovereenkomsten is te vinden in de grafiek op pagina 38. 
De gemiddelde looptijd de tot einddatum van het contract is 4,2 jaar (ultimo 2008: 4,3 jaar), hetgeen 
gelijk is aan de gemiddelde looptijd tot de eerste opzeggingsmogelijkheid.

Aankopen 
In 2009 hebben geen aankopen plaatsgevonden. 

Verkopen 
Het totaal aan verkopen bedroeg € 50,2 miljoen en bestond grotendeels uit de verkoop van een porte-
feuille non-core assets medio juni 2009. Deze portefeuille bestond uit 21 objecten met totale 
brutohuur opbrengsten van circa € 2,6 miljoen. De opbrengst van deze verkoop bedroeg € 35,3 miljoen, 
hetgeen aantoont dat er een goede investeringsmarkt is voor dergelijke objecten. Daarnaast zijn nog 
zeven objecten verkocht voor in totaal € 14,9 miljoen, waarmee het risico-rendementsprofiel van de 
vastgoedportefeuille verder is verbeterd.

In exploitatie genomen vastgoedbeleggingen in pijplijn 
VastNed Retail heeft in december 2009 de verwerving van de binnenstedelijke ontwikkeling ‘De Promesse’ 
aan het Wisselplein te Lelystad afgerond. Deze ontwikkeling is voor € 17,6 miljoen verworven en is 
gelegen in het A1-winkelgebied van Lelystad. Het beslaat in totaal 7.350 vierkante meter en biedt  
huisvesting aan succesvolle retailformules zoals Hennes & Mauritz, Perry Sport, parfumerieketen 
Douglas, elektronicaketen BCC, schoen- en modespecialist Scapino en een vestiging van Nederlands 
tweede restaurantketen, La Place. De meeste huurcontracten zijn voor een periode van 10 jaar afgesloten. 
De niet verhuurde units worden als vastgoedbelegging in pijplijn voor een waarde van € 2,4 miljoen  
in aanmerking genomen. De totale jaarlijkse huuropbrengsten zullen, bij volledige verhuur, circa  
€ 1,2 miljoen bedragen. Per ultimo 2009 is het object gewaardeerd tegen een netto yield van 5,9%.

Vastgoedbeleggingen in pijplijn 
 Houten, Achterom 1-5 en Spoorhaag 130-134 
Naast winkelcentrum Het Rond in Houten bezit VastNed Retail twee kantoorgebouwen die mogelijk 
interessant zijn voor toekomstige winkeluitbreidingen. Het belegd vermogen bedroeg per 31 december 
2009 € 2,8 miljoen. 

Houten, Onderdoor 4
Naast de uitbreiding van winkelcentrum Het Rond met winkelunits is ook een bioscoop met naastgelegen 
horeca-unit in het centrum ontwikkeld. De investering zal naar verwachting circa € 3,0 miljoen bedragen 
en de huuropbrengsten € 0,2 miljoen per jaar. Per 31 december 2009 werd de waarde van het object 
intern vastgesteld op € 2,4 miljoen. Oplevering van dit object vindt in de loop van het eerste halfjaar 
2010 plaats.

Hendrik-Ido-Ambacht, winkelcentrum ‘Hoog Ambacht’
Het in aanbouw zijnde winkelcentrum in Hendrik-Ido-Ambacht bedient de nieuwe woonwijk  
De Volger landen en heeft een verhuurbaar oppervlak van 7.745 vierkante meter en 61 privé- en  
328 openbare parkeerplaatsen. Het centrum zal typische wijkvoorzieningen aanbieden waaronder een 
tweetal  supermarkten. Oplevering zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede halfjaar van 2010. 
De koopovereenkomst is gesloten onder voorwaarde van een door de projectontwikkelaar te realiseren 
voorverhuurpercentage van 70%. De verwachte huurinkomsten bedragen circa € 1,4 miljoen per jaar. 
De geschatte aankoopprijs inclusief aankoopkosten bedraagt circa € 22,3 miljoen. Per 31 december 
2009 werd de waarde van het object intern vastgesteld op € 19,5 miljoen.

Waardemutaties vastgoedbeleggingen
De waardemutaties van de Nederlandse vastgoedportefeuille bedroegen € 23,9 miljoen negatief  
(2008: € 5,6 miljoen negatief). Het nettorendement kwam per 31 december uit op 6,2% (ultimo 2008: 
6,0%).
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    Theoretische  Bezettings- 

   Taxatie- brutohuur- graad Aantal

  Per 31 december 2009 (x € 1.000,-) waarde opbrengsten (in %) huurders

      

 1 Roermond, Schaarbroekerweg 14-58  53.750   3.832   97,0  17

 2 Houten, winkelcentrum ‘Het Rond’ *  45.995   6.518   99,7  113

 3 Den Haag, centrum  30.342   1.907   95,8  26

 4 Utrecht, centrum  29.166   1.776   100,0  24

 5 Amsterdam, centrum  24.027   1.294   100,0  13

 6 Lelystad, centrum  19.599   1.404   100,0  11

 7 Amsterdam, Buikslotermeerplein  19.337   1.210   100,0  3

 8 Breda, centrum  16.132   1.002   93,8  10

 9 Nijmegen, centrum  13.365   904   100,0  13

 10 Winterswijk, centrum  11.362   859   96,3  11

      

  Totaal 263.075	 20.706	 98,5	 241

 * Waarde op basis van 50% aandeel in winkelcentrum ‘Het Rond’.

NederlaNd 
top 10  
oBjecteN 
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009 

NederlaNd

     Theoretische Percentage van

     brutohuur- de theoretische 

     opbrengsten brutohuur- Aantal

   Huurders   (x € 1.000,-) opbrengsten units

    

 1  Ahold 2.074 4,2 9

 2  A.S. Watson 1.679 3,4 19

 3  Blokker 1.679 3,4 17

 4  Maxeda 1.485 3,0 7

 5  Jumbo 1.086 2,2 6

 6  Macintosh 913 1,9 14

 7  Sperwer 810 1,6 5

 8  Etam 633 1,3 5

 9  Schuitema 591 1,2 4

 10  Charles Vögele 567 1,2 5
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expiratiedata 
HuurcoNtracteN 
vastgoedportefeuille in %

Expiratiedata respectievelijk verlengdata (gewogen naar brutohuur-

opbrengsten). De gemiddelde looptijd bedraagt zowel op basis van  

‘first break’ als op basis van ‘end contract’ 4,2 jaar.

Expiraties ‘first break’

Expiraties ‘end contract’
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009 
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Binnenstadswinkels 61

Winkelcentra 27

Perifere detailhandelsvestigingen 11

Overig 1



‘Onze winkel ligt in het hart van de Domstad en dat brengt ons veel 
nieuwe klanten. De winkel zelf biedt alle ruimte om de verschillende 
collecties te etaleren, waardoor deze volledig tot hun recht komen.  
En dat mag, want tegenwoordig koop je meer dan een BH alleen;  
je legt als het ware een basis, waardoor de rest van je kleding beter  
tot haar recht komt.’ Mary van Dinther, eigenaresse linCHérie, 
Vinkenburgstraat 12, Utrecht, Nederland
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    Theoretische  Bezettings- 

   Taxatie- brutohuur- graad Aantal

  Per 31 december 2009 (x € 1.000,-) waarde opbrengsten (in %) huurders

      

 1 Madrid, Centro Comercial ‘Madrid Sur’   71.250   5.748   94,4  68

 2 Malaga, Centro Comercial ‘La Rosaleda’   63.370   5.133   95,3  76

 3 Madrid, Centro Comercial ‘Las Rosas’   53.660   4.416   96,2  88

 4 Badalona, Centro Comercial ‘Montigalá’  41.900   3.909   76,8  49

 5 Madrid, Centro Comercial ‘Getafe III’   39.490   3.799   89,9  49

 6 Alicante, ‘Parque Vistahermosa’*   35.150   3.317   97,3  6

 7 Madrid, centrum   31.476   1.534   100,0  4

 8 Murcia, Centro Comercial ‘Las Atalayas’   30.500   2.958   86,9  40

 9 Burgos, Centro Comercial ‘El Mirador’   26.600   2.277   93,6  39

 10 Castellón de la Plana, Calle Grecia 4   10.880   877   100,0  1

      

  Totaal 404.276	 33.968	 92,2	 420

 * Deels in renovatie.
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009

spaNje

     Theoretische Percentage van

     brutohuur- de theoretische 

     opbrengsten brutohuur- Aantal

   Huurders   (x € 1.000,-) opbrengsten units

    

 1  Auchan  2.451  7,1 7

 2  Metro  2.181  6,3 7

 3  Inditex  2.165  6,3 19

 4  Eroski  1.848  5,4 1

 5  Grupo Cortefiel   1.063  3,1 13

 6  Mc Donalds  765  2,2 6

 7  Salvatore Ferragamo  552 1,6 1

 8  Decimas  551  1,6 8

 9  Real Madrid  497  1,4 1

 10  Mango  454  1,3 4

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–

expiratiedata 
HuurcoNtracteN 
vastgoedportefeuille in %

Expiratiedata respectievelijk verlengdata (gewogen naar brutohuur-

opbrengsten). De gemiddelde looptijd bedraagt op basis van ‘first break’ 

3,0 jaar en op basis van ‘end contract’ 10,6 jaar.
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009
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economie

De Spaanse economie heeft vele jaren sterk gesteund op de bouwsector, enerzijds door een sterke 
groei van de huizenbouw en anderzijds door forse investeringen in de verbetering van de infrastructuur. 
Daarnaast is het land afhankelijk van de auto-industrie en het toerisme, beide sectoren die forse klappen 
hebben opgelopen. In 2009 is de economie zwaar getroffen met een krimp van 3,6%. Met een verwachte 
krimp van 0,4% in 2010, komt de economische groei over vijf jaar uit op gemiddeld 0,9% per jaar. 
Jarenlang groeide de Spaanse economie het hardst van de kernlanden van VastNed Retail, maar nu is 
het stokje overgenomen door Nederland. Het werkloosheidcijfer bedraagt voor 2010 naar verwachting 
20%. Het overheidstekort bedraagt voor 2010 naar verwachting 12,2% wat zeer hoog is vergeleken 
met de andere kernlanden.

Voor de particuliere consumptie zijn de verwachtingen voor 2010 een verdere krimp met 0,8% na een 
terugval van 5,1% in 2009. Over vijf jaar gemeten is per saldo het niveau van de particuliere consumptie 
hetzelfde gebleven. Met een hypotheekschuld van 62% van het BNP is Spanje de nummer twee van de 
kernlanden. De voorzieningen voor pensioenen zijn nauwelijks geregeld via pensioenfondsen, waardoor 
de Spanjaarden sterk afhankelijk zijn van eigen vermogen, onder andere opgebouwd in de eigen woning. 
Huizenprijzen zijn de laatste jaren scherp gestegen, waarop een forse correctie volgde in 2009. In die 
zelfde tijd zijn er ook veel huizen bijgebouwd. Risico’s in de huizenmarkt liggen vooral in het grote aan-
bod en de stijgende werkloosheid.

Spanje zal het in eerste instantie moeten hebben van een opleving van het toerisme en de auto-industrie. 
Voor 2011 wordt een herstel van de economie verwacht. De consument zal zich in elk geval terughoudend 
opstellen en gericht zijn op het verbeteren van de persoonlijke financiële situatie.

WinkelmaRkt

De detailhandelsbestedingen hebben in Spanje een forse klap gekregen. Deze correctie was al in 2008 
begonnen als gevolg van de sterke stijging van de hypotheekrente. Hypotheken zijn in Spanje gewoonlijk 
gebaseerd op de korte rente (euribor plus). In 2009 daalde de hypotheekrente weer, maar waren het vooral 
de sterk gestegen werkloosheid en de snelle daling van de huizenprijzen die de detailhandelsbestedingen 
beïnvloedden. Het consumentenvertrouwen is gezakt tot onder het niveau van de voorgaande grote 
recessie begin jaren tachtig. Ook in relatieve zin blijft het consumentenvertrouwen duidelijk achter bij 
dat van Europa als geheel. De detailhandelsbestedingen zijn nu al voor het tweede jaar op rij gedaald. 
Vooral in non-food liepen de bestedingen terug. De bereidheid om grote aankopen te doen, is eveneens 
in 2009 tot een dieptepunt gezakt.

Retailers vragen om een tijdelijke huurkorting vanwege de sterk teruggelopen omzet. Zo draagt de  
winkelbelegger een deel van de pijn van de teruggelopen omzet. Op het moment dat de omzet zich 
weer herstelt, profiteert in veel gevallen de winkelbelegger daar dan ook direct van. Een aantal winkel-
ketens, zoals Zara, heeft besloten tot het sluiten van een aantal filialen of bouwen deze om tot een 
andere winkelformule. Net geopende winkelcentra kenden vanwege sterk teruggelopen omzet-
verwachtingen vaak een moeilijke start en zijn lang niet altijd volledig verhuurd. Ook zijn er verschillende 
al dan niet internationale retailers, zoals C&A, Primark, Mediamarkt en Dia, die een expansieprogramma 
hebben en die willen profiteren van de mogelijkheden die ontstaan om winkels op goede locaties te 
openen. Voor de actieve belegger biedt dat mogelijkheden het eigen winkelcentrum te versterken.

De beleggingswaarde van winkelpanden en –centra is in 2009 verder teruggelopen. Deels door de 
grote druk op de omzetten in de detailhandel en deels doordat nog vele nieuwe winkelcentra geopend 
zijn die voor een grotere concurrentie tussen de winkelcentra zorgen. In de loop van 2009 steeg echter 
de interesse van winkelbeleggers voor beleggingen in Spanje vanwege de sterk gestegen nettoaanvangs-
rendementen. Deze toegenomen belangstelling vertaalde zich langzaam in concrete acquisities in de 
tweede helft van 2009. De verwachting is dat deze belangstelling aanhoudt en het investeringsvolume 
in 2010 zal doen groeien. 

spaNje
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de spaanse vastgoedpoRtefeuille

Inleiding
De Spaanse vastgoedportefeuille bevond zich van alle kernlanden van VastNed Retail in de meest turbu-
lente omgeving. De opgelopen werkloosheid en het gedaalde consumentenvertrouwen vertaalde zich 
in druk op de detailhandelsomzetten en daarmee in een beperking van de draagkracht van detaillisten 
om zich de gestegen huurniveaus te kunnen blijven veroorloven. In het verlengde van de verslechtering 
van de operationele resultaten daalden de waarden hetgeen een verschuiving van rendementseisen 
veroorzaakte van 5,6% naar 7,8%.

Objecten
De Spaanse vastgoedportefeuille maakte per ultimo 2009 22% van de totale vastgoedportefeuille  
van VastNed Retail uit en is de op een na grootste vastgoedportefeuille van VastNed Retail. Dit deel van 
de vastgoedportefeuille bestaat voornamelijk uit middelgrote winkelcentra (82%), met daarnaast een 
aantal grootschalige detailhandelsvestigingen (12%) en binnenstadwinkels (6%).

Bezettingsgraad 
De bezettingsgraad van de Spaanse vastgoedportefeuille bedroeg ultimo 2009 92,3% (2008: 95,6%). 
De gemiddelde bezettingsgraad daalde van 96,6% tot 93,9%. De daling van de bezettingsgraad werd 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de expiratie respectievelijk beëindiging van 65 huurcontracten die  
€ 3,8 miljoen aan brutohuurinkomsten vertegenwoordigden. Dit werd slechts gedeeltelijk opgevangen 
door 37 nieuw afgesloten huurcontracten die € 1,8 miljoen aan brutohuurinkomsten vertegenwoordigden.

Gezien het huidige economische klimaat waarin de Spaanse vastgoedportefeuille zich bevindt, houdt 
de bezettingsgraad blijvende prioriteit. In sommige gevallen worden gedurende de huurperiode huur-
incentives toegekend aan bestaande huurders. Het behouden van huurders is van groot belang om de 
kwaliteit van de winkelcentra te handhaven. In deze gevallen zullen de toepasselijke omzethuurvoorwaar-
den veelal onveranderd blijven, wat betekent dat VastNed Retail meeprofiteert als de omzetten van retai-
lers zich weer herstellen.

In 2009 is VastNed Retail geconfonteerd met een aantal faillissementen. Dit leidde in een aantal gevallen 
tot het moeten afboeken van huurvorderingen. In de meeste gevallen bleef de schade beperkt tot het 
verlies van toekomstige huurinkomsten.

Indexering
De lopende contracten werden in 2009 gemiddeld met 1,4% geïndexeerd.

Verhuuractiviteit
Zoals eerder aangegeven, is het economisch klimaat in Spanje als lastig te omschrijven. Huurders hebben 
het moeilijk als gevolg van de lagere omzetcijfers. De gemiddelde huur/omzetverhouding bedroeg in 
2009 11,3% (2008: 10,1%). Dit cijfer is exclusief de omzet van hypermarkten. Deze lagere omzetniveaus 
hebben naast uitwerking op huren die retailers kunnen betalen, tevens uitwerking op de verhuuractiviteit. 
Het volume van nieuwe verhuringen en huurvernieuwingen bedroeg 8,7% van de theoretische bruto-
huuropbrengsten en vertegenwoordigde een totaalbedrag van € 3,0 miljoen. De nieuwe huur lag 
gemiddeld fractioneel onder het oude huurniveau. De daling bedroeg gemiddeld 2,4%, bestaande uit 
een stijging van 1,2% voor de huurvernieuwingen (2008: 5,3% stijging) en een daling van 4,8% (2008: 
12,7% stijging) voor de nieuwe verhuringen. De huurincentives bedroegen, na toepassing van  
straightlining, respectievelijk 7,8% negatief en 13,2% negatief (gemiddeld 10,6% negatief).

Belangrijke nieuwe verhuringen in 2009 zijn: C&A voor 1.111 vierkante meter en Cortefiel voor 593 
vierkante meter beide in Centro Comercial ‘El Mirador’ te Burgos, Fotos Casanova voor 647 vierkante 
meter aan de Ronda de la Universitat 35 te Barcelona en supermarkt Maxi Dia voor 1.000 vierkante 
meter in Centro Comercial ‘Getafe III’ in Madrid. Ook zijn de nodige huurvernieuwingen afgesloten.  
Het volume van huurvernieuwingen bedroeg € 1,2 miljoen oftewel 3,5% van de theoretische huur-
opbrengsten (2008: 5,3%). Voorbeelden van huurvernieuwingen zijn: Cortefiel en Springfield voor 760 
respectievelijk 305 vierkante meter in Centro Comercial ‘La Rosaleda’ in Malaga en Group Zannier 
(met hun retail format Z) voor 184 vierkante meter in Centro Comercial ‘Las Atalayas’ in Murcia.
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Huurincentives
De huurincentives op afgesloten huurovereenkomsten bedroegen 3,7% van de brutohuuropbrengsten 
(2008: 2,2%). Deze stijging is kenmerkend voor de competitieve omgeving waarin Spaans retailvastgoed 
zich in 2009 bevindt. Zonder toepassing van straightlining (kasbasis) lieten de huurincentives een sterke 
stijging zien tot 3,7% (2008: 0,8%).

Huurders
De 10 grootste huurders vertegenwoordigen 36,4% van de totale theoretische huuropbrengsten in 
Spanje. Deze huuropbrengsten zijn bovendien afkomstig uit 67 winkelunits, waardoor een goede 
 spreiding is gewaarborgd.

Markthuur
Gemiddeld is de Spaanse vastgoedportefeuille 6,4% boven het marktniveau verhuurd.

Expiratiedata huurcontracten
Huurcontracten worden in Spanje veelal voor een periode van vijf jaar afgesloten. Van deze standaard 
wordt echter in bepaalde gevallen afgeweken. In de Spaanse vastgoedportefeuille zijn bijvoorbeeld de 
huurovereenkomsten met het modeconcern Inditex afgesloten met een jaarlijkse opzegmogelijkheid. 
Inditex heeft in 2009 twee huurcontracten opgezegd. De expiratiedata van de huurcontracten worden 
grafisch weergegeven op pagina 44. De gemiddelde looptijd van de huurovereen komsten in de Spaanse 
vastgoedportefeuille, gemeten tot het einde van de huurovereenkomst, bedraagt 10,6 jaar (ultimo 2008: 
8,9 jaar). Indien wordt uitgegaan van eerste opzegmogelijkheid bedraagt de gemiddelde looptijd 3,0 jaar 
(ultimo 2008: 3,5 jaar).

Aankopen
In 2009 hebben geen aankopen plaatsgevonden. 

Verkopen
In 2009 hebben geen verkopen plaatsgevonden.

Vastgoedbelegging in renovatie
Het leisure deel met een oppervlakte van circa 10.500 vierkante meter van het retail park Parque 
Vistahermosa in Alicante wordt momenteel omgebouwd tot winkelunits om een aantrekkelijker positi-
onering voor winkelketens te verkrijgen.

Waardemutaties vastgoedbeleggingen 
De Spaanse vastgoedportefeuille is het deel van de vastgoedportefeuille van VastNed Retail dat het 
hardst is getroffen door afwaarderingen. De waardemutaties vastgoedbeleggingen bedroegen in 2009  
€ 90,2 miljoen negatief (2008: € 78,5 miljoen negatief ). Dit is deels veroorzaakt door lagere contracthu-
ren, maar voor het grootste deel door een aanhoudende negatieve yield shift. De gestegen rendement-
seisen zijn deels te verklaren door de in het algemeen gestegen rendemensteisen voor 
vastgoedbeleggingen en deels door de matige verwachtingen met betrekking tot toekomstige huurni-
veau’s. Het nettorendement bedroeg ultimo 2009 7,8% (ultimo 2008: 6,8%). 
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economie

De economie in Frankrijk is één van de grotere in de wereld en kent een grote en gediversificeerde  
industriële sector met relatief hoge uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. De belangrijkste sectoren 
in de economie zijn de auto-industrie, de landbouw en het toerisme. De Franse economie doet het relatief 
goed in deze crisisperiode met een beperkte krimp van 2,2% in 2009 en een verwachte groei van 1,4% 
in 2010. Het gemiddelde tempo van expansie over vijf jaar is 0,9% en blijft daarmee duidelijk achter bij 
Nederland. De werkloosheidcijfers zijn met een verwachting van 10% voor 2010 op een gemiddeld 
niveau. Het overheidstekort ligt op 9% van het BNP voor 2010, hetgeen hoog genoemd kan worden.

In Frankrijk doet de particuliere consumptie het goed vergeleken met de andere kernlanden van VastNed 
Retail. In 2009 was er een toename van 0,7%, die naar verwachting in 2010 met 0,9% nog iets meer zal 
toenemen. Over vijf jaar zal daarmee de particuliere consumptie met gemiddeld 1,5% zijn gestegen, 
verreweg het hoogste groeitempo van de kernlanden. De hypotheekschuld is met 35% van het BNP  
relatief laag en veelal gefinancierd met langlopende leningen in combinatie met vaste rentepercentages. 
De voorzieningen voor pensioenen zijn nauwelijks geregeld via pensioenfondsen en de Fransen  ver trouwen 
voor een groot deel op het eigen vermogen opgebouwd in de eigen woning. Huizenprijzen zijn de laatste 
jaren behoorlijk gestegen, waarop een correctie volgde in 2009. In dezelfde tijd zijn ook veel huizen  
bijgebouwd, maar onvoldoende om aan de onderliggende vraag te voldoen. Een risico voor de huizen-
markt is vooral de stijgende werkloosheid.
 
Frankrijk zal meeprofiteren van het herstel van de wereldeconomie. Het groeitempo van de economie 
ligt historisch gezien niet erg hoog, maar de vooruitzichten voor 2010 zijn goed. Voor 2011 en latere 
jaren zijn de vooruitzichten nog onzeker. De consument zal zich in elk geval door de onzekerheid terug-
houdend opstellen.

WinkelmaRkt

De Franse economie doet het relatief goed, maar ontsnapt niet aan de gevolgen van de vertrouwenscrisis. 
Ook in Frankrijk is de consument een stuk voorzichtiger geworden en zijn de detailhandelsbestedingen 
gedaald. Het consumentenvertrouwen is in 2009 scherp gedaald, maar doet het beter dan in eerdere 
recessies. Ook de bereidheid tot het doen van grote aankopen blijft relatief goed overeind.

De indexering van de huurcontracten geschiedt in Frankrijk traditioneel met de bouwkostenindex. 
Deze index is de laatste drie jaar fors gestegen in vergelijking met de index voor consumentenprijzen. 
De vraag vanuit de detailhandel was om deze bouwkostenindex te vervangen door een index die een  
sterkere relatie vertoont met consumentenprijzen, hetgeen inmiddels tot de mogelijkheden behoort.

In augustus 2009 heeft het Franse parlement een wet aangenomen die een verruiming van de zondags-
opening mogelijk maakt in bepaalde steden en gebieden. De ervaring leert dat de zondagsopening een 
positieve uitwerking heeft op de detailhandelsbestedingen.

De beleggingswaarden van winkelvastgoed stonden in 2009 onder druk. In de tweede helft van 2009 
was er echter weer sprake van een toenemende belangstelling van de zijde van institutionele beleggers 
voor winkelvastgoed. Opvallend is dat deze belangstelling ook veel buiten de regio Parijs is waargenomen. 
Hier vertegenwoordigden de investeringen in winkelvastgoed twee derde deel van het totaalvolume 
tegen een vierde deel binnen de regio Parijs. Voor 2010 wordt qua volume een verdere verbetering van 
de beleggingsmarkt verwacht.

FraNkrijk
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de fRanse vastgoedpoRtefeuille

Inleiding
In 2009 liet de Franse vastgoedportefeuille zien dat, na een groot aantal jaren van huurstijging door 
automatische indexatie en gunstige heronderhandelingen van huurcontracten, de huurstijgingen 
beperkter van omvang waren, wat, in combinatie met een yield shift reflecteert in een waardedaling 
van de vastgoedportefeuille.

Objecten
Met 21% van de totale vastgoedportefeuille is de Franse vastgoedportefeuille de op twee na grootste 
van VastNed Retail en bestaat uit 124 objecten, voor het grootste deel binnenstadswinkels (53%) en 
winkelcentra (36 %). Het resterende deel bestaat uit perifere detail handelsvestigingen (8%) en overig, 
met name residentieel, vastgoed (3%). De laatste categorie wordt als non-core aangemerkt en zal op ter-
mijn worden verkocht. De vastgoedportefeuille is gespreid over het land, met een concentratie van 20% in 
het winkelcentrum Val Thoiry in Thoiry nabij Genève, 18% in het centrum van Parijs en  
14% in het centrum van Lille. 

Bezettingsgraad
De gemiddelde financiële bezettingsgraad bedroeg 96,9% (2008: 98,4%) en de bezettingsgraad ultimo 
2009 kwam uit op 92,4% (2008: 98,3%). De daling wordt veroorzaakt door het expireren van de huur-
garantie voor de Lille-portefeuille medio november 2009. Voorts werd de bezettingsgraad negatief 
beïnvloed door het vertrek van een tweetal belangrijke huurders. Een van deze huurders is de supermarkt 
ATAC in het winkelcentrum Centre Marine te Duinkerken. Na balansdatum is een huurovereenkomst 
 gesloten met supermarktketen E. Leclerc. Het verlies aan huurinkomsten in 2009 ad € 1,3 miljoen 
werd slechts voor circa € 0,3 miljoen gecompenseerd door nieuwe verhuringen.

Indexering
De lopende contracten werden in 2009 gemiddeld met 7,1% geïndexeerd. Traditioneel worden Franse 
huurcontracten geindexeerd op basis van de bouwkostenindex ook wel ICC-index (Indice du Coût de la 
Construction) genoemd. Met ingang van 2009 was het mogelijk voor huurders te opteren voor de ILC-index 
(Indice Locatif des Commerces). De nieuwe index bestaat uit 50% CPI (consumentenprijsindex), 25% ICC en 
25% detailhandelsprijsindex. Deze twee indices lopen momenteel uiteen. De ILC index van het tweede 
kwartaal 2009, welke relevant is voor de indexering per 1 januari 2010, bedroeg 0,84%, terwijl de ICC-index 
in dezelfde periode 4,1% negatief bedroeg. Aangezien 65,6% van de huurcontracten gebaseerd is op de 
ICC-index, zullen naar verwachting de brutohuuropbrengsten per 1 januari 2010 2,4% dalen.

Verhuuractiviteit
Het volume van de verhuuractiviteit is in 2009 gestegen tot 13,1% van de theoretische brutohuur-
opbrengsten (2008: 3,9%). Per saldo kwam de nieuwe contracthuur uit op 2,0% boven het voormalige 
huurniveau en bestond uit een aantal huurtransacties in Parijs en Lille. De nieuwe verhuringen vonden 
plaats tegen gemiddeld 20,4% hogere huur en de huurvernieuwingen tegen 0,5% hogere huur. In totaal 
werden negen nieuwe verhuringen afgesloten en negen huurvernieuwingen.

Een van de belangrijkste huurvernieuwingen was de wederverhuring van ruim 2.200 vierkante meter 
winkelruimte aan de Rue de Rivoli 118-120 te Parijs aan de internationale modeketen Hennes & Mauritz 
tegen gunstige voorwaarden. Deze verhuring is een bevestiging dat sterke retailers kiezen voor de 
beste locaties. Voorts werd een huurvernieuwing overeengekomen met modeketen Armand Thierry 
voor 360 vierkante meter aan de Rue Émile Zola 117 te Troyes.Van de nieuwe verhuringen is een aantal 
verhuringen, hoewel beperkt in volume, vermeldenswaardig, zoals de verhuring aan Bijou Brigitte voor 
53 vierkante meter aan de Grande Rue 22 te Besançon (49% stijging) en de verhuring aan Cotelac voor 
164 vierkante meter aan de Rue de la Monnaie 12 te Lille (407% stijging).

Huurincentives
De verstrekking van huurincentives in de Franse vastgoedportefeuille bleef beperkt tot slechts 1,3%  
(2008: 1,7%) van de brutohuuropbrengsten. Zonder toepassing van straightlining (kasbasis) stegen de 
huurincentives licht tot 1,5% (2008: 1,3%). 
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Huurders
De 10 grootste huurders vertegenwoordigen 43,1% van de totale Franse theoretische huur-
opbrengsten. Deze brutohuuropbrengsten zijn bovendien afkomstig uit 44 winkelunits, waardoor een 
goede spreiding is gewaarborgd.

Markthuur
Gemiddeld is de Franse vastgoedportefeuille 2,4% onder het marktniveau verhuurd.

Expiratiedata huurcontracten
Huurcontracten worden in Frankrijk veelal aangegaan op basis van het 3-6-9-systeem. Dit houdt in dat 
de looptijd van het contract negen jaar is en dat er voor de huurder opzegmogelijkheden bestaan na 
ommekomst van drie en zes jaar. Het overzicht van de expiratiedata van de huurcontracten in de Franse  
vastgoedportefeuille op pagina 54 toont dat in 2010 een groot aantal huurcontracten afloopt en door 
huurders kan worden opgezegd. Dit wordt niet als een punt van zorg aangemerkt, aangezien de winkel-
objecten op concurrerende locaties liggen, waardoor het niet waarschijnlijk is dat veel huurders de 
overeenkomst zullen opzeggen. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten tot de eerste opzeggings-
mogelijkheid aan de kant van de huurder bedraagt 1,4 jaar (ultimo 2008: 1,2 jaar). Indien de totale looptijd 
van de huurovereenkomsten in aanmerking wordt genomen, is dit 4,8 jaar (ultimo 2008: 4,8 jaar).

Aankopen
In 2009 is een winkelunit in het winkelcentrum ‘Limoges Corgnac’ aangekocht voor € 0,4 miljoen.

In exploitatie genomen vastgoedbeleggingen in pijplijn
De geplande toevoeging van bijna 8.600 vierkante meter perifere detailhandelsruimte aan het winkel-
centrum Val Thoiry in Thoiry is in het vierde kwartaal van 2009 opgeleverd. De huurder, doe-het-zelf-
keten Leroy Merlin, heeft in het eerste kwartaal 2010 haar deuren geopend. De investering bedroeg  
€ 6,5  miljoen. 

Vastgoedbeleggingen in pijplijn 
De Franse pijplijn bestaat ultimo 2009 uit winkelcentrum Plaisir-Sablons in Plaisir, 25 kilometer ten zuid-
westen van Paris. Er worden plannen ontwikkeld om dit winkelcentrum te herontwikkelen en uit te brei-
den, waardoor de totale verhuurbare winkeloppervlakte kan uitkomen op circa 27.000 vierkante meter. 
VastNed Retail heeft overeenkomsten op hoofdlijnen getekend met twee potentiële trekkers en heeft 
de meest essentiële vergunningen voor de herontwikkeling verkregen. In 2010 zal een nadere beoordeling 
over de haalbaarheid van deze ontwikkeling plaatsvinden. VastNed Retail heeft geen juridische verplichting 
het centrum te herontwikkelen. Per 31 december 2009 werd het object getaxeerd op € 15,0 miljoen.

Verkopen
In 2009 zijn vier non-core beleggingen in Lille verkocht voor € 0,6 miljoen.

Waardemutaties vastgoedbeleggingen 
De ongerealiseerde waardemutaties in de Franse portefeuille bedroegen € 33,4 miljoen negatief  
(2008: € 46,5 miljoen negatief). Hiemee komt het nettorendement per jaareinde uit op 6,6%  
(ulimo 2008: 6,4%).
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FraNkrijk 
top 10  
oBjecteN

    Theoretische  Bezettings- 

   Taxatie- brutohuur- graad Aantal

  Per 31 december 2009 (x € 1.000,-) waarde opbrengsten (in %) huurders

      

 1 Thoiry, Centre Commercial ‘Val Thoiry’   81.270   5.563   100,0  62

 2 Parijs, centrum  75.460   4.533   95,1  10

 3 Lille, centrum  58.519   3.587   84,7  46

 4 Nancy, Rue Saint-Jean 45-55  28.630   2.058   94,1  7

 5 Duinkerken, Centre Commercial ‘Centre Marine’  20.810   2.042   79,5  19

 6 Limoges, Centre Commercial  

  ‘Carrefour Limoges-Corgnac’  16.240   1.752   73,6  17

 7 Angers, Rue Lenepveu 25-29  15.060   973   100,0  5

 8 Nice, Route de Grenoble 604  7.140   585   100,0  1

 9 Cannes, Rue d’Antibes 40  6.120   340   100,0  1

 10 Limoges, Centre Commercial ‘Beaubreuil’  5.900   546   80,4  12

      

  Totaal 315.149	 21.979	 91.4	 180
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009

FraNkrijk

     Theoretische Percentage van

     brutohuur- de theoretische 

     opbrengsten brutohuur- Aantal

   Huurders   (x € 1.000,-) opbrengsten units

    

 1  H&M   4.743  17,1 5

 2  Armand Thiery   1.710  6,2 10

 3  Auchan   1.264  4,6 4

 4  PPR   798  2,9 3

 5  Darty   741  2,7 1

 6  Nocibé   602  2,2 4

 7  Vivarte   577  2,1 4

 8  Célio International   511  1,8 5

 9  Louis Vuitton   505  1,8 5

 10  Camaieu   486  1,8 3

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–

expiratiedata 
HuurcoNtracteN 
vastgoedportefeuille in %

Expiratiedata respectievelijk verlengdata (gewogen naar brutohuur-

opbrengsten). De gemiddelde looptijd bedraagt op basis van ‘first break’ 

1,4 jaar en op basis van ‘end contract’ 4,8 jaar.
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009
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‘Ons pand is gelegen in een mooi en oud stukje van Lille. De voorgevel 
van het pand doet bijna Hollands aan en de kleur van de gevel geeft je 
het idee dat je ergens in de tropen wandelt. Binnen is de winkel helemaal 
in Diesel-stijl ingericht, veel oude elementen hebben we laten zitten 
zoals de oude houten steunbalken. Het oude wordt mooi afgewisseld 
met eigentijdse aspecten die helemaal passen bij het imago van Diesel.’ 
Michel Loyer verkoper Diesel, Place Louise de Bettignies 15-17, Lille, 
Frankrijk
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België 
top 10  
oBjecteN

    Theoretische  Bezettings- 

   Taxatie- brutohuur- graad Aantal

  Per 31 december 2009 (x € 1.000,-) waarde opbrengsten (in %) huurders

      

 1 Brussel, centrum  36.548   2.203   100,0  12

 2 Antwerpen, centrum  33.102   2.065   100,0  12

 3 Tielt-Winge, Retailpark ‘Gouden Kruispunt’,  

  Aarschotsesteenweg 1-6  22.658   1.648   100,0  23

 4 Tongeren, winkelcentrum ‘Julianus’  17.792   1.321   87,5  21

 5 Brugge, Steenstraat 80  14.644   867   100,0  2

 6 Mechelen, centrum   13.792   882   100,0  4

 7 Gent, centrum  11.369   713   100,0  6

 8 Leuven, Bondgenotenlaan 69-73  9.396   614   100,0  2

 9 Wilrijk, Boomsesteenweg  9.302   677   100,0  7

 10 Turnhout, Gasthuisstraat  9.169   653   100,0  2

      

  Totaal 177.772	 11.643	 98,6	 91
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009

     Theoretische Percentage van

     brutohuur- de theoretische 

     opbrengsten brutohuur- Aantal

   Huurders   (x € 1.000,-) opbrengsten units

    

 1  H&M   2.562  12,1 6

 2  Aldi   1.134  5,3 10

 3  Inditex   1.134  5,3 2

 4  Décor Heytens   1.023  4,8 15

 5  Euro Shoe Unie   888  4,2 10

 6  Intergamma   747  3,5 4

 7  Charles Vögele   741  3,5 6

 8  Macintosh   579  2,7 6

 9  Blokker   531  2,5 8

 10  IC company   446  2,1 1

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–

expiratiedata 
HuurcoNtracteN 
vastgoedportefeuille in %

Expiratiedata respectievelijk verlengdata (gewogen naar brutohuur-

opbrengsten). De gemiddelde looptijd bedraagt op basis van ‘first break’ 

2,5 jaar en op basis van ‘end contract’ 7,5 jaar.
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tieN grootste Huurders
Per 31 december 2009
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‘Een grote stad kan niet meer zonder een Zara. We zijn dan ook zeer  
content dat we in het centrum van Brussel zo’n mooie locatie hebben 
kunnen krijgen. De aanloop is groot, maar doordat de winkel ruim is 
opgezet, is er genoeg bewegingsruimte voor de klanten en kan onze 
kleding netjes worden uitgestald.’ Ritha Kebenyana, verkoopster Zara, 
Elsensesteenweg 41-43, Brussel, België
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economie

De Belgische economie heeft een sterke oriëntatie op de wereldhandel, zij het in mindere mate dan de 
Nederlandse. In België zijn industriële sectoren zoals de auto-industrie belangrijker. De Belgische  
economie is zwaar getroffen in 2009 met een krimp van 3,1%. Met een verwacht herstel van de econo-
mische groei van 1,2%, komt de gemiddelde groei van de economie uit op 0,9%, gelijk aan Spanje en 
Frankrijk. De werkloosheid ontwikkelt zich relatief gunstig en ligt met een niveau van 8% van de 
beroepsbevolking beneden het gemiddelde in de Europese Unie. Het verwachte overheidstekort in 
2010 is met een kleine 6% van het BNP relatief laag.

De verwachte stijging van de particuliere consumptie in België in 2010 is met 1,1% het hoogst van de 
vier kernlanden van VastNed Retail. Over een periode van vijf jaar neemt de particuliere consumptie, 
rekening houdend met het verwachte groeicijfer van 2010, met gemiddeld 0,9% per jaar toe, wat duidelijk 
beter is dan in Spanje. De hypotheekschuld bedraagt 37% van het BNP en ligt daarmee net als in Frankrijk 
op een laag niveau. De pensioenvoorziening via pensioenfondsen is minder goed geregeld dan bijvoorbeeld 
in Nederland en de Belgen vertrouwen voor een belangrijk deel op het eigen vermogen opgebouwd in 
de eigen woning. Huizenprijzen zijn de laatste jaren behoorlijk gestegen, waarop een correctie volgde 
in 2009. Ontwikkeling en bouw van nieuwe huizen loopt terug. Een risico voor de huizenmarkt is vooral 
de stijgende werkloosheid.

België zal net als Nederland profiteren van het herstel van de wereldeconomie. De consument zal zich 
in elk geval door de onzekerheid terughoudend opstellen.

WinkelmaRkt

Net als in de andere Europese landen is ook in België het consumentenvertrouwen in 2009 fors gedaald. 
Deze daling bracht de index terug tot de niveaus van eerdere recessies in dit land. Hetzelfde geldt voor 
de bereidheid tot het doen van grote aankopen. Detailhandelsverkopen hadden te lijden onder de verslech-
tering van dit sentiment. Net als in andere landen stonden de huizenprijzen in België in 2009 onder 
druk als gevolg van de vertrouwenscrisis. De hypotheekschuld ligt echter op een relatief laag niveau, 
wat betekent dat de Belgische consument relatief minder door een daling van de huizenprijzen wordt 
beïnvloed dan in sommige andere landen waar de hypotheekschuld hoger is opgelopen. 

De Belgische winkelmarkt heeft zich relatief goed gehouden in 2009. De verhuuractiviteit bleef gezond, 
omdat een aantal retailers nog steeds bezig is te expanderen. Nieuw geopende winkelcentra waren bij 
opening dan ook nagenoeg volledig verhuurd. De vertrouwenscrisis heeft tot op heden relatief weinig 
effect gehad op de Belgische winkelmarkt, maar een vertraging van de gunstige ontwikkeling van de 
afgelopen jaren is wel te zien.

Het investeringsvolume in de winkelmarkt is in 2009 teruggelopen, maar trekt inmiddels ook weer wat 
aan. Transacties worden vooral gedaan in binnenstads- en baanwinkels. In winkelcentra waren minder 
transacties waarneembaar, maar dit type winkelobjecten is ook relatief ondervertegenwoordigd in de 
Belgische winkelmarkt.

België
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de belgische vastgoedpoRtefeuille

Inleiding
De Belgische vastgoedportefeuille (16% van de totale vastgoedportefeuille) heeft binnen de vastgoed-
portefeuille van VastNed Retail bovengemiddeld gepresteerd. Dit gold voor zowel de operationele 
resultaten als voor de ontwikkeling van de waarde van deze vastgoedportefeuille. Dit is te danken aan 
een solide vastgoedportefeuillesamenstelling en het restrictieve ruimtelijke ordeningsbeleid van de 
Belgische overheid.

Objecten
Ultimo 2009 bestond de Belgische vastgoedportefeuille uit 94 objecten in de categorieën binnenstad-
winkels (46%), perifere detailhandelsvestigingen (48%) en één winkelcentrum (6%).

Bezettingsgraad
De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg in 2009 99,3% (2008: 99,2%). Aan het eind van het jaar was  
de bezettingsgraad 99,1% (ultimo 2008: 99,7%). De 10 huurcontracten die in 2009 zijn beëindigd verte-
genwoordigden € 0,3 miljoen aan brutohuurinkomsten, hetgeen ruimschoots gecompenseerd werd 
door 17 nieuwe verhuringen in 2009 die voor in totaal € 1,0 miljoen aan brutohuurinkomsten vertegen-
 woordigden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aantal van deze huurcontracten pas in 2010 
ingaat.

Indexering
De lopende huurcontracten werden in 2009 gemiddeld met 2,0 % geïndexeerd.

Verhuuractiviteit
De verhuuractiviteit in 2009 kan als goed worden omschreven. In totaal werden 37 huurcontracten 
afgesloten die een waarde van € 2,0 miljoen aan brutohuurinkomsten vertegenwoordigen. Er werd voor 
€ 1,0 miljoen aan nieuwe verhuringen (17 stuks) en voor € 1,0 miljoen (20 stuks) aan huurvernieuwingen 
afgesloten. Gemiddeld werden deze huurcontracten 24,1% boven het oude huurniveau afgesloten. 
Voorbeelden van nieuwe verhuringen zijn: 245 vierkante meter aan de Louizalaan 7 te Brussel aan de 
Italiaanse lederwarenketen Fabi, 375 vierkante meter aan de Rue de Pont d’Ile 49 te Luik aan Levi’s en 
5.000 vierkante meter aan de Luchthavenlaan 5 te Vilvoorde aan doe-het-zelfketen Brico. Voorbeelden 
van huurvernieuwingen zijn: 652 vierkante meter aan de Elsensesteenweg 41–43 te Brussel aan Euro 
Shoe Unie en 150 vierkante meter aan Thomas Cook aan de Aarschotsesteenweg (Gouden Kruispunt) te 
Tielt-Winge. De gerealiseerde hogere huurniveaus onderstrepen eens te meer de aantrekkelijkheid van de 
Belgische winkelmarkt waarin het aanbod beperkt is en met een duidelijke dominantie van binnenstads-
winkels en perifere detailhandelsvestigingen.

Huurincentives
De huurincentives op afgesloten huurovereenkomsten bedroegen 1,2% van de brutohuuropbrengsten 
(2008: 1,0%). Zonder toepassing van straightlining (kasbasis) lieten de huurincentives een iets sterkere 
daling zien tot 1,3% (2008: 1,6%).

Huurders
De 10 grootste huurders maken 46,1% van de totale Belgische theoretische brutohuuropbrengsten uit. 
Deze huur opbrengsten zijn bovendien afkomstig uit 68 winkelunits, waardoor een goede spreiding is 
gewaarborgd.

Markthuur
Gemiddeld is de Belgische vastgoedportefeuille 2,5% onder het marktniveau verhuurd.
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Expiratiedata huurcontracten
In België worden huurcontracten in het algemeen aangegaan op basis van het 3–6–9-systeem. Dit houdt 
in dat de huurder na drie jaar de huurovereenkomst kan beëindigen. Dit gebeurt zelden, aangezien 
de huurder op en met de specifieke locatie van de winkel zijn inkomen verdient. In het overzicht van de 
expiratiedata, zoals weergegeven op pagina 60, wordt onderscheid gemaakt tussen de expiratiedata op 
basis van de beëindigingsdatum van het contract en een conservatievere berekening op basis van de eerst-
volgende mogelijke opzegdatum voor de huurder. Bij de eerste methodiek speelt met name de mogelijk-
heid tot huurverhoging een rol. De tweede methodiek is opgesteld vanuit het oogpunt van 
risicomanagement. De gemiddelde looptijd bedraagt 7,5 jaar (ultimo 2008: 7,3 jaar). De gemiddelde 
tijd tot de eerste opzeggingsmogelijkheid van de huurder bedraagt 2,5 jaar (ultimo 2008: 2,2 jaar).

Aankopen
In 2009 hebben geen aankopen plaatsgevonden.

Verkopen
In 2009 is het herontwikkelingsobject van VastNed Retail aan de Lammerdries 6 in Olen (Shopping Park 
Olen) verkocht voor € 6,9 miljoen. Gezien de specifieke locatie en de marktomstandigheden is van deze 
ontwikkeling afgezien en gekozen voor verkoop. Voorts is een aantal kleine objecten, waaronder een 
aantal appartementen in Vilvoorde, verkocht. De nettoverkoopopbrengst bedroeg € 9,3 miljoen.

Waardemutaties vastgoedbeleggingen 
De waardemutaties bedroegen in 2009 € 0,5 miljoen positief (2008: € 10,4 miljoen positief). De netto-yield 
bedroeg ultimo 6,5% (ultimo 2008: 6,5%).
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economie

Als opkomende economie steunt Turkije sterk op de industriële sector, maar zijn ook de landbouw en 
het toerisme van groot belang. De groeicijfers van de Turkse economie zijn meer volatiel dan die van  
de vier kernlanden van VastNed Retail. Na een forse krimp in 2009 van 5,8%, wordt er voor 2010 weer 
een groei verwacht van 3,1%. Over een periode van vijf jaar komt de economische groei dan uit op 
 gemiddeld 1,9%, wat duidelijk beter is dan in de kernlanden. Een belangrijke reden voor de groei-
verschillen is gelegen in het feit dat Turkije een zeer jonge en sterk groeiende bevolking heeft. 
Het arbeidspotentieel neemt snel toe. Door veel toetreders tot de arbeidsmarkt valt daarom de ver-
wachte werkloosheid in 2010 van 14% van de beroepsbevolking relatief hoog uit. Met de relatief hoge 
groeicijfers voor de  
economie zal deze werkloosheid echter relatief snel dalen. Het overheidstekort voor 2010 komt naar 
verwachting uit op een kleine 6% van het BNP.

De particuliere consumptie zal naar verwachting een toename laten zien van 3,4% in 2010, na een 
krimp van 4,5% in 2009. Rekening houdend met de verwachte groei in 2010, neemt de particuliere con-
sumptie over een periode van vijf jaar toe met gemiddeld 1,7% per jaar. De hypotheekschuld is slechts 
een magere 4% van het BNP, omdat de hypotheekmarkt nog nauwelijks is ontwikkeld. Sinds een aantal 
jaren groeit de hypotheekmarkt en stelt meer en meer jonge gezinnen in staat een huis te kopen.  
De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen, waarop in 2009 een forse correctie kwam.  
Gezien de groei van de bevolking is er echter veel vraag naar huizen en er wordt verwacht dat het 
 herstel vrij snel zal inzetten.

Als opkomende economie keert de Turkse economie naar verwachting vrij snel terug op het pad van 
economische groei. De vooruitzichten voor 2011 en latere jaren zijn beter dan voor de kernlanden, 
maar ook met meer risico’s zoals die bij opkomende economieën horen. De consument is jong en wil 
een goed bestaan opbouwen, wat positief is voor de consumentenbestedingen.

WinkelmaRkt

De detailhandelsbestedingen hebben in 2009 een veer moeten laten, maar de groei wordt al snel weer 
opgepakt. De hypotheekmarkt zit in een geheel andere fase dan die van de kernlanden van VastNed 
Retail. Er is nauwelijks hypotheekschuld, maar wel veel eigen woningbezit. Herstel van de economie zal 
zich vrij snel vertalen in een toename van de detailhandelsbestedingen. De inkomensniveaus liggen op 
het niveau van een opkomend land en hebben nog veel potentie te stijgen, wat zal bijdragen aan een 
gunstige ontwikkeling van de bestedingen. De winkelmarkt in Turkije zit middenin een moderniserings-
proces. Veel nieuwe winkelcentra worden geopend en winkelstraten zijn begonnen aan een proces van 
inter nationalisering. Internationale retailers zoals Zara, H&M, C&A, Mediamarkt en Best Buy zijn op expan-
siepad en stuwen de vraag naar winkelruimte. Hoewel deze retailers in 2009 kritischer zijn geworden,
 is er in essentie weinig veranderd aan de expansieplannen van vóór de crisis. De internationale retailers 
willen een dergelijke grote opkomende economie niet missen en bouwen hun aanwezigheid gestaag 
verder uit, ondanks een tijdelijke terugval in de bestedingen. De vraag naar winkelbeleggingen heeft in 
2009 even pas op de plaats gemaakt, maar begint nu weer aan te trekken, zoals ook in de andere winkel-
markten van VastNed Retail is te zien. De nettoaanvangsrendementen zijn aantrekkelijk. 

turkije
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de tuRkse vastgoedpoRtefeuille

Inleiding
VastNed Retail heeft haar aanwezigheid in de Turkse vastgoedmarkt in 2009 kritisch beoordeeld en is 
tot de conclusie gekomen dat de vastgoedportefeuille verder zal worden uitgebouwd in de komende jaren. 
Doel is te komen tot een omvang van circa 10% van de totale vastgoedportefeuille. De huidige omvang 
is 2% van de totale vastgoedportefeuille. De focus zal liggen op het verwerven van binnenstadswinkels 
op de allerbeste A1-locaties in Istanbul. Een aantal straten heeft daarbij de voorkeur, te weten:  
Istiklal Caddesi, Abdi Apekçi Caddesi en Istasyon Caddesi in het Europese deel en Bahariye Caddesi  
en Ba dat Caddesi in het Aziatische deel. De aantrekkelijkheid schuilt in de ongeëvenaarde footfall in 
bovenstaande straten en een winkelmarkt die aan het internationaliseren is. VastNed Retail verwerft deze 
objecten bij voorkeur leeg, past de winkelruimte aan de vereiste moderne standaarden aan en zoekt  
via haar internationale netwerk een eersteklas huurder. Tot op heden is deze strategie zeer succesvol.

Objecten
De vastgoedportefeuille bestaat ultimo 2009 uit zes objecten (2% van de totale vastgoedportefeuille), 
vijf binnenstadswinkels op absolute A1-locaties en een wijkwinkelcentrum in i li, Istanbul. Van de binnen-
stadswinkels zijn er drie aan Istiklal Caddesi gelegen en twee aan Bahariye Caddesi. Het totale vloer-
oppervlak is 7.657 vierkante meter.

Bezettingsgraad
De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 80,3% (2008: 85,5%). Per jaareinde bedroeg de bezettingsgraad 
84,8% (2008: 94,4%). De huidige leegstand is grotendeels toe te rekenen aan het feit dat een van de 
recente acquisities een leeg pand betrof, waarvan wordt verwacht dat hiervoor op korte termijn een 
huurovereenkomst  op zeer aantekkelijke voorwaarden wordt afgesloten. 

Indexering
De huurcontracten zijn voor het overgrote deel afgesloten in euro’s en voor een kleiner deel in Amerikaanse 
dollars en Turkse Lira. Alle contracten hebben clausules voor indexatie of vaste huurverhogingen.  
De lopende contracten werden in 2009 gemiddeld met 3,3% geïndexeerd.

Verhuuractiviteit
In 2009 is het in augustus 2009 verworven pand aan Istiklal Caddesi 119 verhuurd. Het winkel gedeelte 
werd verhuurd aan de Turkse franchise van Abercrombie & Fitch en twee van de kantoorlagen aan de 
alumnistichting van de Universiteit van Istanbul. 

Huurincentives 
Voor de verhuringen in 2009 zijn geen noemenswaardige incentives verstrekt.

Huurders
De huidige huurders kwalificeren voor het merendeel als nationale of internationale retailers van goede 
naam. De 5 grootste huurders maken 59,7% van de brutohuuropbrengsten uit. 

Markthuur
Voor elke externe taxatie wordt de taxateur gevraagd zich een oordeel te vormen over het markthuur-
niveau. Gemiddeld is de Turkse vastgoedportefeuille 20,0% onder het marktniveau verhuurd. De grootste 
onderhuur betreft het object aan Istiklal Caddesi 34. Naar verwachting zal deze onderverhuursituatie 
na expiratie van het contract in het vierde kwartaal van 2010 worden opgeheven.

Expiratiedata huurcontracten
In Turkije worden huurcontracten gewoonlijk voor een periode van vijf jaar afgesloten. Na afloop van 
het huurcontract bestaan er ruime mogelijkheden om aanpassingen naar marktniveau te realiseren.  
In de grafiek op pagina 72 zijn de expiratiedata in de Turkse vastgoedportefeuille weergegeven. De 
gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt 3,8 jaar. De gemiddelde looptijd tot de eerste 
opzeggingsmogelijkheid van de huurder bedraagt 1,8 jaar.
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Aankopen
In 2009 vonden drie aankopen plaats. Dit betrof, zoals op pagina 24 is weergegeven, een object aan 
Istiklal Caddesi en twee winkelunits aan de Bahariye Caddesi.

Verkopen
In 2009 vonden geen verkopen plaats.

Waardemutaties vastgoedbeleggingen
In 2009 bedroegen de waardemutaties € 0,4 miljoen positief (2008: € 0,5 miljoen negatief).  
De netto-yield bedroeg ultimo 2009 5,7% (ultimo 2008: 5,3%). Deze relatief lage yield is toe te rekenen 
aan het feit dat een deel van de Turkse vastgoedportefeuille fors is onderverhuurd en aan het feit dat  
de vastgoedbeleggingen zijn gelegen op toplocaties.

objecten

De Portugese vastgoedportefeuille bestaat uit negen binnenstadswinkels (1% van de totale vastgoed-
portefeuille) die zijn verhuurd aan de opticienketen MultiOpticas. 

bezettingsgRaad en veRhuuR

Deze vastgoedportefeuille was gedurende 2009, evenals als in 2008, volledig verhuurd. Er hebben geen 
huurdermutaties plaatsgevonden en de indexatie van de brutohuuropbrengsten bedroeg 2,4%.

WaaRdemutaties vastgoedbeleggingen

Externe taxaties hebben geleid tot een waardemutatie van € 0,9 miljoen negatief (2008: € 1,9 miljoen 
negatief).

portugal
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turkije 
top 5  
oBjecteN

    Theoretische  Bezettings- 

   Taxatie- brutohuur- graad Aantal

  Per 31 december 2009 (x € 1.000,-) waarde opbrengsten (in %) huurders

      

 1 Istanbul, Istiklal Caddesi 34  10.977   309   100  1

 2 Istanbul, Istiklal Caddesi 119  6.590   384   91  2

 3 Istanbul, Istiklal Caddesi 98  4.554   280   100  1

 4 Istanbul, ‘Bomonti Park’  4.545   644   89  13

 5 Istanbul, Bahariye Caddesi 55  2.473   206   – –

      

  Totaal 29.139	 1.823	 83,1	 17

1 2 3 4 5
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vijF grootste Huurders
Per 31 december 2009

turkije

     Theoretische Percentage van

     brutohuur- de theoretische 

     opbrengsten brutohuur- Aantal

   Huurders   (x € 1.000,-) opbrengsten units

    

 1  Abercrombie & Fitch 312 15,9 1 

 2  Arcadia 309 15,7 1

 3  Turkcell 280 14,2 1

 4  Ko  158 8,0 1

 5  Park Yonetimi 115 5,8 1

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017–

expiratiedata 
HuurcoNtracteN 
vastgoedportefeuille in %

Expiratiedata respectievelijk verlengdata (gewogen naar brutohuur-

opbrengsten). De gemiddelde looptijd bedraagt op basis van ‘first break’ 

1,8 jaar en op basis van ‘end contract’ 3,8 jaar.
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vijF grootste Huurders
Per 31 december 2009
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persoNeel eN orgaNisatie

De ambitie van VastNed Retail op het gebied van personeel en organisatie, is blijvend een uitdagende 
werkomgeving te creëren waarin haar werknemers zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien.  
De bedrijfscultuur van VastNed Retail laat zich omschrijven als transparant, open en informeel. VastNed 
Retail is actief in vier kernlanden en in Turkije als toekomstig kernland. De organisatie voor elk kernland 
is ondergebracht in een zogenoemd landenteam. Deze teams kennen een grote mate van eigen verant-
woordelijkheid, maar wel vanuit een duidelijke ‘VastNed Groep-visie’. Periodiek vindt er tussen de teams 
in de verschillende landen overleg plaats over onderwerpen die alle landen raken, zoals bijvoorbeeld 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, wijzigingen in waarderingsgrondslagen, ontwikkelingen 
op het gebied van taxaties en huur- en beleggingsmarkten. Op deze manier worden onderlinge kennis 
en ervaring uitgewisseld en worden de groepsdoelstellingen en –procedures nader geconcretiseerd. 
 
Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek met elke medewerker worden er in overleg uitdagende 
doelstellingen geformuleerd die zowel zijn afgestemd op die van de Groep als van de medewerker zelf, 
zodat de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers correspondeert met de belangen van de Groep. 
In de hierna opgenomen tabel is een aantal personeelsstatistieken opgenomen. Het managementteam 
in Nederland is zowel werkzaam voor VastNed Retail als voor VastNed Offices/Industrial. De landenteams 
vervullen, afhankelijk van hun omvang al dan niet intensief ondersteund vanuit het hoofdkantoor, de 
volgende functies: Directie, assetmanagement, propertymanagement, (technisch) projectmanagement 
en finance & control. Daarnaast zijn er verschillende staffuncties op het gebied van IT en research en  
op secretarieel, fiscaal en juridisch terrein. Het grootste deel van deze staffuncties is gecentraliseerd  
op het hoofdkantoor in Rotterdam en is zowel dienstbaar aan VastNed Retail als aan VastNed Offices/
Industrial. Het Belgische team in Antwerpen heeft, mede op basis van de beursnoteringen van Intervest 
Retail en Intervest Offices, eveneens een relatief uitgebreide staf. 

Totaal aantal medewerkers gedurende 2009 (in fte’s)

Geografische verdeling 2009 2008

  

Rotterdam, Nederland

Retail 17 17

Offices/Industrial  12 13

Directie en staf  17 18

Antwerpen, België

Intervest Retail  11 12

Intervest Offices  17 16

Madrid, Spanje (Retail) 11 11

Parijs, Frankrijk (Retail) 18 14

Istanbul, Turkije (Retail) 2 2

Frankfurt, Duitsland (Offices/Industrial) 1 1

  

Totaal 106 104

Aantal in dienst genomen werknemers  6 14

Aantal uit dienst getreden werknemers  4 8

Man/vrouw per 31 december 56/49 60/44

duurzaamHeid

inleiding

Duurzaamheid is een complex en gevarieerd onderwerp. Milieu, consument, personeel en de samen-
leving spelen daarin een rol. Voorts is voor een vastgoedbelegger duurzaamheid ook nog in te delen in 
duurzaamheid van de organisatie en die van de vastgoedportefeuille. Deze paragraaf beperkt zich tot 
de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille.
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duuRzaamheid gebouWen

De duurzaamheid van een gebouw gaat in essentie over:
–  de kwaliteit van het gebouw;
–  de locatie;
–  optimale winkel- en werkomgeving;
–  efficiënt gebruik van energie, materialen en water;
–  beheersing van de afvalstroom, en;
–  het gebruik van hernieuwbare bronnen.

De kwaliteit van het gebouw bepaalt grotendeels de technische en economische levensduur. Kan de 
interne ruimte, nu en in de toekomst, doelmatig en efficiënt worden gebruikt? Prominent daarbij is  
de locatie ten opzichte van de omgeving. Blijft de locatie populair bij de gebruikers van het gebouw?  
Een gezonde en veilige winkel- en werkomgeving speelt ook in toenemende mate een rol. Het efficiënt 
gebruik van energie, materialen en water, maar ook de verwerking van afval is cruciaal voor duurzaam-
heid, waarbij hernieuwbaarheid van de gebruikte bronnen van groot belang is. Een belangrijk aspect 
voor de vastgoedbelegger is dat duurzaamheid relevant is voor het totaalbeleggingsrendement op  
lange termijn, oftewel dat huidige en toekomstige huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

huuRdeRs

Huurders van een gebouw hebben een eigen verantwoordelijkheid. De eigenaar van een gebouw kan 
niet de keuze bepalen die een huurder maakt ten aanzien van duurzaamheid. Wel kan de eigenaar 
afspraken maken met de huurder over het gebruik van het gebouw en/of de huurder informeren over 
de mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid.

doelen

De doelen die VastNed Retail zich ten aanzien van duurzaamheid stelt zijn:
–  het houden van qua duurzaamheid concurrerende gebouwen in de verhuurmarkt;
–  minimalisatie van de impact van de activiteiten van VastNed Retail op de omgeving, en;
–  het beter dan gemiddeld presteren ten opzichte van benchmarks op het gebied van duurzaamheid.

VastNed Retail hanteert de volgende randvoorwaarden bij het bereiken van deze doelen:
–  tevredenheid van de huurder ten aanzien van elk duurzaamheidsinitiatief dat genomen wordt;
–  implementatie van duurzaamheidsmaatregelen moet op zijn minst een neutraal effect hebben op 

het verwachte totaalrendement op lange termijn van de vastgoedbelegging;
–  de ontwikkeling van de technologie en daarmee het moment van investering heeft een belangrijke 

invloed op het verwachte totaalrendement, en;
–  de appreciatie van aandeelhouders van het duurzaamheidsbeleid.

De ontwikkeling van de wetgeving ten aanzien van duurzaamheid kan leiden tot lagere verwachte 
totaalrendementen als met het oogpunt op duurzaamheid minder rendabele investeringen via  
wet geving worden afgedwongen.

enviRonmental management systeem

Ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid heeft VastNed Retail in 2009 een 
Environmental Management Systeem ingericht. Een lid van het managementteam is eindverantwoordelijk 
voor duurzaamheid en, zoals hierboven beschreven, zijn doelen gesteld met randvoorwaarden.

beleidsgeReedschap

Het gereedschap voor het duurzaamheidsbeleid bestaat, naast het stellen van jaarlijkse targets, uit het 
ontwikkelen en uitvoeren van programma’s betreffende onderdelen van duurzaamheid, zoals het 
gebruik van energie. Duurzaamheidsprocedures, -codes en -standaarden worden ook ingezet, zoals 
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voor het gebruik van materialen. Huurovereenkomsten bieden de mogelijkheid afspraken te maken 
met huurders, bijvoorbeeld in de vorm van een green lease, een huurovereenkomst waarin ook afspra-
ken gemaakt worden tussen huurder en verhuurder betreffende duurzaamheid. Het verhogen van de 
bewustwording ten aanzien van duurzaamheid in de VastNed Retail-organisatie is van groot belang 
voor een succesvolle uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Verbetering van het verwachte totaalbeleggingsrendement kan in bepaalde situaties worden gerealiseerd 
met het decentraal opwekken van elektriciteit door het plaatsen van zonnecellen en/of wind molens op 
of nabij een gebouw. 

Jaarlijks worden in het businessplan targets vastgesteld die binnen elk landenteam worden uitgewerkt 
en uitgevoerd. Tevens worden de resultaten gemeten, waarbij de voorkeur uitgaat naar vergelijking van 
de resultaten met externe benchmarks. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats en worden indien nodig de 
doelen, randvoorwaarden, targets, beleidgereedschappen en/of de organisatie aangepast aan het 
voortschrijdende inzicht.

concRete acties

In het verslagjaar heeft VastNed Retail haar duurzaamheidsorganisatie ingericht en het duurzaamheid-
beleid geformuleerd. In België wordt voor dat deel van de vastgoedportefeuille waarvoor VastNed 
Retail verantwoordelijkheid draagt voor de inkoop van energie, groene elektriciteit ingekocht. In het 
eerste kwartaal van 2010 zal de Nederlandse vastgoedportefeuille, voor zover VastNed Retail verant-
woordelijkheid draagt voor de inkoop van energie, zonder meerkosten voor de huurders overschakelen 
op groene elektriciteit. 

VastNed Retail heeft een contract getekend met ingenieursbureau Grontmij, een expert op het terrein 
van duurzaamheid om in totaal dertien objecten uit haar vastgoedportefeuille, drie in elk van de huidige 
kernlanden en één in Turkije, te beoordelen op duurzaamheid. De beoordeling zal in 2010 plaatsvinden 
aan de hand van BREEAM-in-use criteria (een beoordelingsmethode voor duurzaamheid) en heeft het 
karakter van een omvangrijke pilot met deze vorm van certificering. Grontmij assisteert bij de selectie 
van de objecten en werkt met VastNed Retail intensief samen opdat de lokale landenteams in de toe-
komst in staat zullen zijn self assessment te verrichten. Uiteindelijk zal Grontmij als auditor optreden 
voor de BREAAM-in-use certificering.

Tevens treedt de VastNed Groep in 2010 toe als founding member tot de International Sustainability 
Alliance. Deze organisatie stelt zich tot doel internationale standaarden voor duurzaamheid op te 
 stellen en maakt internationale benchmarking mogelijk. Externe benchmarks stellen VastNed Retail  
in staat haar prestaties op het gebied van duurzaamheid objectief te meten.

taRgets 2010

VastNed Retail maakt van duurzaamheid een speerpunt in 2010. De targets voor het lopende boekjaar zijn:
–  verdere vermindering van de impact van de activiteiten van VastNed Retail op de wijde omgeving 

door vergroening van energiebronnen, het realiseren van quick wins en het doen van duurzaamheid-
investeringen in gebouwen met in achtneming van de gestelde randvoorwaarden;

–  ontwikkeling van het duurzaamheidbeleidsgereedschap zoals programma’s, procedures, codes en 
standaarden voor toepassing in 2010 en latere jaren;

–  het in gebruik nemen van performance meetsystemen, zoals genoemde pilot met Breeam-in-use 
 certificering en internationale benchmarking via de International Sustainability Alliance, en;

–  ontwikkeling van duurzaamheidrapportage naar alle stakeholders.
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BestuursverklariNg 

In overeenstemming met de Transparantierichtlijn van de EU als vervat in artikel 5.3 van de Wet op het 
financieel toezicht verklaart de Directie voor zover haar bekend dat: 
–  de geconsolideerde jaarrekening 2009 een getrouw beeld geeft van de activa en passiva, de financiële 

positie en het resultaat van VastNed Retail en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen; 
–  de aanvullende managementinformatie uiteengezet in dit jaarverslag een getrouw beeld geeft 

omtrent de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van VastNed 
Retail en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen; en

–   in het jaarverslag de wezenlijke risico’s zijn beschreven waarmee VastNed Retail wordt geconfronteerd. 
Deze risico’s zijn in detail beschreven in het hoofdstuk Risicomanagement. 

risicomaNagemeNt 

nedeRlandse coRpoRate goveRnance code 

Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een nieuwe volledige 
versie van de Nederlandse corporate governance code gepresenteerd. Een van de voornaamste wijzigingen 
betreft het risicomanagement, waarbij de nieuwe Code voorschrijft dat het jaarverslag van een onder-
neming een beschrijving moet bevatten van de voornaamste risico’s waar de onderneming aan blootstaat, 
samenhangend met de uitvoering van haar strategie. De Directie moet daarbij onderscheid maken tussen 
financiële verslaggevingsrisico’s en operationele risico’s. In het jaarverslag 2008 werd deze nieuwe 
Code reeds door VastNed Retail toegepast. 

beschRijving van het RisicopRofiel 

Risico’s gerelateerd aan de strategische doelstellingen 

Landenkeuze
In het hoofdstuk Profiel en strategie is aangegeven in welke vastgoedbeleggingscategorieën, in welke 
landen en in welke omvang van objecten VastNed Retail wil beleggen. Zij kiest daarbij in overwegende 
mate voor winkelbeleggingen in landen in de eurozone, die gekenmerkt worden door een stabiel politiek 
en economisch klimaat, ingebed in over het algemeen heldere huur- en fiscale wet- en regelgeving. 
Huur- en waardeontwikkelingen en bezettingsgraden van de winkelbeleggingen hangen in belangrijke 
mate samen met de vraag naar winkellocaties, die voor een belangrijk deel bepaald wordt door de aard 
en de omvang van consumentenbestedingen en de dynamiek van lokale en internationale retailers.  
Met de toevoeging in 2007 van Turkije als nieuw beleggingsland is een land toegevoegd met een hoger 
risicoprofiel vanwege het huidige politieke en economische klimaat.  Het risico wordt echter beperkt 
door de keuze om vooralsnog niet meer dan 10% van de totale vastgoedportefeuille in dit land te beleggen, 
met een duidelijke focus op beleggingen in het op het westen georiënteerde Istanbul. 

Valutabeleid
Doordat VastNed Retail voor het overgrote deel in de eurozone belegt en slechts beperkt in Turkije is  
het valutarisico beperkt. Het risico ten aanzien van de Turkse vastgoedportefeuille wordt bovendien 
gereduceerd door in de Turkse vastgoedportefeuille huurcontracten overeen te komen in euro’s of 
Amerikaanse dollars. 

Financieringsbeleid
De beleggingen worden deels met vreemd vermogen gefinancierd op basis van een solide financierings- 
en rentebeleid. Er wordt gestreefd naar relatief conservatieve financieringsverhoudingen tussen eigen 
en vreemd vermogen. In beginsel wordt maximaal 50% van de marktwaarde van de beleggingen met 
vreemd vermogen gefinancierd, waarbij ernaar gestreefd wordt het deel dat met kort vreemd vermogen 
wordt gefinancierd te beperken tot een kwart van het totale vreemd vermogen. De bankconvenanten 
kennen hogere loan-to-value-ratio’s; in de meeste financieringscontracten is de ratio gebaseerd op een 
solvabiliteit (berekend als eigen vermogen vermeerderd met latente belastingverplichtingen gedeeld 
door het balanstotaal) van ten minste 45%. 
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Rentebeleid
VastNed Retail is vanwege haar kapitaalintensieve karakter gevoelig voor renteontwikkelingen, die 
zowel effect kunnen hebben op de waarde van de vastgoedbeleggingen als op de lopende kasstromen 
en daarmee op het direct beleggingsresultaat. Het renterisico wordt echter beperkt door het afsluiten 
van rentederivaten met grote internationale banken, waarmee het rentepercentage voor ten minste 
tweederde deel van de leningenportefeuille wordt gefixeerd met een rentetypische looptijd van ten 
minste drie jaar. De rentederivaten worden zodanig afgesloten dat sprake is van over de jaren gespreide 
renteherzieningsdata. 

beschRijving van inteRne RisicobeheeRsings- en contRolesystemen 

Voornaamste risico’s en risicobeheersingsmaatregelen en impact van deze risico’s 
In het hoofdstuk Risicomanagement is een overzicht opgenomen van de binnen VastNed Retail onder-
scheiden risico’s, waarbij tevens is aangegeven op welke wijze deze risico’s worden beheerst. Een belangrijk 
element in het interne risicobeheersings- en controlesysteem is het geheel van interne controlemaatregelen 
en administratief-organisatorische procedures zoals vastgelegd in het handboek Administratieve 
Organisatie. Dit handboek voldoet ons inziens aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en  
de daaraan gerelateerde regelgeving. 

Acties 
In 2009 is wederom, zowel op niveau van de Raad van Commissarissen en de Directie als ook in de  
landenorganisaties, aandacht besteed aan risicomanagement. Naar aanleiding van de in 2008 gevoerde 
besprekingen tussen Directie, de Raad van Commissarissen, de auditcommissie en de externe accoun-
tant omtrent de interne procedures binnen de onderneming ter voorkoming van fraude, opgebracht 
naar aanleiding van een aantal in de pers belichte fraudezaken in de Nederlandse vastgoedwereld, is in 
2009 onder begeleiding van een externe consultant een workshop Fraudebeheersing gehouden. Aan 
deze workshop namen, naast het managementteam en stafleden, alle Nederlandse portfoliomanagers, 
technische managers en controllers deel. Tijdens de workshop zijn aan de hand van een aantal casus-
posities de geldende interne procedures nader geconcretiseerd. 

Een andere belangrijk punt op het gebied van risicobeheer was de financiering van de vastgoedportefeuille 
tegen de achtergrond van de financiële crisis. In dit kader is besproken op welke wijze de huidige 
 financieringsbronnen verbreed zouden kunnen worden. Er is aandacht besteed aan inflation linked 
bonds, private placements en het toevoegen van nieuwe buitenlandse banken aan het huidige 
bankenpallet. Verder zal ernaar gestreefd worden om het kortlopende deel van het vreemd vermogen 
terug te brengen van een derde naar een kwart van het totaal vreemd vermogen. Naast deze onderwerpen 
is zowel binnen de Directie als ook in vergaderingen van de auditcommissie en de Raad van Commissarissen 
op basis van het jaarlijks vastgestelde werkplan een aantal belangrijke risico’s behandeld, waarbij ook 
de opzet en werking van de bijbehorende risicobeheersingsmaatregelen aan de orde kwamen, onder 
andere met betrekking tot strategische risico’s, calamiteitenrisico’s (verzekeringen, solvabiliteit van de 
verzekeraar), financiële verslaggevingsrisico’s, compliancerisico’s (regels AFM en NYSE Euronext, maar 
ook vergunningen en veiligheidsvoorschriften), (her)financierings- en renterisico’s, IT-risico’s en fiscale 
en juridische risico’s. Er werden ten aanzien van deze risico’s geen significante wijzigingen in de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen noodzakelijk geacht. 

Verder is in 2009 tijdens een van de Finance Meetings (dit is een overleg voor de financieel verantwoor-
delijke managers en controllers van de verschillende landenteams) aandacht besteed aan de laatste  
wijzigingen op het gebied van IFRS, de interne procedures van de groepswaarderingsgrondslagen, 
interne procedures en het afsluitingsproces. In dit kader is in 2009 extra aandacht besteed aan het 
 periodieke afsluitingsproces in Spanje en Frankrijk, hetgeen in een snellere en soepelere afsluiting heeft 
geresulteerd. In 2009 zijn samen met een externe consultant voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren 
van een aantal additionele interne checks op het bestaan en de werking van interne procedures, onder 
meer door het formuleren van een aantal werkprogramma’s. Het ligt in de bedoeling om in 2010 deze 
werkprogramma’s voor een geselecteerd aantal procedures te gaan uitvoeren. 
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Resultaten van de evaluatie van de interne risicobeheersings- en controlesystemen 
Ten aanzien van het financiële verslaggevingsrisico is de Directie van mening dat de opzet van de risico-
beheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële verslaggeving 
geen onjuistheden van materieel belang bevat. Tevens is zij van mening dat deze risicobeheersings- en 
controlesystemen gedurende het verslagjaar adequaat gefunctioneerd hebben. In het verslagjaar is 
een aantal administratief-organisatorische procedures geactualiseerd. In dit kader kan bijvoorbeeld het 
aanscherpen van de procedure voor het aanvragen van onderhoudsoffertes worden genoemd. Er zijn 
geen materiële tekortkomingen geconstateerd in de risicobeheersings- en controlesystemen gericht  
op de beheersing van de financiële verslaggevingsrisico’s. 

Gevoeligheidsanalyse 
Hierna is een overzicht gegeven van mogelijke effecten (ceteris paribus) bij wijziging van onderstaande 
risicofactoren, uitgaande van de balanspositie ultimo 2009: 
–  Stijging (daling) van de rente met 100 basispunten resulteert in een daling (stijging) van het direct 

beleggingsresultaat met € 0,06 per aandeel; 
 –  Een stijging (daling) van de in de taxatiewaarde gebruikte nettoaanvangsrendementen van  

50 basispunten (circa 7,5 % van de waarde van de vastgoedbeleggingen ultimo 2009) resulteert in 
een daling (stijging) van het eigen vermogen met € 6,47 per aandeel en een stijging (daling) van de 
loan-to-value-ratio met 325 basispunten; 

–  Stijging (daling) van de bezettingsgraad met 100 basispunten resulteert in een stijging (daling) van 
het direct beleggingsresultaat met € 0,08 per aandeel.

FiNaNciële gaNg vaN zakeN 

beleggingsResultaat 2009 toekomend aan aandeelhoudeRs vastned Retail 

Als gevolg van waardedalingen in de vastgoedportefeuille werd in 2009 een negatief beleggingsresultaat 
behaald van € 61,4 miljoen (2008: € 51,1 miljoen negatief). 
Het beleggingsresultaat 2009 bestaat uit het direct beleggingsresultaat van € 68,6 miljoen (2008:  
€ 60,9 miljoen) en het indirect beleggingsresultaat van € 130,0 miljoen negatief (2008: € 111,9 miljoen 
negatief). 

Direct beleggingsresultaat 
Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten voor het biedingsproces in 2008, steeg het direct beleggings-
resultaat van € 63,3 miljoen in 2008 naar € 68,6 miljoen in 2009, een stijging met 8,5%. De stijging is 
vooral een gevolg van lagere nettofinancieringslasten. Enerzijds kon VastNed Retail voor het deel van 
de vastgoedportefeuille dat gefinancierd is met een variabele rente profiteren van de in 2009 sterk 
gedaalde korte rente. Anderzijds daalden de rentelasten als gevolg van de medio september 2009 
 gerealiseerde aandelenemissie waarmee ruim € 75 miljoen werd opgehaald, welk bedrag in eerste 
instantie is gebruikt voor de aflossing van kort vreemd vermogen. De daling van de financieringskosten 
is overigens beperkt doordat in 2009 voorzichtigheidshalve geen rentekosten meer werden geactiveerd 
op vastgoedbeleggingen in renovatie en in pijplijn (2008: € 1,4 miljoen).
Ondanks het huidige economische klimaat kon een bescheiden like-for-like-groei van de nettohuur-
opbrengsten worden gerealiseerd en bleef de gemiddelde bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille 
op een gezond niveau van 96,8% ten opzichte van 97,9% in 2008.
De daling van het beleggingsresultaat als gevolg van met name de eind 2008 en medio 2009 gerealiseerde 
verkoop van twee Nederlandse vastgoedportefeuilles werd gecompenseerd door lagere algemene kosten 
en over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst. 

Indirect beleggingsresultaat 
De medio 2008 ingezette waardedalingen in de vastgoedportefeuille hebben zich in het verslechterde 
economisch klimaat in 2009 voortgezet, waarbij de druk op de vastgoedwaarden in het tweede halfjaar 
duidelijk minder groot was dan in het eerste halfjaar van 2009. De totale afwaardering in 2009 kwam 
uit op iets meer dan 7%. De Spaanse en Franse vastgoedportefeuilles vertoonden de sterkste daling 
met respectievelijk 18,1% (2008: 13,8% negatief) en 7,8% (2008: 10,0% negatief). De waarde van vast-
goedbeleggingen nam vooral af als gevolg van negatieve yield shifts veroorzaakt doordat beleggers 
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hogere rendementen op hun beleggingen zijn gaan vragen vanwege de verslechterde economische 
situatie (vooral in Spanje, zich vooral uitend in een werkloosheidspercentage van meer dan 20%) en 
beperktere financiële middelen door de kredietcrisis. In de laatste kwartalen van 2009 nam de negatieve 
yield shift af en werden de waardemutaties meer bepaald door ontwikkelingen in de markthuur. 
Als gevolg van deze negatieve waardeontwikkelingen kwam het indirect beleggingsresultaat, rekening 
houdend met de vrijval van latente belastingverplichtingen van de Spaanse vastgoedportefeuille en het 
deel toekomend aan minderheidsbelangen, uit op € 130,0 miljoen negatief (2008: € 111,9 miljoen negatief).

Brutohuuropbrengsten 
De totale brutohuuropbrengsten daalden van € 132,0 miljoen in 2008 naar € 130,6 miljoen in 2009. 
Deze daling wordt in de tabel op pagina 84 per land nader gespecificeerd. 

– Aankopen
  De toename van de brutohuuropbrengsten door acquisities in Nederland betreft voor het grootste 

deel de uitbreiding van winkelcentrum Het Rond in Houten in het vierde kwartaal 2008 en de opening 
van Retail Park Roermond in maart 2008. De in het vierde kwartaal 2009 opgeleverde binnenstedelijke 
ontwikkeling ‘De Promesse’ in Lelystad droeg in 2009 nog maar beperkt bij aan de groei van de 
huuropbrengsten. De daling van de brutohuuropbrengsten door acquisities in België is het gevolg 
van een in 2008 verantwoorde eenmalige schadevergoeding van € 0,3 miljoen vanwege de te late 
oplevering van het winkelcentrum Julianus in Tongeren.

– Verkopen  
  De daling van de brutohuuropbrengsten in 2009 hangt voor het grootste deel samen met twee grotere 

verkooptransacties eind 2008 en medio 2009 bestaande uit vastgoedportefeuilles met voornamelijk 
kleine individuele winkelobjecten in Nederland voor in totaal ruim € 70 miljoen. 

–  Overdracht naar vastgoedbeleggingen in renovatie of in pijplijn 
  Begin 2008 is besloten het winkelcentrum Plaisir-Sablons nabij Parijs tijdelijk te sluiten voor een totale 

herontwikkeling, als gevolg waarvan de brutohuuropbrengsten ten opzichte van 2008 ook in 2009 
nog licht daalden. In Spanje is in 2008 het leisure-gedeelte van Parque Vistahermosa in Alicante uit 
exploitatie genomen om te worden omgebouwd tot winkelunits. De ombouw zal naar verwachting 
in de loop van 2010 worden afgerond. Daarnaast is de bioscoop in winkelcentrum Montigalá in 
Badalona inmiddels omgebouwd tot winkelunits en weer in exploitatie genomen. Per saldo leidden 
deze ontwikkelingen tot een daling van de brutohuuropbrengsten met € 0,4 miljoen ten opzichte 
van 2008. 

–  Like-for-like-groei 
  In alle landen, uitgezonderd Spanje, was sprake van like-for-like-groei. Door het moeilijke economische 

klimaat nam de gemiddelde leegstand van de Spaanse vastgoedportefeuille toe van 3,4% in 2008 
naar 6,1% in 2009, resulterend in een daling in de brutohuuropbrengsten van € 1,8 miljoen. Verder 
namen in Spanje de huurkortingen als percentage van de brutohuuropbrengsten toe met 1,6%  
tot 3,7%, zijnde een toename met € 0,7 miljoen. In België werd daarentegen met name door huur-
vernieuwingen een like-for-like-groei van de brutohuuropbrengsten gerealiseerd van bijna 5,5%, 
zijnde een stijging van ruim € 1,1 miljoen. In Nederland en Frankrijk werd de like-for-like-groei door 
huur vernieuwingen en indexaties enigszins afgeremd door een daling van de bezettingsgraad aldaar.  

Exploitatiekosten (inclusief betaalde erfpachtcanons en niet doorberekende servicekosten) 
De exploitatiekosten daalden met € 0,3 miljoen naar € 14,9 miljoen, ofwel van 11,5% naar 11,4% van de 
brutohuuropbrengsten. Gecorrigeerd voor de daling als gevolg van aan- en verkopen, stegen de exploitatie-
kosten op like-for-like-basis met slechts € 0,2 miljoen. In Spanje kon ondanks het slechte economische 
 klimaat een relatieve daling worden gerealiseerd. De daling is vooral het gevolg van het vrijvallen van 
een in 2008 getroffen voorziening voor een dubieuze vordering, welke alsnog geïncasseerd kon worden. 
Verder werden er voorzichtigheidshalve voorzieningen getroffen voor dubieuze debiteuren en mogelijk 
niet door te berekenen servicekosten.



81 VastNed Retail  Verslag van de Directie

Waardemutaties vastgoedbeleggingen 
De waardedalingen van de vastgoedbeleggingen, welke in de loop van 2008 als gevolg van de krediet-
crisis werden ingezet, zetten zich in 2009 voort. Op basis van externe taxaties daalde de marktwaarde 
van de vastgoedbeleggingen in exploitatie met € 124,1 miljoen (2008: € 126,7 miljoen negatief), ofwel 
circa 6,8% van de waarde ultimo 2008. In alle landen was er een negatieve yield shift; de grootste was in 
Spanje, gevolgd door Frankrijk. De negatieve yield shifts zijn een weerspiegeling van de onzekerheid 
over toekomstige huurgroei en de krappe financieringsmarkt, als gevolg waarvan beleggers hogere 
rendementen vragen. De negatieve waardemutaties als gevolg van deze yield shift werden slechts voor 
een klein deel gecompenseerd door verbeterde huurniveaus als gevolg van indexering en huurherzieningen 
met hogere huurniveaus. De Belgische vastgoedportefeuille, echter,  kon hierdoor per saldo wel een 
beperkte waardestijging laten zien in vergelijking met 2008. 
Op de vastgoedbeleggingen in renovatie en in pijplijn werd een waardedaling van € 23,4 miljoen verant-
woord (2008: € 4,0 miljoen positief). Een groot deel hiervan heeft betrekking op het leisure-object in 
Alicante, waar de gecontracteerde huurder, elektronicaketen Saturn, besloten heeft het contract met 
een schadevergoeding van twee jaar huur te beëindigen. 
In de laatste kwartalen neemt de negatieve yield shift af en worden de waardemutaties meer bepaald 
door ontwikkelingen in de markthuur.

Nettoverkoopresultaat vastgoedbeleggingen 
In 2009 is met name een aantal kleine individuele (non core) winkelobjecten verkocht, voornamelijk in 
Nederland, met een totale boekwaarde ten tijde van de verkoop van € 48,3 miljoen. Daarnaast werd  
in België het renovatieobject in Olen verkocht met een boekwaarde van € 6,6 miljoen. In het huidige  
onzekere economische klimaat werd de ontwikkeling van dit object te risicovol geacht. Verder werden 
zowel in België als Frankrijk (Lille) diverse appartementen verkocht. 
Het nettoresultaat van deze verkopen na aftrek van verkoopkosten bedroeg € 2,2 miljoen positief. 

lasten 

Nettofinancieringskosten
De nettofinancieringskosten daalden van € 39,3 miljoen in 2008 naar € 33,3 miljoen. In onderstaande 
tabel is de oorzaak van deze daling toegelicht.

Ontwikkeling nettofinancieringskosten
(x € 1 miljoen)
    Totaal

    

Nettofinancieringskosten 2008    (39,3)

Afname als gevolg van nettoverkopen    1,3

Niet meer activeren van rente op vastgoedbeleggingen in renovatie en in pijplijn  (1,4)

Afname als gevolg van emissie    1,1

Per saldo afname door daling korte marktrente,  

hogere marges en wijzigingen in werkkapitaal    5,4

Additionele waardedaling als gevolg van herwaardering van rentederivaten  (0,4)

    

Nettofinancieringskosten 2009 	 	 	 (33,3)

De gemiddelde rentevoet over het totale rentedragende vreemd vermogen daalde van 4,80% naar 
4,10%, voornamelijk als gevolg van de in 2009 sterk gedaalde korte rente. Als gevolg van de gedaalde 
marktrente daalde ook de marktwaarde van de onder IFRS niet als volledige hedge aangemerkte 
rentederivaten met € 0,8 miljoen.

Algemene kosten 
De algemene kosten gecorrigeerd voor de eenmalige kosten van het biedingsproces daalden van  
€ 7,8 miljoen in 2008 tot € 7,1 miljoen in 2009. De daling is grotendeels het gevolg van lagere 
personeels kosten en het wegvallen van eenmalige advieskosten in 2008 samenhangend met de 
 Lille-portefeuille. 
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Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst 
De belastingen naar de winst daalden in 2009 van € 1,7 miljoen naar € 1,2 miljoen. Een belangrijke  
verklaring hiervoor is het vanaf 1 januari 2009 opnemen van het grootste deel van de vennootschappen 
die verworven zijn bij de aankoop van de Lille-portefeuille in het fiscaal vriendelijke SIIC-regime, 
 resul terend in een belastingbesparing in 2009 van circa € 0,5 miljoen. 

Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
De mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen liet een opbrengst (vrijval) zien van  
€ 15,0 miljoen (2008: vrijval van € 12,3 miljoen) welke met name voortkomt uit de negatieve waarde-
mutaties in de Spaanse vastgoedportefeuille. De waardemutaties in Nederland, België en het overgrote 
deel van Frankrijk leiden als gevolg van de van toepassing zijnde gunstige fiscale regimes niet tot een 
mutatie in de latente belastingvorderingen en -verplichtingen. 

Beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen 
Het aan minderheidsaandeelhouders toekomende beleggingsresultaat van € 5,2 miljoen (2008:  
€ 7,2 miljoen) bestaat uit het direct en indirect beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsbelangen 
van respectievelijk € 6,3 miljoen (2008: € 5,1 miljoen) en € 1,1 miljoen negatief (2008: € 2,1 miljoen 
positief). De stijging van het direct beleggingsresultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders 
had voornamelijk betrekking op het hogere direct beleggingsresultaat van Intervest Retail, waarin 
VastNed Retail een 72,4% belang houdt. Het negatieve indirect beleggingsresultaat toekomend aan 
minderheidsbelangen wordt veroorzaakt door een beperkte waardedaling van winkelcentrum Het Rond 
in Houten, waarin VastNed Retail een 50% belang houdt en uit de negatieve waardemutaties van de niet 
als volledige hedge aangemerkte rentederivaten van Intervest Retail. Deze waardedalingen werden 
gedeeltelijk gecompenseerd met een positieve waardemutatie van de door Intervest Retail gehouden 
Belgische vastgoedportefeuille.

beleggingsResultaat peR aandeel

Op basis van het als gevolg van de emissie en het stockdividend toegenomen gemiddelde aantal  
uitstaande aandelen van VastNed Retail van circa 17,0 miljoen stuks (2008: 16,4 miljoen stuks) kwam 
het beleggings resultaat per aandeel uit op € 3,61 negatief (2008, gecorrigeerd voor de eenmalige kosten 
van het biedingsproces: € 2,97 negatief). Dit resultaat bestaat uit het direct beleggingsresultaat  
per aandeel van € 4,03 (2008, gecorrigeerd voor de eenmalige kosten van het biedingsproces: € 3,85)  
en het indirect beleggingsresultaat per aandeel van € 7,64 negatief (2008: € 6,82 negatief). 

De ontwikkeling van het direct beleggingsresultaat per aandeel was als volgt (x € 1):

Direct beleggingsresultaat 2008   3,71

Kosten biedingsproces   0,14

   

Direct beleggingsresultaat voor kosten biedingsproces  3,85

Like-for-like-groei nettohuuropbrengsten   0,03

Toename als gevolg van acquisities, na aftrek van rentekosten  0,01

Daling als gevolg van verkopen, na aftrek van rentekosten  (0,04)

Niet meer activeren van rente op renovatie- en pijplijnprojecten   (0,08)

Daling van de financieringskosten door lagere korte rente   0,32

Effect van de aandelenemissie   (0,08)

Daling van de algemene kosten   0,04

Daling van de belastingen naar de winst   0,03

Toename minderheidsbelangen   (0,05)

   

Direct beleggingsresultaat 2009  	 	 4,03
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financieRingsstRuctuuR 

Het tweede halfjaar van 2008 en het eerste halfjaar van 2009 werden gekenmerkt door een grote mate 
van onzekerheid ten aanzien van de stabiliteit van het financiële systeem. Dankzij gecoördineerde maatre-
gelen van regeringen en centrale banken, resulterend in lage rentetarieven en een vergroting van de 
liquiditeit op de financiële markten, is het vertrouwen in de financiële markten weer enigszins hersteld. 
VastNed Retail heeft van dit herstel geprofiteerd door in september 2009 haar balans te versterken 
door middel van de uitgifte van circa 1,7 miljoen nieuwe aandelen tegen een emissiekoers van € 45,50 
per aandeel. Met de opbrengsten van deze emissie van ongeveer € 75 miljoen zijn in eerste instantie 
kortlopende kasgeldfaciliteiten afgelost. Met deze balansversterking heeft VastNed Retail een goede uit-
gangspositie om te kunnen handelen in geval zich aantrekkelijke acquisitiemogelijkheden voordoen die 
passen in het profiel van onze vastgoedportefeuille. 

Per 31 december 2009 liet de balans van VastNed Retail een gezonde financieringsstructuur zien met 
een loan-to-value-ratio van 40% (ultimo 2008: 41%) en een solvabiliteitsratio – zijnde het groepsvermogen 
plus latente belastingverplichtingen gedeeld door het balanstotaal – van 55,9% (ultimo 2008: 55,5%). 

De leningenstructuur had per 31 december 2009 de volgende kenmerken: 
– het totaal uitstaande bedrag aan rentedragende leningen bedroeg € 742,2 miljoen; 
–  80,5% van de uitstaande leningen was langlopend met een gewogen gemiddelde looptijd op basis 

van de contractafloopdata van 3,6 jaar; 
–  een goede spreiding van de afloopdata van de langlopende leningen, waarvan in 2010 slechts een 

bedrag van € 42,1 miljoen expireert (opgenomen onder de kortlopende schulden); 
–  83,5% van de uitstaande leningen had een vaste rente, vooral door het gebruik van interest rate swaps; 
– goed gespreide renteherzieningsdata met een gewogen gemiddelde looptijd van 4,6 jaar; 
– de gemiddelde vaste rente, met inachtneming van de overeengekomen interest rate swaps, was 4,6%; 
–  16,5% van de uitstaande leningen had een variabele rente en profiteert van de op dit moment lage 

korte rentevoet; 
–  door de gedaalde rentecurve ultimo 2009 is er een negatieve waarde van de interest rate swaps 

(exclusief latente belastingvorderingen en -verplichtingen) opgenomen van € 37,1 miljoen; 
– de ongebruikte kredietfaciliteiten bedroegen € 145,7 miljoen. 

Met een solvabiliteitsratio van 55,9% en een rentedekkingsgraad van 3,3 voldoet VastNed Retail aan 
alle bankconvenanten. Financieringscontracten worden gewoonlijk afgesloten met bankconvenanten 
waarin een solvabiliteitsratio van minstens 45% en een rentedekkingsgraad van 2,0 tot 2,5 wordt vereist. 
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 Nederland Spanje Frankrijk België Turkije Portugal Totaal

       

Brutohuuropbrengsten 2008 50,5 33,5 25,9 20,0 1,0 1,1 132,0

Aankopen 2,9 – 0,2 (0,1) 0,1 – 3,1

Verkopen (4,7) – – (0,2) – – (4,9)

Overdracht van/naar  

vastgoedbeleggingen in  

renovatie/pijplijn – (0,3) (0,1) – – – (0,4)

Like-for-like-huurgroei 0,4 (1,8) 1,0 1,1 0,1 – 0,8

       

Brutohuuropbrengsten 2009 49,1 31,4 27,0 20,8 1,2 1,1 130,6

Exploitatiekosten* (6,5) (3,9) (2,4) (1,9) (0,2) – (14,9)

       

Nettohuuropbrengsten 2009 42,6 27,5 24,6 18,9 1,0 1,1 115,7

Exploitatiekosten in % van  

de brutohuuropbrengsten:

– in 2009 13,3 12,4 9,1 9,0 13,5 (2,7) 11,4

– in 2008 12,7 13,4 9,0 8,4 17,8 4,4 11,5

oNtwikkeliNg 
NettoHuuropBreNgsteN 

x € 1 miljoen

 * Inclusief betaalde erfpachtcanons en niet doorberekende servicekosten.
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expiratiedata eN 
reNteHerzieNiNgsdata  
leningenportefeuille (inclusief  
gemiddelde rentepercentage) x € 1 miljoen

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016–
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2,4%

4,5%

4,4%

4,8%

4,7%

4,3% 4,4%

 Vaste Variabele  %

 rente rente Totaal van totaal

    

Langlopende schulden 577,3 20,3 597,6 80,5

Kortlopende schulden 42,1 102,5 144,6 19,5

    

Totaal 619,4 122,8 742,2 100,0

% van totaal 83,5 16,5 100,0

leNiNgeNporteFeuille ultimo 2009, x € 1 miljoen

 * Rentederivaten in aanmerking genomen.
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divideNdvoorstel eN divideNduitkeriNg 

Op de aandeelhoudersvergadering van 7 april 2009 is het dividend over het boekjaar 2008, dat ten  
laste is gebracht van de vrij uitkeerbare reserves, vastgesteld op € 3,85 per aandeel. In september 2008 
was reeds een interim-dividend van € 1,17 per aandeel uitgekeerd. Het slotdividend kwam daarmee uit 
op € 2,68 per aandeel waarvan het verplichte contante deel € 0,85 bedroeg en het keuzedeel bestond 
uit € 1,83 in contanten of 1 nieuw aandeel per 18 aandelen. In dit kader opteerden de houders van bijna 
21% (2008: 16%) van het aantal uitstaande aandelen voor stockdividend, waarmee het totaal aantal 
aandelen toenam met 187.214 stuks. 

Op 31 augustus 2009 is, conform het dividendbeleid, 60% van het direct beleggingsresultaat over het 
eerste halfjaar 2009 als interim-dividend uitgekeerd, zijnde € 1,25 per aandeel. In lijn met voorgaande 
jaren wordt aan aandeelhouders met betrekking tot het slotdividend een keuzedividend voorgesteld, 
dat naar keuze van de individuele aandeelhouders kan worden opgenomen hetzij geheel in contanten 
dan wel gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in de vorm van stockdividend ten laste van de agio-
reserve. Om te voldoen aan de fiscale voorwaarden voor fiscale beleggingsinstellingen dient ten minste 
het fiscale resultaat in contanten te worden uitgekeerd. 

Tijdens de op 21 april 2010 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voor-
gesteld het slotdividend ten laste van de vrij uitkeerbare reserves vast te stellen op € 2,78 per gewoon 
aandeel, zijnde het direct beleggingsresultaat 2009 per aandeel van € 4,03 verminderd met het interim-
dividend van € 1,25 per aandeel. Rekening houdend met de hiervoor genoemde fiscale uitdelings-
verplichting en de als dan geldende beurskoers zal het slotdividend, naast opname geheel in contanten, 
ook kunnen worden opgenomen als € 1,10 in contanten en een nader te bepalen percentage in aande-
len VastNed Retail ten laste van de agioreserve dat een waarde van € 1,68 per aandeel zal benaderen. 
Het slotdividend zal op 17 mei 2010 betaalbaar worden gesteld. 
  

vooruitzicHteN voor 2010 

Vorig jaar uitten we de verwachting dat VastNed Retail op basis van de kwaliteit van haar vastgoed-
portefeuille en de spreiding ervan, zowel qua locatie als qua huurdersmix de economische crisis goed 
moest kunnen doorstaan. Ondanks de vooral forse economische tegenwind in Spanje, is deze verwachting 
waargemaakt wat blijkt uit een in 2009 gestegen direct beleggingsresultaat, een bezettingsgraad ultimo 
2009 van 95,5% en een solide financiële uitgangpositie voor 2010. 

Ook voor 2010 zijn we voorzichtig positief. Het consumentenvertrouwen, ofschoon nog steeds relatief 
laag, lijkt zich, in de meeste landen waar VastNed Retail actief is, weer enigszins te herstellen, hetgeen 
uiteindelijk een positief effect zal hebben op de consumentenbestedingen en daarmee op de omzetcijfers 
van onze huurders. Op korte termijn zal echter de verbetering in omzetcijfers, mede door de soms forse 
dalingen in de afgelopen kwartalen, als ook door de relatief lage inflatie en daarmee beperkte indexatie, 
nog slechts beperkt resulteren in een solide huurgroei. De verbetering draagt echter wel bij aan het 
kunnen vasthouden van een gezonde bezettingsgraad. 

Verder verwachten we dat de Europese Centrale Bank de korte rente in 2010 relatief laag zal houden, 
waarvan VastNed Retail, gegeven haar rentebeleid, met haar variabel gefinancierde deel van de leningen-
portefeuille ook in 2010 kan profiteren. 

Tot slot bestaat de verwachting dat met de huidige solide financiële uitgangspositie en een actief 
acquisitiebeleid nieuwe aantrekkelijke beleggingsobjecten aan de vastgoedportefeuille kunnen worden 
toegevoegd, die positief zullen gaan bijdragen aan het beleggingsresultaat. De aandelenemissie van 
september 2009 heeft, zolang de daarmee gecreëerde beleggingsruimte niet volledig is gebruikt, een 
enigszins drukkend effect op het direct beleggingsresultaat.
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De aandelenemissie van september 2009 heeft, zolang de daarmee gecreëerde beleggingsruimte niet 
volledig is gebruikt, in 2010 een drukkend effect op het direct beleggingsresultaat per aandeel.  
In combinatie met het feit dat het hierboven aangegeven herstel nog broos zal zijn, en daarmee de 
nodige onzekerheden met zich meebrengt, verwacht de Directie voor 2010 een lager direct beleggings-
resultaat per aandeel dan in 2009

Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses en de informatie 
die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De vooruitzichten zijn onderhevig aan bepaalde risico’s 
en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, 
wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgevingen. Er kan dan ook niet gegarandeerd worden dat deze 
verwachtingen zullen uitkomen. 

Rotterdam, 10 maart 2010 
De Directie 
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NoteriNg aaN NYse euroNext

De aandelen VastNed Retail zijn sinds 9 november 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en 
sinds 20 december 2004 aan NYSE Euronext Parijs en zijn sinds 3 maart 2008 opgenomen in de 
Amsterdamse AMX-index (Amsterdam Midkap Index). De dagomzet in 2009 bedroeg gemiddeld  
€ 2,3 miljoen, hetgeen een daling inhoudt ten opzichte van 2008 (dagomzet € 3,4 miljoen). Sinds 14 januari 
2009 worden de aandelen VastNed Retail op het Universal Trading Platform van NYSE Euronext verhandeld. 
Dit geldt zowel voor de Amsterdamse als de Parijse notering. VastNed Retail maakt gebruik van een 
aantal liquidity providers om de continue liquiditeit van het aandeel te verzekeren. In 2009 hebben 
Kempen & Co, Royal Bank of Scotland en Rabobank opgetreden als liquidity providers voor VastNed 
Retail; Kempen & Co als bezoldigd liquidity provider en Royal Bank of Scotland en Rabobank als 
 onbezoldigd liquidity providers.

iNdices

VastNed Retail maakt deel uit van een aantal indices. Deze indices ondersteunen beleggers bij het 
samenstellen van hun aandelenportefeuille. Zoals eerder vermeld, maakt VastNed Retail deel uit van de 
AMX-index. De indruk bestaat dat deze index door beleggers beperkt wordt gebruikt als leidraad voor 
de samenstelling van hun effectenportefeuilles. Andere indices, zoals die van GPR en van EPRA spelen 
een belangrijkere rol, met name voor internationale institutionele beleggers.

Het aaNdeel 
eN de 
BeursNoteriNg
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De weging van VastNed Retail in de GPR indices was per 31 december 2009 als volgt:

GPR 250 Global 0,23%

GPR 250 Global ex-North America 0,37%

GPR 250 Europe 1,16%

GPR 250 Europe ex-UK 1,99%

GPR 250 Eurozone 2,16%

GPR 250 Netherlands 12,75%

VastNed Retail maakt per 31 december 2009 deel uit van de volgende EPRA-indices:

EPRA / NAREIT Global 0,19%

EPRA / NAREIT Global ex-Asia 0,33%

EPRA / NAREIT Global ex-North America 0,32%

EPRA / NAREIT Europe  1,09%

EPRA / NAREIT Europe (UK-restricted)  1,30%

EPRA / NAREIT Europe ex-UK  1,72%

EPRA / NAREIT Liquid 40  1,22%

EPRA / NAREIT Liquid 40 ex-UK  1,94%

EPRA / NAREIT Eurozone  2,08%

EPRA / NAREIT Netherlands  10,68%

reNdemeNt

VastNed Retail realiseerde in 2009 het volgende rendement, uitgedrukt in euro’s en in een percentage 
van de slotkoers van 2008 ad € 36,00. 

  Rendement  Rendement

  2009  2008

   

Slotkoers 2009  45,835

Slotkoers 2008  36,000

  

Mutatie beurskoers  9,835  27,3  (45,2)

Dividend 2 mei 2009  2,680    7,4    4,1

Interim-dividend

1 september 2009  1,250     3,5     1,8

   

Totaalrendement  13,765	 38,2	 (39,3)

Uitgaand van onmiddellijke herinvestering van de dividenden, bedraagt het totaalrendement over 2009 
41,6% positief (2008: 41,7% negatief).

Beurskoers

Ultimo 2009 noteerde het aandeel een 10,9% discount ten opzichte van de intrinsieke waarde per aandeel. 
De intrinsieke waarde per aandeel aandeelhouders VastNed Retail inclusief het beleggingsresultaat 2009 
daalde van € 60,80 (begin 2009) tot € 51,42 (ultimo 2009).  
De koers van het aandeel was in 2008 sterk gedaald en steeg in 2009 met € 9,835, wat leidde tot een 
daling van de discount. Ook andere Europese vastgoedbeleggingsfondsen zagen in 2009 hun koers 
weer opveren.  
VastNed Retail’s totaalrendement per aandeel lag zowel boven het Europese gemiddelde (GPR 250 
Europe: 41,2% positief) als boven het Nederlandse gemiddelde (GPR 250 Netherlands: 39,1% positief). 
De marktkapitalisatie op basis van de beurskoers ultimo 2009 bedroeg € 837,2 miljoen ten opzichte 
van € 591,0 miljoen ultimo 2008. De laagste beurskoers van € 26,02 werd genoteerd op 9 maart 2009, 
terwijl de hoogste beurskoers van € 49,00 op 10 september 2009 werd genoteerd.

Het aaNdeel 
eN de 
BeursNoteriNg
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divideNd

Overeenkomstig haar huidige dividendbeleid (zie het hoofdstuk Profiel en strategie) heeft VastNed 
Retail op 2 mei 2009 het slotdividend over 2008 van € 2,68 uitgekeerd. Het stockdividend was 1 nieuw 
aandeel per 18 gehouden aandelen. Afhankelijk van de keuze van de aandeelhouder is er per aandeel 
ofwel € 2,68 in contanten uitgekeerd of € 0,85 in contanten en 1/18 aandeel VastNed Retail. In dit 
kader zijn er in totaal 187.214 aandelen uitgegeven ten late van de agioreserve.

aaNtal aaNdeleN eN uitgiFte Nieuwe gewoNe aaNdeleN

Op 11 september 2009 heeft VastNed Retail 1.660.473 gewone aandelen, oftewel 9,9% van het aan delen-
kapitaal geplaatst bij internationale institutionele beleggers door middel van een systeem van accelerated 
book build. Het totaal aantal uitstaande aandelen bedraagt na de aandelenuitgifte 18.265.213. Het uit-
staande aandelenkapitaal omvat tevens 10 prioriteitsaandelen van elk € 5 nominaal. Er zijn in 2009 geen 
aandeleninkoopprogramma’s uitgevoerd.

BelaNgrijke aaNdeelHouders / grootaaNdeelHouders

VastNed Retail kent de identiteit van haar belangrijkste aandeelhouders. Betrouwbare informatie over 
de precieze belangen is echter moeilijk te vinden. Daarom kwalificeert VastNed Retail slechts die aandeel-
houders als grootaandeelhouders die een belang houden van meer dan 5% volgens het register van de 
AFM. Dit register bevat geen precieze gegevens over de aandelenbelangen ultimo 2009, maar slechts 
een indicatie van de bandbreedte waarin het belang zich bevindt (bijv. 5-10% of 20-25%). Als grootaan-
deelhouders (> 5%, zoals geregistreerd bij AFM) zijn aan te merken:

Nomura Asset Management Co. Ltd. 5,93%

Commonwealth Bank of Australia 5,79%

DIAM Co., Ltd. 5,39%

iNFormatieverscHaFFiNg

Het beleid van de Directie is alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk te 
informeren. De toelichting op de kwartaal- en halfjaarcijfers alsmede de analistenpresentaties kunnen 
gelijktijdig door alle geïnteresseerden worden gevolgd via webcasting. De presentaties worden aange-
kondigd via de website en op de website geplaatst. De Directie streeft overigens naar een constructieve 
dialoog met  (potentiële) aandeelhouders en heeft in dat verband (geregeld) bilateraal contact met institu-
tionele beleggers, waarbij VastNed Retail alleen informatie verstrekt die reeds in de markt bekend is.

investoR Relations

Het investor-relationsbeleid neemt een belangrijke positie in binnen VastNed Retail. Dit beleid behelst 
het fonds op verschillende wijzen onder de aandacht van institutionele en particuliere beleggers te 
brengen. De CEO, CFO en de Directeur Investor Relations zijn actief betrokken bij de contacten met 
deze beleggers. Bij specifieke gebeurtenissen, zoals property tours, zijn ook andere werknemers van de 
VastNed Groep betrokken. Het investor-relationsbeleid maakt gebruik van een aantal middelen, waar-
onder investor roadshows, persberichten, het jaarverslag, de VastNed-website en de nieuwsbrief 
Behind the Façade.

investoR RoadshoWs

De investor roadshows zijn van essentiële waarde voor investor relations. In 2009 zijn er gesprekken 
gevoerd met een groot aantal institutionele beleggers in de financiële centra in Europa en de  
Verenigde Staten.
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peRsbeRichten en publicatie van peRiodieke cijfeRs

Koersgevoelige informatie wordt altijd via persberichten aan het gehele publiek bekend gemaakt, 
gemeld aan de financiële autoriteiten (Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam, Autorité des Marchés 
Financiers te Parijs en NYSE Euronext Amsterdam) en op de website www.vastned.nl geplaatst. 
In contacten met de pers, individuele beleggers en analisten wordt uitsluitend reeds openbaar gemaakte 
informatie nader toegelicht. Ter gelegenheid van de publicatie van de jaar- en halfjaarcijfers houdt 
VastNed Retail een analistenbijeenkomst; commentaar op de eerstekwartaalcijfers en de negenmaands-
cijfers wordt gegeven in een conference call. Zowel de analistenbijeenkomsten als de conference calls 
zijn door middel van audiowebcasting via www.vastned.nl te volgen. Kort voor de publicatie van de 
 financiële rapportages vinden geen analistenbijeenkomsten, presentaties aan en directe besprekingen 
met beleggers plaats. 

sell-side analisten

Rapporten van sell-side analisten worden niet vooraf beoordeeld of gecorrigeerd, afgezien van feitelijke 
onjuistheden. VastNed Retail verstrekt geen vergoedingen aan enige partij voor het opstellen van 
 analistenrapporten. Momenteel wordt VastNed Retail gevolgd door dertien (sell-side) analisten van 
gerenommeerde banken die regelmatig rapporten publiceren. 
De volgende banken laten hun sell-side analisten VastNed Retail volgen:
–  Bank of America Merrill Lynch 
–  Credit Suisse
–  Exane BNP Paribas
–  Fortis Bank (Nederland)
–  Goldman Sachs
–  ING
–  JPMorgan
–  Kempen & Co
–  Keijser Capital
–  PeterCam
–  Rabobank
–  Royal Bank of Scotland
–  Theodoor Gilissen

jaaRveRslag

Voor de derde keer op rij heeft de verslaglegging van VastNed Retail veel waardering geoogst:  
VastNed Retail kreeg van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed) een cijfer van 
9,4 toegekend voor haar transparantie en naleving van de IVBN-aanbevelingen, hetgeen één van de 
hoogste beoordelingen was. Met deze beoordeling blijft VastNed Retail zich in de hoogste regionen van de 
IVBN-leden bevinden. De IVBN onderzoekt jaarlijks in welke mate IVBN-leden de door haar vereniging 
opgestelde aanbevelingen in acht nemen. Ook de Europese vereniging van beursgeno  teerde vastgoed-
beleggers EPRA doet jaarlijks onderzoek onder beursgenoteerde bedrijven. De in 2009 gegeven adviezen 
van de externe accountant op dit terrein zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit jaar verslag. Ook leveren 
alle interne disciplines van VastNed Retail een actieve bijdrage om de kwaliteit te garanderen en waar 
nodig te verbeteren. Het jaarverslag 2009 wordt zowel in het Engels als in het Nederlands gepubliceerd. 
Een samenvatting in het Frans is eveneens beschikbaar. Alleen de Engelse versie is  verkrijgbaar in 
gedrukte vorm, terwijl de Nederlandse versie en de Franse samenvatting uit kosten overwegingen slechts 
in pdf-formaat beschikbaar zijn op www.vastned.nl.

Website

De VastNed Groep heeft begin 2010 haar nieuwe website www.vastned.nl in gebruik genomen. De website 
biedt informatie over de VastNed Groep in het algemeen en specifieke en uitgebreide  informatie over 
de twee vastgoedfondsen, VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial. Daarnaast is er veel aandacht 
voor de vastgoedportefeuilles, waarin nagenoeg alle winkel -en kantoorobjecten van respectievelijk 
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VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial met een foto zijn opgenomen. Verder is er ook uitgebreide 
informatie te vinden over investor relations, corporate governance en duurzaamheid. Tevens biedt de 
website een abonneeservice, waarmee men zich kan abonneren op het ontvangen van persberichten, 
presentaties en nieuwsbrieven, die per e-mail naar de abonnees worden gestuurd.

behind the façade

De nieuwsbrief Behind the Façade besteedt voor alle zakenrelaties op informele wijze aandacht aan 
zaken die VastNed Retail betreffen, met nadruk op de typische couleur locale van de landen en steden 
waarin de VastNed Groep actief is.

coNtact

Vragen kunnen gericht worden aan:
VastNed Retail
T.a.v. de heer Arnaud du Pont, General Counsel / Directeur Investor Relations
Postbus 4444,
3006 AK Rotterdam 
Telefoon +31 10 24 24 302
arnaud.du.pont@vastned.nl
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