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Befimmo kerncijfers 2000

KERNCIJFERS

Totale oppervlakte 
van de portefeuille 303.068 m2

Waarde van 
de portefeuille(1) 543.036.000 EUR

Bezettingsgraad 97,73 %

Eigen vermogen 431.777.000 EUR

Netto actief 
per aandeel 57,20 EUR

De return is gelijk aan de som van

het bruto dividend van het boek-

jaar plus de toename van de

inventariswaarde gedurende het

boekjaar gedeeld door de inventa-

riswaarde aan het begin van het

boekjaar.

Return per aandeel (EUR/aandeel)

Bruto dividend

Waarde toename

(1) De geldende regels bepalen dat zowel de verkoopwaarde als de aanschafwaarde
van de portefeuille moeten worden opgegeven. Deze laatste waarde noemt men ook
"de waarde akte in handen". Deze omvat de variabele transactiekosten  met een maxi-
mum van 13 % om de kosten die een investeerder zou moeten betalen als hij rechts-
treeks in onroerend goed belegd. Uitgaande van de hypothetische situatie dat de por-
tefeuille zou worden verkocht tegen de taxatiewaarde, zou de netto verkoopwaarde
voor de vastgoedbevak uitkomen tussen 481 miljoen en 543 miljoen euro.



De Commissie voor het Bank- en

Financiewezen heeft, op 20 november

2000, haar toestemming gegeven om

dit jaarverslag te gebruiken als

referentiedocument voor elke openbare

aanbieding die de vennootschap zou

doen tot de publicatie van haar volgen-

de jaarverslag, in het kader van Titel II

van het Koninklijk Bestluit nr. 185 van

9 juli 1935, door middel van de proce-

dure van gescheiden informatievers-

trekking.

In het kader van die procedure moet dit

jaarverslag vergezeld zijn van een ver-

richtingsnota om een prospectus te

vormen in de zin van artikel 29 van

voornoemd Koninklijk Besluit.

Deze prospectus moet ter goedkeuring

worden voorgelegd aan de Commissie

voor het Bank- en Financiewezen over-

eenkomstig artikel 29 ter, §1, al. 1 van

het Koninklijk Besluit nr. 185 van 

9 juli 1935.

�  Ce rapport annuel est également disponi-
ble en Français.

�  This annual report is also available in
English.

Alleen de Nederlandse en Franse versies
vormen een referentiedocument.
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VERWACHTINGEN VAN HAAR
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BEFIMMO

2000
De wereld van vandaag
wordt gekenmerkt door
snelle veranderingen.

Deze versnelling geldt voornamelijk voor de technologische ontwikkelingen. We bevin-

den ons in een tijdperk waarin de vooruitgang steeds sneller gaat en waarin de

levensduur van onroerende goederen sterk wordt verkort.

Dit geldt ook voor de economie. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag en

laten zien hoe sterk de concepten van vandaag verschillen van die van gisteren.

Op sociologisch niveau lijken de veranderingen op dit moment misschien minder

duidelijk, maar ook daar zijn ze alom aanwezig en vertalen ze zich in voortdurend

veranderende waarden en wensen.

De doorlopende economische groei van dit moment werkt als een katalysator op het

snelle wijzigingstempo. Het aantal beschikbare geschoolde arbeidskrachten neemt af.

In plaats van kostenbeheersing is de grootste zorg van werkgevers opeens het welzijn

van staf en werknemers, terwijl tegelijkertijd de grenzen van het budget in de gaten

moeten worden gehouden.

De grootste vergissing die men momenteel kan begaan, is investeren in onroerend

goed zonder rekening te houden met de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Wij zijn

ervan overtuigd dat de sociologische en technologische veranderingen de manier van

leven en werken van iedereen duurzaam zullen beïnvloeden. De aantrekkingskracht

van de grote multifunctionele steden neemt toe ten koste van de kleinere steden. En

binnen de grote steden worden de ontwikkelingstegenstellingen tussen de verschil-

lende wijken duidelijker. De tijd die nodig is om zich te verplaatsen van huis naar werk

blijft voor velen een belangrijk criterium. Door de technologische vooruitgang gaan de

economisch verouderde sectoren snel achteruit en raken gebouwen buiten het cen-

trum sneller in verval doordat er geen efficiënt openbaar vervoer voorhanden is.

BRIEF AAN DE 
AANDEELHOUDERS



Met deze constatering voor ogen blijft het onze voornaamste zorg op deze wijzigingen

te anticiperen zodat we onze klanten een constante service kunnen bieden, evenals

producten die het beste passen bij hun behoeften.

Wij zijn van mening de beste keuzes voor de toekomst te hebben gemaakt en denken

onze doelstelling van een jaarlijks rendement van meer dan 10 % te kunnen

realiseren. Het afgelopen jaar is zeer positief geweest met een rendement van

11,7 % waarvan 9,0 % winst en 2,7 % waardevermeerdering van het kapitaal.

Zonder de totale inzet van onze medewerkers zou dit resultaat niet mogelijk zijn

geweest. Wij willen hen dan bij deze ook graag bedanken.

Brussel, 12 december 2000

Uw statutair zaakvoerder

Befimmo N.V.

Benoît De Blieck Jean-François van Hecke
Gedelegeerd beheerder Voorzitter

BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS -- 5 —
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PROFIEL VAN BEFIMMO

PROFIEL VAN BEFIMMO -- 7 —

DE VASTGOEDFILOSOFIE

Befimmo startte in 1995 met een portefeuille van 130 miljoen euro. Vijf jaar later was de

waarde van die portefeuille al verviervoudigd tot 543 miljoen euro.

Dankzij de structurele banden tussen de vastgoedbevak en promotor Bernheim-Comofi, zelf

verankerd met een wereldwijde immobiliën groep : Security Capital Group, profiteert Befimmo van

meer dan 35 jaar knowhow en ervaring als promotor, eigenaar, ontwikkelaar en operator.

Gesterkt door die band geniet Befimmo een uitzonderlijk competitief voordeel tegenover de

concurrenten.

Haar taak : dynamisch vastgoedbezit.

VOORUITZICHTEN INZAKE DE CREATIE VAN MEERWAARDE

Befimmo is een ervaren vastgoedeigenaar die continu meerwaarde schept voor haar aandeel-

houders en die haar portefeuille dynamisch beheert. Dit betekent :

� Een permanent streven naar de hoogst mogelijke bezettingsgraad van de portefeuille. De werkelijke

cashflow van Befimmo sluit daarom heel dicht aan op de theoretische maximumcashflow. Niet

alleen kan Befimmo zo een hoog dividend uitkeren, maar ook reserves aanleggen.

Befimmo bereikt dat hoge niveau om diverse redenen:

� Befimmo belegt namelijk in kwaliteitsvastgoed dat op lange termijn voldoet aan de verwach-

tingen van de klanten inzake verhuur, zichtbaarheid, bereikbaarheid, omvang, infrastructuur en

flexibiliteit.

Befimmo is voorstander van de vastgoedlogica boven de financiële logica. De vastgoedlogica

resulteert in werkelijke waardecreatie terwijl de financiële logica zich baseert op onmiddelijke

inkomsten uit lopende huurovereenkomsten. 

Elk investeringsdossier wordt aan een uitgebreide “due diligence” onderworpen. Meer bepaald

met betrekking tot de juridische, fiscale, wettelijke, stedenbouwkundige, technische en

ecologische aspecten van elke belegging.

� Befimmo valoriseert de kwaliteit van haar investeringen door het nastreven van een

vertrouwensrelatie met haar huurders-klanten, gefundeerd op :

- het begrip en de anticipatie van hun verwachtingen

- de optimalisatie van hun totale vastgoedkosten, huur en kosten, per bezettende persoon

- een beleid van permanente investeringen in de gebouwen in haar bezit teneinde hun

kwaliteit te behouden en hun prestaties mettertijd te verbeteren.

� Snelle reactie en goed beoordelingsvermogen die geen enkele kans op de creatie van meerwaarde

laten voorbijgaan.

Befimmo wil meerwaarde scheppen voor al haar aandeelhouders, conform haar beleggingsstrategie.



– 8 –

DE VASTGOEDMARKT
DE HUURMARKT

Kantoren in Brussel

De tendens van de  Brusselse huurmarkt die met twee snelheden evolueert, zet zich voort :

� Enerzijds de nieuwe of recent gerenoveerde gebouwen. In de laatste vijf jaar evolueerde die

huurmarkt met 6 à 7 %.

� Anderzijds de oudere gebouwen, waar de huurprijzen dalende zijn.

Momenteel bedragen de huurprijzen ongeveer 7.750 BEF/m2 in het centrum, 8.250 BEF/m2 in

de Ruimte Noord en 9000 BEF/m2 in de Leopoldwijk.

De beschikbaarheid in het centrum, de Ruimte Noord en de Leopoldwijk vertegenwoordigt zo'n

300.000 m2, dat is ongeveer 7 %. Toch dient gezegd dat 80 % van die beschikbaarheid uit

verouderde kantoorgebouwen bestaat.

De laagste beschikbaarheidsratio's, respectievelijk 3 % en 4,7 %, registreren we in de Ruimte

Noord en in de Leopoldwijk.

Kantoren Brusselse Rand

Geconfronteerd met de toenemende verkeersdrukte en de schaarse beschikbare terreinen in de

negentien gemeenten, kiezen vele ondernemingen voor een onderkomen in de Brusselse Rand.

Die trend, aanvankelijk beperkt tot de onmiddelijke rand, breidde zich steeds verder uit en

resulteert vandaag in vastgoedontwikkelingen in Leuven, Vilvoorde, Mechelen, Wavre, Waterloo

en Eigenbrakel.

Die gedelokaliseerde bedrijven profiteren niet alleen van een aantrekkelijke huurprijs en voordelige

belastingstelsels, maar ook van een uitstekende bereikbaarheid en een groene omgeving.

De gebouwen in de voorsteden voldoen vooral aan de vraag van privé-bedrijven actief in

informatica, telecom of elektronica.

Vandaag vertegenwoordigt de kantoormarkt in de Brusselse Rand zo'n 1,3 miljoen m2. Alleen al

Zaventem heeft 820.000 m2 aan kantoren in studiefaze, waarvan 300.000 m2 tegen het eind

van 2002 wordt opgeleverd.

�

�



DE VASTGOEDMARKT -- 9 —

DE BELEGGINGSMARKT

Goede gebouwen nemen toe in waarde.

Ondanks de recente stijging van de interestvoet, aanvaarden de investeerders stabiele of zelfs

afnemende vastgoedrendementen. Dat resulteert in een concurrentiestrijd tussen de

investeerders : buitenlanders zien Brussel als een kans om te beleggen met hogere rendementen

dan in hun thuisland, terwijl de huurprijzen zowat de laagste zijn van alle Europese grootsteden.

De betere rendementen bedragen 6,50 % in de stad en 7 % in de rand.

DE VOORUITZICHTEN

De economische groei van de voorbije jaren heeft een positieve invloed op de vastgoedmarkt.

Brussel, hoofdstad van Europa, staat in de top 5 van de favoriete Europese grootsteden van

multinationals, met name dankzij haar centrale ligging in West-Europa, haar infrastructuur, haar

communicatiemiddelen en haar levenskwaliteit.

In de stad blijft de vraag van private en publieke instellingen intact.

In de Brusselse Rand wordt de vraag in stand gehouden door multinationals uit high tech

sectoren.

De start van nieuwe kantoorprojecten wordt echter geremd door nieuwe – reeds ingevoerde of

toekomstige – stedenbouwkundige regelgevingen.

Deze situatie werkt een verdere stijging van de huurgelden in de hand. 

De waardegroei blijft toenemen, zelfs in een context waarin de interestvoeten gevoelig gestegen zijn.

DE POSITIE VAN BEFIMMO

De stad zal ook in de toekomst haar aantrekkingskracht inzake diensten, transport, recreatie en

cultuur behouden. Daarom gaat Befimmo door met haar investeringsbeleid in goed uitgeruste en

degelijke gebouwen, prima gelegen en gevestigd in wijken waar de schaarsheid op termijn waarde

zal opleveren.

Om te voldoen aan de verwachtingen van haar klanten, interesseert Befimmo zich aan de

uitbreiding van de Brusselse Rand en de grote mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen die zij

biedt. Befimmo gaat door met haar investeringen in de voorsteden en schenkt daarbij meer dan

ooit aandacht aan troeven inzake bereikbaarheid, zichtbaarheid, flexibiliteit en infrastructuur.
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EVOLUTIE VAN DE ZAKEN

In de loop van 2000 ging Befimmo door met haar beleid als dynamische vastgoedeigenaar.

VERHUUR

De bezettingsgraad van het volledige vastgoedpark bedraagt 98 %.

In de loop van het boekjaar sloot Befimmo huurcontracten af voor een totale oppervlakte van

25.000 m2 aan kantoren, 2.700 m2 aan polyvalente ruimtes en 6.100 m2 aan opslagplaatsen,

dus een totaal van 33.800 m2.

Een derde van de transacties bestaat uit verlengingen van huurovereenkomsten die rechtstreeks

tussen Befimmo en haar klanten werden besproken.

Eén van de belangrijkste huurcontracten werd ondertekend door Cisco Systems die 4.100 m2 extra

huurde in het gebouw Marcel Thirylaan, blok 2, ondertussen verkocht aan het Duitse fonds DGI.

Het Ministerie van Financiën betrok het gebouw aan de Schumanrotonde voor een periode van

18 maanden.

Befimmo verwelkomde ook nieuwe klanten zoals Gambro, ACR, Lexmark, Objet Géométrie, Tyco,

CDP, Payroll Services, Hollingsworth & Vose, Schmidt Belgium, Pauwels Metaalconstructie, Miko

Coffee, Alstom Contracting, Heinz, Almasy, Financial Architect, Sycron, Merck Eurolab.

VERBETERINGEN AAN DE GEBOUWEN IN PORTEFEUILLE

Befimmo verbetert voordurend de kwaliteit en prestaties van haar gebouwen. 

De belangrijkste investeringen in het voorbije boekjaar voor een waarde van 800.000 EUR :

� World Trade Center : bijdrage in de inrichting van een restaurant voor de Regie

der Gebouwen

� Fountain Plaza, Planet 2, Ikaros : plaatsing van airco bij diverse huurders

� Bergen, rue du Joncquois : renovatie van kantoren en van de inkomhal

Investeringen - Desinvesteringen

Befimmo heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bepaalde meerwaarden te realiseren

door haar twee gebouwen in de Marcel Thirylaan te verkopen tegen een hogere som dan de

expertisewaarde "akte in handen". Deze investeringen hadden hun optimaal niveau bereikt en

genereren nu een totale meerwaarde van 4,53 miljoen EUR.

Bovendien investeerde Befimmo in nieuwe gebouwen van hoge kwaliteit die op termijn meer-

waarde zullen scheppen. Befimmo kocht namelijk de fases III en IV van het Ikaros-park in

Zaventem (50 miljoen EUR), bestaande uit 26.500 m2 kantoren en polyvalente ruimtes, verdeeld

over 14 gebouwen, waarvan acht in toekomstige staat van afwerking.

Befimmo was al eigenaar van faze I en II (9 gebouwen) en wil daarmee voldoen aan de

flexibiliteitsbehoeften van haar klanten – KMO's en multinationals in volle ontwikkeling – bij wie

deze bevoorrechte ligging aan de Leuvensesteenweg in Zaventem bijzonder populair is. De

aandeelhouders profiteren van het bijkomende voordeel dat Befimmo nagenoeg het volledige

businesspark in handen heeft.

�

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN



Befimmo kocht eveneens de resterende 60 % (4,3 miljoen EUR) in de onverdeeldheid van het

gebouw aan de Schumanrotonde 11.  Dit gebouw wordt grondig gerenoveerd en zal voldoen aan

de specifieke verwachtingen van de klanten van de Schumanrotonde, de symbolische plaats van

de Europese Unie. Het gebouw blijft volledig bezet door het Ministerie van Financiën tijdens de

voorbereiding van de renovatiewerken.

Deze nieuwe investeringen sluiten aan op Befimmo's streven om meerwaarde te creëren.

FEITEN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering der

Aandeelhouders zal Befimmo een kantoorgebouw van 13.800 m2 aan de Medialaan in Vilvoorde

verwerven door middel van een fusie. In het gebouw is de Belgische zetel van multinational KPN

ondergebracht en dit voor minstens negen jaar. Na verloop van de negen jaar zal de wijk volledig

ontwikkeld zijn.

Befimmo maakte daartoe op 26 oktober 2000 een fusieverslag op met de naamloze

vennootschap Wetinvest, eigenaar van dat gebouw. Deze onderneming is volledig in handen van

de groep Bernheim-Comofi, de promotor van de Vastgoedbevak.

De regels inzake de bestrijding van belangenconflicten en in het bijzonder artikel 24 van de

statuten van Befimmo C.V.A., artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 en artikel

60 en 60bis van de Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen werden strikt

nageleefd.

De Raad van Bestuur van Befimmo N.V., beheerder van Befimmo C.V.A., handelend in het

uitsluitende belang van de aandeelhouders van de Vastgoedbevak conform artikel 22 van het

Koninklijk Besluit van 10 april 1995, meent dat de geplande operatie voordelen oplevert voor de

Vastgoedbevak en dat zij aansluit op haar beleggingsbeleid.

Dit kantoorgebouw maakt het Befimmo mogelijk in de Brusselse Rand over een bijkomend

gebouw te beschikken van een uitstekende kwaliteit dat haar tevens een goede liquiditeit oplevert.

Rekening houdend met de berekeningswijze van de koersverhoudingen meent de Raad van

Bestuur van Befimmo dat de operatie geschiedt tegen normale marktvoorwaarden.

Onafhankelijke deskundigen hebben het vermogen van beide ondernemingen op dezelfde wijze

geëvalueerd. De bestuursorganen van de betrokken partijen steunden op het resultaat van die

schattingen en zagen geen reden om daarvan af te wijken. De waarde weerhouden voor

Befimmo houdt rekening met de vermogenssituatie per 30 september 2000 na bestemming van

het resultaat zoals voorgesteld door de beheerder.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN -- 11 —
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1%
4%

90%
26%

22%

8%

44%

26%

4%
2%

42%

10%

16%

5%

121 883 266 392 219 455 272 829 19 827

25 857 75 207 55 235 77 737 5 079

61 246 129 467 80 018 124 111 9 362

42 187 22 205 26 279 34 921 2 516

49 599 25 126 24 981 27 811 2 556

2 296 5 578 1 547 5 627 451

303 068 523 975 407 506 543 036 39 791

DE PORTEFEUILLE
INVESTERINGSSTRATEGIE

Befimmo viseert de aankoop van de drie onderstaande categorieën onroerende goederen:

�  kantoren in Brussel of in de randzone,

�  semi-industriële gebouwen op de as Brussel - Antwerpen,

�  gestructureerde handelsgebouwen in België.

Binnen dit investeringsbeleid wil Befimmo in de eerste plaats zekerheid dat de uiteindelijke meer-

waarde van de voorgestelde investering kan worden gerealiseerd. Dit is het belangrijkste crite-

rium. Om dit te bereiken wordt met behulp van analyses en onderzoek gepoogd de tendensen op

de vastdgoedmarkt te doorgronden en te anticiperen. 

De opbrengsten die rechtstreeks door de voorgestelde investering worden gegenereerd, worden

gewaardeerd op basis van hun duur: idealiter zijn het opbrengsten op korte termijn als de moge-

lijke meerwaarde op korte termijn is, of op lange termijn in het tegenovergestelde geval.

Befimmo koopt enkel panden van goede kwaliteit die voldoen aan de criteria die Befimmo heeft

gesteld ten aanzien van ligging, zichtbaarheid, toegankelijkheid, omvang, flexibiliteit en voorzie-

ningen. Voor elke investering wordt een grondige “due diligence” ingesteld.

Eigendom samengevat per type (op 30 september 2000 - in duizend EUR)

oppervlakte
m2

investerings-
waarde

verzekerde
waarde

expertise-
waarde

huurprijs
per jaar

Huidig profiel (op 30 september 2000)

Aard van activa (1) Geografische verdeling (1)
Ouderdom 

van de gebouwen (1)

Kantoren
In aanbouw
Handelsgebouwen
Semi-industrieel

Brussel-Noord

Brussel-Léopold

Gedecentraliseerd
Brussel

Brussel-regio
Overig
Antwerpen

0 tot 5 jaar
6 tot 10 jaar
11 tot 15 jaar
meer dan 15 jaar

De expertisewaarde is gebaseerd op de "waarde akte in handen", waarin de variabele transactie-

kosten zijn opgenomen en, met een maximum van 13%, de kosten die een belegger moet

betalen als hij in vastgoed belegt.

Kantoren

Brussel

Gedecentraliseerd

Brusselse Rand

Andere

Semi-industrieel

Commercieel

TOTAAL

�  De verzekerde waarde van het gebouw "Joseph II", verzekerd door de Europese Unie, werd gelijkgesteld met de geschatte waarde.
�  De Raad van Bestuur is van mening dat het niet in het belang van de aandeelhouder is om de acquisitiewaarde en expertisewaarde

per gebouw te vermelden. De acquisitiewaarde is de expertisewaarde op de dag van aankoop of van inbreng, of in het geval van fusie,
op de dag van het bepalen van de ruilverhouding.

�  De verzekerde waarde is gelijk aan de nieuwwaarde (zonder grond).



26%
38%

62%57%

17%

1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

100 95 92 90 82 81 78 72 65 61 60 60

100 82 76 69 64 62 62 51 50 49 49 49

90 466 145 118 173 362 299 094 303 068    

153 944 261 865 282 523 556 261 543 036      

5 125 6 134 7 482 7 600 6 813    

159 069 267 998 290 005 563 861 549 849

100% 98% 94% 98% 98%

7,59% 7,93% 7,65% 8,06% 7,65%

48 047 95 519 123 763 247 199 251 173    

42 422 49 599 49 599 49 599 49 599    

– – – 2 296 2 296    

84% 88% 88% 94% 94%

13% 10% 9% 5% 5%

3% 2% 3% 1% 1%

(4)

Evolutie jaar per jaar (op 30 september 2000 - in duizend EUR)

% met definitieve
vervaldatum van
huurovereenkomsten

% met 1ste

vervaldatum van
huurovereenkomsten

(1) De verhoudingen zijn uitgedrukt op
basis van de expertisewaarde "akte
in handen" dd. 30 september 2000.
Er is bij het opstellen van deze
grafieken geen rekening gehouden
met de vastgoedcertificaten.

(2) De verhoudingen zijn een uitdrukking
van de gehanteerde huren dd. 
30 september 2000.

Huurders (2)
Looptijd van

huurovereenkomsten (2)

Instellingen
Multinationals
Overige bedrijven

< 9 jaar
> 9 jaar

(1)  De bezettingsgraad wordt berekend als de verhouding tussen de huidige huur en diezelfde huur verhoogd met de geschatte
huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties.

(2)  Het rendement van de vastgoedportefeuille wordt berekend als de verhouding tussen de huidige huurprijzen verhoogd met de
huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties en de geschatte waarde.

(3)  De percentages met betrekking tot de verdeling van de portefeuille zijn uitgedrukt op basis van de expertisewaarden “akte in
handen” op 30 september 2000. Vanaf het boekjaar 1999 slaat het aandeel “in retail” enkel op de rechtstreeks gehouden
onroerende goederen.  

(4)  De toename van de totale oppervlakten in vergelijking met de afname van de inventariswaarde wordt verklaard door de aankoop in
toekomstige staat van afwerking van de gebouwen Ikaros, fazen III en IV. Voor deze gebouwen slaat de totale oppervlakte op het
geheel van de gebouwen terwijl enkel de grond en de reeds gebouwde constructie gefactureerd en betaald werden.

DE PORTEFEUILLE -- 13 —

actueel

Totale oppervlakte (m2)

Inventariswaarde  

Vastgoedportefeuille  

Vastgoedcertificaten  

Globaal patrimonium  

Bezettingsgraad (1)

Rendementen (2)

Vastgoedportefeuille  

Verdeling (3)

m2 kantoren

m2 semi-industriële gebouwen  

m2 retail  

% kantoren

% semi-industriële gebouwen

% retail

Percentage van de huidige verzekerde inkomsten 
in functie van de resterende duur van de huurovereenkomsten
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1975/1998 66 326 24 10 109 25,5% 10 151 100,0%

1989 42 726    27 7 250 16,4% 6 512 100,0%

– 109 052    – 17 359    41,88% 16 663    100,0%

1994 12 831    27 3 153 7,9% 3 163 100,0%

– 12 831    – 3 153    7,9% 3 163    100,0%

1995 15 933    12/18 3 772 9,5% 3 799 100,0%

1970 1 462    – 262 0,0% 4 1,9%

1988/1998 6 886    3/6/9 976 2,5% 996 76,6%

1996 1 576    4/6/9 283 0,7% 280 100,0%

–    25 857    – 5 293    12,76% 5 079    90,5%

1997 7 673    3/6/9 1 495 3,9% 1 537 100,0%

1994 7 673    3/6/9 1 478 3,7% 1 485 100,0%

1990 à 2000 18 934    3/6/9 1 974 6,4% 2 556 99,0%

1991 16 689    3/6/9 2 634 6,8% 2 698 92,4%

1988 10 277    3/6/9 1 018 2,7% 1 086 95,5%

– 61 246    – 8 599    23,53% 9 362    96,9%

1974 7 851    18 1 005 2,5% 1 002 100,0%

1976 7 271    9 1 005 2,5% 1 005 100,0%

– 15 122    – 2 010    5% 2 008    100,0%

–  224 108    – 36 414    91,16% 36 275    97,7%

1964 5 124    1,5 318 1,3% 508 100,0%

2000 21 941    – – 0,0% – –

– 27 065    – 318            1,3% 508    100,0%

Synthese van de vastgoedgegevens

KANTOREN

Brussel Ruimte Noord

World Trade Center

Noord Building

Brussel Leopoldwijk

Jozef II-straat, 27

Gedecentraliseerd Brussel

La Plaine

Terhulpsesteenweg

Goemaere

Eudore Devroye, 245

Brusselse Rand

Woluwe Garden B

Woluwe Garden D

Ikaros Business Park

Fountain Plaza

Planet 2

Bergen

Rue du Joncquois, 118

Digue des Peupliers, 71

TOTAAL KANTOREN

Gebouwen in aanbouw of te renoveren

Schumanrotonde 11 

Ikaros rest fase III en 

terrein fase IV (*)

Bouwjaar/
Jaar van
renovatie

Opbrengst-
eigendommen

Verhuurbare
Oppervlakte

(m2)

Initiële 
huur van de
contracten

(jaar)

Opgevraagde 
huur tijdens
het boekjaar
op 30/09/00

(in duizend EUR)
Aandeel

portefeuille(1)

Lopende huur
op 30/09/00

(in duizend EUR)

Bezettings-
graad

op 30/09/00
(2)

(*) Voor de gebouwen van het project Ikaros, fases III en IV worden de vermelde verhuurbare oppervlakten vertegenwoordigd door alle gebouwen,
ook deze verworven in toekomstige staat van afwerking.



1976 7 790    1/2/3 349 0,9% 352 100,0%

1980 8 098    3/6/9 519 1,3% 519 100,0%

– 15 888    – 868    2,19% 871    100,0%

1986 7 187    3/6/9 491 1,3% 517 99,0%

– 7 187    – 491    1,30% 517    99,0%

1983 18 452    3/6/9 740 1,9% 747 91,4%

1990 8 072    3/6/9 420 1,1% 421 97,5%

– 26 524    1 160    2,94% 1 168    93,5%

– 49 599    – 2 519    6,42% 2 556    96,7%

1995 2 296    commercial 452 1,1% 451 100,0%

– 2 296    – 452    1,1% 451 100,0%

– – – 448 0,0% – –

–   – –    448 0,0% – –

– 303 068    – 40 151    100% 39 791    97,73%TOTAAL PORTEFEUILLE

SEMI-INDUSTRIEEL

Brussel Anderlecht

Industrielaan

Bollinckxstraat

Brusselse Rand

Green Hill

Antwerpen

Kontich 1

Kontich 2

TOTAAL SEMI-INDUSTRIEEL

COMMERCIEEL

Charleroi, 

Rue de la Montagne

TOTAAL COMMERCIEEL

CERTIFICATEN

Certificaten 

TOTAAL CERTIFICATEN

DE PORTEFEUILLE -- 15 —

handelshuur 

Bouwjaar/
Jaar van
renovatie

Opbrengst-
eigendommen

Opgevraagde 
huur tijdens
het boekjaar
op 30/09/00

(in duizend EUR)
Aandeel

portefeuille(1)

Lopende huur
op 30/09/00

(in duizend EUR)

Bezettings-
graad

op 30/09/00
(2)

(1) het aandeel in de portefeuille is berekend op basis van de lopende huur per 30/09/2000.
(2) De bezettingsgraad is berekend als de verhouding tussen de huur dd. 30/09/2000 en diezelfde huur verhoogd met de geschatte huur-

waarde op dezelfde datum voor de niet-bezette ruimtes.

Verhuurbare
Oppervlakte

(m2)

Initiële 
huur van de
contracten

(jaar)
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CONCLUSIES VAN DE EXPERT

Geachte Heer,

Betreft : Schatting dd. 30 september 2000

Wij hebben de eer U onze schatting van de investeringswaarde van het patrimonium C.V.A.

BEFIMMO van 30 septembre 2000 over te maken.

De investeringswaarde is de venale waarde, inclusief aankoopkosten, van het geheel van de

onroerende goederen die toebehoren aan C.V.A. BEFIMMO op de datum van de schatting.

Onze schattingen werden opgesteld op basis van de door U verstrekte inlichtingen waarvan wij

aannemen dat zij juist zijn.

Wij hebben onze schatting bepaald volgens de methode van actualisering van de toekomstige

huuropbrengsten en op basis van de vergelijkingspunten die beschikbaar waren op de datum van

de schatting.

De waarden werden bepaald, rekening houdend met het geheel van de marktparameters,

beschikbaar op de schattingsdatum.

Volgende punten hebben wij weerhouden bij de analyse van de portefeuille:

1) Het patrimonium (zonder projecten en renovaties) bestaat voor ± 90,20 % uit kantoren,

64,56 % bevinden zich in Brussel (19 gemeenten). ± 60,14 % wordt verhuurd op lange ter-

mijn aan de Europese Commissie, Citibank, de Vlaamse Regering en de Post. 

2) De bezettingsgraad van het totale vastgoedpatrimonium (*) bedraagt 97,73 %.

3) De totale huidige huuropbrengst (*) voor het gehele vastgoedpatrimonium (*) ligt vandaag

gemiddeld 9,71 % hoger dan de normale geschatte huurwaarde, hoofdzakelijk te wijten aan de

gebouwen gelegen in de Noordwijk die op lange termijn verhuurd worden (tot minimum 2015).

Wij hebben voor het geheel van de gebouwen C.V.A. BEFIMMO een investeringswaarde bepaald,

op 30 september 2000, van 543.036.000 (VIJFHONDERD DRIEENVEERTIG MILJOEN ZESENDERTIG

DUIZEND EUROS), inclusief gebouwen die geschat zijn door Healey & Baker en CB Richard Ellis.

Op deze basis bedraagt het globaal rendement (*) op de huidige huuropbrengst 7,48 %, en het

globaal rendement (*) inclusief de geschatte markthuurwaarde voor de leegstand bedraagt

7,65 %.

(*) zonder deel Ikaros in aanbouw. Brussel, 11 oktober 2000

WINSSINGER & VENNOTEN N.V.
(getekend)

Benoît Forgeur Philippe WINSSINGER
Bestuurder Afgevaardigd Bestuurder

Befimmo C.V.A.
Terhulpsesteenweg, 166

B - 1170 Brussel

Brussel, 11 oktober 2000

Conclusies opgemaakt door expert Winssinger
& Vennoten op 30 september 2000, ingevolge
de totale evaluatie per 30 september 2000
bedoeld in artikel 56 § 1 van het Koninklijke
Besluit van 10 april 1995 betreffende
vastgoedbevaks.
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200019991998

403 4 175 3 360

282 523 556 261 543 036

7 482 7 600 6 813

10 494 28 199 19 409

300 902 596 236 572 617

231 416 413 487 431 777

103 69 670 61 394

69 383 113 080 79 447

44 373 66 412 18 442

2 360 2 904 6 545

22 650 43 763 54 461

300 902 596 236 572 617

23,09% 30,65% 24,60%

9,82% 10,60% 11,7%

66,68 64,00 58,00

53,00 54,77 57,20

20 138 45 784 41 146

386 400 448

2 566 2 105 4 964

23 090 48 289 46 558

1 230 4 328 1 219

1 017 3 586 3 595

132 824 829

1 582 3 662 3 552

15 838 -18

19 114 35 051 37 381

4,38 4,64 4,95

5,06 5,63 6,42

3,74 3,85 4,00

3,18 3,27 3,40

85,3% 82,9% 80,8%

(op 30 september – in duizend EUR)

BALANS

Activa

Oprichtingskosten

Waarde van de vastgoedportefeuille

Waarde van de vastgoedcertificaten

Andere activa

TOTAAL der activa

Passiva

Eigen vermogen

Schulden op meer dan één jaar

Schulden op ten hoogste één jaar

Financiële schulden

Handelsschulden

Overige schulden en regularisaties

TOTAAL der passiva

Kerncijfers

Schuldratio (%)

Return op eigen vermogen (%)(1)

Beurskoers (EUR)

Netto actief per aandeel (na winstverdeling) (EUR)

RESULTAATREKENING

Omzet

Inkomsten uit certificaten 

Uitzonderlijke en andere produkten 

Totaal der vastgoedinkomsten

Netto vastgoedinkomsten

Netto werkingskosten

Afschrijvingen

Financieel resultaat

Belastingen

Resultaat na belastingen

Kerncijfers

Winst per aandeel (EUR)

Return per aandeel (EUR)

Bruto dividend per aandeel (EUR)

Netto dividend per aandeel (EUR)

Pay out (%) (2)

(1) De return is het bruto dividend van het boekjaar verhoogd met de toename van de inventariswaarde die gedurende het jaar heeft
plaatsgevonden, gedeeld door de inventariswaarde van het begin van het boekjaar.

(2) De "pay-out" is gelijk aan het bruto dividend gedeeld door het resultaat na belastingen.

FINANCIELE RESULTATEN



20 138 45 784 41 146

386 400 448

628 3 931 1 219

1 149 4 410 4 414

18 747 37 843 35 961

1 597 4 500 3 534

17 150 33 343 32 427

2 492 1 764 4 533

-528 -56 422

2 954 122 758 11 104

2 809 122 812 16 059

0 0 0

22 068 157 810 48 486

-2 954 -122 758 -11 104

19 114 35 051 37 381

1998 1999 2000

*

*
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De totale waarde van de portefeuille onroerende goederen is gestegen tot 543.036.000 euro

(303.068 m2 verhuurbare oppervlakte) bij afsluiting van het boekjaar 2000.

Bij gelijkwaardige omvang, dus als voor vergelijkingsdoeleinden de tijdens het boekjaar gereali-

seerde investeringen en desinvesteringen van de berekening worden uitgesloten, is de waarde

van de portefeuille toegenomen met 2,59 %.

Het eigen vermogen vóór verdeling beloopt 461.973.000 euro, tegen 413.487.000 euro aan

het begin van het boekjaar, wat neerkomt op een rendement van 48.486.000 euro (6,42 euro

per aandeel) ofwel 11,7 %.

Op basis van de rekeningen die op 30 september 2000 zijn afgesloten, waarin tevens de globale

schatting van het vastgoedbezit op die datum is begrepen, bedraagt de netto actiefwaarde per

aandeel na bestemming 57,20 euro. Het netto resultaat van het boekjaar bedraagt 4,95 euro

per aandeel, een toename dus met 6,6 %. Deze toename wordt verklaard door de huurindexatie

en de gerealiseerde meerwaarde van de verkochte activa.

(op 30 september – in duizend EUR)

WERKINGSRESULTAAT

Omzetcijfer

+ Inkomsten uit certificaten

- Netto vastgoedkosten

- Werkingskosten

= Bedrijfsresultaat

+ Netto financiële resultaten en belastingen

= Werkingsresultaat

RESULTAAT OP PORTEFEUILLE

+ Waarde op realisatie van onderdeel portefeuille

+ Waardevermindering (-) en terugneming op waardevermindering (+)

+ Variatie in marktwaarde

Resultaat op portefeuille

UITZONDERLIJK RESULTAAT

ECONOMISCH RESULTAAT VAN DE PERIODE

Overdracht naar herwaarderingsmeerwaarde

BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT

De volgende tabel werd opgesteld met het doel de resultaten te vergelijken met die van andere

bevaks die hun rekeningen onder een andere vorm voorstellen, die afwijkt van het stelsel van het

Koninklijk Besluit van april 95.

(*) Ingevolge de fusies dd 23 december 1998, is in de omzet over het boekjaar 1999 voor een totaalbedrag van 3,47 miljoen EUR aan
herfacturaties van huurkosten begrepen.



– 20 –

VOORUITZICHTEN, DIVIDENDENBELEID
Zoals in het verleden gaat Befimmo verder met een doordachte groeistrategie van haar porte-

feuille om de liquiditeit en visibiliteit te verbeteren en zo waarde te genereren voor de aandeel-

houders. 

De waardecreatie gebeurt op lange termijn en beoogt een jaarlijkse return van ten minste 10 %

berekend op de inventariswaarde aan het begin van het boekjaar.

Die groei kan en zal op twee manieren gebeuren :

� een regelmatige en gestage groei door rechtstreekse en onrechtstreekse aankopen naar-

gelang Befimmo's schuldencapaciteit

� een gerichte groei door de fusie met vooraanstaande vastgoedportefeuilles naargelang de kan-

sen die zich voordoen.

Hieronder presenteren we u de vooruitzichten voor de balans en de resultaatrekening voor de

komende drie boekjaren die respectievelijk op 30 september 2001, 2002 en 2003 worden afge-

sloten. We baseerden ons daarbij op de hypothese van een regelmatige groei.

Parameters waarmee we rekening hielden :

� stijging van de gezondheidsindex met 2 %

� interestvoeten op korte termijn van 4,75 %

� afronding van de fusie met de N.V. Wetinvest – met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2000

– en de verdere aankoop van het Ikaros-park

� aankopen om het schuldvermogen maximaal te benutten, met name :

-  Boekjaar 2001 : 84.000.000 EUR

-  Boekjaar 2002 : 40.000.000 EUR

-  Boekjaar 2003 : 20.000.000 EUR.

� Met uitzondering van de fusie met de N.V. Wetinvest is geen enkel ander project in de voor-

uitzichten voor externe groei opgenomen.

� De “andere bedrijfsopbrengsten” zijn ramingen van marges die zullen vrijkomen op toekomstige

en éénmalige projecten. Volgens de boekhoudingsvoorschriften moeten die uitzonderlijke ope-

raties beschouwd worden als resulterend uit de courante bedrijfsuitoefening van de vastgoed-

bevak die in de toekomst, net als in het verleden, haar portefeuille dynamisch wil beheren.

De voorgestelde geraamde rekeningen zijn in geen geval bindend voor Befimmo en worden

daarom niet bekrachtigd door de revisor.

De effectieve uitvoering van die plannen hangt af van de evolutie op de financiële en vastgoed-

markten. Befimmo wil beter presteren dan die vooruitzichten.

Er bestaan plannen om het maximale toegestane schuldvermogen op 50 % van het balanstotaal

te brengen.

Befimmo bevestigt haar intentie om maximaal van die nieuwe beleggingscapaciteit te profiteren

als dat haar wordt toegestaan.  Zij zal daarbij de huidige beleggingsstrategie respecteren.  In dit

geval, en bij een constante macro-economische omgeving, zou uit de stijging van de financiële

hefboom een verbetering van de prestaties resulteren.

DIVIDENDENBELEID

Befimmo gaat door met haar jaarlijkse dividendgroeibeleid tegen een hoger ritme dan de jaar-

lijkse inflatie. Het saldo van de uitkeerbare winsten wordt aan de reserves toegewezen.
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572 617 665 322 715 503 748 045

543 036 638 518 691 288 725 114    

6 813 7 017 7 228 7 445    

22 768 19 787 16 987 15 487   

431 777 461 533 479 529 498 690    

122 996 185 943 218 128 231 511    

17 845 17 845 17 845 17 845    

24,6% 30,6% 33,0% 33,3%

57,2    59,3    61,6    64,1

41 146 45 752 51 370 53 798    

448 457 466 475    

4 533 2 150 1 050 250    

4 807 3 940 4 420 4 546    

826 830 800 580    

- 17 25 25 25    

3 130 5 546 8 649 9 259    

32 848 35 868 37 942 39 864    

37 381 38 018 38 992 40 114    

7 185 5 965 5 977 6 108    

30 196 32 053 33 015 34 005    

58 – – –

54,78 57,20 59,32 61,64    

57,20 59,32 61,64 64,10    

4,35 4,61 4,88 5,12    

4,95 4,89 5,01 5,16    

6,42 6,25 6,56 6,83    

4,00 4,12 4,24 4,37    

3,40 3,50 3,61 3,72 

11,71 11,87 11,57 11,25    

9,04 9,28 8,85 8,49

6,9% 7,1% 7,3% 7,5%

11,7% 10,9% 11,1% 11,1%
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Vooruitzichten (op 30 september – in duizend EUR)

BALANS

Totaal van de activa  

Gebouwen 

Certificaten 

Andere activa 

Totaal van het eigen vermogen

Totale schuldenlast

Regularisatie

Schuldenratio

Inventariswaarde per aandeel 

RESULTATENTREKENING 

Inkomsten 

Huur en bruto inkomsten

Vastgoedcertificaten  

Andere resultaten 

Kosten  

Netto werkingskosten  

Afschrijvingen 

Belastingen 

Financiële en uitzonderlijke kosten 

Netto resultaat vóór andere operaties

Netto resultaat  

Toevoeging aan reserve  

Bruto dividend 

GEGEVENS PER AANDEEL  

Koers per 30 september 2000 

Intrinsieke waarde begin boekjaar

Intrinsieke waarde einde boekjaar

Netto resultaat vóór andere operaties

Netto resultaat

Return

Bruto dividend 

Netto dividend

P.E.R. 

Price Return Ratio

Bruto rendement

Return
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat van het boekjaar bedraagt 37.381.376,62 EUR wat, rekening houdend met 

het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar, een te bestemmen winst van

75.138.888,74 EUR oplevert.

Conform artikel 60 van het K.B. van 10 april 1995 betreffende vastgoedbevaks, werden geen

afschrijvingen uitgevoerd op de gebouwen.

Conform artikel 119 § 4 van de Wet van 4 december 1990 betreffende beleggingsinstellingen

met vast aantal deelbewijzen, werd geen dotatie aan de wettelijke reserve toegewezen.

Tijdens het boekjaar deden zich geen feiten voor die aanleiding zouden geven tot de aanleg van

voorzieningen in de zin van artikel 13 van de Wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding

en de jaarrekening van de ondernemingen.

Trouw aan de politiek van voorzichtigheid die Befimmo karakteriseert, wil de beheerder de Algemene

Aandeelhoudersvergadering voorstellen om een deel van de winst, namelijk 3.284.939,60 EUR

te reserveren.

Dat bedrag werd berekend conform de percentages vermeld in de prospectus van november

1995 en september 1997 voor de risicodekking van groot onderhoud en de huurleegstand van

de gebouwen.

Uitgaven veroorzaakt door activiteitsgebonden risico's kunnen op die manier gefinancierd worden

terwijl we het dividendenbeleid kunnen voortzetten.

We stellen u volgende bestemming voor:

�   Beschikbare reserves : 3.284.939,60 EUR

�   Over te dragen winst : 41.657.781,14 EUR

�   Kapitaalvergoeding : 30.196.168,00 EUR

Indien u deze bestemming goedkeurt, zal het dividend vrij van roerende voorheffing 3,40 EUR

bedragen voor alle 7.549.042 aandelen. Dat dividend is betaalbaar vanaf 21 december 2000

tegen afgifte van coupon nr. 6 aan de loketten van volgende banken:

�   Bank Artesia

�   Bank Brussel Lambert

Het voorgestelde dividend bedraagt meer dan de minimale 80 % van de opbrengst opgelegd door

artikel 62 van het Koninklijke Besluit van 10 april 1995.
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Sicafi return index

Befimmo return basis

2 750 000 4 366 082 4 366 082 7 549 042 7 549 042

50,20 57,96 66,81 77,59 73,40

46,90 46,16 56,40 64,00 51,10

48,59 57,02 66,68 64,00 58,00

50,72 51,69 53,00 54,78 57,20

3,99 4,59 5,06 5,63 6,42

9,7% 9,0% 9,8% 10,6% 11,7%

3,00 3,89 4,39 4,64 4,95

95% 93% 85% 83% 81%

2,85 3,62 3,74 3,84 4,00

5,88% 6,34% 5,61% 6,01% 6,90%

2,43 3,07 3,17 3,27 3,40

13,50 14,65 15,20 13,79 11,72

10,14 12,45 13,19 11,39 9,03
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HET BEFIMMO-AANDEEL 

Gegevens per aandeel (op 30 september - in EUR)

Aantal aandelen

Beurskoers 

Hoogste

Laagste 

Slot

Herschatte netto actiefwaarde (1)

Return per aandeel

Return (2)

Resultaat per aandeel

Pay-out

Bruto dividend

Bruto rendement (3)

Netto dividend 

P.E.R. 

Price Return Ratio

(1) De intrinsieke waarde wordt berekend op de waarde "akte in handen” van de gebouwen. Die waarde omvat de variabele transactie-
kosten voor maximum 13 %.  Dit zijn de kosten die een belegger zou moeten betalen indien hij in vastgoed investeert.

(2) De return is het bruto dividend van het boekjaar verhoogd met de toename van de inventariswaarde die gedurende het jaar heeft
plaatsgevonden, gedeeld door de inventariswaarde van het begin van het boekjaar.

(3) Het bruto rendement is gelijk aan het bruto dividend gedeeld door de koers per 30 september.

Beurskapitalisatie (in miljoen EUR)

Evolutie van de return op het Befimmo-
aandeel vergeleken met de BBL
vastgoedbevak return index (*)

Premie en discount

Sinds zijn notering zijn de prestaties van het aandeel

Befimmo beter dan die van de andere vastgoedbe-

vaks zowel qua koersverloop als qua premie of dis-

count ten opzichte van de inventariswaarde. Deson-

danks is de verhouding tussen koers en winst, of de

return, een van de laagste van de markt. De markt

heeft nog niet het verschil in performantie ontdekt.

Het aandeel sloot het boekjaar af met een lichte

daling in verhouding tot de inventariswaarde.

* De BBL vastgoedbevak return index, wordt berekend op basis van
de beurscapitalisatie van de verschillende Bevaks, de verhandelde
volumes en het rendement op de uitgekeerde dividenden.
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EEN AUTONOOM BEHEER IN HET EXCLUSIEVE BELANG VAN ALLE AANDEELHOUDERS

Filosofie

De vastgoedbevak Befimmo C.V.A. is een commanditaire vennootschap op aandelen.

Ze bestaat uit twee soorten vennoten :

� de commanditairen of aandeelhouders, zij bezitten de aandelen en zijn slechts aansprakelijk

ten belope van hun inbreng, op een niet-hoofdelijke wijze.

� een commanditaire vennoot, Befimmo N.V., de statutaire beheerder van de vastgoedbevak. Hij

bezit bijzonder ruime beheersbevoegdheden en is onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenis-

sen van de vastgoedbevak. 

De structuur van de commanditaire vennootschap werd gekozen door Bernheim-Comofi, oprich-

ter van de commanditaire vennnootschap, om volgende redenen :

� zij laat een analoge toepassing toe van de corporate governance-principes.

De statutaire zaakvoerder, N.V. Befimmo, wordt namelijk geleid door een onafhankelijke raad

van bestuur bijgestaan door zijn Auditcomité en handelt in overéénstemming met het Koninklijk

Besluit van 10 april 1995 en de controles die daarin zijn voorzien.

De meerderheid van de bestuurders hebben geen band met de aandeelhouders van Befimmo

N.V.

De statutaire zaakvoerder is bijgevolg in staat zijn wettelijke opdracht, om de bevak te beheren

in het exclusieve belang van zijn aandeelhouders, optimaal te vervullen en is tegelijkertijd

onderworpen aan een controle die minstens even doeltreffend is als deze van een algemene

vergadering van naamloze vennootschappen.

Befimmo N.V heeft in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder recht op een vergoeding in

verhouding tot het netto resultaat van de Vastgoedbevak. Zijn belangen zijn dus evenredig met

die van de aandeelhouders van de Vastgoedbevak.

� Zij laat toe om de Vastgoedbevak Befimmo C.V.A. op een duurzame wijze te laten genieten van

de ervaring van de  groep Bernheim die sedert meer dan 35 jaar eigenaar, ontwikkelaar en

ondernemer in onroerende goederen is, evenals uitgever van vastgoedcertificaten.

Deze inbreng van ervaring geschiedt door tussenkomst van de statutaire zaakvoerder,

Befimmo N.V., die volledig in handen is van Bernheim-Comofi N.V., en door diens dochter-

onderneming Bernheim Asset Management N.V.

De belangen van de groep Bernheim in de Vastgoedbevak zijn drieledig :

� aandeelhouder van Befimmo N.V. : het belang van de zaakvoerder is gelijklopend met dit van

de aandeelhouders van de vastgoedbevak;

� aandeelhouder van de vastgoedbevak Befimmo C.V.A. : zelfde hoedanigheid als die van de

andere aandeelhouders;

� dienstverlener : de diensten betreffende het beheer van gebouwen en het opzetten van

structuren van verrichtingen worden geleverd aan normale marktvoorwaarden en tegen een

correcte prijs/kwaliteitverhouding en conform de regels ter preventie van belangenconflicten

voorzien in het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

�
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STRUCTUUR EN ORGANISATIE

De aandeelhouders

Bernheim – Comofi N.V. 

De aandeelhouders, houders
van de beursgenoteerde aan-
delen op de Brusselse Beurs,
zijn de commanditaire venno-
ten van de Vastgoedbevak
Befimmo C.V.A.

DE VASTGOEDBEVAK BEFIMMO C.V.A.

Bernheim – Comofi N.V. is de
Promotor van de Vastgoed-
bevak Befimmo en voor
100 % aandeelhouder van zijn
statutaire zaakvoerder,
Befimmo N.V.

Befimmo N.V. is de commanditaire vennoot van de Vastgoedbevak Befimmo C.V.A.
In de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder, beschikt hij over uitgebreide bevoegd-
heden inzake het beheer van de Vastgoedbevak.
Befimmo N.V. wordt geleid door een Raad van Bestuur, in hoofdzaak samengesteld uit
bestuurders die onafhankelijk zijn van de Promotor van de bevak.
Een Auditcomité werdt opgericht met het oog op de interne controle.

Befimmo N.V.

De Vastgoedbevak Befimmo C.V.A. is
genoteerd op de Beurs van Brussel.
Ze wordt geleid door een profes-
sioneel team onder de leiding van
Befimmo N.V, haar statutaire
zaakvoerder.



�

�

BESLISSINGSORGANEN: 
BEFIMMO N.V., STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN DE VASTGOEDBEVAK BEFIMMO C.V.A.

Befimmo N.V. beheert de vastgoedbevak:

Overeenkomstig haar statuten, beschikt Befimmo N.V., waarvan het maatschappelijk kapitaal van

10 miljoen BEF integraal in handen is van de groep Bernheim, in haar hoedanigheid als statutaire

zaakvoerder over een aantal bevoegdheden en meer bepaald, deze om de nodige of nuttige

daden te stellen voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Befimmo C.V.A., het

samenstellen en begeleiden van de beheersploeg van Befimmo C.V.A., het opmaken van halfjaar-

lijks rapport, de jaarlijkse rapportontwerpen en prospectussen op te stellen voor Befimmo C.V.A.,

vastgoedexperten aan te stellen, wijzigingen in de lijst met experten voor te stellen, de wijziging

van de depothouder voor te stellen, de depothouder in te lichten over elke vastgoedtransactie

van Befimmo C.V.A., bijzondere bevoegdheden toekennen aan de mandatarissen, hun vergoeding

te bepalen, het kapitaal te verhogen door middel van het toegestane kapitaal, het verrichten van

alle operaties, welke Befimmo C.V.A. kunnen aanbelangen, door middel van fusie of andere, tus-

sen Befimmo C.V.A. en elke andere onderneming met een identiek maatschappelijk doel als

Befimmo C.V.A.

Een raad van bestuur leidt Befimmo N.V.:

De Raad van Bestuur van Befimmo N.V., de statutaire zaakvoerder van Befimmo C.V.A.,

bepaalt de strategische keuzes, de beleggingen, de desinvesteringen en de lange-termijnfinan-

ciering in het exclusieve belang van alle aandeelhouders. 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de jaar- en halfjaarrekeningen van de vastgoedbevak Befimmo;

ze stelt het jaarverslag op voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders; ze keurt fusierap-

porten goed; ze beslist over het gebruik van het toegestane kapitaal en roept de gewone en bui-

tengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders samen.

Ze ziet toe op de nauwgezetheid, de juistheid en transparantie van mededelingen aan de aandeel-

houders, financieel analisten en het publiek zoals bijvoorbeeld: prospectussen, jaar- en halfjaar-

verslagen en persartikels.

Ze delegeert het dagelijks bestuur aan een afgevaardigd bestuurder die haar regelmatig rappor-

teert over zijn beheer. Ze ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het beheer van de afgevaardigd

bestuurder. Twee bestuurders die hiervoor speciaal zijn aangesteld controleren gezamenlijk de

daden van de afgevaardigd bestuurder.

De Raad van Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en elke keer een bijzondere of uitzon-

derlijke operatie dat vergt. In het boekjaar 2000 kwam de Raad zes maal samen.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit negen bestuurders die door N.V. Bernheim-Comofi, de

promotor van de vastgoedbevak Befimmo, ter goedkeuring worden voorgesteld aan de Commissie

voor Bank- en Financiewezen. De meerderheid van deze bestuurders heeft geen enkele band met

N.V. Bernheim-Comofi. Op dit ogenblik :

�  twee bestuurders worden aangeduid als afgevaardigden van de Promotor van de vastgoedbevak.

� één bestuurder wordt aangeduid als afgevaardigde van de financiële promotoren van Befimmo C.V.A.

�  zes bestuurders, onder wie de afgevaardigd bestuurder die het management vertegenwoordigt

zijn onafhankelijk van de Promotor.

De mandaten van de bestuurders gelden drie jaar en kunnen verlengd worden.
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Bij stemming worden de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen bij absolute meerderheid

van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij onthouding van een of meer bestuurders

worden beslissingen genomen bij meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stem-

men is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 60 en 60 bis van de Gecoördineerde Wetten op han-

delsvennootschappen heeft de afgevaardigd bestuurder de opdracht de leden van de Raad van

Bestuur bijéén te roepen wanneer er een mogelijk belangenconflict ontstaat, hetzij met de promo-

tor, hetzij met een bestuurder. In dat geval doet de Raad van Bestuur uitspraak in afwezigheid van

de leden die betrokken zijn bij het belangenconflict.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de Heren:

Voorzitter :

� Jean-François van Hecke, Afgevaardigd Bestuurder van de N.V. Bernheim-Comofi.

Vertegenwoordiger van de Promotor

Afgevaardigd bestuurder :

� Benoît De Blieck, onafhankelijk bestuurder

Bestuurders :

� Gustaaf Buelens, Afgevaardigd bestuurder van de N.V. Buelens

Onafhankelijk bestuurder

� Jozef Colruyt, (sinds 8 augustus 2000), Voorzitter van de Raad van Bestuur van Colruyt NV,

Onafhankelijk bestuurder

� Alain De Pauw, Medevoorzitter, Afgevaardigd Bestuurder van de N.V. Compagnie de Promotion

Onafhankelijk bestuurder

� Patrick De Pauw, Medevoorzitter, Afgevaardigd Bestuurder van de N.V. Compagnie de Promotion

Onafhankelijk bestuurder

� Benoît Godts, Afgevaardigd Bestuurder van de N.V. Bernheim Asset Management.

Vertegenwoordiger van de Promotor

� Bernard de Lantsheere (tot 26 april 2000)

Onafhankelijk bestuurder

� Daniel Schuermans, Voorzitter van de Mede-eigendom van het World Trade Center,

Onafhankelijk bestuurder

� Luc Vandewalle, Voorzitter van de Bank Brussel Lambert,

Onafhankelijk bestuurder, vertegenwoordiger van de financiele promotoren van Befimmo C.V.A.

De mandaten van deze bestuurders vervallen op de Algemene Vergadering van maart 2002

van de zaakvoerder Befimmo N.V.

De vergoeding voor de bestuurders (met uitzondering van de afgevaardigd bestuurder) bestaat

uit presentiegeld ten laste van de vastgoedbevak. Die vergoeding bedraagt 372 EUR per zitting

van de Raad van Bestuur en 248 EUR per zitting van het Auditcomité.
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Befimmo N.V. organiseert het dagelijks bestuur van de Vastgoedbevak:

een onafhankelijk bestuur in het exclusieve belang van alle aandeelhouders

Naarmate de Vastgoedbevak groeit, bouwt Befimmo zijn eigen team van medewerkers uit en ziet

erop toe dat zijn werkingskosten op een performant niveau blijven in vergelijking met de concur-

renten. Dit team staat volledig los van de promotor, N.V. Bernheim-Comofi. Het team werkt in

het uitsluitend belang van Befimmo C.V.A. en wordt door haar vergoed.

Deze medewerkers staan onder de leiding en de verantwoordelijkheid van de afgevaardigd

bestuurder die het team leidt conform de beslissingen van de raad van bestuur van Befimmo N.V.

� Twee bestuurders, de heren Jean-François van Hecke en Benoît Godts, verzekeren samen het

toezicht op het dagelijks bestuur, conform de voorschriften van het Koninklijk Besluit.

� Voor het beheer en technisch onderhoud van de gebouwen, net als voor boekhoudkundig, fis-

caal en gespecialiseerd juridisch advies, wordt beroep gedaan op onderaannemers of externe

consulenten.

� Wanneer een beroep gedaan wordt op onderaannemers of externe dienstverleners, wordt

daarvoor een prijsrondvraag gelanceerd en de keuze steunt op een correcte prijs-kwaliteitver-

houding en de geldende marktvoorwaarden. Het beleid dat Befimmo C.V.A. in deze zaken

volgt, bestaat erin om geen beroep te doen op derden die, in het kader van hun opdracht, toe-

gang zouden kunnen krijgen tot informatie die ze zouden kunnen gebruiken in het nadeel van

het exclusieve belang van de aandeelhouders van Befimmo C.V.A.

Befimmo N.V. heeft een strikt gelijklopend belang met dit van alle aandeel-

houders van de Vastgoedbevak:

De vergoeding van N.V. Befimmo, de statutaire zaakvoerder, is vastgelegd volgens de voor-

waarden hierna bepaald conform artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

Naast een terugbetaling van de kosten rechtstreeks gekoppeld aan haar opdracht, heeft

Befimmo N.V. recht op een vergoeding die in verhouding staat tot het netto resultaat van het

boekjaar.

Deze vergoeding is gelijk aan 2/100ste van de referentiewinst, indien winst geboekt werd, die

overéénstemt met 100/98ste van de winst vóór belastingen en na toerekening van deze vergoe-

ding voor het betreffende boekjaar, op zo'n manier dat na de toerekening van de vergoeding bij de

kosten van Befimmo C.V.A. de vergoeding voor het boekjaar 2,04% vertegenwoordigt van de

winst van het boekjaar vóór belastingen, zoals die winst bepaald is in de rekeningen goedgekeurd

door de Algemene Vergadering van Befimmo C.V.A.

Deze vergoeding is verschuldigd op 30 september van het betreffende boekjaar, maar is slechts

betaalbaar na goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar.

De berekening van de vergoeding is onderworpen aan de goedkeuring van de Commissaris-Revisor.

De belangen van de statutaire beheerder van de vastgoedbevak, Befimmo N.V., waarvan de ver-

goeding is gekoppeld aan de resultaten van de Vastgoedbevak, zijn dus dezelfde als de belangen

van de overige aandeelhouders.
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CONTROLE

Auditcomité

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij inzake interne controle, opmaak van de financiële

rekeningen, financiële informatie, aanstelling van Commissarissen-Revisoren en de betrekkingen

met deze laatsten. Het Comité vergadert vóór elke zitting van de Raad van Bestuur indien één

van de agendapunten de beslissing van het Comité vereist.

Het Auditcomité is samengesteld uit een bestuurder die de promotor van de Vastgoedbevak

vertegenwoordigt, de heer Benoît Godts, en uit een onafhankelijk bestuurder, de heer Alain De

Pauw.

Voor rekening van het boekjaar 2000 kwam het Auditcomité vier keer bijeen.

Commissaris-Revisor

Deloitte & Touche, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Joseph VLAMINCKX.

Vastgoedexperten

Conform het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 doet Befimmo een beroep op deskundigen voor

de periodieke schattingen van haar vermogen. Deze schattingen zijn nodig om de inventaris-

waarde te bepalen en de jaarrekeningen op te stellen.

Momenteel worden die taken toevertrouwd aan :

� Winssinger & Partners, lid van de groep DTZ Debenham Winssinger, die volgende gebouwen

schat: La Plaine, Terhulpsesteenweg, Woluwe Garden D, Woluwe Garden B, Ikaros Business

Park, Industrielaan en Bollinckxstraat.

Bovendien staat Winssinger & Partners in voor de coördinatie van de schattingen.

� Healey & Baker schat de gebouwen ingebracht na de fusie met Prifast, namelijk: Goemaere,

Fountain Plaza, Green Hill en een gebouw gelegen in de rue de la Montagne in Charleroi.

� CB Richard Ellis schat de gebouwen ingebracht na de fusies van 23 december 1998: World

Trade Center, Noord Building, Devroyestraat, rue du Joncquois, Digue des Populiers en Schu-

man-rotonde.

Depothoudende bank

Bank Artesia.

�

�

�
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WETTELIJK KADER

Het Bevakstelsel werd opgericht in 1995 om gemeenschappelijke beleggingen in vastgoed aan te

moedigen. Het concept van zo'n BEleggingsvennootschap met VAst Kapitaal steunt op dat van de

Real Estate Investment Trusts (USA) en de Beleggingsinstellingen (Nederland).

De bedoeling van de wetgever was dat een Bevak een optimale transparantie van de

vastgoedbelegging garandeerde en de uitkering van een maximum aan cashflow verzekerde,

terwijl de belegger een hele reeks voordelen genoot.

De Bevak staat onder de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen en is

onderworpen aan een specifieke regelgeving waarvan de meest markante bepalingen de volgende

zijn :

� De vorm aannemen van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op

aandelen met een minimumkapitaal van vijftig miljoen frank.

� Een schuldgraad beperkt tot 33 % van de totale activa (1).

� Een boeking van de portefeuille tegen marktwaarde zonder de mogelijkheid van afschrijvingen.

� Een driemaandelijkse schatting van het vastgoedvermogen door onafhankelijke deskundigen.

� Een spreiding van het risico : maximaal 20 % van het vermogen in één gebouw, behoudens

uitzonderingen.

� Een vrijstelling van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat de resultaten voor 80 % worden

uitgekeerd. 

� Een bevrijdende roerende voorheffing van 15 % af te houden bij de betaalbaarstelling van het

dividend.

De bedoeling van al deze regels is het risico te beperken.

Vennootschappen die fusioneren met een bevak zijn onderworpen aan een belasting van

20,085 % op de latente meerwaarden en belastingvrije reserves.

In de sector van ge-effectiseerd vastgoed wil Befimmo vooral de beste zijn en niet zozeer de

grootste.

(1) Bijzondere noot : er bestaan plannen om de toegestane schuldgraad op te trekken tot 50 %. Mocht dit het geval zijn, dan zal
Befimmo van die mogelijkheid gebruik maken om het rendement van de aandelen te verbeteren binnen het kader van een
beperkt risicoprofiel.
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1998 1999 2000

290 428 568 080 553 513

403 4 175 3 360

282 528 556 291 543 057

5 30 21

272 494 535 019 543 036

10 028 21 242

7 497 7 615 7 097

7 497 7 615 7 097

7 482 7 600 6 813

15 15 284

10 474 28 156 19 104

8 876 21 981 16 283

4 208 1 529 12 344

4 669 20 452 3 939

1 000

1 000

1 524 4 696 416

73 1 479 1 406

300 902 596 236 572 617

ACTIVA 1998 1999 2000

VASTE ACTIVA

I. OPRICHTINGSKOSTEN

II. MATERIELE VASTE ACTIVA

C. Meubilair en rollend materieel

E. Overige materiële vaste activa

F. Activa in aanbouw 
en vooruitbetalingen

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen

2. Vorderingen en borgtochten 
in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

A. Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

VIII. GELDBELEGGINGEN

B. Andere beleggingen

IX. LIQUIDE MIDDELEN

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA

BALANS (per 30 september - in duizend EUR)



1998 1999 2000

231 416 413 487 431 777

98 368 111 309 111 309

98 368 111 309 111 309

74 990 76 372 76 372

51 208 173 966 185 070

6 260 14 083 17 367

138 1 293 1 293

6 122 12 789 16 074

590 37 758 41 658

69 487 182 749 140 841

103 69 670 61 394

69 566 61 186

69 566 61 186

103 103 208

69 365 109 737 61 602

19 831 8 380 8 380

24 541 58 033 10 062

24 541 58 033 10 062

2 360 2 904 6 534

2 360 2 904 6 534

547 817 2 192

538 797 2 138

9 20 54

22 084 39 603 34 434

18 3 342 17 845

300 902 596 236 572 617

PASSIVA 1998 1999 2000

EIGEN VERMOGEN

I. KAPITAAL

A. Geplaatst kapitaal

II. UITGIFTEPREMIES

III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

IV. RESERVES

A. Wettelijke reserve

D. Beschikbare reserves

V. OVERGEDRAGEN WINST

SCHULDEN

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

A. Financiële schulden

4. Kredietinstellingen

D. Overige schulden

IIX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

A. Schulden op meer dan één jaar,
die binnen het jaar vervallen

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

C. Handelsschulden

1. Leveranciers

E. Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

2. Bezoldigingen 
en sociale lasten

F. Overige schulden

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA

(in duizend EUR)
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1998 1999 2000

3 082 12 621 16 004

1 475 9 142 8 092

150 331 333

132 824 826

41 147

1 326 2283 6 606

1 716 5 303 4 485

1 678 4 881 4 470

38 423 15

602 397 80

602 320 80

5

71

16 839 26

19 114 35 051 37 381

24 531 54 212 57 976

19 114 35 051 37 381

KOSTEN 1998 1999 2000

I. BEDRIJFSKOSTEN

B. Diensten en diverse goederen

C. Bezoldigingen, sociale lasten 
en pensioenen

D. Afschrijvingen 
en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, immateriële en 
materiële vaste activa 

E. Waardeverminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en 
handelsvorderingen 
(toevoegingen + ; terugnemingen -)

G. Andere bedrijfskosten

V. FINANCIELE KOSTEN

A. Kosten van schulden

C. Andere financiële kosten

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en  
waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, immateriële en materiële  
vaste activa

D. Waardeverminderingen op financiële
vaste activa

E. Andere buitengewone kosten

X. A. BELASTINGEN

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR

TOTAAL VAN DE KOSTEN

XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET 
BOEKJAAR

RESULTATENREKENING (per 30 september - in duizend EUR)



1998 1999 2000

21 444 47 724 51 517

20 138 45 784 41 146

1 306 1 940 10 371

520 2 041 1 372

386 400 448

31 630 114

103 1 012 810

2 566 4 444 5 043

74 265 501

2 339

383 114 4 533

2 109 1 727 9

1 1 43

24 531 54 212 57 976

1998 1999 2000

19 704 70 240 75 139

19 114 35 052 37 381

590 35 188 37 758

- 2 815 - 3 420 - 3 285

- 2 815 - 3 420 - 3 285

- 590 - 37 758 - 41 658

- 590 - 37 758 - 41 658

- 16 299 - 29 061 - 30 196

- 16 299 - 29 061 - 30 196

OPBRENGSTEN 1998 1999 2000

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

A. Omzet

D. Andere bedrijfsopbrengsten

IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

B. Opbrengsten uit vlottende activa

C. Andere financiële opbrengsten

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

A. Terugneming van waardeverminderingen 
op materiële vaste activa

C. Terugneming van voorzieningen voor  
uitzonderlijke risico’s en kosten

D. Meerwaarden bij de realisatie van 
vaste activa 

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

X. B. REGULARISATIE BELASTINGEN EN 
TERUGNEMING VAN FISCALE 
VOORZIENINGEN

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN

RESULTAATVERWERKING 1998 1999 2000

A. TE BESTEMMEN WINSTSALDO

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

2. Overgedragen winst van het vorig 
boekjaar

C. TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN

3. Aan de overige reserves

D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT

1. Over te dragen winst

F. UIT TE KEREN WINST

1. Vergoeding van het kapitaal

(in duizend EUR)
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SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

Voor de waarderingsregels werd rekening gehouden met de bepalingen die in het Koninklijk Besluit van 10 april 1995
met betrekking tot de vastgoedbevak opgenomen worden.

ACTIVA

I. Oprichtingskosten

De oprichtingskosten werden per schijf van 20% per boekjaar afgeschreven.

Wat de kosten voor de kapitaalverhoging en de statutenwijziging betreft, is de Raad van Bestuur vrij om deze volledig
ten laste te nemen in het boekjaar waarin ze werden gemaakt.

De kosten van de lening worden afgeschreven over de duur van de lening.

III. Materiële vaste activa

Bij hun aankoop worden de materiële vaste activa geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of de kostprijs met inbegrip
van de bijkomende kosten en de niet-aftrekbare B.T.W.

De vaste activa in aanbouw worden naargelang de vordering van de werken tegen de kostprijs geboekt met inbegrip van
de bijkomende kosten en de niet-aftrekbare B.T.W.

Voor de gebouwen die via fusies, splitsingen of de inbreng van een bedrijfstak werden aangeschaft, werd de
verschuldigde belasting op de latente meerwaarden van de opgeslorpte vennootschappen geactiveerd en maakt ze deel
uit van de kostprijs.

Onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 7 van de Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen waarbij ten minste éénmaal per jaar een inventaris moet
worden opgemaakt, maakt BEFIMMO een inventaris op, telkens als ze aandelen uitgeeft of terugkoopt op een andere
wijze dan via de beurs.

Aan het einde van elk boekjaar waardeert de schatter omstandig het volgende vastgoed :
- de onroerende goederen en de zakelijke rechten op onroerende goederen, in het bezit van BEFIMMO of van een 

vastgoedvennootschap die zij controleert;
- de optierechten op onroerende goederen, in handen van BEFIMMO of van een vastgoedmaatschappij die ze
controleert, alsook de onroerende goederen waarop deze rechten slaan.

Deze waarderingen zijn bindend voor BEFIMMO bij het opmaken van haar jaarrekening. De materiële vaste activa
worden dus geboekt tegen de waarde die door de deskundige wordt geschat, "akte in de hand" (d.w.z. kosten,
registratierechten en honoraria inbegrepen).

Daarenboven wordt aan het einde van elk van de eerste drie kwartalen van het boekjaar door de schatter een
actualisering gemaakt van de globale evaluatie van de onroerende goederen die BEFIMMO bezit of de vennootschappen
die ze controleert, op grond van de marktevolutie en de eigen kenmerken van de betrokken vaste goederen.

De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks verwerkt in rubriek III van de passiva "Herwaarderingsmeerwaarden".

In afwijking van artikelen 28, § 2 en 30 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de
jaarrekening van de ondernemingen schrijft BEFIMMO de gebouwen, de reële rechten op gebouwen of de aan BEFIMMO
in leasing gegeven goederen niet af. De kosten voor onderhoud en grote herstellingen worden geboekt ten laste van het
boekjaar of worden teruggenomen van de daartoe aangelegde voorzieningen.

Voor de materiële vaste activa die geen onroerende goederen zijn en waarvan het gebruik in de tijd beperkt is, worden
lineaire afschrijvingen toegepast, die beginnen in het jaar waarin ze in de boeken opgenomen worden, waarbij dat jaar
als een volledig jaar beschouwd wordt. Als het boekjaar minder of meer dan 12 maanden beslaat, worden de
afschrijvingen prorata temporis berekend.

De volgende percentages op jaarbasis zijn van toepassing : 

✎ Installatie en machines : 20%, behalve voor :
- rollend materieel : 25 %
- materieel in leasing : looptijd van het contract
- kosten voor de inrichting van gebouwen en in huur genomen uitrustingen : afschrijving over de vaste juridische
looptijd van het huurcontract en, bij gebrek aan een huurcontract, in 10 annuïteiten.

✎ De aankopen voor een eenheidsbedrag dat lager ligt dan EUR 2 479,- B.T.W. niet inbegrepen, worden op de datum
van hun aankoop ten laste van het boekjaar genomen.



Voor de materiële vaste activa die geen onroerende goederen zijn en waarvan het gebruik niet in de tijd beperkt is,
worden waardeverminderingen geboekt in geval van een duurzame waardevermindering. Ze kunnen geherwaardeerd
worden.

IV. Financiële vaste activa

Bij hun aankoop worden de financiële vaste activa geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, zonder rekening te houden
met de bijkomende kosten die ten laste gelegd worden van de resultatenrekening. De Raad van Bestuur kan beslissen
de bijkomende kosten te activeren ingeval van belangrijke aankopen.

De effecten in portefeuille waarvoor er een liquide markt bestaat, worden tegen hun marktwaarde gewaardeerd.

Artikel 34, derde lid, van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de
ondernemingen is niet toepasselijk.

Artikelen 10, 14, § 1 en 5, 15, 1ste lid, 16, § 1, 1ste lid, en § 2, 1ste lid, van het Koninklijk Besluit van 8 maart
1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk
aantal rechten van deelneming zijn van toepassing op BEFIMMO.

De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks in rubriek III van de passiva "Herwaarderingsmeerwaarden" verwerkt.

V. Vorderingen op meer dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde of tegen hun aanschaffingswaarde.
Waardeverminderingen worden geboekt voor zover er zich een duurzame vermindering voordoet.

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Deze vorderingen worden behandeld op dezelfde wijze als de vorderingen op meer dan één jaar
Waardeverminderingen worden geboekt voor zover er zich een waardevermindering voordoet.

VIII. Geldbeleggingen

Elke belegging wordt geboekt tegen haar aanschaffingswaarde, met uitsluiting van de bijkomende kosten die in de
resultatenrekening verwerkt worden. De beursgenoteerde effecten worden tegen hun beurskoers gewaardeerd.

PASSIVA

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten

De raad van bestuur onderzoekt elk jaar grondig de voorzieningen die vroeger werden aangelegd of nog aangelegd
moeten worden ter dekking van risico's en kosten waarmee de onderneming te maken heeft en voert de nodige
aanpassingen uit.

VERBINTENISSEN EN VERHALEN

De Raad van Bestuur zal de verbintenissen en verhalen waarderen tegen de nominale waarde van de juridische
verbintenis zoals in het contract vermeld wordt; bij gebrek aan nominale waarde of voor grensgevallen worden ze pro
memorie vermeld.

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

De personeelsleden genieten een regeling voor een rust- en overlevingspensioen waardoor hen een inkomstenniveau
wordt gewaarborgd dat gebaseerd is op hun anciënniteit en hun bezoldiging aan het einde van hun loopbaan. Het
buitenwettelijke pensioen wordt aangelegd, enerzijds door de inschrijving op een groepsverzekering en, anderzijds door
het toedoen van een pensioenfonds met een eigen rechtspersoonlijkheid.
De jaarlijkse dotatie wordt in de personeelskosten opgenomen en het bedrag ervan wordt door de actuaris van een
pensioenfonds berekend.
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2000;

4 175)

)

(815)

3 360;

;

43) 426 307) 21 242)

29) 26 489)) 8 454)

(33) (60 489)) ;

29 696)) (29 696)

39) 422 003; 0;

175 715)

13 669)

(1 777)

265)

187 873;

13) 67 003)

11) 80)

(501)

(6) (8)

265)

18) 66 840)

21; 543 036) 0;

BIJLAGE BIJ DE REKENINGEN (per 30 september - in duizend EUR)

I. STAAT VAN OPRICHTINGSKOSTEN 2000;

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIG BOEKJAAR;

TOENAME GEDURENDE HET BOEKJAAR

• Afschrijvingen gedurende het boekjaar

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

MEUBILAIR ANDERE VASTE ACTIVA
EN ROLLEND MATERIELE IN AANBOUW EN
MATERIAAL VASTE ACTIVA VOORAFBETALINGEN

A. AANSCHAFFINGSWAARDE 

NETTO-BOEKWAARDE 
PER EINDE VAN HET VORIG BOEKJAAR

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR 

• Aanschaffing, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa;

• Overdrachten en buitengebruikstellingen;D’

• Overboekingen van een post naar een andere

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

B. MEERWAARDEN 

NETTO-BOEKWAARDE 
PER EINDE VAN HET VORIG BOEKJAAR

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR 

• Geboekt

• Afgeboekt

• Verkregen van derden

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

C. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (–)

NETTO-BOEKWAARDE 
PER EINDE VAN HET VORIG BOEKJAAR

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR 

• Geboekt

• Teruggenomen want overtollig

• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

• Verkregen van derden

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

D. NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE 
VAN HET BOEKJAAR



5 039)

–)

5 039)

2 561)

(787)

1 774)

6 813)

15)

269)

284)

953)

452)

IV. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

1. DEELNEMINGEN EN AANDELE 

A. AANSCHAFFINGSWAARDE

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN 
HET VORIG BOEKJAAR

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Aanschaffingen

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

B. MEERWAARDEN

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN 
HET VORIG BOEKJAAR

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Afgeboekt

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

2. VORDERINGEN EN WAARBORGEN IN SPECIËN 

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN 
HET VORIG BOEKJAAR

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR)

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN

VOORAFBETAALDE DIVERSE KOSTEN

NIET VERVALLEN VERWORVEN INKOMSTEN

(in duizend EUR)
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28/12/98 526 822

08/02/00 721 152

08/02/00 712 382

08/02/00 422 791

08/02/00 401 404

08/02/00 401 404

08/02/00 401 404

7 549 042

VIII.  ÉTAT DU CAPITAL Montants Nbre d'actions

4 490 193 930 7 549 042

4 490 190 186

3 744

4 490 193 930 111 309 000 7 549 042

7 549 042

1 390 255
6 158 787

110 962 464

AANGEVER DATUM VAN NOEMER AANGEGEVEN %
AANGIFTE AANTAL

STEMRECHTEN

Bernheim-Comofi en verbonden 6,98

Alain De Pauw 9,55

Patrick De Pauw 9,44

Decia Knowland 5,60

Dorothée De Pauw 5,32

Olivia De Pauw 5,32

Caroline De Pauw 5,32

Noemer

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL (OVERGANG NAAR EURO OP 11.01.2000) Bedragen Aantal aandelen

A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BEF EUR

1. GEPLAATST KAPITAAL 

PER EINDE VAN HET VORIG BOEKJAAR

WIJZIGINGEN TIJDENS HET BOEKJAAR

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

2. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL

2.1. Soorten gewone aandelen 
• Gewone aandelen

2.2. Aandelen op naam of aan toonder
• Op naam
• Aan toonder

E. TOEGESTAAN, NIET GEPLAATST KAPITAAL (EUR)

G. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE 
ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

BIJLAGE BIJ DE REKENINGEN (per 30 september)



61 186

8 380

208

16 596

34 433

2 137

2

54

2 245

15 600

1998 1999 2000

21 444 47 724 51 517

20 138 45 784 41 146

1 306 1 940 10 371

4 5 6

2 573 5 565 7 219

86 173 201

41 121 60

7 11 37

16 26 35

1 002 2 231 5 758

324 51 848

X. STAAT VAN DE SCHULDEN

A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD 
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

FINANCIËLE SCHULDEN

4. Kredietinstellingen

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN

ANDERE SCHULDEN

B. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

FINANCIËLE EN HANDELSSCHULDEN

ANDERE SCHULDEN

C. SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

1. BELASTINGEN 

b) Niet vervallen belastingsschulden

c) Geraamde belastingsschulden

2. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 

b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

XI. OVERLOPENDE REKENINGEN

TE BETALEN KOSTEN

AAN TE REKENEN KOSTEN

XII. BEDRIJFSRESULTATEN 1998 1999 2000

A. BEDRIJFSRESULTATEN NETTO OMZET

a) Omzet

b) Andere bedrijfsopbrengsten

C1. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELS-
REGISTER

a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum

b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse 
equivalenten 2,6 4,4 5,4

c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

C2. PERSONEELSKOSTEN

a) Bezoldigingen

b) Patronale bijdragen

c) Patronale premies

d) Andere personeelskosten

F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

• Belastingen en taksen op bedrijfsuitoefening

• Andere

(in duizend EUR)
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BIJLAGE BIJ DE REKENINGEN (per 30 september - in duizend EUR)

XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN 1998 1999 2000

A. TERUGNEMING VAN WAARDEVERMINDERINGEN OP VASTE ACTIVA
• Gebouw Ikaros 05A 102

• Gebouw Ikaros 04B 158

• Gebouw Woluwe Garden B 241

C. TERUGNEMING VAN VOORZIENINGEN VOOR 
UITZONDERLIJKE RISICO’S EN KOSTEN 2 339

D. MEERWAARDEN BIJ DE REALISATIE VAN VASTE ACTIVA
• Trading op vastgoedcertificaten in portefeuille 383 114

• Gebouw M. Thiry I 2 193

• Flat Sq Louise 3

• Gebouw M. Thiry II 2 337

E. UITSPLITSING VAN DE ANDERE UITZONDERLIJKE 
OPBRENGSTEN

• Gebouw Joseph II 2 109 1 009

• Overige 982 9

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

A. UITSPLITSING

1. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 21

c. Geraamde belastingsupplementen. 
Het betreft de belastingen van de opgeslorpte vennootschappen 2

2. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN VORIGE BOEKJAREN 3

B. BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN 
TUSSEN WINST VOOR BELASTINGEN EN DE GERAAMDE 
BELASTBARE WINST

• Belastingsregime Bevak boekhoudkundig resultaat 
voor belastingen 37 407

XVI. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN 
TEN LASTE VAN DERDEN 1998 1999 2000

A. DE B.T.W. IN REKENING GEBRACHT :  
1. Aan de onderneming (aftrekbaar) 8 739 894

2. Door de onderneming 379 1 789 2 027

B. DE INGEHOUDEN BEDRAGEN TEN LASTE VAN DERDEN 
BIJ WIJZE VAN :

1. Bedrijfsvoorheffing 18 61 98

2. Roerende voorheffing 1 492 2 368 4 273

XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN

BELANGRIJKE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE 
VERBINTENISSEN

• Vorderingen met waarborg van derden 554 554

• Ontvangen garanties 8 703 11 796 9 695

XIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN

A. DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en 
ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, 
voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel 
indentificeerbaar persoon :

- statutaire zaakvoerder 390 715 780



TOELICHTING BIJ DE REKENINGEN (in duizend EUR)

AANTEKENINGEN BIJ DE JAARREKENING MAAL DUIZEND EURO

Als men de cijfers van 30 september 1999 neemt, is een separate vergelijking met de huidige cijfers soms
moeilijk. De reden daarvoor ligt in de fusies die op 23 december 1998 zijn doorgevoerd. Niet alleen hadden deze
fusies tot gevolg dat het onroerend vermogen van de vennootschap werd verdubbeld, maar ook brachten ze een
aantal uitzonderlijke handelingen met zich mee. De terugwerkende kracht daarvan tot 1 oktober 1998 heeft tot
gevolg dat boekhoudkundige parameters van de overgenomen bedrijven in de rekeningen van Befimmo zijn
ingevoerd voor de periode van 1 oktober 1998 tot 23 december 1998.
In het zakencijfer over het werkingsjaar '99 zijn eveneens een aantal herfacturaties begrepen, dit voor een bedrag
ad.: 3,47 miljoen EUR.
Teneinde e.e.a. beter te kunnen vergelijken, doet men er goed aan deze herfacturaties onder te brengen in de
categorie 'Andere bedrijfsopbrengsten'. 
De vermelde cijfers voor het jaar 1999 komen overéén met diegene die vorig jaar bij de NBB werden neergelegd.
Deze cijfers zijn verschillend van het jaarverslag 1999 als gevolg van een herkwalificatie van een bedrag van 
2,3 miljoen EURO. Dit bedrag was opgenomen in mindering van de post “andere bedrijfskosten” en werd
herkwalificeerd in de jaarrekening en in het jaarrapport als “uitzonderlijke opbrengst”. Het bedrag betreft de
terugneming van een provisie.

ENKELE BIJZONDERHEDEN

Overige schulden

Te betalen coupons 30 579

Vergoeding zaakvoerder 763

Andere schulden derden 92

Vooraf geïnde huurgelden 18

Ontvangen waarborgen 208

Andere bedrijfsopbrengsten 

Recuperatie onroerende voorheffingen 4 521

Recuperatie belastingen op kantoren, verzekering 4 825

Teruggevorderde overige algemene kosten 1 025

Andere bedrijfskosten

Onroerende voorheffingen 4 798

Gemeentelijke belastingen 663

Diverse belastingen 295
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1997-98 1998-99 1999-2000

19 114 35 051 37 381

734 1 186 552

19 848 36 237 37 933

3 810 7 147 20 215

23 659 43 384 58 148

- 16 299 - 29 061 - 30 196

7 360 14 323 27 952

- 478 - 4 092

- 20 783 - 274 628 13 497

- 1 349 - 118 518

- 22 610 - 278 838 14 015

2 954 176 082 11 104

- 12 296 - 88 433 53 071

- 1 000

1 141 - 3 172 4 280

- 19 831 69 566 - 8 380

19 831 - 11 452

11 155 33 491 - 47 971

12 296 88 433 - 53 071

FINANCIERINGSTABEL (per 30 september - in duizend EUR)

1997-98 1998-99 1999-2000

Winst van het boekjaar

Afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

BRUTO ZELFFINANCIERINGSMARGE

WIJZIGING BEHOEFTE AAN BEDRIJFSKAPITAAL

OPERATIONELE CASH FLOW

Dividenden en tantièmes

BESCHIKBARE CASH FLOW

Aankoop immateriële vaste activa

Aankoop materiële vaste activa

Aankoop financiële vaste activa

INVESTERINGSVERRICHTINGEN

VERHOGING EIGEN VERMOGEN

FINANCIERINGSBEHOEFTE

Geldbeleggingen

Beschikbare middelen

Financiële schulden op meer dan 1 jaar

Financiële schulden > 1 jaar die vervallen binnen het jaar

Financiële schulden < 1 jaar

FINANCIERINGSBRONNEN



SCHULDEN EN WAARBORGEN (in duizend EUR)

DETAIL VAN DE TOEGESTANE HYPOTHEKEN EN SCHULDEN  
SCHULDEN EN DE VERKREGEN OF VERLEENDE WAARBORGEN

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR BIJ DE KREDIETINSTELLINGEN

Bedrag : 61 186

Realisatie : Kredietovereenkomst op lange termijn

Aflossing : 30 juni 2007 8 775 aan de bank Artesia
30 juni 2007 8 782 aan de KBC Bank
15 januari 2009 43 629 aan de Fortis Bank

ANDERE SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Bedrag : 8 380 1 463 aan de bank Artesia
1 464 aan de KBC Bank
5 454 aan Fortis Bank

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR BIJ DE KREDIETINSTELLINGEN

PROGRAMMA VAN THESAURIEBEWIJZEN.

Befimmo heeft willen profiteren van een uitgifteprogramma van thesauriebewijzen bij de beleggers.  

Dat programma beslaat een bedrag van 125 miljoen euro, waarmee ze flexibel en zonder kosten de thesauriebehoeften
op korte termijn kan dekken. Dit programma werd op punt gesteld samen met de bank Dexia, die het leadership
waarneemt, en de banken Fortis en Artesia.

Bij de afsluiting van het boekjaar, op 30 september 2000, besloeg dit programma een bedrag van EUR 10 000,-.

LENINGEN OP KORTE TERMIJN.

Bedrag : 62 met vervaldag op 31 oktober 2000.

VERKREGEN WAARBORGEN

Bedrag : 2 981

Realisatie : Waarborg ontvangen van Bernheim-Finance tot dekking 
van een geschil met de fiscale overheid.
Een schuldvordering op de fiscale overheid voor datzelfde 
bedrag staat op de actiefzijde van de balans.

TOEGEKENDE GARANTIES

- In het kader van de aankoop van de gebouwen Ikaros fase 3 en 4 heeft Befimmo, voor de op 30.09.00 reeds
opgeleverde doch nog niet betaalde gebouwen, aan Codic de nodige betalingsgaranties verstrekt. Deze garanties
belopen een totaalbedrag ad.: 4 656,- (x1.000 EUR).

- 905,- (x1.000 EUR) ten gunste van de Belgische Staat : Handelaar Onroerende Goederen.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

VERSLAG VAN DE ERKENDE COMMISSARIS-REVISOR OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN 
OP 30 SEPTEMBER 2000 GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DE VENNOOTSCHAP BEFIMMO C.V.A.

Aan de aandeelhouders,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij U verslag uit over de uitvoering van de
controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 30 september 2000, met een balanstotaal van 
EUR 572 617 475 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR 37 381 377.
Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie
van de vennootschap, alsook met de procedures van interne audit en controle. De verantwoordelijken van de
vennootschap hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van
steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de
jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor
het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de
jaarrekening afgesloten op 30 september 2000 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de onderneming en wordt er een passende verantwoording gegeven in de toelichting.

BIJKOMENDE VERKLARINGEN

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze
verklaring over de jaarrekening te wijzigen :

- Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België
toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

- Wij dienen U geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of de
vennootschappenwet zou zijn gedaan of genomen. De resultaatverwerking die aan de Algemene Vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Antwerpen, 15 november 2000

De Erkende Commissaris-Revisor

DELOITTE & TOUCHE
Bedrijfsrevisoren b.c.v.

Vertegenwoordigd door Jos VLAMINCKX
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1. IDENTIFICATIE

1.1. NAAM
BEFIMMO C.V.A., Bevak naar Belgisch recht

1.2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Terhulpsesteenweg 166 - 1170 Brussel.
Op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mag de zetel worden overgebracht naar elke andere plaats in België.

1.3. RECHTSVORM
Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht.

1.4. OPRICHTING
BEFIMMO C.V.A. werd op woensdag 30 augustus 1995 opgericht bij akte verleden ten overstaan van Meester 
Gilberte RAUCQ, notaris met standplaats te Brussel, en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 13 september 1995, onder het nummer 950913-24.
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd. De gecoördineerde statuten per 11 januari 2000 bevinden zich 
in dit jaarverslag.

1.5. DUUR
BEFIMMO C.V.A. werd opgericht voor onbepaalde duur.

1.6. HANDELSREGISTER
BEFIMMO C.V.A. is ingeschreven in het Handelsregister van Brussel onder het nummer 594.182.

1.7. MAATSCHAPPELIJK DOEL (ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN)
BEFIMMO C.V.A. heeft als hoofddoel de collectieve belegging van uit het publiek aangetrokken kapitaal in de 
categorie "vastgoed", zoals bedoeld in artikel 122 § 1 Eerste lid, - 5° van de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten.
Onder "vastgoed" dient te worden verstaan :
- de onroerende goederen zoals bepaald in artikelen 517 en volgenden van het Burgerlijk Wetboek, en de 
zakelijke rechten op onroerende goederen;

- de aandelen met stemrecht uitgegeven door verbonden vastgoedmaatschappijen;
- de optierechten op onroerende goederen;
- de rechten van deelneming in andere instellingen voor vastgoedbelegging, ingeschreven op de lijst bedoeld bij 
artikel 120 § 1, tweede lid, of artikel 137 van voornoemde wet van 4 december 1990;

- de vastgoedcertificaten bedoeld in artikel 106 van voornoemde wet;
- de rechten voortvloeiend uit contracten waarbij een of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven 
aan BEFIMMO C.V.A.;

- alsook alle andere goederen, aandelen of rechten, als vastgoed omschreven bij de koninklijke besluiten 
genomen in uitvoering van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.
BEFIMMO C.V.A. kan evenwel, op bijkomstige wijze of tijdelijk, beleggen in andere roerende waarden als bedoeld in
het voorgaande lid met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2. van de statuten, en liquiditeiten aanhouden.
Deze beleggingen en het aanhouden van liquiditeiten moeten het voorwerp uitmaken van een bijzondere beslissing
van de zaakvoerder, ter verantwoording van hun bijkomstige of tijdelijke karakter. Het aanhouden van roerende 
waarden moet verenigbaar zijn met het voeren op korte of middellange termijn van het voormelde beleggingsbeleid. 
Deze waarden moeten bovendien verhandelbaar zijn op een georganiseerde markt, die regelmatig functioneert,
erkend is en open staat voor het publiek. De liquiditeiten mogen worden aangehouden in alle munten, in de vorm
van zicht- of termijndeposito's, of als geldmarktinstrumenten die makkelijk gemobiliseerd kunnen worden.

- BEFIMMO C.V.A. kan roerende en onroerende goederen verwerven die noodzakelijk zijn voor de onmiddellijke 
uitvoering van haar activiteit.

Zij kan al het nodige doen en alle verrichtingen uitvoeren, met name die bedoeld in artikel 6 van de statuten,
welke zij nuttig acht ter verwezenlijking of ter bevordering van haar maatschappelijk doel, met inachtneming van
de wettelijke bepalingen die dit regelen.
BEFIMMO C.V.A. mag, door middel van fusie of anderszins, belangen nemen in elke onderneming met een iden-
tiek doel.
BEFIMMO C.V.A. kan haar maatschappelijk doel niet wijzigen door toepassing van artikel 70bis van de gecoördi-
neerde wetten op de handelsvennootschappen, vermits deze bepaling niet van toepassing is op beleggingsven-
nootschappen met vast kapitaal, "BEVAK" genoemd, overeenkomstig artikel 119 § 4 van de wet van 4 decem-
ber 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.

ALGEMENE INLICHTINGEN 
OVER BEFIMMO C.V.A. EN HAAR KAPITAAL 



1.8. PLAATSEN WAAR DE VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE DOCUMENTEN TER INZAGE LIGGEN
• De statuten van BEFIMMO C.V.A. en van Befimmo N.V. liggen ter inzage bij de Griffie van de Rechtbank van 

Koophandel van Brussel, en ter maatschappelijke zetel.
• De jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, en liggen ter inzage bij de Griffie van

de Rechtbank van Koophandel van Brussel.
• De jaarrekeningen worden elk jaar, samen met de bijbehorende verslagen, toegezonden aan de aandeelhou-

ders op naam, alsook aan elke andere persoon die daarom verzoekt.
• De besluiten houdende benoeming en ontslag van de leden van de organen van Befimmo N.V., worden bekend-

gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
• De financiële berichten met betrekking tot BEFIMMO C.V.A. worden gepubliceerd in de financiële pers.

De andere voor het publiek toegankelijke en in het prospectus vermelde documenten liggen ter inzage op de 
maatschappelijke zetel van BEFIMMO C.V.A. 

2. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

2.1. UITGEGEVEN KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 111 309 000,- en is belichaamd in 7 549 042 volgestorte 
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

2.2. TOEGESTAAN KAPITAAL
De zaakvoerder is gemachtigd het kapitaal in een of meer malen te verhogen ten belope van
EUR 110 962 464,-. Het kapitaal mag worden verhoogd door inbreng in contanten, in natura of door omzetting
van reserves.
Deze machtiging werd verleend op 23 december 1998 voor een periode van 5 jaar, die een of meer malen mag 
worden verlengd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die een beslissing neemt volgens de 
voorwaarden in de wet gesteld.

2.3. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL VANAF 30 SEPTEMBER 1999 (in BEF en in EUR)

BEDRAG AANTAL

per 30.09.1999 BEF 4 490 190 185 7 549 042

10.12.1999 - Overgang naar EURO BEF 3 744

BEF 4 490 193 929

per 30.09.2000 EUR 111 309 000 7 549 042

2.4. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

IDENTITEIT DATUME AANTAL VERKLAARDE %
STEMRECHTEN

Vennootschappen van de groep Bernheim-Comofi 28/12/1998 526 822 6,98

Alain De Pauw 08/02/2000 721 152 9,55

Patrick De Pauw 08/02/2000 712 382 9,44

Decia Knowland 08/02/2000 422 791 5,60

Dorothée De Pauw 08/02/2000 401 404 5,32

Olivia De Pauw 08/02/2000 401 404 5,32

Caroline De Pauw 08/02/2000 401 404 5,32
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3. IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER VAN BEFIMMO C.V.A.

BEFIMMO C.V.A. werd opgericht op initiatief van Bernheim-Comofi N.V.

Bernheim-Comofi N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166.

KAPITAAL EN AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR :

Per 31 december 1999 bedroeg het kapitaal van Bernheim-Comofi N.V. (duizend BEF) 3 754 451,- belichaamd in 
4 023 300 aandelen.
Per 31 december 1999 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen (duizend BEF) 7 257 082,-

Bernheim-Comofi N.V. is een dochtermaatschappij van Groep Security Capital, genoteerd op de New York Stock 
Exchange.

4. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

BEFIMMO C.V.A. is opgericht als commanditaire vennootschap op aandelen (“C.V.A.”).

In een C.V.A. zijn er twee soorten vennoten :
- de werkende vennoot, wiens naam in de firma van de vennootschap voorkomt, en die onbeperkt aansprakelijk is 

voor de verbintenissen van de vennootschap;
- de commanditaire of stille vennoten, die aandeelhouder zijn en slechts tot het beloop van hun inbreng en zonder 
hoofdelijkheid aansprakelijk zijn.

Een C.V.A. wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders.De werkende vennoot van BEFIMMO C.V.A. is Befimmo
N.V. die ook de functie van enige statutaire zaakvoerder waarneemt.

Befimmo N.V. is voor 100 % in handen van de Groep BERNHEIM.

5. IDENTITEIT EN KWALIFICATIES VAN DE EXPERTS VAN BEFIMMO C.V.A.

BEFIMMO C.V.A. werkt samen met verschillende vastgoedexperts, meer bepaald CB Richard Ellis, Healey & Baker 
en Winssinger & Associates.

Deze  maatschappijen voor vastgoedexpertise hebben een uitstekende marktkennis en genieten van een 
internationaal aanzien.

= Aandeel-
houders

BEFIMMO 
C.V.A.

Commanditaire

Befimmo N.V. = V-bevak
Werkende 

vennoot
zaakvoerder =



"BEFIMMO"
Beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht.

BEVAK naar Belgisch recht.
Vennootschap publiek beroep doende op het Spaarwezen.

Commanditaire vennootschap op aandelen.
Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Terhulpsesteenweg 166.

Handelsregister te Brussel, nummer 594.182.
B.T.W. : nummer 455.835.167.

Lijst met data van bekendmakingen opgemaakt conform artikel 12,
paragraaf 3, 1ste lid 2° van de Gecoördineerde Wetten

op de Handelsvennootschappen

OPRICHTINGSAKTE

Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en
onder de maatschappelijke benaming van "WOLUWE GARDEN D" krachtens
akte verleden voor Meester Gilberte RAUCQ, notaris te Brussel, op dertig
augustus negentienhonderd vijfennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder het nummer 950913-24.

VERBETERENDE AKTE

Statuten gewijzigd krachtens de processen-verbaal opgemaakt door Meester
Gilberte RAUCQ, notaris te Brussel, op veertien november negentienhonderd
vijfennegentig (twee notulen) bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zeven december negentienhonderd vijfennegentig, respectieve-
lijk onder de nummers 951207-478 en 479.
Vennootschap omgevormd in commanditaire vennootschap op aandelen heb-
bende als firma "BEFIMMO" krachtens de notulen opgesteld door Meester 
Gilberte RAUCQ, Notaris te Brussel, op vierentwintig november negentien-
honderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staats-
blad van twintig december negentienhonderd vijfennegentig, onder nummer
951220-137.
Vennootschap waarvan de statuten sindsdien gewijzigd werden krachtens de
notulen opgesteld door Meester Gilberte RAUCQ, Notaris te Brussel, op 
vierentwintig november negentienhonderd vijfennegentig, op achtentwintig
november negentienhonderd vijfennegentig (twee notulen) op negenentwintig
november negentienhonderd vijfennegentig, op dertig november negentien-
honderd vijfennegentig (twee notulen) en op negentien september negentien-
honderd zevenennegentig, respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van twintig december negentienhonderd vijfennegen-
tig onder nummer 951220-138, van tweeëntwintig december negentienhon-
derd vijfennegentig onder nummers 951222-9, 10 en 11, van achtentwintig
december negentienhonderd vijfennegentig onder de nummers 951228-59
en 60 en van éénentwintig oktober negentienhonderd zevenenennegentig,
onder de nummers 971021-147 en 148, van zestien januari negentien-
honderd negenennegentig onder de nummers 990116-451 tot 457, 
van tien december negentienhonderd negenennegentig onder de nummers 
2000 0205-211 en 212.
Statuten voor het laatst gewijzigd krachtens notulen opgesteld door Meesters
Gilberte RAUCQ en Gerald SNYERS d’ATTENHOVEN, beiden Notarissen te
Brussel, op drieëntwintig december negentienhonderd achtennegentig, ter
bekendmaking neergelegd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Lijst afgesloten na opstelling van de coördineerde tekst der statuten volgens
notulen opgesteld door Notaris Gilberte RAUCQ te Brussel, op 23 december
1998.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 23.12.1998

TITEL EEN
AARD VAN DE VENNOOTSCHAP – VENNOTEN –
FIRMA – BENAMING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
DUUR – DOEL

ARTIKEL EEN : 
AARD – BENAMING

Er wordt een commanditaire vennootschap op aandelen opgericht onder de
vorm van een handelsvennootschap, met als firma "BEFIMMO".
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de beleggingsvennoot-
schappen met vast kapitaal genaamd "BEVAK naar Belgisch recht", waarvan
sprake in artikel 118 van de wet van vier december negentienhonderd negen-
tig met betrekking tot de Financiële Transacties en de Financiële Markten.
De firma "BEFIMMO" en het geheel van de eruit voortkomende documenten,
bevatten de melding "Beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch
recht" of "BEVAK naar Belgisch recht" en moeten onmiddellijk door deze woor-
den gevolgd worden.
De vennootschap opteert voor de categorie van de beleggingen vermeld in
artikel 122 § 1 alinea 1 – 5° (onroerende goederen) van de wet van vier
december negentienhonderd negentig met betrekking tot de Financiële Trans-
acties en de Financiële Markten.
Zij wordt beheerst door het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd
vijfennegentig betreffende Vastgoed BEVAKS en de Koninklijke Besluiten ter
uitvoering van de wet van vier december negentienhonderd negentig
betreffende de Financiële Transacties en de Financiële Markten die van toe-
passing zijn of zullen kunnen worden op de "Belgische investeringsorganismen
die in vastgoederen beleggen".
De vennootschap doet een oproep op het publiek spaarwezen in de zin van
artikel 26 alinea 2 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen, zoals gewijzigd door de wet van dertien april negentienhonderd vijf-
ennegentig, die in werking treedt op één juli negentienhonderd zesennegentig.

ARTIKEL TWEE : 
BEHERENDE VENNOTEN - AANDEELHOUDERS

De vennootschap is samengesteld uit twee categorieën van vennoten :
1. - de naamloze vennootschap "BEFIMMO", beherende vennoot waarvan de

benaming in de firma voorkomt en die onbeperkt aansprakelijk is voor de
verbintenissen van de vennootschap. De beherende vennoot neemt de
functies waar van zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig het
artikel 15 van de statuten.
Elke wijziging van de beherende vennoot brengt de wijziging mee van de
firma.

2. - de vennoten die slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng en
dit zonder hoofdelijkheid.
Zij mogen zich in geen enkel geval mengen met het beheer van de venoot-
schap.

Zij kunnen echter wel handelen in de hoedanigheid van lasthebber of als lid
van een orgaan van een rechtspersoon die, ten welke titel ook, de vennoot-
schap vertegenwoordigt.

STATUTEN VAN BEFIMMO C.V.A.

ALGEMENE INLICHTINGEN - 53 __



– 54 –

ARTIKEL DRIE : 
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel),
Terhulpsesteenweg, 166.
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar elke andere
plaats in België door de enkele beslissing van de zaakvoerder die alle bevoegd-
heden heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze
te laten vaststellen.
Indien er zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economi-
sche of sociale aard voordoen of zouden kunnen voordoen, die de normale
werking van de maatschappelijke zetel of de soepele communicatie van de
zetel met het buitenland in het gedrang kunnen brengen, dan kan de zetel van
de vennootschap door de enkele beslissing van de zaakvoerder voorlopig ver-
plaatst worden in België of naar het buitenland, tot de volledige beëindiging
van deze abnormale omstandigheden. Deze voorlopige maatregel zal echter
geen enkel gevolg hebben voor de nationaliteit van de vennootschap, die niet-
tegenstaande deze voorlopige overplaatsing van de zetel van de vennoot-
schap, Belgisch zal blijven.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bijkanto-
ren of agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL VIER : 
DUUR

1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze ven-
nootschap krachtens akte verleden op dertig augustus negentienhonderd
vijfennegentig voor een onbeperkte duur.

2. Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet,
kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering
van de aandeelhouders, beraadslagen zoals inzake wijziging van de statu-
ten en overeenkomstig de bepalingen van het artikel 34 van de statuten.

3. Huidige vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uit-
wijzing, de herroeping, de intrekking, de inkoop, de onbekwaamverklaring,
de verhindering, de ontbinding of de faillietverklaring van de beherende
vennoot.

ARTIKEL VIJF : 
DOEL

De vennootschap heeft als hoofddoel het collectief beleggen van de kapitalen
verworven bij het publiek, in de categorie " vastgoed ", waarvan sprake in arti-
kel 122 § 1 alinea één – 5° van de wet van vier december negentienhonderd
negentig op de Financiële Transacties en de Financiële Markten.
Onder vastgoed wordt begrepen :

- de onroerende goederen zoals gedefinieerd door de artikels 517 en vol-
gende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende
goederen;

- de aandelen met stemrecht uitgegeven door verbonden onroerende 
vennootschappen;

- de optierechten op onroerende goederen;;
- de aandelen van andere beleggingsorganismen in onroerende goederen
ingeschreven op de lijst voorzien door het artikel 120 § 1 alinea 2 of het
artikel 137 van gezegde wet van vier december negentienhonderd
negentig;

- de vastgoedcertificaten voorzien door het artikel 106 van gezegde wet;
- de rechten voortkomend uit overeenkomsten die één of meerdere goe-
deren in onroerende leasing geven aan de BEVAK;

- alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die als onroerende
goederen gedefinieerd worden door de Koninklijke Besluiten, genomen in
uitvoering van de wet van vier december negentienhonderd negentig,
met betrekking tot de Financiële Transacties en de Financiële Markten
en van toepassing op de collectieve beleggingsinstellingen investerend in
onroerende goederen.

De vennootschap kan echter, ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggingen uit-
voeren in roerende waarden, andere dan diegene gedefinieerd in voorgaande
alinea, volgens de modaliteiten voorzien bij artikel 6.2 van de statuten, en
liquiditeiten in bezit houden. Deze beleggingen en het in bezit houden van liqui-
diteiten, zullen het voorwerp moeten uitmaken van een bijzondere beslissing
van de zaakvoerder, die hun bijkomend of tijdelijk karakter rechtvaardigt. Het
in bezit houden van roerende waarden moet verenigbaar zijn met het nastre-
ven op korte of middellange termijn van het beleggingsbeleid zoals hierboven
beschreven. Gezegde waarden zullen daarbij verhandelbaar moeten zijn op
een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek
toegankelijke markt. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden
onder de vorm van deposito’s op zicht of op termijn of door elk instrument van
de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie.

- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verkrijgen,
noodzakelijk voor de onmiddellijke uitvoering van haar activiteit.

Zij kan alle nodige maatregelen treffen en alle verrichtingen uitvoeren, name-
lijk diegene waarvan sprake in het artikel 6 van de statuten die zij nuttig acht
voor de verwezenlijking en de bevordering van het maatschappelijk doel binnen
de wettelijke bepalingen die dit regelen
Zij mag belangen nemen, door middel van fusie of andere, in elke onderne-
ming met een identiek doel.
De vennootschap kan haar maatschappelijk doel niet wijzigen door toepassing
van het artikel 70 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen, aangezien deze bepaling niet van toepassing is op beleggingsven-
nootschappen met vast kapitaal " BEVAK " genoemd, overeenkomstig artikel
119 § 4 van de wet van vier december negentienhonderd negentig
betreffende de financiële transacties en de financiële markten.

ARTIKEL ZES : 
VERDELINGSREGELS VAN DE BELEGGINGEN

1. De activa van de vennootschap worden belegd in vastgoed gedefinieerd in
het artikel 2, 4° van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd
vijfennegentig.
Ten einde een adequate verdeling te verzekeren van de investeringsrisico’s,
worden de onroerende beleggingen verdeeld in drie types investeringen:
- kantoorgebouwen met een grote flexibiliteit, lage onderhoudskosten en
beschikkend over een groot aantal parkeerplaatsen

- gestructureerde handelsgebouwen zoals "shopping centers"
- semi-industriële gebouwen zoals kantoren en opslagplaatsen
De onroerende goederen mogen overal in België gelegen zijn.

2. De beleggingen in roerende waarden, andere dan de hierboven vermelde
onroerende goederen, worden uitgevoerd overeenkomstig de critera
gedefinieerd door de artikels 56 en 57 van het Koninklijk Besluit van vier
maart negentienhonderd éénennegentig met betrekking tot bepaalde col-
lectieve beleggingsinstellingen.
Voor de toepassing van de vermelde artikelen 56 en 57 worden de
daarin opgenomen begrenzingen berekend op basis van activa die niet
belegd zijn in vastgoed.
De vennootschap mag geen andere roerende waarden in bezit houden
dan onroerende goederen, tenzij ze opgenomen zijn in de notering van
een effectenbeurs van een Lidstaat van de Europese Gemeenschap of
verhandeld op de Nyse, Nasdaq of een Zwitserse Beurs.

3. De vennootschap kan als huurder overeenkomsten van onroerende
leasing aangaan in de zin van het artikel 2, 9° van het Koninklijk Besluit
van tien april negentienhonderd vijfennegentig, voor zover de waarde in
kapitaal van de uit deze overeenkomst voorkomende rechten op het ogen-
blik van het aangaan van deze overeenkomst de tien procent (10 %) van
het actief van de vennootschap niet overschrijdt.

4. De vennootschap kan, ten bijkomende titel, één of meerdere gebouwen in
leasing geven, met of zonder aankoopoptie.

ARTIKEL ZEVEN : 
VERBODSBEPALINGEN

1. De vennootschap kan niet handelen als bouwpromotor in de zin van het
artikel 2 - 11° van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd
vijfennegentig.

2. Onverminderd artikel 6.4 van de statuten en met uitzondering van kre-
dietverstrekking en borgstelling ten gunste van een dochteronderneming
of gemeenschappelijke dochteronderneming van de BEVAK (gedefinieerd
in het artikel 2-6° van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhon-
derd vijfennegentig), mag de vennootschap geen kredieten verstrekken of
zich borg stellen voor rekening van derden.
Voor de toepassing van voorgaande alinea, worden de bedragen verschul-
digd aan de vennootschap ingevolge de vervreemding van vaste goederen
niet in aanmerking genomen, voor zover ze binnen de gebruikelijke termij-
nen worden betaald.

3. De vennootschap kan niet :
a. deelnemen in een vereniging van vaste opneming of waarborg.
b. effecten uitlenen. Het is de vennootschap nochtans toegelaten effecten

uit te lenen onder de voorwaarden bepaald in titel I, Hoofdstuk III van
het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd éénennegentig
met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging.

c. effecten verwerven die uitgegeven werden door een privaatrechtelijke
vennootschap, die failliet werd verklaard, een gerechtelijk akkoord of
uitstel van betalingen heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het
buitenland een gelijkaardige maatregel werd getroffen.



d. effecten verwerven van privaatrechtelijke vennootschappen of vereni-
gingen die niet ten minste voor twee boekjaren een jaarrekening open-
baar hebben gemaakt. Dit verbod geldt echter niet:

i) voor effecten die uitgegeven werden door de vennootschappen
waarover huidige vennootschap de controle heeft in de zin van
artikel 2-5° van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhon-
derd vijfennegentig;

ii) voor effecten die zijn opgenomen in de Officiële notering van een
effectenbeurs van een Lidstaat van de Europese Gemeenschap;

iii) voor effecten die werden verworven door de uitoefening van de
inschrijvings- of conversierechten die verbonden zijn aan effecten
gehouden door de vennootschap.

4. De vennootschap kan geen hypotheken verlenen of andere zekerheden of
waarborgen toekennen dan in het kader van de financiering van een
onroerend goed.

Deze hypotheken, zekerheden of waarborgen slaan op maximaal veertig ten
honderd (40%) van de totaalwaarde van de onroerende goederen van de ven-
nootschap en mogen niet meer bedragen dan de vijfenzeventig procent (75%)
van de waarde van het onroerend goed waarop de hypotheek, zekerheid of
waarborg betrekking heeft.

TITEL TWEE
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL ACHT : 
KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op honderdelf miljoen driehonderd negen duizend
EUR (111.309.000 EUR); het is vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfhon-
derd negenenveertigduizend tweeënveertig (7.549.042) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk één /zeven miljoen vijfhonderd negen-
veertigduizend tweeënveertigste (1/7.549.042ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, volledig volstort.
Het kapitaal kan onderschreven en volstort worden zowel door de beherende
vennoot /vennoten als door de aandeelhouders.

ARTIKEL ACHT BIS : 
HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

1. Bij de oprichting van de vennootschap, op dertig augustus negentienhon-
derd vijfennegentig, werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehon-
derdvijftigduizend frank (1.250.000), vertegenwoordigd door duizend twee-
honderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
in speciën onderschreven en volledig volstort bij de onderschrijving.

2. De algemene vergaderingen van veertien november negentienhonderdvijf-
ennegentig hebben beslist:
1° - het kapitaal te verhogen ten belope van negentig miljoen honderdéé-

nen zeventigduizend vierhonderdvierenvijftig frank (90.171.454) om
het te brengen op éénennegentig miljoen vierhonderdéénentwintigdui-
zend vierhonderd vierenvijftig frank (91.421.454) door de creatie van
tweeënnegentigduizend driehonderd achtentachtig (92.388) aande-
len, ten gevolge van de overdracht door splitsing van de naamloze
vennootschap met de Franse benaming "IMMOBILIERE BERNHEIM-
OUTREMER, S.A." en Nederlandse benaming "IMMOBILIEN BERN-
HEIM-OUTREMER, N.V." en afgekort "I.B.O.".

2° - het kapitaal te verhogen ten belope van honderd negenenvijftig mil-
joen zeshonderdnegenentachtigduizend honderd vierentwintig frank
(159.689.124), om het te brengen op tweehonderd éénenvijftig mil-
joen honderdentienduizend vijfhonderd achtenzeventig frank
(251.110.578), door de creatie van honderdnegenenzestigduizend
zeshonderd en negen (169.609) aandelen waarvan zevenentachtig-
duizend vijfhonderdzesentachtig (87.586) bevoorrechte AFV II aande-
len gecreëerd ten gevolge van de overdracht door middel van split-
sing van de naamloze vennootschap met de Franse benaming
"BERNHEIM- OUTREMER PROPERTIES".

3 °- het kapitaal te verhogen ten belope van één miljard vijfenvijftig miljoen
negenhonderdtweeënnegentigduizend achthonderd vijfentwintig
(1.055.992.825), om het te brengen op één miljard driehonderd en
zeven miljoen honderdendrieduizend vierhonderd en drie frank
(1.307.103.403), door de creatie van één miljoen honderdenzeven-
duizend dertig (1.107.030) aandelen, in speciën ingeschreven en vol-
stort ten belope van honderd procent (1000 %) bij de inschrijving
(met inbegrip van een globale uitgiftepremie van éénenvijftig miljoen
vijfhonderdnegentigduizend zeshonderd negentig frank (51.590.690).

3. het kapitaal te verhogen ten belope van één miljard vijfenvijftig miljoen
negenhonderdtweeënnegentigduizend achthonderd vijfentwintig
(1.055.992.825), om het te brengen op één miljard driehonderd en
zeven miljoen honderdendrieduizend vierhonderd en drie frank
(1.307.103.403), door de creatie van één miljoen honderdenzevendui-
zend dertig (1.107.030) aandelen, in speciën ingeschreven en volstort
ten belope van honderd procent (1000 %) bij de inschrijving (met inbegrip
van een globale uitgiftepremie van éénenvijftig miljoen vijfhonderdnegentig-
duizend zeshonderd negentig frank (51.590.690).
De algemene vergadering van vierentwintig november negentienhonderd
vijfennegentig heeft beslist om de naamloze vennootschap "WOLUWE
GARDEN D" om te zetten in een commanditaire vennootschap op aande-
len onder de firma "BEFIMMO" waarbij het maatschappelijk vermogen
samengesteld is uit alle actief- en passiefelementen die verbonden zijn aan
het handelsfonds van de naamloze vennootschap "WOLUWE GARDEN D".
De één miljoen driehonderdentienduizend tweehonderd zevenenzeventig
(1.370.277) aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap op aandelen, proportioneel met hun rech-
ten in de naamloze vennootschap, te weten :
- de naamloze vennootschap "BERNHEIM FINANCE" : 
één miljoen driehonderdzeventigduizend tweehonderd zesenzeventig
(1.370.276) aandelen verdeeld in:

- één miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderd nege-
nennegentig (1.234.999) gewone aandelen;

- zevenenveertigduizend zeshonderd éénennegentig (47.691)
bevoorrechte AFV 1 aandelen;

- zevenentachtigduizend vijfhonderd zesentachtig (87.586) bevoor-
rechte AFV II aandelen;

- de naamloze vennootschap "BERNHEIM-COMOFI" : 1
één gewoon aandeel, genummerd 1

Samen : één miljoen driehonderdzeventig- 1.370.277 duizend twee-
honderd zevenenzeventig aandelen.

4. De algemene vergadering van vierentwintig november negentienhonderd
vijfennegentig heeft de verschillende categorieën effecten verenigd, met
als gevolg dat het kapitaal van één miljard driehonderd en zeven miljoen
honderdendrieduizend vierhonderd en drie frank (1.307.103.403) verte-
genwoordigd wordt door één miljoen driehonderd-zeventigduizend twee-
honderd zevenenzeventig (1.370.277) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.

5. De algemene vergadering van achtentwintig november negentienhonderd
vijfennegentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee-
honderd éénendertig miljoen negenhonderdnegentienduizend honderd
éénentwintig frank (231.919.121), om het te brengen op één miljard vijf-
honderd negenendertig miljoen tweeëntwintigduizend vijfhonderd vieren-
twintig frank (1.539.022.524), door de creatie van tweehonderddrieën-
veertigduizend honderd achtentwintig (243.128) aandelen van hetzelfde
type en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, toegekend, volledig volstort, ten gevolge van een inbreng in
natura.

6. De algemene vergadering van achtentwintig november negentienhonderd
vijfennegentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van hon-
derd tweeënzestig miljoenachthonderdvijftienduizend negenhonderd vijfen-
veertig frank (162.815.945), om het te brengen op één miljard zeven-
honderd en één miljoen achthonderdachtendertigduizend vierhonderd
negenenzestig frank (1.701.838.469), door de creatie van honderdze-
ventigduizend zeshonderd vijfentachtig (170.685) aandelen van hetzelfde
type en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, toegekend, volledig volstort, ten gevolge van een inbreng in
natura.

7. De algemene vergadering van negenentwintig november negentienhon-
derd vijfennegentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van
één miljard vijfhonderd tweeënnegentig miljoen drieëndertigduizend vier-
honderd drieënvijftig frank (1.592.033.453), om het te brengen op drie
miljard tweehonderd drieënnegentig miljoen achthonderdéénenzeventig-
duizend negenhonderd tweeëntwintig frank (3.293.871.922), door de
creatie van één miljoen zeshonderdachtenzestigduizend negenhonderd
achtenzeventig (1. 668.978) aandelen van hetzelfde type en genietende
van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, ingeschre-
ven in speciën en volledig volstort bij de inschrijving.

8. De buitengewone algemene vergadering van dertig november negentien-
honderd vijfennegentig heeft beslist :
- het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen frank (5.000.000),
om het te brengen op drie miljard tweehonderd achtennegentig miljoen
achthonderdéénenzeventigduizend negenhonderd tweeëntwintig frank
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(3.298.871.922), door de creatie van driehonderd-zeventigduizend
achthonderd éénendertig (370.831) nieuwe aandelen toegekend, volle-
dig volstort, ten gevolge van de overdracht door fusie van het geheel
actief en passief patrimonium van de naamloze vennootschap "JOSEPH II
- DEVELOPMENT", opgeslorpte vennootschap, ontbonden zonder vereffe-
ning.

- de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen om het aantal
bestaande aandelen te verminderen van drie miljoen achthonderddrieën-
twintigduizend tweehonderd negenennegentig (3.823.299) tot twee mil-
joen zevenhonderdvijftigduizend frank (2.750.000); het aantal aandelen
eigendom van elkeen der aandeelhouders wordt verminderd in verhou-
ding van een coëfficiënt van één komma negenendertig miljoen achten-
vijftigduizend zevenhonderd zevenentwintig (1,39058727), zonder reke-
ning te houden met de fracties.

9. De buitengewone algemene vergadering van negentien september negen-
tienhonderd zevenennegentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten
belope van zeshonderd negenenzestig miljoen tweehonderdachtentachtig-
duizend vierhonderd achtentwintig frank (669.288.428) om het te bren-
gen op drie miljard negenhonderd achtenzestig miljoen honderdzestig dui-
zend driehonderdvijftig frank (3.968.460.350) door de creatie van één
miljoen zeshonderdzestienduizend tweeëntachtig frank (1.616.082)
nieuwe aandelen, toegekend volledig volstort ten gevolge van de overgang
door fusie van het geheel actief en passief patrimonium van de naamloze
vennootschappen "PRIFAST BRUSSELS S.A.", PRIFAST REAL ESTATE I",
"PRIFAST REAL ESTATE II", "PRIFAST REAL ESTATE III" en "ZAVENTEM
BUSINESS PARC" overgenomen vennootschappen, ontbonden zonder ver-
effening.

10. De buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december
negentienhonderd achtennegentig heeft beslist :
1° het kapitaal te verhogen ten belope van honderd vijfentwintigduizend

frank (125.000) om het te brengen tot drie miljard negenhonderd
achtenzestig miljoen tweehonderd vijfentachtigduizenddriehonderdvijf-
tigfrank(3.968.285.350) door de creatie van duizend driehonderd elf
nieuwe aandelen (1311), toegekend volledig volstort ten gevolge van
de overdracht bij wijze van fusie van het geheel actief en passief ver-
mogen van de naamloze vennootschap "R.B.PRODUCTIONS", overge-
nomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening.

2° het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen twee honderd
zestigduizend frank (1.260.000,-) om het te brengen tot drie miljard
negenhonderd negenenzestig miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend
driehonderd vijftig frank (3.969.545.350) door de creatie van drieën-
twintigduizend zeshonderd acht (23.608) nieuwe aandelen, toegekend
volledig volstort ten gevolge van de overdracht bij wijze van fusie van
het geheel actief en passief patrimonium van de naamloze vennoot-
schap "WOLUBEL", overgenomen vennootschap, ontbonden zonder
vereffening.

3° het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd vierendertig mil-
jard vijfhonderdnegenenveertigduizend driehonderd drieënvijftig frank
(434.549.353) om het te brengen op vier miljard vierhonderd en vier
miljoen vierennegentigduizend zevenhonderd en drie frank
(4.404.094.703) door de creatie van twee miljoen vijfhonderdtweeën-
veertigduizend driehonderd achtendertig (2.542.338) nieuwe aande-
len, toegekend, volledig volstort, ten gevolge van de overgang door
splitsing van een gedeelte van het vermogen van de vennootschap
"WORLD TRADE CENTER" afgekort "W.T.C.", gesplitste vennootschap,
ontbonden zonder vereffening.

4° het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënzeventig miljoen hon-
derdtwintigduizend frank (72.120.000), om het te brengen op vier
miljard vierhonderd zesenzeventig miljoen tweehonderdveertienduizend
zevenhonderd en drie frank (4.476.214.703), door de creatie van vijf-
honderdtweeënnegentigduizend tweehonderd en zeven (592.207)
nieuwe aandelen, volledig volgestort toegekend ten belope van de over-
gang door fusie van de vennootschap "NOORD BUILDING", overgeno-
men vennootschap, ontbonden zonder vereffening.

5° het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen driehonderd
drieëntwintigduizend honderd tweeënzestig frank (3.323.162) om het
te brengen op vier miljard vierhonderd negenenzeventig miljoen vijfhon-
derd zevenendertigduizend achthonderd vijfenzestig frank
(4.479.537.865) door de creatie van vijfduizend vijfhonderd zevenen-
tachtig (5.587) nieuwe aandelen, volledig volgestort, toegekend als
vergoeding van een inbreng in natura.

6° het kapitaal te verhogen ten belope van tien miljoen zeshonderd
tweeënvijftigduizend driehonderd éénentwintig frank (10.652.321) om
het te brengen op vier miljard vierhonderd negentig miljoen honderd
negentigduizend honderdvijfentachtig frank (4.490.190.185) door de
creatie van zeventienduizend negenhonderd en negen (17.909)
nieuwe aandelen, volledig volgestort, toegekend als vergoeding van een
inbreng in natura.

11. De bijzondere Algemene vergadering van 14 december 1999 heeft beslo-
ten :
- om het vermogen in euro's uit te drukken en heeft geconstateerd dat op
basis van een omrekeningskoers van de euro naar de Belgische frank,
onherroepelijk vastgesteld door de ministerraad van de Europese Unie
op eenendertig december negentienhonderdachtennegentig, één (1)
euro overeenkomt met veertig komma drieëndertighonderd negenenne-
gentig Belgische franken (1 € = 40,3399 BEF), zonder afronding, zodat
het vermogen van vier miljard vierhonderdnegentig miljoen honderd-
drieënnegentigduizend negenhonderdnegenentwintig komma één Belgi-
sche frank (4.490.193.929,1 BEF) gelijk is aan honderdelf miljoen drie-
honderdnegenduizend euro (111.309.000 €).

ARTIKEL NEGEN : 
GEAUTORISEERD KAPITAAL

De zaakvoerder is geautoriseerd het maatschappelijk kapitaal te verhogen op
de datums en onder de omstandigheden die hij eenmalig of meerdere malen
vaststelt, tot een bedrag van honderdtien miljoen negenhonderdtweeënzestig-
duizend vierhonderdvierenzestig euro (110.962.464 €).
Deze autorisatie is vijf jaar lang geldig, vanaf de publicatie van het proces-ver-
baal van de Algemene vergadering op drieëntwintig december negentienhon-
derdachtennegentig.
De autorisatie kan worden vernieuwd.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen uitgevoerd worden door inschrijving in
speciën, door inbreng in natura of door omzetting van reserves overeenkom-
stig de regels voorgeschreven in de Gecoördineerde Wetten op de Handels-
vennootschappen, het artikel 11 van het Koninklijk Besluit van tien april
negentienhonderd vijfennegentig betreffende de vastgoed Bevaks en huidige
statuten.
In voorkomend geval, zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaal-
verhoging waartoe de zaakvoerder beslist heeft, na eventuele aanrekening
der kosten, door de zaakvoerder op een onbeschikbare rekening geplaatst
moeten worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden
zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden
dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend binnen de
voorwaarden vereist door artikel 72 der Gecoördineerde Wetten op de Han-
delsvennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven
voorzien.

ARTIKEL TIEN : 
KAPITAALVERHOGING

1. Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden door beslissing
van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de artikels
70 en, in voorkomend geval 71 van de Gecoördineerde Wetten op de
Handelsvennootschappen, of door beslissing van de zaakvoerder binnen
het kader van het toegestaan kapitaal. Het is de vennootschap evenwel
verboden rechtstreeks of onrechtstreeks op haar eigen kapitaalverhoging
in te tekenen.

2. In geval van openbare uitgifte van aandelen van de vennootschap, zal deze
moeten handelen overeenkomstig de regels voorgeschreven in artikel
125 van de wet van vier december negentienhonderd negentig en de arti-
kelen 28 en volgende van het Koninklijk Besluit van tien april negentien-
honderd vijfennegentig met betrekking tot de vastgoed BEVAKS.

3. In geval van kapitaalverhogingen uitgevoerd door middel van openbare
inschrijvingen in de loop van de twee jaren van het verkrijgen van de ver-
gunning door de vennootschap toegestaan door de Commissie voor Bank-
en Financiewezen, is de kapitaalverhoging niet verwezenlijkt en het bedrag
van de inschrijving wordt aan de inschrijvers terugbetaald, indien het
bedrag van het reeds onderschreven kapitaal vermeerderd met het glo-
baal bedrag van de inschrijvingen na de afsluiting van de inschrijvingspe-
riode, lager is dan het bedrag van het minimumbeleggingsbudget voorzien
door artikel 4 § 1 6° van gezegd Koninklijk Besluit. De uitgiftevoorwaar-
den van alle kapitaalverhogingen uitgevoerd bij middel van openbare
inschrijvingen binnen de twee jaar na het verkrijgen van een vergunning
door de vennootschap toegestaan door de Commissie voor Bank- en
Financiewezen reproduceren huidige clausule en vermelden de verbintenis
van de promotoren van de BEVAK om in voorkomend geval de betaalde
provisies en makelaarslonen terug te betalen aan de inschrijvers die deze
eventueel betaald hebben naar aanleiding van hun inschrijving.

4. Bij elke kapitaalverhoging, stelt de zaakvoerder de koers en de uitgifte-
voorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergade-
ring er zelf over beslist.

5. De bijeenroeping van de algemene vergadering moet de uitgifte van aan-
delen zonder aanduiding van nominale waarde onder het boekhoudkundig
pari van de bestaande aandelen expliciet vermelden.



6. In geval van kapitaalverhoging met creatie van uitgiftepremies, moet het
bedrag van deze premie volledig volstort worden bij de inschrijving.

ARTIKEL ELF : 
VOORKEURRECHT TOT INSCHRIJVING

In geval van kapitaalverhoging door inschrijving in speciën, worden de aande-
len bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van aandelen naar rato van het
aantal van hun effecten op de dag van de uitgifte.
Overeenkomstig artikel 11 §1 van het Koninklijk Besluit van tien april negen-
tienhonderd vijfennegentig betreffende de Vastgoed BEVAKS, kan niet worden
afgeweken van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

ARTIKEL TWAALF : 
KAPITAALVERHOGING DOOR
INBRENG IN NATURA

De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de
regels voorzien in artikel 34 van de Gecoördineerde Wetten op de Handels-
vennootschappen.
Daarbij, en overeenkomstig het artikel 11 § 2 van het Koninklijk Besluit van
tien april negentienhonderd vijfennegentig betreffende de Vastgoed BEVAKS,
moeten volgende voorwaarden geëerbiedigd worde:

1° de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag
bedoeld in het artikel 34 § 2, alinea 3 van de Gecoördineerde Wetten
op de Handelsvennootschappen, alsook in de oproeping tot de alge-
mene vergadering die zich zal uitspreken over de kapitaalverhoging;

2° de uitgifteprijs mag niet lager liggen dan de gemiddelde beurskoers
gedurende dertig dagen voorafgaand aan de inbreng;

3° Het in 1° bedoelde verslag moet tevens de weerslag vermelden van de
voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders,
in het bijzonder wat hun aandeel in de winst en in het kapitaal betreft.

ARTIKEL DERTIEN : 
WEDERINKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1. De vennootschap kan haar eigen in speciën volledig volstorte aandelen
verwerven en in pand houden krachtens de beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend overeenkomstig het aanwezigheids- en meer-
derheidsquorum voorzien in het artikel 70 bis van de Gecoördineerde
Wetten op de Handelsvennootschappen en volgens de regels voorge-
schreven in artikels 52 bis en quater van de Gecoördineerde Wetten op
de Handelsvennootschappen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen
vaststellen.
2. Het is de zaakvoerder toegelaten effecten waarvan sprake sub 1 te ver-

krijgen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te
vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze toelating is drie jaar
geldig vanaf de bekendmakingsdatum van de notulen van de algemene
vergadering van vierentwintig november negentienhonderd vijfennegentig
en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.

3. De voorwaarden voor de vervreemding van effecten verworven door de
vennootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig
het artikel 52 bis § 4 van de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen, door de algemene vergadering of door de zaakvoerder.

TITEL DRIE 
DE EFFECTEN

ARTIKEL VEERTIEN : 
VORM

De aandelen zijn aan toonder of op naam, ze zijn allen volledig volstort en
zonder aanduiding van nominale waarde.
De aandelen aan toonder worden ondertekend door de zaakvoerder. Deze
handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.
De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamel-
aandelen uitgegeven worden. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meer-
dere enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de zaakvoerder te bepalen.
Zij kunnen door de enkele beslissing van de zaakvoerder gesplitst worden in
onderaandelen die in voldoende aantal verenigd, zelfs zonder concordantie
van de nummers, dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.
Elke houder van enkelvoudige effecten kan van de vennootschap de omruiling
van zijn effecten bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toon-
der die enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze;
elke houder van een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling

bekomen van deze effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij ver-
tegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.
Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam en omge-
keerd op kosten van de aandeelhouder.
Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen
op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertifi-
caten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.
Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke
omruiling van effecten worden in gezegd register ingeschreven.

TITEL VIER
ZAAKVOERING - CONTROLE

ARTIKEL VIJFTIEN : 
ZAAKVOERING

De vennootschap wordt, binnen het exclusieve belang van de aandeelhouders,
bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die beherende vennoten
moeten zijn, aangeduid in huidige statuten.

ARTIKEL ZESTIEN : 
ZAAKVOERING UITGEOEFEND
DOOR EEN RECHTSPERSOON

De zaakvoerder van de vennootschap is een rechtspersoon; indien het om
een naamloze vennootschap gaat, handelt hij door zijn raad van bestuur en, in
voorkomend geval, haar afgevaardigde(n) voor het dagelijks bestuur, in functie
van de aard van de handelingen uit te voeren in huidige vennootschap. De
leden van de organen van de zaakvoerende rechtspersoon en met name
indien het een naamloze vennootschap betreft, haar bestuurders en afgevaar-
digden voor het dagelijks bestuur, zijn ten persoonlijke titel noch zaakvoerder
noch afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, noch beherende vennoot van
huidige vennootschap.

ARTIKEL ZEVENTIEN : 
INTERNE ORGANISATIE EN HOEDANIGHEID 
VAN DE LEDEN VAN DE ORGANEN 
VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat in de
schoot van zijn raad van bestuur minstens twee fysische personen op een 
collegiale wijze het toezicht uitoefenen op haar afgevaardigde(n) voor het
dagelijks bestuur voor wat de handelingen betreft die de vennootschap aanbe-
langen.
De leden van de organen van bestuur en van het dagelijks bestuur van de
zaakvoerder, moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid, ervaring en
autonomie, voorzien door het artikel 4, § 1, 4° van het Koninklijk Besluit van
tien april negentienhonderd vijfennegentig vervullen en mogen niet onder de
toepassing vallen van de onbekwaamverklaringen waarvan sprake in het arti-
kel 19 van de wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig
betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

ARTIKEL ACHTTIEN : 
EINDE VAN HET MANDAAT 
VAN DE ZAAK VOERDER

De functies van de zaakvoerder nemen een einde in volgende gevallen:
- het ontslag : de zaakvoerder kan enkel ontslag nemen indien dit ontslag
mogelijk is in het kader van zijn verbintenissen die hij tegenover de ven-
nootschap heeft genomen en in de mate hij de vennootschap niet in
moeilijkheden brengt; zijn ontslag moet bekend gemaakt worden door de
oproeping van een algemene vergadering met als agenda de vaststelling
van ontslag en de te nemen maatregelen; deze algemene vergadering
zal moeten samenkomen minstens één maand voordat het ontslag uit-
werking heeft;

- de ontbinding, de faillietverklaring of elke andere gelijkaardige procedure
betreffende de zaakvoerder;

- het verlies, in hoofde van de leden van de organen van bestuur of het
dagelijks bestuur van de zaakvoerder van de betrouwbaarheid, ervaring
en autonomie vereist door artikel 4, § 1, 4° van het Koninklijk Besluit
van tien april negentienhonderd vijfennegentig, in dit geval moet de zaak-
voerder of de commissarissen een algemene vergadering bijeenroepen
met als agenda de eventuele vaststelling van het verlies van de vereisten
en de te nemen maatregelen; deze vergadering moet binnen de maand
samenkomen; indien enkel één of meerdere leden van de organen van
bestuur of van dagelijks bestuur van de zaakvoerder niet meer aan de
bovenvermelde vereisten voldoen, dient de zaakvoerder hen binnen de
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maand te vervangen; na deze termijn, zal de vergadering van de ven-
nootschap zoals hierboven bijeengeroepen worden; dit alles in het één of
ander geval, onder voorbehoud van de maatregelen die de Commissie
voor Bank – en Financiewezen zou treffen krachtens de bevoegheden
voorzien door artikel 134 van de wet van vier december negentienhon-
derd negentig;

- de onbekwaamverklaring in de zin van artikel 19 van de wet van tweeën-
twintig maart negentienhonderd drieënnegentig betreffende het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen die alle leden van de orga-
nen van bestuur of het dagelijks bestuur van de zaakvoerder in het
gedrang brengen; in dit geval moet de zaakvoerder of de commissaris-
sen de algemene vergadering oproepen met als agenda de vaststelling
van de onbekwaam-verklaring en de te nemen beslissingen; deze verga-
dering moet binnen de maand plaatshebben, indien enkel één of meer-
dere leden van de organen van bestuur of van dagelijks bestuur van de
zaakvoerder niet meer aan de bovenvermelde vereisten voldoen, dient
de zaakvoerder hen binnen de maand te vervangen; na deze termijn, zal
de vergadering van de vennootschap zoals hierboven bijeengeroepen
worden; dit alles in het één of ander geval, onder voorbehoud van de
maatregelen die de Commissie voor Bank- en Financiewezen zou treffen
krachtens de bevoegdheden voorzien door artikel 134 van de wet van
vier december negentienhonderd negentig.

De aldus benoemde statutaire zaakvoerder is niet herroepbaar, behalve voor
het gerecht, en om wettige redenen.
In geval van beëindiging van de functies van de zaakvoerder, wordt de vennoot-
schap niet ontbonden, zelfs indien het gaat om de enige zaakvoerder. Deze
zaakvoerder wordt door de algemene vergadering vervangen, beraadslagend
zoals voor statutenwijziging, door oproeping door de andere zaakvoerders of
door de commissarissen.
De zaakvoerder wordt door gezegde vergadering verkozen op een lijst waarop
minstens twee kandidaten voorgesteld worden door de "promotor", de naam-
loze vennootschap "BERNHEIM COMOFI".

ARTIKEL NEGENTIEN : 
ENIGE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Wordt als enige statutaire zaakvoerder benoemd :
De naamloze vennootschap "BEFIMNO", met maatschappelijke zetel te 
Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Terhulpsesteenweg,166, ingeschre-
ven in het Handelsregister van Brussel, onder het nummer 594.182 en op het
Nationaal Register van Rechtspersonen, onder het nummer 455.835.167.

ARTIKEL TWINTIG : 
NOTULEN

De beraadslagingen van de zaakvoerder worden vastgelegd in de notulen door
haar ondertekend.
Deze notulen worden ingeschreven of samengebonden tot een bijzonder regis-
ter. De delegaties, evenals adviezen en stemmen die schriftelijk of door
andere documenten werden uitgebracht, worden er aangehecht.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden onder-
tekend door de zaakvoerder.

ARTIKEL EENENTWINTIG : 
BE ZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER

1. De zaakvoerder zal een bezoldiging ontvangen volgens de hiernavermelde
modaliteiten, overeenkomstig artikel 19 van het Koninklijk Besluit van tien
april negentienhonderd vijfennegentig.
Hij zal daarbij het recht hebben op terugbetaling van de kosten die recht-
streeks aan zijn opdracht zijn verbonden.

2. De bezoldiging van de zaakvoerder wordt elk jaar berekend in functie van
de resultaten van het betreffend maatschappelijk boekjaar, zoals ze voor-
komen op de door de algemene vergadering van de vennootschap goed-
gekeurde jaarrekenlngen.

3. Deze bezoldiging is gelijk aan twee honderdste (2/l00ste) van een refe-
rentiewinst overeenkomende, indien er een winst verwezenlijkt werd, met
honderd achtennegentigsten (100/98sten) van de winst van het boek-
jaar voor belastingen en na verrekening van deze bezoldiging op het
betreffend maatschappelijk boekjaar, op een zulkdanige wijze dat na verre-
kening van de bezoldiging in de lasten van de vennootschap de bezoldiging
met betrekking tot het boekjaar twee komma nul vier procent (2,04%)
vertegenwoordigt van het bedrag van de winsten van het boekjaar voor
belastingen, zoals het gedefinieerd is in de door de algemene vergadering
van de vennootschap goedgekeurde rekeningen.

4. De bezoldiging is op dertig september van het betreffend boekjaar 
verschuldigd, maar is slechts betaalbaar na de goedkeuring van de jaar-
rekeningen.

5. De berekening van de bezoldiging wordt voorgelegd ter controle van de
Commissaris-revisor.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : 
MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

1. De zaakvoerder van de BEVAK heeft alle machten om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die 
handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voor-
behouden.

2. De zaakvoerder maakt het semestrieel verslag op waarvan sprake in arti-
kel 129 van de wet van vier december negentienhonderd negentig en het
ontwerp van het jaarlijks verslag en van prospectussen waarvan sprake in
deze bepaling.
De zaakvoerder duidt de deskundige aan overeenkomstig het artikel 7 van
het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig en
stelt, in voorkomend geval, elke wijziging aan de lijst van deskundigen
zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 8° van gezegd Koninklijk Besluit voor aan
de Commissie voor Bank- en Financiewezen.
De zaakvoerder stelt in voorkomend geval de wijziging van de bewaarder
overeenkomstig artikel 12, § 2 van het Koninklijk Besluit van tien april
negentienhonderd vijfennegentig voor aan de Commissie voor Bank- en
Financiewezen.
De zaakvoerder stelt de bewaarder op de hoogte van elke vastgoedver-
richting van de vennootschap overeenkomstig het artikel 13, § 2 van het
Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig.

3. De zaakvoerder kan aan elke lasthebber elke bijzondere macht verlenen,
beperkt tot bepaalde handelingen of aan een reeks van welbepaalde han-
delingen, met uitzondering van het dagelijks bestuur en van de machten
die hem zijn voorbehouden door de Gecoördineerde Wetten op de Han-
delsvennootschappen en de wet van vier december negentienhonderd
negentig, alsook door haar uitvoeringsbesluiten.

4. De zaakvoerder kan de vergoeding van deze lasthebber(s) bepalen, die op
de werkingskosten van de vennootschap wordt afgehouden.
De zaakvoerder kan deze lasthebber(s) ad nudum herroepen.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten, daarin begrepen deze
waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte
door de zaakvoerder, overeenkomstig de statutaire regels van vertegen-
woordiging door deze zaakvoerder-rechtspersoon.

2. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere last-
hebbers van de vennootschap binnen de perken van hun mandaat.

3. Overeenkomstig het artikel 18 van het Koninklijk Besluit van tien april
negentienhonderd vijfennegentig, wordt de vennootschap vertegenwoor-
digd voor elke daad van beschikking op hun vastgoed in de zin van het
artikel 2, 4° van gezegd Koninklijk Besluit, door de zaakvoerder, handelend
via twee fysische personen die lid moeten zijn van haar bestuursorgaan.

ARTIKEL VIERENTWINTIG : 
VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN

1. De zaakvoerder, de leden van de organen van bestuur en van het dagelijks
bestuur van de zaakvoerder van de vennootschap en de lasthebbers van
de vennootschap, kunnen niet als tegenpartij voorkomen in een verrich-
ting met de vennootschap of met een vennootschap die zij controleert,
noch enig voordeel halen uit een zodanige verrichting, dan indien de ver-
richting enig belang voor de vennootschap heeft, binnen haar beleggings-
beleid ligt en uitgevoerd wordt overeenkomstig de normale marktvoor-
waarden.

2. De vennootschap moet voorafgaandelijk de Commissie voor Bank - en
Financiewezen inlichten over de verrichtingen waarvan sprake in de
eerste alinea.

3. De verrichtingen waarvan sprake in de eerste alinea worden onmiddellijk
openbaar gemaakt en moeten het voorwerp uitmaken van een bijzondere
melding in het jaarlijks rapport, en in voorkomend geval, in het semes-
trieel rapport.

4. De bepalingen die voorafgaan hebben geen toepassing op:
- het verkrijgen van roerende waarden door de vennootschap binnen het
kader van een openbare uitgifte uitgevoerd door derde uitgevers, voor
dewelke de zaakvoerder van de vennootschap of de leden van de orga-



nen van het bestuur of het dagelijks bestuur tussenkomen als tussenper-
sonen in de zin van het artikel 3, 1°, 2° of 3° van de wet van vier
december negentienhonderd negentig;

- de verkrijging, door de personen waarvan sprake in de eerste alinea
voor wat betreft aandelen van de vennootschap;

- de verrichtingen betreffende liquiditeiten van de vennootschap waarvan
de zaakvoerder of de leden van de organen van bestuur of het dagelijks
bestuur zich als tegenpartij voordoen, op voorwaarde dat deze de hoe-
danigheid hebben van tussenpersonen in de zin van artikel 3, 2° of 3°
van de wet van vier december negentienhonderd negentig.

5. Naast de hiervoor vermelde bepalingen, moet de zaakvoerder zich schik-
ken naar artikel 60 van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsven-
nootschappen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : 
CONTROLE

1. De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de
regelmatigheid van de verrichtingen, vast te stellen in de jaarrekeningen,
moet toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen,
lid/leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

Deze commissaris(sen) is/zijn benoemd door de algemene vergadering voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar, en kunnen slechts herroepen worden
voor wettige redenen, eventueel onder straffe van schadevergoeding.
De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast, alsook hun
bezoldigingen.
Deze commissaris(sen) controleert/controleren en certifieert/certifiëren de
boekhoudkundige gegevens vermeld in de jaarrekening van de vennootschap
en bevestigt/bevestigen in voorkomend geval alle over te dragen informatie
overeenkomstig het artikel 132 van de wet van vier december negentienhon-
derd negentig, voormeld.
2. Het artikel 64 § 2 van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennoot-

schappen is niet van toepassing op de vennootschap met het statuut van
een investeringsmaatschappij met vast kapitaal, overeenkomstig de arti-
kels 119 § 4 en 132 § 1 van de voormelde wet van vier december
negentienhonderd negentig.

3. Overeenkomstig het artikel 133 van de wet van vier december negentien-
honderd negentig, kunnen de leden van het personeel van de Commissie
voor Bank- en Financiewezen die ervoor bevoegd zijn, zich alle inlichtingen
doen verstrekken of overgaan tot opzoekingen ter plaatse en kennis
nemen van alle documenten van de vennootschap.

TITEL VIJF : 
ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL ZESENTWINTIG : 
SAMENSTELLING - MACHTEN

De algemene vergadering is samengesteld uit beherende vennoot /vennoten
en van alle eigenaars van aandelen die het stemrecht hebben hetzij zelf, hetzij
door lasthebbers, met eerbiediging van de wettelijke of statutaire bepalingen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : 
VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen de tweede dinsdag van
december om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats de
eerstvolgende werkdag.
De vergadering kan buitengewoon worden samengeroepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist.
Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De jaarlijkse vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of
op een plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangeduid in de bijeen-
roeping.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België, op de
plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: 
BIJEENROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, komt
samen op bijeenroeping door de zaakvoerder, de beheerde vennoot of de
commissarissen.
De bijeenroepingen bevatten de agenda en worden opgemaakt overeenkom-
stig de wet. 

ARTIKEL NEGENENTWINTIG : 
TOELATING TOT DE VERGADERING

De beherende vennoot/vennoten wordt/worden van rechtswege toegelaten
tot elke algemene vergadering zonder enige toelatingsformaliteiten te moeten
vervullen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, moet elke titularis van
aandelen aan toonder zijn effecten neerleggen op de zetel van de vennoot-
schap of in de door de bijeenroeping aangeduide instelling en dit vijf volle
dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering (uitgezonderd de kor-
tere wettelijke termijn).
De eigenaars van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de
zaakvoerder schriftelijk op de hoogte stellen (brief of volmacht) van hun inten-
tie om deel te nemen aan de vergadering en het aantal effecten vermelden
waarmee zij wensen deel te nemen aan de stemming.

ARTIKEL DERTIG : 
VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten verte-
genwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder is en die de toela-
tingsformaliteiten on toegelaten te worden tot de algemene vergadering uitge-
voerd heeft.
De rechtspersonen en de beherende vennoten kunnen echter vertegenwoor-
digd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is, de minderjari-
gen, ontzetten of andere onbekwaamverklaarden handelend door hun wette-
lijke vertegenwoordiger.
De zaakvoerder mag de formule der volmachten vastleggen en eisen dat deze
zouden worden neergelegd op de plaats door hem aangeduid binnen de ter-
mijn voorzien in artikel 29{ tweede alinea van de statuten.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhou-
dende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk
door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL EENENDERTIG : 
BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG : 
AANWEZIGHEIDSLIJST

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de beherende
venno(ot)(ten) en van de aandeelhouders, alsook van het aantal van hun effec-
ten, wordt ondertekend door elk van hen of door hun mandatarissen voor de
zitting te betreden.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG : 
STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. In geval van verkrijging of inpandname van de eigen aandelen door de ven-

nootschap, wordt het stemrecht van deze effecten opgeschort.
3. De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam,

tenzij de algemene vergadering, met meerderheid van stemmen, er
anders over beslist.

ARTIKEL VIERENDERTIG : 
BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING - STEMRECHT

1. Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet
op de agenda voorkomen, behalve indien alle aandeelhouders en behe-
rende vennoot/vennoten aanwezig zijn en eenparig hun instemming verle-
nen om te beraadslagen over de nieuwe punten.

2. De beslissingen van de algemene vergadering, met inbegrip van de wijzi-
gingen aan de statuten, zijn slechts geldig genomen met de toestemming
van elkeen der zaakvoerders.

3. Elk ontwerp tot wijziging aan de statuten moet vooraf aan de Commissie
voor Bank- en Financiewezen voorgelegd worden, overeenkomstig het arti-
kel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfenne-
gentig.

4. Behalve in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, wordt elke
beslissing genomen wat ook het aantal aanwezige effecten op de vergade-
ring is, met meerderheid van stemmen.

ALGEMENE INLICHTINGEN - 59 __
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ARTIKEL VIJFENDERTIG : 
NOTULENDE

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de
leden van het bureau, de beherende venoot/vennoten en de aandeelhouders
die het vragen.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden onder-
tekend door de zaakvoerder.

TITEL ZES
MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - VERDELING

ARTIKEL ZESENDERTIG : 
MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig sep-
tember.
Het eerste boekjaar begon op dertig augustus negentienhonderd vijfennegen-
tig en eindigt op dertig september negentienhonderd zesennegentig.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgeslo-
ten en maakt de zaakvoerder een volledige inventaris op, alsook de jaarreke-
ningen overeenkomstig de wet betreffende de boekhouding en de jaarrekenin-
gen van de ondernemingen en de afwijkende bepalingen van het Koninklijk
Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking tot Vast-
goed BEVAKS.
De kosten die door de vennootschap gedragen kunnen worden, zijn onder
andere de oprichtings-, organisatie- en domiciliëringskosten van deze, de
kosten voor de dienst van de aandelen van de vennootschap, de kosten die
gepaard gaan met de vastgoedverrichtingen en de beleggingsverrichtingen,
de bezoldiging van de zaakvoerder en de kosten waarvan sprake in artikel 21
van de statuten, de kosten van technisch beheer, toezicht, onderhoud, en
andere van de onroerende goederen van de vennootschap, de boekhoudkun-
dige en inventariskosten, de kosten voortkomend uit het nazicht van de reke-
ningen en de controle van de vennootschap, de publikatiekosten, die inherent
zijn aan het aandelenaanbod, kosten voortspruitend uit het opmaken van
periodieke verslagen en de verspreiding van financiële informatie, de beheers-
kosten en de belastingen, taksen en verschuldigde rechten ten gevolge van
verrichtingen, uitgevoerd door de vennootschap, of ten gevolge van de activi-
teiten van de vennootschap.
Daarbij maakt de zaakvoerder steeds een inventaris op wanneer de vennoot-
schap overgaat tot de uitgifte van aandelen of de wederinkoop van deze
anders dan op de beurs.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG : 
VERDELING

1. Artikel 77 alinea 6 van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennoot-
schappen betreffende de vorming van een reservefonds is niet van toe-
passing op de vennootschappen met een statuut van een investeringsven-
nootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht overeenkomstig het
artikel 119 § 4 van de voormelde wet van vier december negentienhon-
derd negentig.

2. De winst van het boekjaar van de vennootschap wordt verdeeld overeen-
komstig het artikel 62 van het Koninklijk Besluit van tien april negentien-
honderd vijfennegentig, betreffende de Vastgoed Bevaks.

3. Het saldo wordt verwerkt volgens de beslissing van de algemene vergade-
ring op voorstel van de zaakvoerder.

ARTIKEL ACHTENDERTIG : 
VOORSCHOTTEN OP DIVIDENDEN

1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen
aangeduid door de zaakvoerder.
Hij kan, onder zijn eigen aansprakelijkheid, overeenkomstig de wet, beslis-
sen over de betaling van de voorschotten op dividenden; hij stelt het
bedrag en de betalingsdatum van deze voorschotten vast.

2. De dividenden van effecten op naam en de niet opgeëiste tantièmes verja-
ren na vijf jaar vanaf hun eisbaarheid.

TITEL ZEVEN
ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL NEGENENDERTIG : 
ONTBINDING

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal er tot de vereffening overge-
gaan worden door de zaakvoerder die een bezoldiging zal ontvangen overeen-

komstig aan die in artikel 21 van de statuten.
Voor het geval de zaakvoerder deze opdracht niet zou aanvaarden, zal tot de
vereffening overgegaan worden door één of meer vereffenaars, die zowel fysi-
sche als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd zullen worden door de
algemene vergadering van de aandeelhouders met instemming van de behe-
rende vennoot/vennoten.
De algemene vergadering stelt hun machten en hun bezoldiging vast.

ARTIKEL VEERTIG : 
VERDELING

Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in
verhouding met hun rechten.

TITEL ACHT
ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL EENENVEERTIG : 
KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering der statuten, doet elke beherende vennoot, aandeelhouder,
zaakvoerder, directeur, vereffenaar in het buitenland gedomicilieerd, keuze van
woonplaats op de zetel van de vennootschap waar elke mededeling, aanma-
ning, dagvaarding of betekening hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL TWEEËNVEERTIG : 
RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar beherende vennoot/venno-
ten, haar aandeelhouders, zaakvoerders en vereffenaars betreffende de
zaken van de vennootschap en de uitvoering van huidige statuten wordt uitslui-
tend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennoot-
schap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL DRIEËNVEERTIG : 
GEMEEN RECHT

1. De partijen verklaren zich volledig te schikken naar de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen, alsook aan de wet van vier
december negentienhonderd negentig betreffende de Financiële Transac-
ties en de Financiële Markten en naar haar Koninklijke uitvoeringsbeslui-
ten betreffende de investeringsvennootschappen die in vastgoed investe-
ren en meer in het bijzonder het Koninklijk Besluit van tien april
negentienhonderd vijf-ennegentig, betreffende de Vastgoed BEVAKS.

Bijgevolg, worden de beschikkingen van deze wetten, waarvan op ongeoor-
loofde wijze zou zijn afgeweken, geacht niet in huidige akte te zijn opgenomen,
en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de gebiedende beschikkingen
van deze wetten voor niet geschreven gehouden.
2. Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 119 § 4 van

de wet van vier december negentienhonderd negentig, de artikels 29 §
1, 2 en 5, 29 ter, 46 § 1, 64 § 2, 70 bis, 77 alinea 6 van de Gecoördi-
neerde Wetten op de Handelsvennootschappen niet van toepassing zijn.

TITEL NEGEN
BUITENGEWONE BEPALING

ARTIKEL VIERENVEERTIG : 
WETTELIJKE AANPASSINGEN

In geval van wettelijke wijzigingen is het de zaakvoerder toegelaten huidige sta-
tuten aan te passen aan toekomstige wettelijke teksten die huidige statuten
zouden wijzigen.
Deze toelating heeft enkel tot doel een overeenstemming door te voeren bij
notariële akten. 
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Uitbetaling van het 
dividend voor 2000 aan
de loketten van de banken 
Artesia en de BBL vanaf 
op vertoon van coupon nr. 6. 21 december 2000

Publicatie intrinsieke  
waarde
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Publicatie semestriële   
resultaten en intrinsieke 
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Publicatie intrinsieke  
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op 30 september 2001 17 november 2001 
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