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–  Sterke focus op operationele performance en gedisciplineerd kapitaalbeheer in 2022 biedt solide basis voor 2023

–  Routekaart naar het Parijs akkoord, gebaseerd op CRREM, met goede financiële onderbouwing

–  Sterke like-for-like huurgroei van 5,8% in 2022, waar indexering ca. 2,6% aan bijdroeg

–  EPRA leegstandspercentage van 6,2% per jaareinde, slechts marginaal hoger ten opzichte van Q4 2021

–  EPRA NTA € 44,17 per aandeel, met een waardedaling van 6,2% in H2 2022

–  Sterke balans, met een LTV van 28,7% per jaareinde 2022

–  Start ontwikkeling Well House voorlopig uitgesteld
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1  Op deze voorlopige jaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast
2  De eerder gerapporteerde energie intensiteit voor 2021 van 110 kWh/m2/jaar was gebaseerd op GFA inclusief parkeer garages, niet o.b.v. CRREM m2.
3  Gerapporteerd in de balans naar boekwaarde inclusief erfpachtrecht (IFRS 16), exclusief huurkortingen en het deel van NSI haar hoofdkantoor (eigen gebruik)
4  Voor huurvrije periodes en andere vormen van huurkorting.

NSI KERNCIJFERS
BELANGRIJKSTE FINANCIËLE KERNCIJFERS1

DIRECT EN INDIRECT BELEGGINGSRESULTAAT
  2022 2021 Verschil 

Netto huuropbrengsten 59.325 63.272 -6,2%

Netto huuropbrengsten - like-for-like 54.849 51.050 7,4%
   

Direct resultaat 42.733 46.373 -7,9%

Indirect resultaat -74.103 74.588 -199,3%

IFRS resultaat -31.370 120.961 -125,9%

EPRA earnings per aandeel 2,15 2,38 -9,6%

Gem. gewogen aantal uitstaande aandelen 19.869.975 19.499.825 1,9%

EPRA cost ratio (excl. directe leegstandskosten) 27,8% 28,2% -0,4 pp

BALANS
  31 December 2022 31 December 2021 Verschil 

Vastgoedbeleggingen 1.259.235 1.338.034 -5,9%

Netto schuld aan kredietsinstellingen -365.480 -382.073 -4,3%

Overige activa / passiva -6.746 -7.504 -10,1%

Eigen vermogen 887.008 948.457 -6,5%

EPRA NTA per aandeel 44,17 48,23 -8,4%

Aantal uitstaande aandelen 20.054.241 19.698.207 1,8%
   

Netto LTV (%) 28,7% 28,2% 0,5 pp

BELANGRIJKSTE ESG KERNCIJFERS (NIET FINANCIËLE) 

  2022 2021 Verschil 

CRREM gebouw energie intensiteit (kWh/m2/jaar) 131 1312 0,0%

EPC-label (percentage portfolio met label A of beter) 88,0% 81,2% 6,8 pp

GRESB Score 93 92 +1

BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS PORTEFEUILLE
  31 December 2022 31 December 

2021 Verschil   Amsterdam Overig G4 Overig NL TOTAAL

Aantal objecten 23 14 12 49 52 -5,8%

Markt waarde (€ m)3 730 342 203 1.275 1.355 -5,9%

Verhuurbaar vloeroppervlak (sqm k) 178 122 82 382 409 -6,6%

Contractuele huur op jaarbasis (€ m)4 40 24 14 78 76 3,1%

ERV (€ m) 47 26 15 88 87 1,5%
   

EPRA net initial yield 4,4% 4,9% 4,6% 4,6% 4,1% 0,5 pp

Gross initial yield 5,9% 7,2% 7,0% 6,5% 5,9% 0,6 pp

EPRA leegstand 7,0% 6,1% 4,1% 6,2% 5,9% 0,3 pp
   

Gem. gewogen resterende looptijd 

van huurcontracten (jaren)

4,1 4,0 3,3 3,9 4,1 -2,9%
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BERICHT VAN DE CEO

2022 was een opmerkelijk en onvoorspelbaar jaar. Het einde van de 
coronapandemie bracht niet het verwachte economisch herstel: de 
Russische invasie van Oekraïne leidde tot een energiecrisis en droeg 
bij aan de toch al stijgende inflatie. Dit tastte op zijn beurt weer het 
vertrouwen van bedrijven en consumenten aan. Als klap op de vuur-
pijl kondigde de regering - naar onze mening volkomen onterecht 
- aan de Nederlandse fiscale beleggingsinstelling (het FBI-regime) 
vanaf 2025 te willen afschaffen.

Hoewel onze langetermijnstrategie – met een duidelijke focus op 
locatie, duurzaamheid en dienstverlening, aangevuld met selectieve 
ontwikkelprojecten en ondersteund door een sterke balans – onver-
anderd blijft, heeft de onzekerheid ertoe geleid dat we elementen van 
de strategie hebben versneld of vertraagd. In 2022 lag de nadruk op 
verhuur, de update van het HNK-merk en onze ‘Paris-proof roadmap’. 
In het vierde kwartaal hebben we ervoor gekozen om enkele objecten 
die zich niet op kernlocaties bevinden af te stoten en hebben we 
besloten het Well House-project uit te stellen.

Gedisciplineerd kapitaalbeheer
De snelle en materiële stijging van de rente in het eerste halfjaar was 
een voorbode van een waardecorrectie van vastgoed in de tweede 
helft. De vastgoedwaarden daalden in de tweede helft van het boek-
jaar met 6,2% (geheel 2022: -5,6%). het bruto aanvangsrendement 
staat hierdoor nu op een aantrekkelijke 6,5%.

2022 was een jaar waarin discipline moest worden betracht, zowel 
op het gebied van overnames als ontwikkeling. Tijdens het boekjaar 
zijn er geen acquisities gedaan. In december verkochten we HNK 
Hoofddorp en een klein object in Den Haag voor € 8,2 miljoen (2% 
onder de boekwaarde in 2021) en sloten we het jaar af met een LTV 
van 28,7%. Twee andere objecten (HNK Ede en HNK Den Bosch) zijn 
in januari 2023 verkocht voor in totaal € 23,2 miljoen (12% boven de 
boekwaarde in 2021).

Gedisciplineerd kapitaalbeheer blijft het devies in 2023. We zullen 
potentiële overnames moeten beoordelen ten opzichte van potentiële 
ontwikkelprojecten (en rekening houdend met onze kapitaalkosten), 
waarbij we ons ervan bewust zijn dat overnames die kwalitatief gelijk-
waardig zijn aan ons ontwikkelprogramma mogelijk niet beschikbaar 
komen of niet beschikbaar komen tegen de juiste prijs.

Bedrijfsdiscipline 
In deze tijd waarin onze klanten zich zorgen maken over het effect 
van thuiswerken, de economische vooruitzichten, de hoge indexatie 
en servicekosten, zijn we meer dan ooit actief met hen in gesprek. 
Klantbehoud is essentieel. Hierdoor steeg de totale leegstand uitein-
delijk maar marginaal naar 6,2%.

Om relevant te blijven voor onze klanten moeten we het juiste product 
blijven aanbieden wat betreft locatie, duurzaamheid en dienstver-
lening. We hebben een duidelijke strategie en blijven investeren in 
onze portefeuille. Vooral op het gebied van duurzaamheid hebben 
we grote vooruitgang geboekt, met een duidelijk plan om in 2034 te 
voldoen aan de richtlijnen van het Akkoord van Parijs, met bijbeho-
rende verbeterde BREEAM- en EPC-labels. Dit wordt op pagina x in 
het persbericht uitvoerig besproken.

Ontwikkeling
Tegen het einde van het vierde kwartaal waren we volledig klaar 
om met het Well House-project te starten, maar we hebben ervoor 

gekozen om dit op dat moment niet te doen, door hogere bouwkosten 
en de onzekerheid in de markt. We zullen het project in 2023 opnieuw 
beoordelen, rekening houdend met de ontwikkeling in bouwkosten, 
grondwaarden en de rendements- en huurniveaus.

In 2022 lag de focus bij Vitrum op het bereiken van overeenstem-
ming tussen alle stakeholders over de nieuwe plannen. Het is een 
flinke opgave om de gemeente, de vereniging van eigenaren en 
omwonenden op één lijn te krijgen. Onze inspanningen moeten aan 
het begin van het tweede kwartaal van 2023 hebben geleid tot een 
volledig uitgewerkt plan, en de verwachting is nog steeds dat het 
project in de tweede helft van 2023 van start gaat. 

Bij Laanderpoort is in januari 2023 de laatste ontwerpfase goedge-
keurd door zowel ING en NSI. We liggen nog altijd op schema om in 
het vierde kwartaal van 2023 met het project te starten. De verwachte 
huur voor ING ligt nog steeds onder het afgesproken plafond. In het 
eerste kwartaal van 2023 start de aanbesteding voor een aannemer. 
Dit moet de businesscase valideren voor dit nieuwe, zeer duurzame 
object met een 15-jarige huurovereenkomst met een hoogwaardige 
huurder.

Vooruitzichten voor 2023
Hoewel de afschaffing van het FBI-regime is uitgesteld tot januari 
2025, zijn we sterk gemotiveerd om in 2023 al tot een duidelijk pad 
te komen en duidelijkheid te kunnen bieden aan alle stakeholders. 
Samen met beursgenoteerde sectorgenoten lobbyen we nog steeds 
voor het terugdraaien van het besluit. Het voortduren van de huidige 
onzekerheid is niet wenselijk, maar we blijven zoeken naar mogelijke 
alternatieve scenario's.

Voor 2023 verwachten we dat de inflatie iets afneemt, maar hoog blijft. 
Als gevolg hiervan is de kans klein dat de rente veel zal terugzakken. 
Hierdoor zal er institutioneel kapitaal waarschijnlijk verschuiven van 
vastgoed (thans ‘overweight’) naar obligaties (thans ‘underweight’). 
Toch verwachten we, aangezien kwalitatief hoogwaardig vastgoed 
een aantrekkelijke afdekking tegen inflatie blijft, dat rendementen van 
de beste, meest duurzame objecten zich uiteindelijk onder het rente-
niveau zullen kunnen stabiliseren, zoals dat in het verleden het geval 
is geweest.

Eind 2022 hebben taxateurs de waardes van het vastgoed een stuk 
sneller naar beneden bijgesteld dan in de neerwaartse cyclus van 
2009-2014. Wij zien dit als positief en geloven dat de snelheid van de 
aanpassing deze keer suggereert dat eventuele waardedalingen eind 
2023 achter ons zouden kunnen liggen. Mochten zich in de tussentijd 
interessante kansen voordoen, dan zullen we niet aarzelen om actie 
te ondernemen.

De EPRA EPS over 2022 bedraagt € 2,15. Tijdens de AVA zullen we 
een slotdividend van € 1,12 voorstellen, waarmee het totale dividend 
uitkomt op € 2,16, zoals eerder aangekondigd. Bij de start van 2023 is 
het nog te vroeg om een verwachting uit te spreken over de winst per 
aandeel omdat er te veel bewegende variabelen zijn. We verwachten 
circa 6% huurindexatie in 2023, maar veel zal ook afhangen van onze 
zoektocht naar alternatieve scenarios voor de FBI, plus het effect van 
verdere asset rotatie en mogelijke rentebewegingen. Maar u kunt er 
op rekenen dat we hard blijven werken om maximale waarde te reali-
seren voor alle belanghebbenden.

Bernd Stahli
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DE ROUTEKAART VAN NSI IN RELATIE TOT AKKOORD 
VAN PARIJS 

Verdeling  

portefeuille

Aantal 

objecten

% boek-

waarde

CRREM- 

gebied (m2)

Huidige 

intensiteit 

(kWh/m2  

per jaar)

Niet-complex 32 71% 268.123 116

Complex 7 14% 79.705 118

Leiden 5 8% 30.053 367

Ontwikkeling 3 6% 30.511 29

TOTAAL* 47   408.391 129 

* Met uitzondering van verkochte objecten in 2023: HNK Ede en HNK Den Bosch

Een nieuwe standaard voor de E in ESG
Bij NSI zijn we al lang voorvechter van duurzaamheid, zowel op 
het gebied van onze bedrijfsvoering als bij onze vastgoedob-
jecten. Op bedrijfsniveau gebruiken we GRESB  om onze voort-
gang en succes te volgen, en bij onze objecten richten we ons 
op EPC, BREEAM en recent ook op CRREM (Carbon Risk Real 
Estate Monitor).

Het duurzaamheidsvraagstuk is een complexe kwestie. Het 
vinden van één indicator of methodiek is een onmogelijke opgave. 
GRESB, EPC, BREEAM, CRREM en de afstemming op de 
EU-taxonomie spelen allemaal een rol bij het bereiken van onze 
duurzaamheidsdoelstellingen.

Van EPC-labels naar CRREM
Het belangrijkste nadeel van het EPC-labelsysteem is dat het 
gebaseerd is op het theoretische energieverbruik van een gebouw 
en niet op het werkelijke energieverbruik. Ook houdt het geen 
rekening met het energieverbruik van huurders. EPC-labels zijn 
echter relevant als belangrijke input voor zowel BREEAM als voor 
het beoordelen van de afstemming op de EU-taxonomie.

Het is onze ambitie om de werkelijke energie-intensiteit van al 
onze panden te verminderen, conform de doelstellingen van het 
in 2016 vastgelegde Akkoord van Parijs. Deze ambitie gaat veel 
verder dan de huidige minimale verplichting van EPC label C, 
zoals die in januari 2023 in Nederland is ingevoerd, en waar we 
volledig aan voldoen, omdat we 1) denken dat dit het juiste is 
om te doen, 2) onze huurders er steeds meer om gaan vragen, 
en 3) we verwachten dat de wetgeving de komende jaren verder 
aangescherpt gaat worden. 

Gezien de tekortkomingen van EPC hebben we ervoor gekozen 
om de CRREM-methodologie te gebruiken om onze voortgang 
de komende tijd te volgen. CRREM meet de werkelijke energie-
intensiteit van gebouwen, d.w.z. zowel het gebouw-gerelateerde 
energieverbruik als het verbruik door huurders.

Om te voldoen aan het Akkoord van Parijs moet de energie-inten-
siteit van Nederlandse kantoren volgens de CRREM-berekening 
uiterlijk in 2034 worden teruggebracht tot minder dan 85 kWh/m2 

per jaar. Dit is min of meer in lijn met de doelstelling voor andere 
Europese kantorenmarkten. Eind 2022 bedroeg de energie-inten-
siteit van onze portefeuille 131 kWh/m2 per jaar (113 kWh/m2 per 
jaar exclusief de Leidse life science-objecten).

Gegeven onze doelstelling om de totale energie-intensiteit van 
onze portefeuille te verminderen, zowel gebouw-gerelateerd ener-
gieverbruik als het verbruik door huurders, zal het behalen van 
de CRREM-doelstelling een gezamenlijke inspanning vergen van 
zowel huurder als verhuurder. Huurcontracten zullen dit steeds 
vaker moeten adresseren om dit mogelijk te maken en te faci-
literen. Desalniettemin erkennen we dat de inspanning voorna-
melijk bij de eigenaar ligt omdat een gemiddelde kantoorhuurder 
slechts 20-25 kWh/m2 per jaar gebruikt.

In 2022 hebben we een gedetailleerd plan opgesteld om uiterlijk 
2034 de energie-intensiteit van de portefeuille onder de 85 kWh/
m2 per jaar te krijgen. Voor elk object is een investeringsplan opge-
steld inclusief tijdlijn om dit doel te bereiken. Plannen voor indi-
viduele vastgoedobjecten omvatten onder andere het vervangen 
van kozijnen/beglazing, extra isolatie, verdere upgrades van tech-
nische installaties, verbeterde afdichting en zonnepanelen.

In 2023 van start met de eerste 32 objecten
In de verduurzaming nemen we het ontwikkelprogramma niet mee 
in deze analyse omdat de afstemming op het Akkoord van Parijs 
al is meegenomen in de opzet en de kosten van de projecten. Ook 
hebben we besloten om de life science laboratoria in Leiden voor-
lopig buiten beschouwing te laten, omdat deze panden een veel 
hogere energie-intensiteit hebben door de specifieke aard van 
de laboratoriumactiviteiten, waar we als verhuurder geen invloed 
op kunnen uitoefenen. Verder hebben we een aantal objecten 
geïdentificeerd die we als complex beschouwen en waarvoor de 
komende tijd verdere analyse nodig is.

Voor 32 objecten (die 70% van de waarde van de portefeuille 
vertegenwoordigen) die dan overblijven kunnen we de analyse en 
haalbaarheid van de plannen volledig onderschrijven. Met deze 
plannen wordt dit jaar gestart.

We gaan proberen de timing van onze investeringen zoveel moge-
lijk in te passen in onze reguliere onderhoudscyclus. We gaan de 
resultaten hiervan bijhouden en vergelijken met onze modelaan-
names en zullen plannen waar nodig aanpassen. Ook als nieuwe, 
goedkopere technische innovaties beschikbaar komen waarmee 
we onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken zullen we 
onze plannen waar nodig aanpassen.

Voor de 32 hierboven vermelde objecten verwachten we een aanzien-
lijke vermindering van de energie-intensiteit bij afronding van onze 
investeringsplannen: van 116 kWh/m2 per jaar naar 80 kWh/m2 per 
jaar (onder de CRREM-doelstelling).

Hierdoor zal het energieverbruik met 9,8 MWh per jaar dalen (37 kWh/
m2 per jaar op 268k m²), hetgeen op basis van een elektriciteitsprijs 
van ca. € 0,2/kWh een economische waarde van € 2,0 miljoen verte-
genwoordigt.
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CRREM reductie pad voor 32 objecten

Gunstige duurzaamheidscijfers
De geschatte investeringen voor de 32 objecten bedragen € 58 
miljoen over een periode van ca. 10 jaar. Dit staat gelijk aan iets 
meer dan een jaar huuropbrengsten voor deze objecten, ofwel ca. 
7% van de huidige marktwaarde.

Op een investering van € 58 miljoen vertegenwoordigt een werke-
lijke energiebesparing van € 2,0 miljoen een rendement van 
'slechts' 3,5%. Dit voordeel/rendement komt ook grotendeels toe 
aan de huurders in de vorm van lagere servicekosten, alhoewel 
een deel hiervan uiteindelijk ongetwijfeld zal terugvloeien naar ons 
als eigenaar.
 
Recente onderzoeken door enkele toonaangevende make-
laars wijzen steeds meer op een verschuiving van de vraag van 
huurders naar de meest duurzame panden, waardoor een huur 
premium van ca. 6% kan worden gerealiseerd.

Voor de 32 objecten in onze analyse zou een premium van 6% 
op de huur neerkomen op een stijging van de jaarlijkse huurop-
brengsten van ca. € 3,2 miljoen. Dit zou dan weer neerkomen op 
een bedrag van ca. € 50 miljoen op basis van het huidige bruto-
rendement van 6,5% voor de portefeuille. Dit zou de kosten 
van het gehele investeringsplan min of meer dekken. Al met al 
verwachten we dat het economische voordeel nog groter zal zijn 
omdat we geloven dat duurzame, energie-efficiënte panden niet 
alleen hogere huren zullen opleveren, maar ook structureel zullen 
profiteren van een lagere leegstand en een lagere yield.

Deze analyse is de eerste stap op een nieuw pad voor NSI. 
We zijn enthousiast over de weg die voor ons ligt en we zullen 
gaandeweg leren. We zijn ervan overtuigd dat dit een noodzakelijk 
pad is dat uiteindelijk lonend zal zijn voor de planeet, voor onze 
onderneming en voor alle stakeholders. 

# Objecten

Incrementele capex (€m)

CRREM oppervlakte  ('000 sqm)

Huidige intensiteit  (kWh / sqm per jaar)

Verwachte Intensiteit in 2034 (kWh / sqm per jaar)

32

58

268

116

80
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