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KERNCIJFERS 2005 (op 30.09.05)

Totale oppervlakte van de portefeuille 525 333 m²
Waarde van de portefeuille(1) 1 089 797 000 €
Bezettingsgraad 92,79%
Eigen vermogen 623 337 000 €
Schuldratio 43,7%
Investeringsvermogen 140 621 000 €

KERNCIJFERS PER AANDEEL 2005 (op 30.09.05)

Intrinsieke waarde (vóór bestemming) 68,44 €
Intrinsieke waarde (na bestemming) 63,64 €
Sluitingskoers 87,50 €
Netto cashflow 6,48 € 
Return 6,79 €
Bruto dividend 4,80 €
Return op eigen vermogen 11,0%
Bruto rendement(2) 5,49%

AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 2005 - 2006

Betaalbaarstelling van het dividend 2005
tegen afgifte van coupon nr. 11

vanaf 
20 december 2005 

Publicatie van de intrinsieke waarde 
op 31 december 2005

donderdag 
23 februari 2006

Publicatie van de halfjaarresultaten en van
de intrinsieke waarde op 31 maart 2006

woensdag 
24 mei 2006

Publicatie van de intrinsieke waarde
op 30 juni 2006 

donderdag 
31 augustus 2006

Publicatie van de jaarresultaten en van de 
intrinsieke waarde op 30 september 2006 

donderdag 
16 november 2006

Gewone Algemene 
Vergadering 2006

vrijdag 
15 december 2006

Betaalbaarstelling van het dividend 2006
tegen afgifte van coupon nr. 12

vanaf 
22 december 2006

(1)  De huidige regels verplichten ons zowel de liquidatiewaarde als de aankoopwaarde van de portefeuille te vermelden. Deze laatste wordt “beleggingswaarde” 
genoemd. Ze omvat variabele transactiekosten voor ten hoogste 13%, namelijk kosten die een belegger zou moeten betalen als hij zich rechtstreeks aan de 
vastgoedbelegging zou wagen. Bijgevolg zou de nettoverkoopwaarde van de vastgoedbevak, in de veronderstelling van een verkoop van de portefeuille tegen 
de expertisewaarde, tussen 965,8 miljoen € en 1 091,2 miljoen € bedragen.

(2) Bruto dividend gedeeld door de beurskoers per 30 september 2005.
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CREATING VALUE IN REAL ESTATE

10 jaar… een uitgelezen 
moment om stil te staan 
bij de klanten die ons 
hun vertrouwen schenken. 
Voor hen bieden wij 
gebouwen en oplossingen 
aan die zo goed mogelijk 
aan hun eisen voldoen. 
Dankzij hen bieden wij 
onze aandeelhouders 
een stevig dividend en 
een gezonde groei.
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CREATING VALUE IN REAL ESTATE

    
Poelaert - Brussel stadscentrum. 
Volledig gerenoveerd in 2001, opgenomen in onze portefeuille in 2003, 
met een oppervlakte van 14 146 m2.  
Architect: Cerau Architect Partners (renovatie)

   
La Plaine - Brussel gedecentraliseerd. 
Gebouw uit 1995, opgenomen in onze portefeuille in 1995, 
met een oppervlakte van 15 933 m2.  
Architect: H. Montois
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Brief aan de aandeelhouders 

Geachte aandeelhouders,

De overgangsperiode tussen twee economische cycli houdt langer aan. De 
heropleving laat op zich wachten. De nationale en multinationale bedrijven blijven 
zeer voorzichtig wat hun groeiplannen betreft, terwijl de grote Europese, natio-
nale en regionale instellingen al hebben voorzien in hun belangrijkste behoeften 
aangaande extra ruimte.

Dit blijft vanzelfsprekend niet zonder effect op de Brusselse huurmarkt die 
onmiskenbaar onder druk staat: het huidige en toekomstige kantooraanbod is 
momenteel veel groter dan de vraag.

Paradoxaal genoeg blijft de vastgoedwaarde in het stadscentrum en in de 
Leopoldwijk stijgen, vooral voor de kwaliteitsvolle en vlot verhuurbare panden.

In die context geeft Befimmo voorrang aan aandacht voor zijn klanten. In dit 
jaarverslag krijgen zij een bloemetje. Zonder hen zouden we u dit jaar immers 
onmogelijk een bruto dividend kunnen aanbieden van 4,80 € (4,08 € netto). Deze 
stijging met 3,9% ligt aanzienlijk boven de inflatie.

Klantenbinding en klantenwerving staan centraal in onze inspanningen om de 
duurzaamheid en soliditeit van onze cashflows te verstevigen en op die manier het 
effect van de conjunctuur te verzachten. Bij een constante portefeuilleomvang is 
onze bezettingsgraad dit jaar gestegen, tegen de markttendensen in.

We hebben daarentegen geen nieuwe acquisities verricht, hoewel we absoluut 
alle opportuniteiten die zich aandienden grondig hebben bestudeerd op basis van 
onze strategie. We kunnen alleen maar vaststellen dat de in Europa en wereld-
wijd beschikbare kapitaalmassa de beleggers ertoe aanzet waarden te betalen 
of risico’s te aanvaarden die verder reiken dan de grenzen die wij onszelf hebben 
opgelegd op het vlak van rendement en voorzichtigheid.

Waardecreatie blijft vanzelfsprekend onze enige beleidslijn.

In de loop van het boekjaar verstreek het huurcontract met de Europese Commissie 
voor het Conferentiecentrum Albert Borschette. De Commissie wenste zelf de 
controle over het pand te verwerven. Befimmo heeft die opportuniteit gegrepen. 
Dankzij de overdracht van dit zeer specifieke, tot rijpheid gekomen gebouw met 
conferentiezalen, werd een belangrijke extra meerwaarde gerealiseerd die onze 
dividendperspectieven voor de komende jaren veiligstelt.

Befimmo zet daarmee een uitstekend resultaat neer voor boekjaar 2005, en sluit 
het jaar met een return van 11% op het eigen vermogen, wat gevoelig méér is dan 
de 7,9% van het vorige jaar. De courante cashflow blijft nagenoeg constant met 
5,09 € per aandeel (5,19 € in 2004).

Derhalve stellen wij aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders voor 
om het aangekondigde bruto dividend van 4,80 € per aandeel (4,08 € netto) goed 
te keuren.
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Befimmo heeft er overigens voor gekozen zijn financiële rekeningen vanaf volgend 
boekjaar te publiceren volgens de Belgische normen én op basis van het IFRS- 
referentiesysteem (International Financial Reporting Standards) dat de vergelijk-
baarheid van de rekeningen van beursgenoteerde bedrijven wil verbeteren. In dit 
jaarverslag nemen we een verklarende nota op die het effect van de toepassing 
van de IFRS-normen op het eigen vermogen en op de resultaten van het boekjaar 
toelicht.

Befimmo heeft, conform de aanbevelingen van de code-Lippens en de wettelijke 
bepalingen, een Corporate Governance Charter opgesteld. Deze wordt zonder 
voorbehoud ingevoerd door de Promotor van de vastgoedbevak, zijn statutaire 
zaakvoerder en zijn bestuurders, evenals door zijn eigen team. Het hoofdstuk 
Corporate Governance van dit jaarverslag werd dan ook grondig herwerkt.

In de loop van het voorbije boekjaar verstreken ten slotte de bestuursmandaten 
van de heren Alain De Pauw, Patrick De Pauw en Daniel Schuermans bij de statu-
taire zaakvoerder. Langs deze weg willen wij hen nogmaals danken voor al hun 
bijdragen tot de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.

Befimmo viert nu zijn tienjarig bestaan. Reden genoeg voor een herbevestiging 
van ons engagement, namelijk de voortzetting van de vruchtbare ontwikkeling van 
onze vastgoedbevak volgens de dynamische én verantwoordelijke intenties die in 
het voorbije decennium richtinggevend waren voor al onze activiteiten.

Brussel, 13 december 2005.

De statutaire zaakvoerder Befimmo NV

Befimmo viert dit jaar 
zijn 10e verjaardag 
in dienst van zijn klanten 
en zijn aandeelhouders.

Benoît De Blieck
Gedelegeerd bestuurder
Permanent vertegenwoordiger

Alain Devos
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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10 jaar Befimmo!

Gelukkige verjaardag!
Geschiedenis
De vastgoedbevak Befimmo werd in december 1995 
opgericht en had toen een portefeuille met een waarde 
van 135 miljoen €. Befimmo was het eerste privé-
bedrijf dat het wettelijke statuut van vastgoedbevak 
opnam. De portefeuille bestaat vandaag uit kantoren 
ter waarde van meer dan een miljard € (39 gebouwen 
en vastgoedcomplexen – oppervlakte van meer dan 
520 000 m2).

Tijdens deze tien jaar heeft Befimmo de omvang van 
zijn activa verachtvoudigd door zijn investeringen. Met 
deze diverse operaties heeft Befimmo zich gepositi-
oneerd als referentie-operator die een dimensie van 
Europees niveau heeft bereikt.

Dit decennium kan worden samengevat in twee grote 
periodes:

Tussen 1995 en 2001 hield de vastgoedmarkt schit-
terende beloftes in, dankzij een groeiende economie. 
Befimmo kon hierdoor met succes investeren in gebou-
wen of in kwaliteitsvolle vastgoedportefeuilles met een 
potentieel van waardecreatie. De nagestreefde doel-
stelling was de versteviging van de portefeuille in het 
centrum van Brussel en in de wijken die een goede 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer genieten, met 
een belangrijke structurele vraag. Befimmo slaagde 
erin de omvang van zijn portefeuille om de 2 jaar te 
verdubbelen en een eigen team te vormen.

Grote stappen

Dec. 1995 :  Initieel openbaar verkoopaanbod,
Sept. 1997 :  Opslorping van Prifast – de waarde 

van de portefeuille stijgt van 135 naar 
290 miljoen €,

Dec. 1998 :  Opslorping van WTC-Noord Building – de 
portefeuillewaarde stijgt van 290 naar 
568 miljoen €,

Maart 2001 :  Opslorping van Groep Bastionen – de 
portefeuillewaarde stijgt van 568 naar 
687 miljoen €,

Dec. 2001 :  Opslorping van de vastgoedbevak 
Cibix – de portefeuillewaarde overstijgt 
nu het miljard €.

(1)  Interne rendementsvoet [Internal rate of return (IRR)] – berekend op basis van een hypothetische ‘exit’-beurskoers van 82 € in september 2005 en 
rekening houdend met het jaarlijks geïnde netto dividend.

De tweede periode begint in 2001 na het uiteenspatten 
van de technologiezeepbel, gevolgd door de econo-
mische crisis die vandaag nog aanhoudt. Befimmo 
concentreert al zijn energie op klantenbinding van 
zijn huurders, maximalisering van zijn cashflows over 
lange termijn en dynamisch beheer van zijn portefeuille 
met het oog op handhaving van de hoogst mogelijke 
bezettingsgraad in zijn panden.

Gezien de zwakke rendementen op de financiële 
markten wordt de aanwezigheid van de grote interna-
tionale beleggers steeds duidelijker voelbaar. Dit drijft 
de waarden de hoogte in. Befimmo blijft voorzichtig en 
realistisch, en mikt enkel op projecten die een solide 
cashflow garanderen, waarvan de valorisering een 
waardecreatie op termijn laat verwachten. Dat is een 
moeilijke opgave die het groeiritme van Befimmo niet 
ondersteunde.

De internationalisering zet zich vandaag krachtig 
door. Het wisselkoersrisico verdwijnt geleidelijk en de 
wetgevingen worden op elkaar afgestemd. Na de US-
REIT’s in de VS, de Fiscale Beleggingsinstellingen in 
Nederland, de Vastgoedbevaks in België en de SIIC’s 
in Frankrijk, zullen we binnenkort de G-REIT’s zien 
verschijnen in Duitsland en de UK-REIT’s in Engeland. 
Het actieveld verruimt. Befimmo zou zich op het 
geschikte moment kunnen openstellen voor nieuwe 
beleggingsperspectieven.

Befimmo op de beurs
Befimmo heeft 10 jaar lang strikt de beleidslijn gevolgd 
waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. Wie vanaf 
het begin zijn vertrouwen heeft gesteld in deze vast-
goedbevak door in 1995 tegen de prijs van 1 995 BEF 
in te tekenen op het openbare verkoopaanbod 
(49,45 €), strijkt vandaag een jaarlijkse totale netto 
return van 10,25% op(1). Wie daarentegen intekende 
op het openbare verkoopaanbod van september 
1997, tegen de prijs van 2 130 BEF (52,80 €), bereikt 
een totale netto return van 10,73%(1).

De beurskoers is nooit onder de uitgifteprijs gedaald.
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EVOLUTIE VAN DE RETURN(1) (in %)
EVOLUTIE VAN DE BEURSKOERS 
EN VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (in €) EVOLUTIE VAN DE NETTO DIVIDEND(2) (in €)
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1996(2) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Waarde van de portefeuille (in duizend €)

Bezettingsgraad (%)

Totale oppervlakte van de portefeuille (m²)

Intrinsieke waarde (30 september) (€)

Sluitingskoers (30 september) (€)

Bruto dividend per aandeel (30 september) (€)

Netto dividend per aandeel (30 september) (€)

Netto cashflow (€/aandeel)

Return (%)(1)

Bruto rendement (%)(3)

 Prifast  WTC  Bastionen CIBIX
(1) Bruto dividend van het boekjaar, vermeerderd met de toename van de inventariswaarde tijdens het boekjaar, gedeeld door de inventariswaarde bij het begin van het boekjaar.
(2) Het eerste boekjaar van de vastgoedbevak telde slechts negen maanden.
(3) Bruto dividend, gedeeld door de beurskoers per 30 september.

153 944(2) 261 865 282 523 556 261 543 036 621 208 1 064 818 1 054 527 1 125 313 1 089 797

100,00(2) 98,00 94,00 98,08 98,00 96,20 95,90 94,70 91,40 92,79

90 466(2) 145 118 173 362 299 094 303 068 339 935 527 842 527 842 541 842 525 333

50,72(2) 51,69 53,00 54,78 57,20 60,43 61,83 61,39 61,65 63,64

48,59(2) 57,02 66,68 64,00 58,00 63,00 62,45 69,80 76,50 87,50

2,85(2) 3,62 3,74 3,84 4,00 4,12 4,28 4,45 4,62 4,80

 2,43(2) 3,07 3,17 3,27 3,40 3,50 3,64 3,78 3,93 4,08

3,15(2) 3,92 4,53 4,46 5,02 6,94 5,38 5,38 5,36 6,48

9,7(2) 9,0 9,8 10,6 11,7 12,9 9,4 6,5 7,9 11,0

5,88(2) 6,34 5,61 6,01 6,90 6,54 6,85 6,38 6,04 5,49
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Goemaere - 
Brussel 

gedecentraliseerd. 
Nieuw hoofdkantoor 

van de 
vastgoedbevak. 

In het belang van 
zijn aandeelhouders 
neemt Befimmo zijn 
intrek in een van zijn 

eigen gebouwen. 
Op die manier 

vermijden we huur 
te betalen aan een 
derde terwijl onze 
eigen portefeuille 

te maken zou 
krijgen met een 
huurleegstand. 

Architect: Assar CV
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Beheersverslag
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De belangrijke gebeurtenissen 
van het boekjaar

Evolutie van de activiteiten
Investeringen en desinvesteringen

Borschette
Op 21 september 2005 heeft Befimmo aan de Europese 
Commissie een erfpacht op het Albert Borschette-
centrum verleend voor een duur van 27 jaar. Aan 
deze erfpacht is een aankoopoptie ten voordele van 
de Europese Commissie gekoppeld. Befimmo heeft 
voorts de vorderingen die uit dit erfpachtcontract voort-
vloeien voor een bedrag van 50 miljoen € verkocht aan 
een financiële instelling. En tot slot heeft Befimmo ook 
de met erfpacht bezwaarde ondergrond overgedragen 
onder bezwarende titel. 

Als gevolg van al deze transacties behoort het confe-
rentiecentrum Albert Borschette niet langer tot de 
portefeuille van Befimmo. Het economische resultaat 
komt overeen met dat van een gewone verkoop van 
het gebouw. 

Befimmo realiseert dus een netto meerwaarde van 
12,66 miljoen €, vergeleken met de recentste exper-
tisewaarde van 36,955 miljoen € op de overdracht 
van dit zeer specifieke complex uit 1981 waarvan 
de perspectieven aangaande stedenbouwkundige 
bestemming op langere termijn onzeker lijken. 

Deze transacties sluiten een project van meer dan 
drieënhalf jaar af, waarin met de Europese Commissie 
verschillende voorstellen werden besproken om haar 
in staat te stellen het centrum te blijven gebruiken na 
de definitieve vervaldag van het huurcontract, namelijk 
15 oktober 2005. 

In dat verband verkreeg Befimmo met name in 2003 
de stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor 
de reconstructie en de uitbreiding van het centrum. 
De stedenbouwkundige en milieuvergunningen die 
Befimmo in 2005 verkreeg met het oog op de recon-
structie van het centrum tot kantoorgebouw, kunnen 
aan de Europese Commissie worden overgedragen 
als deze dat vraagt. 

De Europese Commissie heeft er uiteindelijk voor 
gekozen zelf de controle te nemen over dit complex 

dat beantwoordt aan haar behoeften inzake conferen-
tie- en vergaderzalen.

Charleroi
Befimmo heeft in de loop van het boekjaar ook een 
verkoopovereenkomst getekend voor zijn gebouw 
in Charleroi, rue de la Montagne. Dit handelspand 
was immers niet langer een strategisch gebouw. 
De beperkte omvang rechtvaardigde niet langer het 
opvolgen van de vastgoedmarkt in Charleroi. Gezien 
de omstandigheden verdiende het de voorkeur zich te 
ontdoen van dit pand. Hierbij werd een netto meer-
waarde van 0,56 miljoen € gerealiseerd tegenover de 
recentste expertisewaarde van 5,640 miljoen €. 

Deze meerwaarde zal in het volgende boekjaar 2005/ 
2006 worden geboekt, aangezien de authentieke 
verkoopakte die de eigendomsoverdracht vaststelt, 
plaatsvond in november 2005.

Andere
Befimmo heeft voorts zijn vastgoedcertificaten in 
Woluwe Shopping Center overgedragen en daarbij 
een meerwaarde van 1,18 miljoen €. De waarde van 
de portefeuille aan certificaten werd hiermee geredu-
ceerd tot 1,4 miljoen € tegenover 3,7 miljoen € op 
30 september 2004.

Befimmo onderzocht ook investeringsdossiers van 
in totaal 325 000 m2 en met een investeringswaarde 
van ongeveer 875,8 miljoen €. Deze projecten konden 
niet geconcretiseerd worden, vooral als gevolg van de 
concurrentie: de wedloop tussen investeerders drijft de 
waarden steeds verder de hoogte in. Voorzichtigheid 
is geboden in dergelijke context.

In deze context mikken sommige beleggers inder-
daad liever op onmiddellijk rendement in plaats van 
op het potentieel tot waardecreatie. Befimmo denkt 
hier anders over.
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Verhuur

In deze periode van zwakke conjunctuur trachten vele 
bedrijven hun algemene kosten te drukken. Daartoe 
behoren namelijk de kosten voor de huur van hun 
ruimtes.

Vooral in de gedecentraliseerde zone en in de rand 
speelt het onevenwicht op de huurmarkt in het voor-
deel van de kandidaat huurders. Hier moet tegen 
vervaldag geregeld opnieuw onderhandeld worden 
over het huurcontract. Deze trend breidt zich nu uit 
naar het stadscentrum (CBD) gezien de grootte van 
het toekomstige aanbod en het mogelijke oneven-
wicht ervan met de vraag.

Alle aandacht moet dus naar de bestaande klanten 
gaan. 

Befimmo stelt zich pragmatisch op tegenover deze 
situatie die nog een zekere tijd zal aanslepen, en doet 
al het mogelijke om klanten die geen echt strategische 
redenen hebben om weg te gaan, in zijn portefeuille 
te houden. Als tegengewicht voor gedane concessies 
wordt de duurzaamheid van de cashflow op langere 
termijn verstevigd. Befimmo houdt dus rekening met 
de marktrealiteit maar behoudt alle perspectieven om 
te profiteren van een heropleving.

Ook het CBD en meer bepaald de Leopoldwijk – de 
Europese wijk – wordt gekenmerkt door een onge-
woon lage bezetting. 

Wat Befimmo betreft, geniet de portefeuille in het stads-
centrum een bijna volledige bezetting. Uitzonderingen 
zijn de Central Gate – de vroegere Shell Building – 
(5 123 m2 beschikbaar) en het Schumangebouw 11 
(2 329 m2 beschikbaar).

Befimmo mocht nieuwe klanten verwelkomen zoals 
het Europees Parlement en Fluxys.

De gedecentraliseerde portefeuille is op middellange 
termijn gestabiliseerd tot 2010. De lopende huurcontrac-
ten hebben immers een gemiddelde duur van 4,9 jaar. Op 
30 september 2005 bleven hier slechts 1 590 m2 kanto-
ren en 661 m2 polyvalente ruimte effectief onmiddellijk 
beschikbaar voor verhuring. Deze zeer lage huurleeg-
stand van 2,88% ligt duidelijk onder de marktrealiteit.
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(1)  De bezettingsgraad op een bepaalde datum wordt berekend als de verhouding tussen de huurprijs van de lopende contracten op die datum en 
diezelfde huur, verhoogd met de geraamde huurwaarde op die datum van de leegstaande oppervlakken. Alle gebouwen van de portefeuille werden in 
aanmerking genomen voor de berekening van de bezettingsgraad, met uitzondering van gebouw H van fase IV van het Ikaros Business Park, waarvan 
Befimmo de economische lasten niet draagt. Op 30 september 2005 is er geen enkel project lopend.

(2)  De gemiddelde bezettingsgraad gedurende het boekjaar wordt berekend als de verhouding tussen de werkelijk bekomen inkomsten tijdens het 
boekjaar (omzet van het boekjaar) en diezelfde inkomsten, verhoogd met de geraamde huurinkomsten van de leegstaande oppervlakken tijdens de 
leegstandperiode.

(3) Borschette-gebouw inbegrepen (voor 100% bezet).

Schuman 3 – Brussel Leopoldwijk. 
In 2001 gerenoveerd gebouw 

met een totale oppervlakte van 5 487 m2. 
Architect: Assar CV (renovatie)

Befimmo registreerde nieuwe klanten zoals Banque 
Sumitomo, Accor en Biomedical Systems.

In de Brusselse rand en daarbuiten heeft de porte-
feuille zich logischerwijze afgestemd op de marktrealiteit 
aangezien het hier meestal om klassieke 3/6/9-huur-
contracten gaat. Tijdens het voorbije boekjaar werden 
nochtans enkele belangrijke successen geboekt. In 
de komende boekjaren zal Befimmo zijn inspanningen 
nog opdrijven om nieuwe klanten aan te trekken. 

Als alle overige factoren gelijk blijven, en rekening houdend 
met de onderhandelingen over huurverlenging tijdens de 
twee laatste boekjaren, lijkt het realistisch te rekenen op 
een stabilisering en zelfs een verbetering van de bezet-
tingsgraad tijdens de twee komende boekjaren.

Op 30 september 2005 bedraagt de bezettingsgraad(1) 
van de portefeuille van Befimmo 92,79% – een stijging 
tegen de 91,39% van 30 september 2004 – terwijl de 
gemiddelde bezettingsgraad(2) tijdens dit boekjaar 
89,80% was (91,72% in boekjaar 2003/2004). 

De lagere gemiddelde bezettingsgraad is vooral toe 
te schrijven aan de ongunstige marktvoorwaarden die 
belangrijke huurvrije periodes en progressieve huur-
prijzen opleggen.

Interessant is de vaststelling dat bij constant bereik(3) 
de bezettingsgraad op 30 september 2005 zelfs nog 
hoger zou zijn (93,1%), als gevolg van de versterking 
van het commerciële team en van zijn inspanningen.

Befimmo heeft dit boekjaar huurcontracten afgeslo-
ten voor een totale oppervlakte van 60 168 m2 aan 
kantoren (waarvan 31 538 m2 zonder vernieuwing of 
heronderhandelingen) en 11 682 m2 aan opslagplaat-
sen en polyvalente ruimte (waarvan 8 127 m2 zonder 
vernieuwing of heronderhandelingen). De verlengin-
gen en de huurcontracten waarover Befimmo direct 
met de klant opnieuw onderhandelde, zijn goed 
voor 51,60% van de transacties en 67,28% van de 
(her)onderhandelde huur. 

Tot de belangrijkste heronderhandelingen van boek-
jaar 2005 behoren met name Citibank Belgium voor 
het gebouw La Plaine en Electrolux voor het pand 
Ocean House.
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De evolutie van de portefeuille
Befimmo wil zijn vastgoedpatrimonium goed onder-
houden en de kwaliteit van zijn gebouwen constant 
verbeteren. Daarom heeft Befimmo werken gereali-
seerd voor een bedrag van 3,3 miljoen €, onder andere 
in de panden Central Gate(1) (reiniging en reparaties 
aan de gevels, elektriciteitswerken, renovatie van de 
inkomhallen), Fountain Plaza (renovatie van de inkom-
hallen en reiniging van de gevels), Triomf 2 (aanleg van 
een nieuwe inkomhal), Ikaros Business Park – fasen 
1 en 2 (renovatie en herstellingen). Deze werkzaam-
heden werden opgenomen in de rekeningen van het 
boekjaar.

>  Uitbreiding Justitie: Dit gebouw wordt momenteel 
verhuurd aan de Regie der Gebouwen die hier dien-
sten van het Ministerie van Justitie huisvest. Befimmo 
heeft op hun verzoek het plan tot volledige renova-
tie van het gebouw verder bestudeerd en heeft de 
vereiste stedenbouwkundige en milieuvergunningen 
verkregen. Indien de lopende besprekingen met de 
gebruiker over een huurverlenging worden afgerond, 
kunnen deze werken starten in 2006.

>  World Trade Center (De Post): Wat Toren 2 van het 
World Trade Center aangaat, is het geschil van 2002 
tussen De Post (de belangrijkste huurder van de 
toren) en Befimmo nog altijd hangende. De expert 
die werd belast met het opstellen van een volledige 
asbestinventaris, heeft een voorlopig verslag over-
handigd. Hij bevestigt dat Toren 2 van het WTC 
geen enkel gevaar inhoudt voor de gebruikers. De 
Post is verbonden met een huurcontract dat in 2016 
verstrijkt. De Post is echter gestart met een reor-
ganisatie van zijn diensten en wil de kantoren van 
Toren 2 verlaten. De Post onderhandelt over een 
overdracht van zijn huurcontract.

PERCENTAGE VAN DE HUIDIGE VERZEKERDE 
INKOMSTEN OP GROND VAN DE RESTERENDE 
DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMSTEN (in %)

% VAN DE HUIDIGE GEWAARBORGDE OPBRENGST VOLGENS EINDVERVALDAG VAN DE HUURCONTRACTEN

% VAN DE HUIDIGE GEWAARBORGDE OPBRENGST VOLGENS DE 1ste VERVALDAG VAN DE HUURCONTRACTEN

(1) Vroegere Shell Building.
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De vastgoedmarkt(1)

Met meer dan 12 miljoen m2 aan kantoorruimte behoort 
Brussel tot de grote steden van Europa. Dankzij zijn 
voordelige ligging in het hart van de Belgische en 
Europese instellingen lijdt Brussel minder onder de 
economische conjunctuur dan zijn concurrenten. 

Huurmarkt
De marktsituatie is het voorbije jaar niet fundamen-
teel gewijzigd en blijft delicaat. De zwakke take-up 
ligt onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar 
en bedraagt in totaal ongeveer 350 000 m2 voor de 
drie eerste kwartalen van 2005. Hoewel geen enkele 
heropleving te bespeuren valt, werd de grote meerder-
heid van de transacties opnieuw met de privé-sector 
gerealiseerd. De overheidsinstellingen kwamen dit jaar 
slechts symbolisch in beeld.
Het aanbod is nu al twee jaar duidelijk groter dan de 
vraag en dit leidt tot verhoging van de leegstands-
graad. In september 2005 klom de leegstandsgraad 
voor de totale Brusselse markt tot boven 10%, name-
lijk 10,7%. Deze leegstand van 1,3 miljoen m2 is 
ongewijzigd tegen september 2004.
De Brusselse vastgoedmarkt bestaat uit drie geogra-
fische zones: het Central Business District (CBD), 
gedecentraliseerd en de rand. Gezien de specifieke 
eigenschappen van elke zone is een afzonderlijke 
analyse aangewezen.

Het Central Business District (CBD)
Dit segment wordt gevormd door de Brusselse 
Vijfhoek, de Leopoldwijk, de Ruimte Noord en het 
Zuidstation. Dit gebied vertegenwoordigt vandaag 
50% van de vraag.
De vraag van de overheidssector neemt af. De 
Belgische Staat heeft immers een groot gedeelte van 
de nodige ruimte gevonden, en Europa zoekt ondanks 
de uitbreiding minder ruimte dan gehoopt. De lobbyis-
ten, de vertegenwoordigingen en alle andere bedrijven 
die zich ophouden rond de Europese Unie, vormen 
vandaag de motor van de Leopoldwijk.
De leegstandgraad is licht gestegen tegenover 
2004, van 7,0% in 2004 naar 7,3% in 2005. Dit 
huurleegstandsniveau is nog niet stabiel. De ontwik-
kelingsactiviteit blijft immers belangrijk met de meer 

dan 300 000 m2 speculatieve oppervlaktes die tegen 
eind 2006 de Brusselse markt gaan verrijken (vooral in 
de Leopoldwijk en Noord).
De huurprijzen in het centrum van Brussel houden 
stand tussen 180 en 220 €/m2. De Prime Rent 
bedraagt nog steeds 300 €/m2 voor kleine oppervlak-
ten in de micromarkt rond de Schuman-rotonde.

Gedecentraliseerd en Rand
De twee niet-CBD-zones, gedecentraliseerd en rand, 
vertegenwoordigen 50% van de vraag (respectievelijk 
107 090 m2 en 68 647 m2 over de 9 eerste maanden 
van 2005). Het betreft hier vooral Belgische onderne-
mingen en multinationals.
Het gaat hier meestal niet om nieuwe vragen op de 
markt, maar om een vraag van bedrijven die zich in de 
marge van hun herstructurering beter willen installeren 
in nieuwere maar goedkopere gebouwen. In vergelij-
king met 2004 merken we in 2005 een stijging van de 
ingebruikneming van kleinere kantooroppervlakken.
In tegenstelling tot de toestand in het CBD hebben 
de vastgoedpromotoren in deze twee niet-CBD-zones 
de ontwikkeling van projecten gestaakt. Hierdoor kon 
een stijging van de beschikbaarheidsgraad vermeden 
worden. Deze blijft relatief hoog maar neemt toch 
geleidelijk af en bedraagt nu 14,36%, respectievelijk 
21,17%.
Deze toestand is te wijten aan de nieuwe projecten die 
nu op de markt zijn gekomen maar waarvan de bouw 
startte vóór het uiteenspatten van de technologiezeep-
bel. Deze projecten voelen overigens concurrentie van 
tweedehandsoppervlakten die werden verlaten door 
bedrijven die ze na herstructurering niet meer nodig 
hadden.
Hieruit volgt een intense concurrentieslag tussen 
vastgoedeigenaars en -promotoren om gebruikers te 
vinden voor hun ruimtes. Kandidaat huurders krijgen 
op dit ogenblik serieuze voordelen aangereikt die in 
economische termen kunnen oplopen tot 25% van de 
aangekondigde huurprijzen.
Hoewel momenteel weinig investeringstransacties 
worden gerealiseerd, mogen we in de rand een gelei-
delijke heropleving verwachten. Deze zal worden 

(1) Bron van de cijfergegevens: CB Richard Ellis – september 2005.



15

CBD

vertaald in een stijging van de huurprijzen en waarden 
zodra de conjunctuur verbetert.
Wat dit betreft, blijft de gedecentraliseerde zone 
problematischer, vooral in de wijken waar stadsfacili-
teiten zoals openbaar vervoer niet beschikbaar zijn.
De rand oefent een belangrijke aantrekkingskracht 
uit op de bedrijven, ten nadele van het Brussels 
Gewest. De rand en het Brussels Gewest kennen 
immers een belangrijk belastingverschil (tot 50 €/m2/
jaar). Dit verschil kan logischerwijze enkel gerecht-
vaardigd worden indien effectief stedelijke faciliteiten 
beschikbaar zijn zoals toegang tot openbaar vervoer, 
nabijheid van klanten en diensten. Dit is in de gede-
centraliseerde zones meestal niet het geval.

Beleggingsmarkt
Vastgoed trekt als vluchtwaarde aanzienlijke financi-
ele massa’s aan, op zoek naar een belegging. Hieruit 
volgt een zekere schaarste voor kandidaat beleggers. 
Voor de goed verhuurde kwaliteitsgebouwen wordt de 
concurrentie alsmaar feller. Dit weegt op de rendemen-
ten en duwt de waarden fors de hoogte in.
Het investeringsvolume liep in de eerste negen 
maanden van 2005 op tot 630 miljoen € tegenover 
793 miljoen € voor 2004. Deze afname van de investe-
ringen is vooral het gevolg van het gebrek aan goede, 
reeds verhuurde projecten. Deze markt blijft nochtans 
goed presteren. België doet het als hoofdstad van 
Europa zeer goed bij de buitenlandse investeerders. 
Vooral de Ieren en Duitsers die dit jaar instaan voor 
23%, respectievelijk 24% van het totale geïnvesteerde 
volume. Deze beleggers zoeken eerder onmiddellijk 
rendement dan toekomstige waarde. Die trend zal 
naar alle waarschijnlijkheid aanhouden gezien het rela-
tief lage niveau van de rentevoeten. De inbreng van 
de Belgische beleggers van hun kant was goed voor 
29%.
De kapitalisatiegraad van de beste projecten is 6,25% 
(voor 3/6/9-huurcontracten), waardoor het verschil 
tussen Brussel en andere grote hoofdsteden van 
Europa zoals Parijs, Londen of Amsterdam afneemt. 
Bij bepaalde projecten die over lange termijn zijn 
verhuurd aan overheidsinstellingen (Staat en Europa), 
ligt die graad rond 5,5%.
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Identiteit en strategie 
van Befimmo

Befimmo is een Vastgoedbeleggingsvennootschap met 
Vast Kapitaal (vastgoedbevak), onderworpen aan de 
wettelijke voorschriften terzake, met name de wet van 
20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles, en de Koninklijke 
Besluiten van 10 april 1995 en 10 juni 2001.

Befimmo werd in 1995 “vanuit het niets” opgericht. 
Befimmo bouwde, gesteund door zijn Promotor, 
vandaag Fortis Real Estate Asset Management, een 
portefeuille van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen uit 
en verachtvoudigde de omvang van zijn activa.

Als professioneel vastgoedeigenaar hanteert Befimmo 
een op de aandeelhouders gerichte strategie die wordt 
bezield door maximalisering van zijn cashflow op lange 
termijn en creatie van meerwaarde uit vastgoed.

Befimmo schenkt in zijn activiteit prioritaire aandacht 
aan de volgende aspecten:

>  zijn klanten, de vastgoedgebruikers, want zonder 
hun huurgeld is niets mogelijk. Befimmo blijft net als 
vroeger waken over de duurzaamheid van zijn cash-
flow en tracht de best mogelijke bezetting voor zijn 
portefeuille te handhaven door verdere uitdieping 
van de vertrouwensrelatie die mettertijd tot stand 
kwam met zijn huurders. Hiervoor wordt een verant-
woordelijke en pragmatische houding tegenover de 
conjunctuur gehanteerd;

>  de kwaliteit van de nieuwe investeringen teneinde 
een duurzame groei van het resultaat en van de 
waarde per aandeel te genereren;

>  het oordeelkundig karakter van de desinvesteringen: 
Befimmo kan bepaalde activa overdragen op basis 
van zijn beleid dat gericht is op anticiperen op cycli 
en arbitrage van zijn portefeuille, maar ook gewoon-
weg om kansen te grijpen;

>  de kostenbeheersing, zowel wat vastgoeduitgaven 
als wat algemene kosten aangaat, om met zijn pres-
taties die van de beste Europese beursgenoteerde 
bedrijven te evenaren;

>  het evenwicht van zijn schuldstructuur om de 
financieringskosten te beperken en zich tegelijk te 

beschermen tegen een stijging van de rentevoeten 
boven bepaalde drempels, en dit voor relatief lange 
periodes;

>  de ontplooiing en de motivatie van het eigen team, 
momenteel 18 personen die zich hiervoor maximaal 
inzetten.

Befimmo kent een evenwichtig risico-returnprofiel en 
wil zijn aandeelhouders een solide en gezond groei-
end dividend aanbieden.

Gesterkt in zijn ervaring en rekenend op de steun van 
zijn Promotor, zal Befimmo zijn activiteiten voortzet-
ten met dezelfde filosofie van waardecreatie voor de 
aandeelhouders:

>  Befimmo concentreert zich op zijn specialisatie van 
“asset manager” in kantoorvastgoed, zonder zich 
noemenswaardig te diversifiëren tot andere vakge-
bieden die het niet grondig beheerst en die andere 
risico-returnprofielen inhouden dan dat van profes-
sioneel belegger.

>  Befimmo heeft aanvullend wél oog voor marktop-
portuniteiten.

>  Befimmo besteedt ook aandacht aan acquisitiemo-
gelijkheden met een meer financieel profiel, gericht 
op solide cashflows op lange termijn.
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Triomf II - Brussel gedecentraliseerd. 
Gebouw uit 1998, opgenomen in de portefeuille in 2001, 
met een totale oppervlakte van 9 257 m2. 
Architect: A + U
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De portefeuille

Profiel
Befimmo heeft zich tot doel gesteld te investeren 
in drie soorten vastgoed: hoofdzakelijk in kantoor-
gebouwen, semi-industriële gebouwen op de as 
Brussel-Antwerpen en gestructureerde handelsge-
bouwen in België.

Na tien jaar is het resultaat van de opportuniteiten een 
weliswaar gediversifieerde portefeuille die toegespitst 
is op één product (97,5% kantoren) en op één markt 
(97,4% in Brussel en zijn economisch hinterland). 
Befimmo heeft zich derhalve gespecialiseerd in het 
vak van asset manager voor kantoren.

Deze portefeuille is goed gespreid over de verschil-
lende Brusselse submarkten en geniet tegelijk een 
stevig draagvlak:

>  63,1% ligt in het “Central Business District” waar 
een groot gedeelte van de vraag structureel is en 
uitgaat van de Belgische, federale, gewestelijke 
en Europese instellingen en van bedrijven, verte-
genwoordigingen en kantoren die er behoefte aan 
hebben zich dicht bij die instellingen te vestigen.

Daarnaast biedt ze mogelijkheden bij een heropleving 
van de conjunctuur:

>  14,5% ligt in gedecentraliseerde zone, vooral daar 
waar de ondernemingen ook de stedelijke voordelen 
genieten (beschikbaarheid van openbaar vervoer, 
toegang tot diensten, nabijheid van klanten,…).

>  19,8% ligt in de Brusselse rand in Zaventem en 
Vilvoorde. De helft van deze portefeuille, de bedrijfs-
parken Ikaros en Planet, behoren tot het segment 
van de parken met kleine kantoorgebouwen die 
kleine bedrijven of filialen van multinationals snel 
een flexibel en efficiënt antwoord geven op hun 
behoeften. Deze niche is het meest gevoelig voor 
marktcycli.

Zijn inkomsten lijken goed beschermd: 41,5% ervan 
komen (gemiddeld nog voor 9,4 jaren) van Belgische of 
Europese overheidsinstellingen. In de huidige conjunc-
tuur blijft de bezettingsgraad van de portefeuille op een 
duidelijk hoger niveau dan dat van de markt.

De portefeuille houdt op middellange termijn (10 
jaar) relatief weinig risico’s van herontwikkeling in. In 
dit verband wordt de toekomst van de gebouwen 
WTC, de Central Gate(1) en Uitbreiding Justitie actief 
beheerd.

De portefeuille, die een veertigtal gebouwen of vast-
goedcomplexen van beduidende omvang bevat, 
is relatief weinig kostenintensief (onderhouds- en 
beheerkosten).

Investeringsstrategie
In het segment van de kantoorgebouwen zal de 
interesse van Befimmo blijven uitgaan naar inves-
teringsprojecten die op hun markt voldoen aan de 
volgende kenmerken:

>  een geschikte kritische omvang, goed uitgerust, 
met een goed vloerplan;

>  goed gelegen (zichtbaarheid, bereikbaarheid) 
in zones die bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer;

>  in staat om met succes de “due diligence”-controles 
betreffende stedenbouwkundige, technische, milieu-
kundige, juridische en fiscale aspecten te doorstaan;

> beschikkend over een waardescheppend potentieel.

De kandidaat-investeerders leveren fel strijd voor de 
“goede producten”. Befimmo kan daarom “hogerop” 
posities innemen en daarbij bepaalde commerciali-
seringsrisico’s nemen (bv. wat betreft de bezetting 
van gebouwen die reeds vóór de volledige afwerking 
werden verworven). Befimmo kan in voorkomend 
geval ook partnerships aangaan met vastgoedpromo-
toren of aannemers om de realisatierisico’s (kosten, 
termijn, kwaliteit) te dekken. Befimmo kan overigens 
ook partnerships vormen met derden indien de grootte 
van bepaalde vastgoedtransacties zijn eigen investe-
ringscapaciteit overtreft.

Befimmo’s basisspecialisatie is investeren in kwaliteits-
volle kantoorgebouwen in de Brusselse CBD. Gezien 
de trend naar een progressieve verdwijning van het 
wisselkoersrisico en de harmonisering in de Europese 
wetgevingen, kan Befimmo op het gepaste moment 

(1) Vroegere Shell Building.
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(1)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de expertisewaarden («beleggings-
waarde») per 30 september 2005. Er is bij het opstellen van deze grafieken geen 
rekening gehouden met de vastgoedcertificaten.

(2)  Er wordt rekening gehouden met de bouwdatum van het gebouw of met de datum van 
de renovatie, als de investeringskosten voor deze renovatie > of = 250 €/m2 bedragen.

(3) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de oppervlaktes van de gebouwen.
(4)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende huur op 30 september 

2005.

De gebouwen Borschette en Charleroi zijn hierin niet opgenomen.

OUDERDOM VAN DE GEBOUWEN(2)(3)

GEOGRAFISCHE VERDELING(1)

HUURDERS(4)
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echter ook interesse tonen in nieuwe investeringsper-
spectieven buiten zijn Brusselse “home market”.

Befimmo stelt ook belang in investeringsprojecten 
met een veeleer financieel profiel die hun verwerver 
een lange en regelmatige stroom van solide cashflow 
opleveren.

De portefeuille
Op 30 september 2005 bedroeg de waarde van de 
vastgoedportefeuille(1) 1 091,2 miljoen € (“beleg-
gingswaarde”). Deze waarde is vergelijkbaar met de 
1 129,0 miljoen € bij aanvang van het boekjaar. Het 
verschil vloeit voort:
>  enerzijds uit de desinvesteringen die in de loop van 

het boekjaar plaatsvonden voor een bedrag van 
39,1 miljoen €. Deze desinvesteringen betreffen 
vooral het Conferentiecentrum Albert Borschette 
in de Leopoldwijk, in gebruik door de Europese 
Commissie, en de overdracht van een gedeelte van 
de portefeuille aan vastgoedcertificaten.

>  anderzijds uit een algemene verhoging van de alge-
mene waarde voor een bedrag van 1,3 miljoen €.

Investeringen en desinvesteringen niet meegerekend, 
blijft de waarde van de portefeuille in het algemeen 
stabiel. Ze stijgt zelfs lichtjes (+0,11%). We herinneren 
eraan dat de jaarbegroting rekening hield met een daling 
met 0,1% (jaarverslag 2004) over het hele boekjaar.

De tabel hiernaast toont per kwartaal de evolutie van 
de waarden en hun variatie over de laatste twaalf 
maanden, investeringen niet meegerekend.

In het CBD zijn de waarden gemiddeld met 1,20% 
gestegen terwijl ze gedecentraliseerd en in de rand 
met respectievelijk 2,44% en 1,39% daalden. De 
CBD-waarden, die sneller dan voorzien stegen, 
hebben de waardedalingen in de rand en gedecentra-
liseerd gecompenseerd.

De bezettingsgraad is tijdens het boekjaar duidelijk 
gestegen, van 91,4% op 30 september 2004 naar 
92,8% op 30 september 2005, en dit ondanks de over-
dracht van het Borschettecentrum aan de Europese 
Commissie. Bij een constante perimeter zou deze 
93,1% bedragen hebben, of een stijging met bijna 2%. 
Dit is een eerste resultaat van de prioriteit die Befimmo 
toekent aan klantenbinding en aan het zoeken naar 
nieuwe huurders.

(1)  De huidige regels verplichten ons om zowel de liquidatiewaarde als de aankoopwaarde van de portefeuille te vermelden. Deze laatste wordt “beleg-
gingswaarde” genoemd. Ze omvat de variabele transactiekosten tot een maximum van 13%, kosten die een belegger zou moeten betalen als hij 
rechtstreeks in dat vastgoed zou hebben belegd. Bijgevolg zou, in de veronderstelling van een verkoop van de portefeuille tegen de expertisewaarde, 
de netto verkoopwaarde van de vastgoedbevak tussen 965,8 miljoen € en 1 091,2 miljoen € bedragen.

BEZETTINGSGRAAD BEFIMMO/MARKT (in %)
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(1)  Het Borschettegebouw is niet opge-
nomen in de gegevens van boekjaar 
2004/2005.

(2) Bij gelijke omvang.
(3)  Het handelspand in Charleroi is in 

deze gegevens niet opgenomen.
(4)  De verzekerde waarde is gelijk aan 

de vernieuwbouwwaarde (zonder 
grond).

(5)  Het is niet in het belang van de 
aandeelhouder om de expertise-
waarden van elk gebouw apart te 
vermelden. 

(6)  De expertisewaarde wordt bepaald 
“beleggingswaarde”, waarin de 
variabele transactiekosten zijn opge-
nomen en met een maximum van 
13%, de kosten die een belegger 
moet betalen als hij direct in vastgoed 
belegt. 

(7)  De bezettingsgraad wordt berekend 
als de verhouding tussen de huidige 
huur en die zelfde huur, verhoogd 
met de geschatte huurwaarde van 
de niet-bezette verhuurlocaties. Bij 
constante portefeuilleomvang zou 
de bezettingsgraad 93,1% bedra-
gen hebben.

(8)  Het rendement van de vastgoed-
portefeuille wordt berekend als 
de verhouding tussen de huidige 
huurprijzen verhoogd met de huur-
waarde van de niet-bezette verhuur-
locaties en de geschatte waarde.

(9)  De percentages met betrekking tot 
de verdeling van de portefeuille zijn 
uitgedrukt op basis van de experti-
sewaarden (“beleggingswaarde”) op 
30 september. Ze slaan enkel op de 
rechtstreeks gehouden onroerende 
goederen.
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EVOLUTIE VAN DE WAARDEN (op 30.09 – in miljoen €)

2003 2004 2005(1) ∆ 12 maanden(2)

Gebouwen
Kantoren

Centrum (CBD)
Gedecentraliseerd
Rand
Andere

Semi-industrieel
Handelsgebouwen
Vastgoedcertificaten
Totaal vastgoedportefeuille

Totaal vastgoedportefeuille na 30.09.05(3)

OVERZICHT VAN DE PANDEN IN PORTEFEUILLE PER TYPE, PER AARD (op 30.09 – in duizend €)(1)

OPBRENGSTEIGENDOMMEN OPPERVLAKTE (m²)
VERZEKERDE 

WAARDE(4)
EXPERTISE- 
WAARDE(5)(6)

HUUR 
PER JAAR

Kantoren
Centrum (CBD)
Gedecentraliseerd
Rand
Andere

Totaal kantoren
Semi-industrieel
Handelsgebouwen
Totaal vastgoedportefeuille

Totaal vastgoedportefeuille na 30.09.05(3)

EVOLUTIE VAN HET RENDEMENT VAN DE PORTEFEUILLE (op 30.09 – in duizend €)

2001 2002 2003 2004 2005(1)

Totale oppervlakte (m²)
Inventariswaarde

Vastgoedportefeuille
Vastgoedcertificaten

Globaal patrimonium
Bezettingsgraad(7)

Rendement(8) 

vastgoedportefeuille
Verdeling(9)

m² kantoren
m² semi-industriële gebouwen
m² handelsgebouwen
% kantoren
% semi-industriële gebouwen
% handelsgebouwen

1 054,5 1 125,3 1 089,8(1) +0,1%(2)

1 021,6 1 092,6 1 056,9(1) +0,1%(2)

642,4 712,2 683,4(1) +1,2%(2)

156,4 151,2 147,5(1) -2,4%(2)

206,5 213,2 210,2(1) -1,4%(2)

16,3 16,0 15,8(1) -1,8%(2)

27,5 27,2 27,2(1) 0,0%(2)

5,4 5,5 5,6(1) +2,9%(2)

10,1 3,7 1,4(1) -1,1%(2)

1 064,6 1 129,0 1 091,2(1) +0,1%(2)

- - 1 085,6(1) -(2)

279 310 610 083 683 403 48 733
61 410 151 034 147 543 9 985

117 559 200 790 210 224 14 648
15 119 21 755 15 767 2 050

473 398 983 662 1 056 937 75 416
49 639 30 762 27 220 1 814

2 296 1 882 5 640 475
525 333 1 016 306 1 089 797 77 705

523 037 1 014 424 1 084 157 77 230

339 935 527 842 527 842 541 842 525 333(1)

621 208 1 064 818 1 054 527 1 125 313 1 089 797(1)

7 646 9 384 10 069 3 693 1 428(1)

628 854 1 074 202 1 064 596 1 129 005 1 091 225(1)

96,2% 95,9% 94,7% 91,4% 92,8%(1)

7,64% 7,71% 7,86% 7,87% 7,71%(1)

288 040 475 947 475 947 489 947 473 398(1)

49 599 49 599 49 599 49 599 49 639(1)

2 296 2 296 2 296 2 296 2 296(1)

94% 96% 96% 97,1% 97,0%(1)

5% 3% 3% 2,4% 2,5%(1)

1% 1% 1% 0,5% 0,5%(1)
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SAMENVATTING VAN DE VASTGOEDGEGEVENS VAN DE BEFIMMO-PORTEFEUILLE (op 30.09.05) 

OPBRENGSTEIGENDOMMEN

BOUWJAAR/
JAAR VAN

RENOVATIE

VERHUUR-
BARE

OPPER-
VLAKTE

(m2)

INITIËLE
DUUR

VAN DE
CONTRAC-
TEN (jaren)

OPGEVRAAG-
DE HUREN

TIJDENS HET 
BOEKJAAR
(duizend €)

AANDEEL
PORTE-

FEUILLE(1) 
(%)

LOPENDE
HUREN

OP 30.09.05
 (duizend €) 

BEZETTINGS-
GRAAD

OP 30.09.05 
(%)

KANTOREN

Brussel stadscentrum
Central Gate*
Brederode 1
Uitbreiding Justitie + dan 15 jaar
Keizerin
Poelaert
Brederode 2
Keizer

Brussel Leopoldwijk
Jozef II
View Building
Wiertz
Schuman 3
Guimard
Schuman 11

Brussel Ruimte Noord
World Trade Center 
Noord Building 

Brussel gedecentraliseerd
La Plaine
Triomf I
Triomf II
Jean Dubrucq
Triomf III
Goemaere
Eudore Devroye
Terhulpsesteenweg 177

Brusselse rand
Ikaros Business Park(2) 1990 tot 2004
Media
Fountain Plaza
Planet 2
Eagle Building
Woluwe Garden B
Woluwe Garden D
Ocean House
Waterloo Office Park

Bergen
Jonquois 118
Peupliers 71 

TOTAAL KANTOREN* Vroegere Shell Building.

1997-2000 30 675 3/6/9 3 673 4,2%  3 219 72,9%
1990-2001 25 213 14 3 161 4,2% 3 217 100,0%

18 795 9 3 068 4,0%  3 102 100,0%
1997-2000 17 070 9/12/15/18 2 528 3,3%  2 582 100,0%

2001 14 146 18 2 899 3,8%  2 911 100,0%
1993 7 592 3 1 940 2,5%  1 946 98,7%

1997/2004 5 953 9 876 1,1%  876 100,0%
119 444 18 145 23,1% 17 853 93,6%

1994 12 831 27 3 498 4,6%  3 517 100,0%
2001 11 106 6/9 1 932 2,5%  1 952 100,0%
1996 10 857 3/6/9 2 549 3,5%  2 696 99,5%
2001 5 487 9 1 351 1,8%  1 419 100,0%
1997 5 357 3/6/9 1 148 1,5%  1 147 100,0%

2003-2004 5 176 6/9 390 1,0%  783 51,5%
50 814 10 868 14,9% 11 514 93,9%

1975/1998 66 326 24 11 043 15,6%  12 046 99,4%
1989 42 726 27 7 368 9,5%  7 321 100,0%

109 052 18 411 25,1% 19 367 99,6%

1995 15 933 12/18 3 480 4,2%  3 274 100,0%
1998 11 498 3/6/9 2 512 3,4%  2 589 100,0%
1998  9 257 9 426 1,6%  1 197 92,1%
1991 7 744 12,5 785 1,0%  797 100,0%
1993 6 974 3/6/9 669 1,2%  901 92,4%

1988/1998 6 966 3/6/9 490 1,0%  796 88,0%
1996 1 576 3/6/9 278 0,4%  275 100,0%
1970 1 462 3/6/9 195 0,2%  157 69,1%

61 410 8 835 12,9% 9 985 96,6%

41 185 3/6/9 3 740 5,7% 4 433 83,3%
1999 18 651 9 2 466 3,7%  2 888 100,0%
1991 16 690 3/6/9 1 585 2,0%  1 540 60,9%
1988 10 277 3/6/9 581 0,8%  619 52,0%
2000 8 712 6/9 1 207 1,7%  1 294 92,1%
1997 7 673 3/6/9 1 521 1,9%  1 471 90,2%
1994 7 673 3/6/9 1 250 1,6%  1 261 93,9%
1997 4 693 3/6/9 791 0,9%  701 100,0%
1992 2 005 6/9 407 0,6%  441 100,0%

117 559 13 548 19,0% 14 648 83,9%

2002  7 851 18 1 105 1,3%  1 029 100,0%
1976 7 268 9 1 109 1,3%  1 021 100,0%

15 119 2 214 2,7% 2 050 100,0%

473 398 72 019 97,7% 75 416  93,5%
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(1)  Het aandeel in de portefeuille is 
berekend op basis van de lopende 
huur op 30.09.2005.

(2)  Ikaros Business Park : de huurop-
pervlaktes omvatten de oppervlaktes 
van de gebouwen van fase IV die in 
toekomstige staat van afwerking 
werden aangekocht. De opper-
vlakte van gebouw H van fase IV van 
Ikaros (economisch nog ten laste 
van de verkoper) wordt echter niet 
meegeteld in de berekening van de 
bezettingsgraad.

(3)  Befimmo heeft in de loop van boek-
jaar 2004/2005 het Borschette-
gebouw overgedragen en een 
verkoopovereenkomst ondertekend 
voor het handelspand in Charleroi.

SAMENVATTING VAN DE VASTGOEDGEGEVENS VAN DE BEFIMMO-PORTEFEUILLE (op 30.09.05) 

OPBRENGSTEIGENDOMMEN

BOUWJAAR/
JAAR VAN

RENOVATIE

VERHUUR-
BARE

OPPER-
VLAKTE

(m2)

INITIËLE
DUUR

VAN DE
CONTRAC-
TEN (jaren)

OPGEVRAAG-
DE HUREN

TIJDENS HET 
BOEKJAAR
(duizend €)

AANDEEL
PORTE-

FEUILLE(1) 
(%)

LOPENDE
HUREN

OP 30.09.05
 (duizend €) 

BEZETTINGS-
GRAAD

OP 30.09.05 
(%)

SEMI-INDUSTRIEEL

Brussel Anderlecht
Bollinckxstraat 
Industrielaan 

Brusselse rand
Green Hill

Antwerpen
Kontich I 
Kontich II

TOTAAL SEMI-INDUSTRIEEL

TOTAAL OPBRENGST-
EIGENDOMMEN

Borschette (30.06.2005)(3)

Charleroi, rue de la Montagne(3) handelshuur

TOTAAL BIJ CONSTANTE 
PERIMETER

1980 8 100 3/6/9 282 0,7%  576 100,0%
1976  7 797 3/6/9 570 0,4%  305 94,1%

15 897 852 1,1% 881 97,9%

1986 7 218 3/6/9 196 0,3%  239 41,6%
7 218 196 0,3% 239 41,6%

1983 18 452 3/6/9 461 0,6%  450 59,4%
1990  8 072 3/6/9 279 0,3%  245 58,8%

26 524 740 0,9% 695 59,2%

49 639 1 788 2,3% 1 814 68,5%

523 037
  

73 806
 

100,0%
 

77 230
 

92,75%

1981 17 657 12/24 3 594 -  3 599 100,0%
1995 2 296 472 -  475 100,0%

542 990 77 872
 
-

 
 81 304 

 
93,09%
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Conclusies van de expert
BEFIMMO CVA
Parc Goemaere 

Waversesteenweg 1945
1160 BRUSSEL

26 oktober 2005
BEF/frs/38.954

Geachte heer,

Betreft: Schatting dd. 30 september 2005

Achtergrond

Befimmo heeft ons aangesteld om over te gaan tot de waardering van haar vastgoedpatrimonium per 30 september 2005, in het kader van de 
voorbereiding van haar financiële staten op deze datum.

Ons kantoor beschikt over voldoende kennis van de vastgoedmarkten waarin Befimmo actief is, alsook over de vereiste en erkende beroepskennis 
om deze waardering uit te voeren. We hebben onze opdracht volledig onafhankelijk uitgevoerd.

Zoals dat gebruikelijk is, hebben we onze opdracht uitgevoerd op basis van de door Befimmo verstrekte gegevens m.b.t. de huurstaat, de kosten 
en belastingen te dragen door de verhuurder, de uit te voeren werken, en ook alle andere factoren die de waarde van de gebouwen zouden kunnen 
beïnvloeden. Wij gaan ervan uit dat die inlichtingen juist en volledig zijn. Zoals expliciet omschreven in onze schattingsverslagen, omvatten deze geen 
enkel onderzoek naar de structurele en technische kwaliteit van de gebouwen, noch naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Befimmo is goed op de hoogte van het eventuele bestaan van deze risicofactoren en laat daarom voor de aankoop van elk gebouw een technisch 
en juridisch due diligence onderzoek uitvoeren.

Opinie

Wij bevestigen dat onze waardering werd uitgevoerd conform de nationale-en internationale normen en hun toepassingsprocedures, onder andere 
op het vlak van de schatting van Vastgoedbevaks. De waarde van het vastgoedpatrimonium van Befimmo die we geschat hebben is conform het 
concept van de juiste waarde (fair value) zoals gedefinieerd in de paragrafen 33 tot 46 van de internationale IAS 40 norm.

De juiste waarde wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden onder normale verkoopsvoorwaar-
den tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen.

Conform de IAS 40 norm, wordt de juiste waarde berekend zonder aftrek van de transactiekosten opgelopen tijdens het verkoopproces, voorzover 
de schatting van de juiste waarde van het vastgoedpatrimonium van Befimmo niet de bedoeling heeft de beslissing weer te geven om dit patrimo-
nium te verkopen. Bovendien houdt de juiste waarde geen rekening met de toekomstige investeringsuitgaven die het vastgoedpatrimonium zullen 
verbeteren, noch met de toekomstige voordelen verbonden aan deze uitgaven.

De verkoop van een gebouw is in theorie onderworpen aan overdrachtsrechten die geïnd worden door de Overheid. Het bedrag van dit recht hangt 
onder andere af van de overdrachtswijze, van het profiel van de koper en van de geografische ligging van het goed. De eerste twee voorwaarden en 
dus het te betalen bedrag van de rechten is pas gekend wanneer de verkoop afgesloten is. Uit een overzicht van vroegere overdrachten uitgevoerd 
door Befimmo blijkt dat, ofwel geen enkel recht betaald werd, ofwel de betaling van de rechten geen significante invloed had op de juiste waarde 
van het gebouw. Rekening houdend met deze vaststellingen en met de opmerking gemaakt in de vorige paragraaf, worden de overdrachtsrechten 
niet afgetrokken van de juiste waarde.

Onze schatting wordt uitgevoerd conform de IVS (International Valuation Standards) normen. Ze berust op de geactualiseerde waarde van de netto 
toekomstige huurprijzen van elk gebouw.

Het rendement hangt voornamelijk af van het gangbare rendement op de investeringsmarkt, rekening houdend met de ligging en de kwaliteit van 
het gebouw en van de huurder op het ogenblik van de waardering.

De toekomstige huurprijzen worden geschat op basis van de bestaande contractuele huurprijzen en van de verwachtingen op de vastgoedmarkt 
voor het desbetreffende gebouw in de toekomstige periodes.

Op basis van de opmerkingen uit de vorige paragrafen, bevestigen we dat de juiste waarde van het vastgoedpatrimonium van Befimmo op 
30 september 2005 1 089 797 000 € (EEN MILJARD NEGENENTACHTIG MILJOEN ZEVENHONDERD ZEVENENNEGENTIG DUIZEND EURO) bedraagt, inclusief de 
gebouwen die geschat zijn door Cushman & Wakefield Healey & Baker en CB Richard Ellis.

Op deze basis bedraagt het globaal rendement (zonder projecten en renovatiekosten) op de huidige huuropbrengst 7,16%. Het globaal rendement 
(inclusief de geschatte markthuurwaarde voor de leegstand) bedraagt 7,71%. De bezettingsgraad van het totale vastgoedpatrimonium bedraagt 
92,79%. De huidige huur voor de totale vastgoedportfolio (met uitzondering van projecten en renovaties) ligt gemiddeld 9,47% hoger dan de normale 
geschatte huurwaarde, hoofdzakelijk dankzij de gebouwen gelegen in de Noordwijk die op lange termijn verhuurd worden (tot minimum 2015).

De vastgoed portfolio met gelijkaardige grootte, inclusief de verkoop van het Borschette gebouw, zou een bezettingsgraad van 93,09% met een 
initieel rendement van 7,24% en een globaal rendement (inclusief markthuurwaarde op leegstand) van 7,78% hebben gehad.
Het patrimonium bestaat uit:

Brussel, 19 gemeenten* 77,11%

*  Waarvan 35,82% verhuurd op lange termijn 
aan de EC, de Citibank, de Vlaamse 
Regering, de Post, en de Regie der 
Gebouwen.

Periferie en satellietwijk van Brussel 19,53%

Antwerpen, Bergen, Charleroi 3,09%

Projecten, terreinen en gebouwen in renovatie 0,28%

TOTAAL 100%

Met de meeste hoogachting
Brussel, 26 oktober 2005 WINSSINGER & VENNOTEN NV 

 
 
 
 
  
 Benoît FORGEUR **  Philippe WINSSINGER **

 
** bvba, Gedelegeerd Bestuurder DTZ Partners NV.

WINSSINGER & ASSOCIES
Géomètres Experts Immobiliers



25

10  DE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
VAN HET BOEKJAAR

14 DE VASTGOEDMARKT
16  IDENTITEIT EN STRATEGIE 

VAN BEFIMMO
18 DE PORTEFEUILLE
24  CONCLUSIES VAN DE EXPERT
26  DE BRUSSELSE PORTEFEUILLE
40 FINANCIËLE RESULTATEN
43 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
43  GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING
44  VOORUITZICHTEN, DIVIDENDBELEID
46 IAS/IFRS NORMEN
52 HET BEFIMMO-AANDEEL
56  CORPORATE GOVERNANCE
64 VERPLICHTE VERMELDINGENMedia - Brusselse Rand. 

Gebouw uit 1999 met een oppervlakte van 18 651 m2. 
Architect: M. Jaspers & Partners
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De Brusselse portefeuille in detail

SINT AGATHA BERCHEM

Brussel

VORST

UKKEL

WATERMAAL-BOSVOORDE

OUDERGEM

SINT-PIETERS WOLUWE

GANSHOREN

WEMMEL

STROMBEEK-BEVER

MACHELEN

ZAVENTEM

DIEGEM

WOLUWE

EVERE

SCHAARBEEK

KRAAINEM

LINKEBEEK

BEERSEL

DROGENBOS

ITTERBEEK

LAEKEN
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  BRUSSEL STADSCENTRUM 

 1 Central Gate*

 2 Brederode 1 en 2

 3 Uitbreiding Justitie

 4 Keizerin

 5 Poelaert

 6 Keizer

    
  BRUSSEL LEOPOLDWIJK
 7 Jozef II

 8 View Building

 9 Wiertz

 10 Schuman 3 en 11

 11 Guimard

    
  BRUSSEL RUIMTE NOORD 

 12 World Trade Center

 13 Noord Building

    
  BRUSSEL GEDECENTRALISEERD 
 14 La Plaine

 15 Triomf I, II en III

 16 Jean Dubrucq

 17 Goemaere

 18 Eudore Devroye

 19 Terhulpsesteenweg 177

    
  BRUSSELSE RAND 
 20 Ikaros Business Park

 21 Media

 22 Fountain Plaza

 23 Planet 2

 24 Eagle Building 

 25 Woluwe Garden B en D

 26 Ocean House
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*  Vroegere Shell Building.
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Brussel 
stadscentrum

Central Gate*
Ravensteinstraat, 50-70/Cantersteen, 39-55
1000 Brussel
Oppervlakte: 30 675 m2

Jaar van renovatie: 1997-2000
Kantoren

Brederode 1
Brederodestraat, 9/11/13/13a,
Naamsestraat, 28/30/32/48/50/52,
Theresianenstraat, 14
1000 Brussel
Oppervlakte: 25 213 m2

Jaar van renovatie: 1990-2001
Kantoren

Architecten: J. Brunfaut en Art & Build (renovatie)

Uitbreiding Justitie
Vierarmenstraat, 13
1000 Brussel
Oppervlakte: 18 795 m2

Bouwjaar/jaar van renovatie: + dan 15 jaar
Kantoren

Architect: A. & J. Polak

Keizerin
Keizerinlaan, 17-19
1000 Brussel
Oppervlakte: 10 070 m2

Jaar van renovatie: 1997-2000
Kantoren

Architecten: L. M. J. R. Stynen & P. De Meyer

Architect: Alexis Dumont

*  Vroegere Shell Building.
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Jozef II
Jozef II-straat, 27
1000 Brussel
Oppervlakte: 12 831 m2

Bouwjaar: 1994
Kantoren

Architecten: CDG: Czyz, de Laveleye en Grochowski

Poelaert
Poelaertplein, 2-4
1000 Brussel
Oppervlakte: 14 146 m2

Bouwjaar: 2001
Kantoren

Architect: Cerau Architect Partners (renovatie)

Brederode 2
Brederodestraat, 2/4/6
Naamsestraat, 20/24/26
1000 Brussel
Oppervlakte: 7 592 m2

Bouwjaar: 1993
Kantoren

Architect: AUA

Keizer
Keizerslaan, 11
1000 Brussel
Oppervlakte: 5 953 m2

Jaar van renovatie: 1997-2004
Kantoren

Brussel 
Leopoldwijk



30

View Building
Nijverheidsstraat 26-38
1040 Brussel
Oppervlakte: 11 106 m2

Jaar van renovatie: 2001
Kantoren

Wiertz
Wiertzstraat, 30-50
1050 Brussel
Oppervlakte: 10 857 m2

Bouwjaar: 1996
Kantoren

Architect: Aldo Sanguinetti

Schuman 3
Schumanplein, 2-4a en
Froissartstraat, 141a-143
1040 Brussel
Oppervlakte: 5 487 m2

Jaar van renovatie: 2001
Kantoren

Architect: Assar CV (renovatie)

Guimard
Guimardstraat, 9
Handelsstraat, 87-91
1040 Brussel
Oppervlakte: 5 357 m2

Jaar van renovatie: 1997
Kantoren

Architect: ARIES (renovatie)

Architecten: J. Cuisinier en Art & Build (renovatie)
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Brussel 
Gedecen-
traliseerd

Schuman 11
Schumanplein, 11
1040 Brussel
Oppervlakte: 5 176 m2

Jaar van renovatie: 2003-2004
Kantoren

Architect: Assar CV (renovatie)

World Trade Center
Koning Albert II-laan, 30
1000 Brussel
Oppervlakte: 66 326 m2

Bouwjaar/jaar van renovatie: 1975/1998
Kantoren

Architecten: C. Emery (1970), 
Structures, A. & J. Polak en R. Stapels

Noord Building
Koning Albert II-laan, 156/1
1000 Brussel
Oppervlakte: 42 726 m2

Bouwjaar: 1989
Kantoren

Architecten: Jaspers (Jaspers-Delhaise) + Vander Elst  
(Vander Elst - Polak - Stapels - Fuyen - Bontinck)

La Plaine
Generaal Jacqueslaan, 263G
1050 Brussel
Oppervlakte: 15 933 m2

Bouwjaar: 1995
Kantoren

Architect: H. Montois

Brussel 
Ruimte 
Noord
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Triomf II
Arnaud Fraiteurlaan, 15-23
1050 Brussel
Oppervlakte: 9 257 m2

Bouwjaar: 1998
Kantoren

Triomf III
Arnaud Fraiteurlaan, 25-27
1050 Brussel
Oppervlakte: 6 974 m2

Bouwjaar: 1993
Kantoren

Jean Dubrucq
Jean Dubrucqlaan, 175 b 1
1080 Brussel
Oppervlakte: 7 744 m2

Jaar van renovatie: 1991
Kantoren

Triomf I
Arnaud Fraiteurlaan, 15-23
1050 Brussel
Oppervlakte: 11 498 m2

Bouwjaar: 1998
Kantoren

Architect: A + U

Architect: Bureau Marijnissen & Associés bvba

Architect: Philippe Samyn
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Goemaere
Waversesteenweg, 1945
1160 Brussel
Oppervlakte: 6 966 m2

Bouwjaar/jaar van renovatie: 1988/1998
Kantoren

Eudore Devroye
Pater Eudore Devroyestraat, 245
1150 Brussel
Oppervlakte: 1 576 m2

Jaar van renovatie: 1996
Kantoren

Terhulpsesteenweg 177
Terhulpsesteenweg, 177
1170 Brussel
Oppervlakte: 1 462 m2

Bouwjaar: 1970
Kantoren

Ikaros Business Park – Fase I
Ikaroslaan 1/3; 5/7; 9/11; 13/15; 2/4; 6/8
1930 Zaventem
Oppervlakte: 9 626 m2

Bouwjaar: 1989-1990
Kantoren

Brusselse 
Rand

Architect: Assar CV

Architecten: Baudouin Courtens et Associés bvba (renovatie)

Architect: Paul Becker sprl
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Ikaros Business Park – Fase III
Ikaroslaan 10/12; 14; 18; 20; 24; 28
1930 Zaventem
Oppervlakte: 9 670 m2

Bouwjaar: 1999-2000
Kantoren

Fountain Plaza
Belgicastraat, 1/3/5/7
1930 Zaventem
Oppervlakte: 16 690 m2

Bouwjaar: 1991
Kantoren

Media
Medialaan, 50
1800 Vilvoorde
Oppervlakte: 18 651 m2

Bouwjaar: 1999
Kantoren

Ikaros Business Park – Fase IV
Ikaroslaan 33; 37; 41; 45; 49; 53; 57; 61
1930 Zaventem
Oppervlakte: 17 150 m2

Bouwjaar: 2001 tot 2004
Kantoren

Architect: I.T.H. Monsieur Mossoux

Architect: M. Jaspers & Partners

Architecten: M & J-M Jaspers - J. Eyers & Partners

Architect: Gillis Design

Ikaros Business Park – Fase II
Ikaroslaan 17/19; 21/23; 25/27
1930 Zaventem
Oppervlakte: 4 739 m2

Bouwjaar: 1992
Kantoren

Architect: Paul Becker sprl
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Planet II
Leuvensesteenweg, 542
1930 Zaventem
Oppervlakte: 10 277 m2

Bouwjaar: 1988
Kantoren

Eagle Building
Kouterveldstraat, 20
1831 Diegem
Oppervlakte: 8 712 m2

Bouwjaar: 2000
Kantoren

Woluwe Garden B
Woluwelaan, 28
1932 Zaventem
Oppervlakte: 7 673 m2

Bouwjaar: 1997
Kantoren

Woluwe Garden D
Woluwelaan, 24
1932 Zaventem
Oppervlakte: 7 673 m2

Bouwjaar: 1994
Kantoren

Architect: Lemaire Pierre

Architect: Ryckaerts & Partners

Architect: M & C Marijnissen

Architect: M & C Marijnissen
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Bergen I (Joncquois)
Rue du Joncquois, 118
7000 Bergen
Oppervlakte: 7 851 m2

Jaar van renovatie: 2002
Kantoren

Bergen II (Peupliers)
Digue des Peupliers, 71
7000 Bergen
Oppervlakte: 7 268 m2

Bouwjaar: 1976
Kantoren

Anderlecht II
Bollincksstraat, 26-32
1070 Anderlecht
Oppervlakte: 8 100 m2

Bouwjaar: 1980
Semi-industrieel

Waterloo Office Park
Gebouw A, Drève de Richelle, 161
1410 Waterloo
Oppervlakte: 2 005 m2

Bouwjaar: 1992
Kantoren

Brussel 
Anderlecht

Architecten: André Louis Blot en Louis Henri Sorée

Architecten: Van Severen & Van Den Broeck

Architecten: André Louis Blot - Jacques Shreder - 
Louis Henri Sorée

Architect: Cerau Architect Partners

Bergen

Ocean House
Belgicastraat, 17
1930 Zaventem
Oppervlakte: 4 693 m2

Bouwjaar: 1997
Kantoren

Architect: Assar CV
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Anderlecht I
Industrielaan, 101/113
1070 Anderlecht
Oppervlakte: 7 797 m2

Bouwjaar: 1976
Semi-industrieel

Architect: P.L. Hanotte

Green Hill
Hoge Wei en Hermesstraat
1930 Zaventem
Oppervlakte: 7 218 m2

Bouwjaar: 1986
Semi-industrieel

Kontich I
Prins Boudewijnlaan, 9
2550 Kontich
Oppervlakte: 18 452 m2

Bouwjaar: 1983
Semi-industrieel

Kontich II
Prins Boudewijnlaan, 17
2550 Kontich
Oppervlakte: 8 072 m2

Bouwjaar: 1990
Semi-industrieel

Architect: Jean-Pierre Beyls

Architect: Posson-Donck

Architect: Luc van Hooreweder

Antwerpen

Brusselse 
Rand
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La Plaine - 

Brussel 
gedecentraliseerd. 

Gebouwd 
en opgenomen 

in de portefeuille 
in 1995, 

met een totale 
oppervlakte 

van 15 933 m2.
Architect: H. Montois

  
View Building - 

Brussel 
Leopoldwijk. 

Gerenoveerd in 
2001, met een 

totale oppervlakte 
van 11 106 m2.

Architecten: 
J. Cuisinier en Art 
& Build (renovatie)
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Befimmo wil een 
eigenaar zijn die tijd 
heeft voor zijn klanten, 
die een luisterend 
oor heeft en die 
oplossingen zoekt.
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Financiële resultaten

(op 30.09 - in duizend € - na bestemming)

BALANS 2003 2004 2005
Activa
Waarde van de vastgoedportefeuille
Waarde van de vastgoedcertificaten
Andere activa
Totaal der Activa

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar

Financiële schulden
Handelsschulden
Overige schulden

Overlopende rekeningen
Totaal der Passiva

Kerncijfers
Schuldratio (%)
Return op eigen vermogen (%)
Beurskoers per 30.09 (€)
Netto actief per aandeel (na bestemming) (€)

RESULTAAT 2003 2004 2005
+ Bruto huren en bijdragen
+ Coupons van certificaten
= Onroerende inkomsten
- Netto vastgoedkosten
- Werkingskosten
= Operationele cashflow
- Netto financieel resultaat
- Belastingen
= Netto courante cashflow
+ Gerealiseerde meerwaarde op vastgoedportefeuille(1)

- Uitzonderlijke kosten(2)

= Netto cashflow 
- Non-cash werkingskosten(3)

+ Terugnames van voorzieningen en andere passiva(4)

- Afschrijvingen instrumenten voor renteriscodekking
-  Variatie in marktwaarde van de portefeuille opgenomen in 

de resultaten (niet-gerealiseerde latente minderwaarden)
= Resultaat na belastingen

Kerncijfers
Netto cashflow per aandeel (€)
Winst per aandeel (€)
Return per aandeel (€)(5)

Bruto dividend per aandeel (€)
Netto dividend per aandeel (€)
Uitkeringspercentage(6)

(1)  2004: meerwaarde op de verkoop 
van een gedeelte van de porte-
feuille van vastgoedcertificaten 
2005: meerwaarde op de verkoop 
van het Borschettegebouw en 
een gedeelte van de portefeuille 
van vastgoedcertificaten.

(2)  2004: kosten voor het opzet-
ten van een nieuw gesyndiceerd 
krediet.

(3)  Waardeverminderingen / overna-
mes van waardeverminderingen 
op vorderingen en afschrijvingen 
op meubilair en voertuigen.

(4)  2005: waarvan 2,351 miljoen € 
terugnames van algemene voor-
zieningen voor werken.

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

(6)  Het uitkeringspercentage wordt 
berekend op basis van de netto 
opbrengst, conform artikel 62 van 
het Koninklijk Besluit van 10 april 
1995 betreffende de vastgoed-
bevaks.

1 054 527 1 125 312 1 089 797
10 069 3 693 1 428
37 592 23 250 24 493

1 102 188 1 152 255 1 115 718

601 294 603 797 623 337
2 351 2 351 -

117 668 186 829 116 901
375 489 353 661 370 648
304 901 283 263 297 525

22 499 19 645 17 948
48 089 50 753 55 175

5 386 5 617 4 832
1 102 188 1 152 255 1 115 718

44,7 46,9 43,7
6,5 7,9 11,0

69,80 76,50 87,50
61,39 61,65 63,64

77 561 78 265 77 872
736 260 236

78 297 78 525 78 108
-4 211 -5 584 -6 436
-5 496 -6 248 -5 969
68 590 66 693 65 703

-15 782 -15 172 -15 135
-96 -652 -670

52 712 50 869 49 898
- 2 595 13 841
- -957 -277

52 712 52 507 63 463
-120 -154 -211

- - 2 904
- -36 -235

-7 477 -8 396 -9 430
45 115 43 921 56 490

5,38 5,36 6,48
4,61 4,48 5,77
4,01 4,88 6,79
4,45 4,62 4,80
3,78 3,93 4,08

82,8% 91,1% 89,5%
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Toelichting bij de resultaten
In zijn persbericht van 17 november 2004, waarmee 
de resultaten van boekjaar 2004 werden meegedeeld, 
voorspelde Befimmo dat “boekjaar 2005 een jaar 
van consolidatie zou moeten zijn, waarin – als alles 
ongewijzigd blijft – de operationele cashflow een lichte 
daling van 4% zal vertonen”.
De resultaten van 2005 hebben deze voorspelling 
ruimschoots overtroffen hoewel de huurmarkt moeilijk 
blijft door het uitblijven van economische heropleving.
De operationele cashflow (vóór financieel resultaat 
en belastingen) van het boekjaar bedraagt namelijk 
65,7 miljoen € tegen 66,7 miljoen € vorig jaar. Deze 
daling met 1,5% is beduidend beter dan de begrote 
daling met 4%. Deze beter dan verwachte prestatie, 
ondanks de afwezigheid van enige nieuwe investering, 
is het gevolg van een beter dan verwacht bedrijfsre-
sultaat van de gebouwen en de lager dan begrote 
algemene kosten.
In vergelijking met vorig boekjaar resulteert de daling 
van de operationele cashflow uit de combinatie van de 
volgende elementen:

>  de huurbedragen daalden met 0,5%, vooral door 
tijdelijke huurtoegevingen om bepaalde huurders in 
gedecentraliseerde zones en in de rand, waarvan 
het huurcontract ten einde liep, toch in de klanten-
portefeuille te houden.

>  de netto vastgoedkosten bedragen 6,4 miljoen € 
tegen 5,6 miljoen € vorig jaar. Deze stijging volgt 
op de stijging van de kosten die de eigenaar blijft 
dragen voor oppervlakken die in de loop van het 
boekjaar vrijkwamen;

>  de werkingskosten daalden met 4,5% door de 
vermindering van de studiekosten voor nieuwe 
projecten.

Het netto financieel resultaat (incl. afschrijving 
van instrumenten voor dekking van renterisico’s) 
bedraagt -15,37 miljoen €. Dat is 0,16 miljoen € meer 
dan vorig jaar. Deze stijging volgt uit de financiering 
van het Poelaert-gebouw over 12 maanden tegenover 
9 maanden in vorig boekjaar, en uit de stijging van de 
kosten voor dekking van renterisico’s.
De gemiddelde financieringskostprijs voor leningen 
is tijdens dit boekjaar gestegen tot 3,25% (marges, 
kosten voor dekking van renterisico’s en reserve-

(1)  Waardeverminderingen op vorde-
ringen en afschrijvingen op meu-
bilair en voertuigen.

(2)  Kosten voor de opzet van een 
nieuw gesyndiceerd krediet.

(3)  Waarvan 2,351 miljoen € terugna-
mes van algemene provisies voor 
werken.

De volgende tabel werd opgesteld met het doel de resultaten te vergelijken met die van andere vastgoedbe-
vaks die hun rekeningen voorstellen in een vorm die afwijkt van het stelsel van het KB van april 1995.

WERKINGSRESULTAAT (in duizend €)

 2003 2004(2) 2005(3)

+ Bruto huren en bijdragen
+ Coupons van certificaten
- Netto vastgoedkosten
- Werkingskosten
- Non-cash werkingskosten(1)

= Bedrijfsresultaat

- Netto financieel resultaat
- Belastingen

= Werkingsresultaat

+  Gerealiseerde meerwaarden op vastgoedportefeuille
-  Tegenboeking van latente meerwaarden op overgedragen activa
+/-  Variatie in marktwaarde 

(niet-gerealiseerde latente minder- of meerwaarden) 
+/- Resultaat op portefeuille
+/- Netto uitzonderlijk resultaat

= Resultaat over de periode (afwijkend schema)

+/-  Overdracht naar herwaarderingsmeerwaarde (eigen vermogen), waaronder 
•  Tegenboeking van latente meerwaarden op gerealiseerde activa
•  Variatie in marktwaarde (niet-gerealiseerde latente meerwaarden)

= Netto boekhoudkundig resultaat

 
77 561 78 265(2) 77 872(3)

736 260(2) 236(3)

-4 211 -5 584(2) -6 436(3)

-5 496 -6 248(2) -5 969(3)

-120 -154(2) -211(3)

68 470 66 539(2) 65 492(3)

-15 782 -15 208(2) -15 370(3)

-96 -652(2) -670(3)

52 593 50 679(2) 49 452(3)

- 2 595(2) 13 841(3)

- -2 609(2) -655(3)

-13 340 -1 921(2) 1 288(3)

-13 340 -1 935(2) 14 474(3)

- -957(2) 2 627(3)

39 253 47 787(2) 66 553(3)

 
- 2 609(2) 655(3)

5 862 -6 475(2) -10 718(3)

45 115 43 921(2) 56 490(3)
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regels van het KB van 10 april 1995. Hieruit volgt 
dat alleen de werkelijk gerealiseerde meerwaarden in 
de resultatenrekening verschijnen, terwijl de latente 
meer- en minderwaarden worden weergegeven in 
het eigen vermogen, met uitzondering van latente 
minderwaarden indien de expertisewaarde onder de 
aankoopwaarde zakt.
Op 30 september 2005 bedraagt de netto actiefwaarde 
vóór resultaatbestemming 670,35 miljoen €, tegenover 
603,8 miljoen € na bestemming bij het begin van het 
boekjaar.
Het bruto dividend vertegenwoordigt 89,5% van de 
netto opbrengst van het boekjaar, zoals bepaald door 
het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 betreffende de 
vastgoedbevaks.
De netto actiefwaarde bedraagt, na bestemming, 
63,64 € per aandeel. De return van het boekjaar 
bedraagt dus 6,79 € per aandeel, of 11,0% van het 
netto actief van het begin van het boekjaar.

Structuur van de schuldenlast 
en dekking van de rentevoetrisico’s
Rekening houdend met de historisch lage rentevoeten 
heeft Befimmo sinds 2002 geopteerd voor een financie-
ringsbeleid dat hoofdzakelijk op vlottende rentevoeten 
steunt. Op 30 september 2005 bedroeg de financiële 
schuld 413,2 miljoen €, waarvan 80% leningen met 
vlottende rentevoeten. Deze strategie liet toe maxi-
maal te profiteren van de daling van de kortlopende 
rentevoeten. De gemiddelde financieringskostprijs 
voor leningen bedraagt dit boekjaar 3,25% (marges 
en kosten voor dekking van renterisico’s inbegrepen) 
tegenover 3,20% in het vorige boekjaar.
Parallel met dit beleid van vlottende rentevoeten heeft 
Befimmo een beleid van dekking van rentevoetrisico’s 
ingevoerd, hoofdzakelijk steunend op de aankoop van 
“CAP”-opties. Het rentevoetrisico is vandaag gedekt 
tot einde 2008 voor een aandeel van de schuldenlast 
dat geleidelijk stijgt, van 74% op 30 september 2005 
naar 99% einde 2008. Het risico van rentevoetstijging 
werd tot 5% beperkt tegen 2008.
Op 30 september 2005 beschikte Befimmo over de 
volgende instrumenten voor dekking van de rente-
voetrisico’s:
>  een CAP-optie van 4% voor een bedrag van 

136 miljoen € tot einde juni 2006.
>  een collar met een CAP van 5,5% en een floor van 

3,5%, voor een bedrag van 87,5 miljoen € tot eind 
juni 2006.

>  een CAP-optie van 5% voor een bedrag van 
368 miljoen € van juli 2006 tot december 2008.

ringscommissies inbegrepen) tegenover 3,20% in het 
vorige boekjaar. De stijging van de financieringskosten 
volgt uit de stijging van de kosten voor dekking van 
renterisico’s.
Na financieel resultaat en belastingen bedraagt de 
netto courante cashflow 49,90 miljoen €, tegenover 
50,87 miljoen € voor het vorige boekjaar.
Rekening houdend met de meerwaarden op de 
verkoop van het Borschettecentrum (12,66 miljoen €) 
en op de verkoop van een gedeelte van de portefeuille 
aan vastgoedcertificaten (1,18 miljoen €) bedraagt de 
netto cashflow 63,46 miljoen €, of 6,48 € per aandeel 
(tegenover 52,51 miljoen €, respectievelijk 5,36 € per 
aandeel voor vorig boekjaar).
De provisies voor een bedrag van 2,35 miljoen € die Cibix 
indertijd had aangelegd voor latere werken aan gebou-
wen, werden in de loop van het boekjaar weer vrijgegeven 
omdat de handhaving ervan niet meer gerechtvaardigd 
was. Werken en reparaties aan gebouwen die – bij 
constante overige factoren – niet van aard zijn de waarde 
van de gebouwen te wijzigen, worden geïntegreerd in de 
provisies voor resultaten over drie jaar.
De netto winst van het boekjaar bedraagt 
56,49 miljoen € tegenover 43,92 miljoen € voor het 
vorige boekjaar.
De netto winst moet worden begrepen na verwerking 
van een waardevermindering van 9,4 miljoen € op 
bepaalde gebouwen, en dit hoewel de marktwaarde 
van de vastgoedportefeuille (zonder investeringen en 
desinvesteringen over deze periode) sinds het begin 
van het boekjaar in het algemeen lichtjes is gestegen 
met 1,3 miljoen €. Befimmo boekt de waardever-
schillen op zijn portefeuille immers strikt conform de 

In de loop van het 
boekjaar is het eigen 
vermogen bij het begin 
van het boekjaar als 
volgt geëvolueerd:

(in miljoen €)

Eigen vermogen begin 
boekjaar
Netto cashflow van het boekjaar
Waardevermindering opgenomen 
in de resultatenrekening
Terugname provisies en andere
non-cash-elementen
Winst over het boekjaar
Verschil portefeuillewaarde niet 
opgenomen in de resultaatrekening
Return over het boekjaar
Eigen vermogen einde boekjaar
vóór bestemming
Bruto dividend voorgesteld 
aan de Vergadering
Eigen vermogen einde boekjaar
Verschil eigen vermogen
na bestemming van de resultaten

603,80
63,46

-9,43

2,46
= 56,49

+ 10,06
= 66,55 +

= 670,35

- 47,01 -
= 623,34

= 19,54
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Bestemming 
van het resultaat

om een dividend uit te keren conform de verwachtin-
gen van het jaarverslag 2004.

Wij stellen u de volgende bestemming voor:

Over te dragen winst 75 722 354,57 €
Vergoeding van het kapitaal 47 012 289,60 €

Als u deze bestemming goedkeurt, zal het netto divi-
dend na afhouding van de roerende voorheffing 4,08 € 
(4,80 € bruto) bedragen voor alle 9 794 227 aandelen. 
Dit zal vanaf 20 december 2005 betaalbaar zijn tegen 
afgifte van coupon nr. 11, afgeknipt van de aandelen, 
aan de loketten van volgende banken:

> DEXIA BANK

> BANK ING BELGIË

> FORTIS BANK

Het voorgestelde bruto dividend ligt boven het vereiste 
minimum van 80% van de netto opbrengst, bepaald 
door artikel 62 van het KB van 10 april 1995, aange-
zien het uitkeringspercentage 89,5% bedraagt. Het 
voorgestelde bruto dividend vertegenwoordigt 83,2% 
van de winst van het boekjaar.

Het resultaat van het boekjaar bedraagt 56 489 902,36 €. 
Rekening houdend met het overgedragen resultaat 
van vorig boekjaar, bedraagt de te bestemmen winst 
122 734 644,17 €.

Conform artikel 60 van het KB van 10 april 1995 betref-
fende de vastgoedbevaks, werden geen afschrijvingen 
uitgevoerd op de gebouwen.

Conform artikel 20 § 4 van de wet van 20 juli 2004 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer 
van beleggingsportefeuilles, werd geen dotatie aan de 
wettelijke reserve toegewezen.

Tijdens het boekjaar deed zich geen enkel feit voor 
dat de aanleg rechtvaardigde van voorzieningen in de 
zin van artikel 13 van de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding en de jaarrekeningen van bedrijven.

Conform het tot nu gevoerde uitkeringsbeleid zal de 
Zaakvoerder aan de Gewone Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders voorstellen een deel van de winst 
ten belope van 75 722 354,57 € over te dragen. 

De financiering van eventuele uitgaven als gevolg van 
de risico’s die eigen zijn aan de activiteit is dus bevei-
ligd, net zoals uiteraard de duurzaamheid van het 
uitkeringsbeleid.

De stijging van het dividend zou dit jaar, zoals vorig 
jaar, dus gelijk zijn aan 3,9%, of ruim boven de infla-
tie(1). Wij stellen inderdaad aan de Vergadering voor 

Gebeurtenissen 
na de afsluiting
Buiten het gewone beheer meldt de zaakvoerder dat zich geen bijzondere gebeurtenissen voordeden na de 
afsluiting van het boekjaar.

(1)  Stijging van de gezondheidsindex over 12 maanden (van september 2004 tot september 2005): 2,25%.
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Vooruitzichten, dividendbeleid

Befimmo handhaaft een strategie van maximalisering 
van zijn cashflows en waardecreatie.

De hierna in beeld gebrachte vooruitzichten voor de 
drie komende boekjaren steunen op de elementen die 
op 30 september 2005 bekend zijn. Deze verwach-
tingen verbinden Befimmo niet. Ze werden evenmin 
bekrachtigd door de commissaris-revisor. Of deze 
plannen concreet vorm krijgen hangt vooral af van de 
evolutie van de vastgoed- en financiële markten.

Ze steunen op de effectieve contracten waarover 
de vastgoedbevak vandaag beschikt. Hierin is reke-
ning gehouden met de perimeterwijziging als gevolg 
van de overdracht van het conferentiecentrum Albert 
Borschette en het pand in de rue de la Montagne 
te Charleroi. Alleen de investeringswerken die een 
minstens gelijke waardeverhoging opleveren voor het 
gebouw, worden op het actief gebracht.

Volgende hypotheses werden in acht genomen:

Wat de cashflows betreft:

04/05 05/06 06/07 07/08

gerealiseerd hypotheses

Stijging van 
gezondheidsindex 2,25% 2% 2% 2%
Gemiddelde 
bezettingsgraad* 89,8% 91,9% 92,7% 93,7%
Rentevoeten Euribor 
3 maanden 2,1% 2,5% 2,7% 3,0%

Wat de waarde van de gebouwen betreft, steunt de 
hypothese van stabiliteit bij ongewijzigde perimeter op 
de ervaring van de vorige boekjaren en op de momen-
teel beschikbare informatie.

Wat de investeringsprojecten betreft, zal Befimmo alle 
kansen grijpen die duurzame vooruitzichten bieden 
inzake waardecreatie voor zijn aandeelhouders, en 
blijft zijn rendementsdoelstellingen respecteren.

Dit is mogelijk op twee manieren:

>  regelmatige, geleidelijke interne groei door recht-
streekse en onrechtstreekse acquisities, afhankelijk 
van het schuldvermogen van Befimmo;

>  gerichte externe groei door fusie met andere vast-
goedportefeuilles, afhankelijk van de kansen.

Befimmo wil idealiter zijn investeringsvermogen 
zodanig benutten dat de schuldratio over een boek-
jaar gemiddeld 47% bedraagt, tegenover de huidige 
44%. Bij interne groei zou een in dit stadium theore-
tische investering van 100 miljoen € tegemoetkomen 
aan deze doelstelling en het resultaat per aandeel 
op jaarbasis met 0,30 € verhogen. De vooruitzich-
ten werden echter bij constante perimeter opgesteld 
en houden dus geen rekening met eventuele nieuwe 
investeringen.

In de vooruitzichten is evenmin een externe groei 
opgenomen.

Dividendbeleid

Op basis van de hoger ontwikkelde hypotheses tonen 
de vooruitzichten dat de dividenden de komende 
boekjaren het niveau van de netto cashflows zullen 
aanhouden. Indien de realiteit minder gunstig zou 
zijn dan de hypothese, zou dit in voorkomend geval 
punctueel kunnen leiden tot een jaardividend dat de 
cashflow overtreft. Deze toestand volgt zowel uit de 
wijziging van de perimeter (overdracht met meerwaarde 
van de gebouwen Borschette en rue de la Montagne) 
als uit de aanhoudende economische crisis.

Befimmo zal de komende jaren zijn inspanningen 
voortzetten om nieuwe investeringen uit te voeren die 
voordelig zijn voor de aandeelhouders en zijn inves-
teringsvermogen dus gebruiken om de sterkte van 
zijn dividend veilig te stellen. Indien deze plannen niet 
zouden worden verwezenlijkt, zou de meerwaarde die 
werd gerealiseerd op het Borschettegebouw en die 
dit jaar in de reserves werd opgenomen, eventueel 
kunnen dienen om de voorspelde dividenden veilig te 
stellen.

Volgens deze vooruitzichten zou de groei van het divi-
dend 2,5% bedragen voor de komende boekjaren.

Befimmo meent dus in staat te zijn het in het verleden 
gevoerde beleid van gezonde dividendgroei te kunnen 
voortzetten.

*  De gemiddelde bezettingsgraad 
gedurende het boekjaar wordt 
berekend als de verhouding 
tussen de werkelijk bekomen 
inkomsten tijdens het boekjaar 
(omzet van het boekjaar) en 
diezelfde inkomsten, verhoogd 
met de geraamde huurinkomsten 
van de leegstaande oppervlakken 
tijdens de leegstandperiode.
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VOORUITZICHTEN (op 30.09 - in duizend €)

BALANS 2005 2006 2007 2008

Totaal der activa

Vastgoedportefeuille 

Andere activa

Totaal van het eigen vermogen

Totale schuldenlast

Schuldratio (%)

Intrinsieke waarde per aandeel (€)

RESULTATENREKENING 2005 2006 2007 2008

Inkomsten

Bruto huur en vergoedingen

Vastgoedcertificaten

Kosten

Netto vastgoedkosten

Netto werkingskosten

Non-cashkosten

Niet gerealiseerde minderwaarden

Belastingen

Netto financiële kosten

Netto uitzonderlijk resultaat 

Netto resultaat

Netto cashflow

Toevoeging aan reserve

Bruto dividend

GEGEVENS PER AANDEEL (in €) 2005 2006 2007 2008

Koers per 30 september

Intrinsieke waarde begin boekjaar

Intrinsieke waarde einde boekjaar

Netto cashflow

Netto courante cashflow

Netto resultaat

Bruto dividend

Netto dividend

Bruto rendement (%)

Return (%)

Globaal

Courant

Aantal aandelen

1 091 225 1 087 000 1 090 000 1 091 000

24 493 23 000 23 000 24 000

623 337 623 000 623 000 624 000

492 380 487 000 490 000 491 000

43,7% 43,4% 43,5% 43,6%

63,64 63,60 63,60 63,70

78 108 76 200 78 200 79 300

77 872 76 100 78 100 79 200

236 100 100 100

-38 085 -33 100 -31 400 -29 600

-6 436 -7 800 -6 600 -5 500

-5 969 -6 500 -6 400 -6 700

-211 -200 -200 -200

-9 430 -3 900 -3 200 -1 200

-670 -700 -700 -700

-15 369 -14 000 -14 300 -15 300

16 467 500 - -

56 490 43 600 46 800 49 700

63 463 48 300 51 300 52 200

9 478 -4 600 -2 600 -900

47 012 48 200 49 400 50 600

87,50 - - -

61,65 63,60 63,60 63,60

63,64 63,60 63,60 63,70

6,48 4,93 5,24 5,33

5,09 4,88 5,24 5,33

5,77 4,46 4,78 5,07

4,80 4,92 5,04 5,17

4,08 4,18 4,28 4,39

5,49% - - -

11,0% 7,6% 8,0% 8,2%

8,3% 7,5% 8,0% 8,2%

9 794 227 9 794 227 9 794 227 9 794 227
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Overgang naar het 
IFRS-referentiesysteem:
Toelichting

Context
Hoewel Befimmo CVA geen geconsolideerde reke-
ningen opstelt, zal het zijn financiële staten publiceren 
volgens zowel de Belgische normen als het IFRS-
referentiesysteem (International Financial Reporting 
Standards) zoals ingevoerd in de Europese Unie en 
dit vanaf het boekjaar dat eindigt op 30 september 
2006. Voor het boekjaar dat eindigt op 30 septem-
ber 2005 wordt vergelijkende informatie toegevoegd. 
Befimmo wil met deze beslissing de vergelijkbaarheid 
garanderen van de eigen rekeningen met die van 
andere vastgoedbevaks en genoteerde vastgoedven-
nootschappen die hun rekeningen op basis van de 
IFRS-normen zullen publiceren.

De overgangsprocedure van de financiële staten naar 
het IFRS-referentiesysteem is gestart. De verschil-
lende vereiste herbewerkingen tegenover de Belgische 
boekhoudkundige normen zijn geïdentificeerd. De 
voorliggende toelichting verduidelijkt de invloed van 
de IFRS-toepassing op het eigen vermogen op de 
overgangsdatum naar het IFRS-systeem (1 oktober 
2004) en bij de jaarafsluiting op 30 september 2005, 
evenals op de resultaten van het vergelijkende boek-
jaar 2004/2005. De rekeningen van het boekjaar 
dat op 30 september 2005 eindigt, werden naar de 
IFRS-normen geconverteerd bij wijze van vergelij-
kingsboekjaar. De balans en de resultatenrekening 
van dit vergelijkingsboekjaar werden eveneens opge-
nomen in deze toelichting.

Hierbij moet worden gepreciseerd dat deze informatie 
het voorwerp kan zijn van een beperkt aantal correc-
ties indien het IFRS-referentiesysteem zoals ingevoerd 
in de Europese Unie wijzigingen zou ondergaan 
tegen 30 september 2006. In dat geval zouden met 
terugwerkende kracht aanpassingen moeten worden 
doorgevoerd op de voorbereiding van de openingsba-
lans in IFRS, opgesteld op 1 oktober 2004. Bovendien 
zou Befimmo CVA, als het dit opportuun acht, kunnen 
beslissen te anticiperen op de toepassing van nieuwe 
IFRS-bepalingen.

In aanmerking genomen IFRS-opties
Opties voor eerste toepassing
Conform IFRS 1 – Eerste toepassing van de IFRS-
normen heeft Befimmo CVA gebruik gemaakt van de 
volgende vrijstellingen:

>  Hergroepering van ondernemingen: vrijstelling die 
bepaalt dat de acquisities van vóór de overgangs-
datum naar IFRS (30 september 2004) niet met 
terugwerkende kracht worden herverwerkt volgens 
IFRS 3 – Hergroeperingen van ondernemingen;

>  Voordelen van het personeel betreffende extralegaal 
pensioen: vrijstelling waardoor alle gecumuleerde 
actuariële winsten en verliezen op overgangsdatum 
naar IFRS worden vastgesteld als correctie van het 
eigen vermogen bij opening. Deze vrijstelling heeft 
echter geen invloed op de openingsbalans.

Optionele boekhoudkundige methodes
In sommige beperkte gevallen biedt het IFRS-referen-
tiesysteem een alternatief voor de boekhoudkundige 
verwerking. De belangrijkste boekhoudkundige metho-
des die Befimmo CVA in aanmerking heeft genomen, 
zijn:

>  De optie “reële waarde” zoals voorzien in IAS 39 – 
Financiële instrumenten: opname en waardering wordt 
gebruikt voor de vastgoedcertificaten. De veranderin-
gen van de reële waarde van de vastgoedcertificaten 
worden dus rechtstreeks in het resultaat geboekt.

>  De materiële vaste activa (IAS 16) worden 
gewaardeerd volgens het model van historische 
afschrijvingskosten.

>  De “corridor”-methode, gedefinieerd in IAS 19 – 
Personeelsvergoedingen, wordt gebruikt voor de 
actuariële winsten en verliezen die na de datum van 
de IFRS-overgang worden gegenereerd.

Geïdentificeerde herbewerkingen
De volgende tabel toont op basis van de hierboven 
gedefinieerde principes het eigen kapitaal en het half-
jaarresultaat van Befimmo CVA volgens de Belgische 
boekhoudkundige normen en volgens het IFRS-refe-
rentiesysteem.
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1. Afgeleide financiële instrumenten

Rekening houdend met de historisch lage rentevoeten 
heeft Befimmo sinds 2002 geopteerd voor een financie-
ringsbeleid dat hoofdzakelijk op vlottende rentevoeten 
steunt. Deze strategie liet toe maximaal te profiteren van 
de daling van de kortlopende rentevoeten. Parallel met 
deze financieringswijze zette Befimmo een beleid op 
voor dekking van het renterisico door de acquisitie van 
afgeleide financiële instrumenten (CAPS en collar).

In de Belgische boekhoudnormen worden deze 
instrumenten geboekt tegen de historische afschrij-
vingskosten.

Volgens de IFRS-normen moeten ze worden geboekt 
tegen hun reële waarde. De veranderingen in de reële 
waarde van de caps-contracten worden geboekt in een 
rubriek eigen kapitaal, specifiek voor de dekkingsinstru-
menten voor het effectieve gedeelte van de dekking, 
volgens de criteria van IAS 39 – Financiële instrumenten: 
opname en waardering. De veranderingen met betrek-
king tot het niet-effectieve gedeelte van de dekking 
worden direct in de resultatenrekening geboekt. Tijdens 
de periode waarin de gedekte transactie de resultaten-
rekening beïnvloedt, wordt het totale bedrag aan eigen 
kapitaal overgeheveld naar de resultatenrekening.

Wat zijn collar-contract aangaat, heeft Befimmo ervoor 
gekozen de boekhoudkundige verwerking aangaande 
de dekkingsinstrumenten niet in IFRS toe te passen. 
De (positieve en negatieve) veranderingen in de reële 
waarde van dit contract worden dus direct in de resul-
tatenrekening geboekt.

Op 1 oktober 2004 is de invloed van de overgang naar 
de IFRS-normen op het eigen kapitaal in de openings-
balans goed voor een vermindering met 3 238 787 €.

De invloed van deze correctie op het resultaat van 
het boekjaar 2004/2005 is een bijkomende last van 
118 529 €.

2. Herschikking van de latente meerwaarden 
op vastgoed

In de Belgische normen
>  worden de negatieve waardeveranderingen voor 

vastgoed (onder hun aankoopwaarde) in de resul-
tatenrekening geboekt;

>  worden de positieve waardeveranderingen voor 
vastgoed (boven hun aankoopwaarde) geboekt in 
het eigen vermogen, in een rubriek meerwaarden 
uit herwaarderingen van materiële vaste activa. 
Op 30 september 2004 stond in deze rubriek een 
bedrag van 212 226 917 € geboekt.

Conform de IFRS-normen worden zowel positieve als 
negatieve veranderingen van de reële waarde van vast-
goedbeleggingen rechtstreeks in de resultatenrekening 
geboekt. De rubriek meerwaarden uit herwaarderingen 
van materiële vaste activa moet dus integraal worden 
afgesloten via een transfer naar reserves binnen het 
eigen kapitaal in de openingsbalans.

Deze correctie heeft geen invloed op het totale bedrag 
van het eigen kapitaal in de openingsbalans.

Vanaf de datum van de IFRS-overgang worden alle 
positieve en negatieve waardeveranderingen van vast-

(in miljoen €)
NOOT EIGEN 

KAPITAAL
01.10.04

RESULTATEN
BOEKJAAR
2004/2005

ANDERE 
BEWEGINGEN

EIGEN 
KAPITAAL

EIGEN 
KAPITAAL

30.09.05

Belgisch referentiesysteem
IFRS-correcties
- Afgeleide instrumenten 1
- Latente meerwaarden op gebouwen 2
- Latente meerwaarden op vastgoedcertificaten 3
- Dividend 4
- Voorzieningen voor risico’s en lasten 5
- Kosten voor uitgifte van leningen 6
IFRS-referentiesysteem

603,8 56,5 -37,0 623,3

-3,2 -0,1 - -3,3
- 10,7 -10,7 -
- -0,7 0,7 -

45,3 - 1,7 47
2,3 -2,3 - -
0,9 -0,2 - 0,7

649,2 64,0 -45,3 667,9
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geboekt volgens de Belgische normen, in dit geval 
met een even groot bedrag. Het effect op het resultaat 
van boekjaar 2004/2005 is dus een opbrengstvermin-
dering van 655 246 €.

4. Herschikking van het voorgestelde 
dividend van het boekjaar

In de Belgische normen wordt het dividend dat de 
zaakvoerder voorstelt, op de dag van de afsluiting 
van het boekjaar, dus vóór de goedkeuring door 
de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, 
toegewezen aan een rubriek “andere schulden”.

Volgens de IFRS-normen moet het dividend van het 
boekjaar in het eigen kapitaal blijven tot de datum van 
goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering 
van de aandeelhouders.

De invloed van de overgang naar de IFRS-normen op 
het eigen kapitaal in de openingsbalans is een verho-
ging hiervan voor een bedrag van 45 283 897 €.

Deze verschillende boekhoudkundige verwerking beïn-
vloedt het resultaat van boekjaar 2004/2005 niet. Het 
dividend van boekjaar 2004/2005, voor een bedrag 
van 47 012 290 €, moet echter worden verplaatst van 
rubriek “andere schulden” naar rubriek “overgedragen 
resultaat” in het eigen kapitaal bij IFRS-afsluiting op 
30 september 2005.

5. Terugboeking van de voorzieningen voor 
andere risico’s en lasten

In IFRS moet de voorziening voor andere risico’s en 
lasten in de balans per 30 september 2004, opgesteld 
volgens Belgische normen, worden teruggeboekt 
omdat ze niet beantwoordt aan de boekhoudcriteria 
voor een voorziening in IFRS-normen.

De invloed van deze correctie op het eigen kapitaal in 
de openingsbalans is een verhoging hiervan voor een 
bedrag van 2 350 680 €.

In de Belgische normen werd deze voorziening voor 
risico’s en lasten in de loop van boekjaar 2004/2005 
teruggeboekt. In IFRS moet het resultaat van boekjaar 
2004/2005 geen rekening houden met deze terug-
boeking, aangezien de voorziening werd opgenomen 
in het eigen kapitaal in de openingsbalans.

goed geboekt in de resultatenrekening. De invloed op 
het resultaat van het boekjaar 2004/2005 is een extra 
opbrengst van 10 718 391 € die overeenkomt met de 
stijgingen van de reële waarde van het beleggings-
vastgoed die volgens de Belgische normen tijdens 
het boekjaar rechtstreeks in het eigen kapitaal werden 
geboekt.

3. Herschikking van de latente meerwaarden 
op de vastgoedcertificaten

In de Belgische normen
>  worden de negatieve waardeveranderingen voor 

vastgoedcertificaten (onder hun aankoopwaarde) in 
de resultatenrekening geboekt;

>  worden de positieve waardeveranderingen voor vast-
goedcertificaten (boven hun aankoopwaarde) geboekt 
in het eigen kapitaal, in een rubriek meerwaarden uit 
herwaarderingen van financiële vaste activa.

In de IFRS-normen heeft Befimmo de “reële waarde” – 
optie gebruikt voor de boekhoudkundige verwerking 
van zijn vastgoedcertificaten, door ze te behandelen 
als tegen reële waarde geregistreerde financiële activa, 
en rechtstreekse boeking in de resultatenrekening van 
de – positieve en negatieve – waardeveranderingen.

De “Belgische” rubriek van meerwaarden op finan-
ciële vaste activa wordt in de IFRS-normen dan ook 
volledig afgesloten tegenover een verhoging van de 
reserves in de openingsbalans.

Deze overdracht ter waarde van 655 246 € heeft geen 
invloed op het totale bedrag van het eigen kapitaal in 
de openingsbalans.

In 2004/2005 toont de resultatenrekening volgens 
Belgische normen een meerwaarde op de portefeuille 
van vastgoedcertificaten Woluwe Shopping Center, 
met een waarde van 1 184 746 €. Dit bedrag is 
samengesteld uit de overname van de latente meer-
waarde die de vorige boekjaren werd geboekt op de 
certificaten (655 246 €) en uit de effectief dit boekjaar 
gegenereerde meerwaarde (529 500 €).

In IFRS werd de latente meerwaarde reeds over-
gebracht naar het overgedragen resultaat van de 
openingsbalans op 30 september 2004; de gere-
aliseerde meerwaarde is daarom lager dan deze 
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In het algemeen heeft de spreiding van de huurvrije 
periodes dus geen invloed op het niveau van de eigen 
middelen, en evenmin op de resultatenrekening.

8. Spreiding van de tegemoetkomingen aan 
de huurders
In de Belgische normen worden de tegemoetkomin-
gen aan huurders (bijvoorbeeld plaatsing van tapijt of 
van wanden op kosten van de eigenaar) geboekt in de 
periode waarin deze kosten werden gemaakt.

In IFRS worden de tegemoetkomingen aan huurders 
gespreid vanaf de aanvang van het huurcontract en 
over de volle duur ervan, dus tot de eerste optie voor 
de huurder om de gehuurde oppervlakte te ontruimen.

De invloed van de spreiding van deze tegemoetko-
mingen is marginaal, zowel voor het eigen kapitaal als 
voor het resultaat van het boekjaar 2004/2005.

9. Integratie van de algemene kosten
Externe beheersmaatschappijen hebben in het kader 
van hun activiteit af te rekenen met een aantal kosten 
(energie, onderhoudskosten,…). De beheerder factu-
reert deze kosten door aan de huurders. Indien deze in 
gebreke blijven, verhaalt de beheerder zich op de eige-
naar om deze kosten te recupereren.

In de Belgische normen verschijnen deze kosten en 
baten die verbonden zijn met het onderhoud van het 
gebouw niet in de boekhouding van de eigenaar, maar 
wel in de boekhouding van de beheersmaatschap-
pijen.

In IFRS moet het kostenrisico van de eigenaar (tegen-
over het in gebreke blijven van de huurder) worden 
opgenomen in de resultatenrekening, net zoals de 
doorfacturering aan de huurders. De resultatenre-
kening toont dus een verhoging van de kosten en 
baten met betrekking tot algemene kosten waarmee 
de beheerder te maken krijgt, maar de invloed op het 
resultaat is verwaarloosbaar, aangezien al deze alge-
mene kosten worden gerecupereerd bij de huurders.

10  DE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
VAN HET BOEKJAAR

14 DE VASTGOEDMARKT
16  IDENTITEIT EN STRATEGIE 

VAN BEFIMMO
18 DE PORTEFEUILLE
24  CONCLUSIES VAN DE EXPERT
26  DE BRUSSELSE PORTEFEUILLE
40 FINANCIËLE RESULTATEN
43 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
43  GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING
44  VOORUITZICHTEN, DIVIDENDBELEID
46 IAS/IFRS NORMEN
52 HET BEFIMMO-AANDEEL
56  CORPORATE GOVERNANCE
64 VERPLICHTE VERMELDINGEN

De invloed van deze correctie op het resultaat van 
boekjaar 2004/2005 is een vermindering van de 
opbrengst met 2 350 680 €.

6. Kosten voor uitgifte van leningen

In de Belgische normen neemt Befimmo de kosten 
voor uitgifte van leningen integraal voor zijn rekening 
op het moment dat deze plaatsvinden. Tijdens het 
boekjaar 2003/2004 werden de 958 829 € aan instal-
latiekosten voor het nieuw gesyndiceerd krediet dus 
integraal voor eigen rekening genomen.

In de IFRS-normen moeten de kosten voor lening-
uitgifte worden geboekt op het balanspassief, als 
aftrek op het nominale bedrag van de lening waarop 
ze betrekking hebben. Ze worden opgenomen in het 
resultaat, gespreid over de duur van de lening.

De invloed van deze correctie op het eigen kapitaal in 
de openingsbalans is een verhoging hiervan voor een 
bedrag van 936 775 €.

De invloed op het resultaat van boekjaar 2004/2005 is 
een bijkomende last van 191 661 €.

7. Spreiding van de huurvrije periodes 
die aan huurders worden toegekend

In de Belgische normen worden huurvrije periodes 
die aan de huurders worden toegekend, geboekt in de 
periode waarin deze werden toegekend.

In IFRS worden huurvrije periodes, toegekend aan de 
huurders, gespreid vanaf de aanvang van het huur-
contract en over de volle duur ervan, dus tot de eerste 
optie voor de huurder om de gehuurde oppervlakte te 
ontruimen.

In IFRS leidt deze spreiding dus in eerste instantie tot 
een verhoging van het eigen kapitaal in de openingsba-
lans en een verhoging van het resultaat van het boekjaar. 
In een tweede fase zal de overlopende rekening die in 
de activa werd gevormd in het kader van de spreiding 
van deze huurvrijdommen, het voorwerp zijn van een 
waardevermindering omdat ze toekomstige huurgelden 
omvat die reeds werden opgenomen in de waarde van 
de beleggingsgebouwen. Deze waardevermindering 
wordt geboekt bij andere courante bedrijfskosten.
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Balans en resultatenrekening in IFRS-normen
De balans en de resultatenrekening van het op 30/09/05 afgesloten boekjaar worden hier weergegeven volgens 
de schema’s op basis van de IFRS-normen(1).

>  De onroerende inkomsten omvatten alle netto 
inkomsten uit de verhuring van de gebouwen, de 
schadevergoedingen voor huurschade, de herfactu-
rering van lasten, de diverse kosten en belastingen 
die op de klanten te boeken zijn in de vorm van 
incentives of huurvrijstelling inbegrepen.

>  De onroerende lasten omvatten alle netto lasten 
voor de eigenaar van het gebouw, met inbegrip van 

(1)  De financiële rekeningen per 30 september 2005 werden voorbereid volgens de boekhoudkundige en evaluatieprincipes die gebruikt moeten worden 
voor het opstellen van de eerste financiële rekeningen van boekjaar 2005/2006 volgens het IFRS-referentiesysteem. Het referentieschema voor 
boekhouding en de interpretatie van de nieuwe normen zouden nog kunnen wijzigen tijdens het opstellen van de financiële rekeningen volgens IFRS 
op 31 maart 2006, vooral om rekening te houden met commentaar van de CBFA als toezichtautoriteit en met het lopende overleg binnen de sector 
van de vastgoedbevaks.

SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING VOLGENS IFRS-NORMEN (in duizend €)

2004/2005
Huuropbrengsten
Lasten verbonden met huuropbrengsten
Netto huuropbrengsten
Recuperatie van eigenaarskosten
Recuperatie van huurkosten en belastingen op verhuurde gebouwen
Huurkosten en belastingen op verhuurde gebouwen
Andere opbrengsten en kosten verbonden met verhuurde gebouwen
Netto vastgoedopbrengsten
Technische kosten
Handelskosten
Huurkosten en belastingen op niet-verhuurde gebouwen
Andere eigenaarskosten
Vastgoedbeheerkosten
Vastgoedkosten
Bedrijfsresultaat van de gebouwen
Corporate bedrijfskosten
Andere courante bedrijfskosten en -opbrengsten
Courant bedrijfsresultaat
Resultaat op verkoop van onroerende activa
Resultaat op verkoop van andere niet-financiële activa
Herwaardering van onroerende activa
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Intrestkosten
Andere financiële kosten
Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Netto resultaat

enerzijds de technische kosten (onderhoud,…) en 
commerciële kosten (commissies, marketing,…) en 
belastingen en lasten op leegstand die per pand 
worden toegewezen, en anderzijds de kosten voor 
vastgoedbeheer zoals de kosten van personeel dat 
de uitbating verzorgt, met aftrek van zaakwaarne-
mingshonoraria, werkingskosten van de firmazetel 
en studiekosten voor ontwikkeling en renovatie van 
het patrimonium.

79 219
-419

78 800
4 330

17 975
-17 386

7
83 726
-8 036

-857
-1 217

-3
-1 221

-11 334
72 392
-5 813

-437
66 142
12 657

-
1 329

80 128
2 005

-13 262
-4 224

-15 481
64 647

-661
63 986
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SCHEMA VAN DE BALANS IN IFRS-NORMEN (in duizend €)

30.09.05

ACTIVA

Niet-courante activa
Investeringsvastgoed
Projectontwikkelingen
Andere materiële vaste activa
Niet-courante financiële activa
Handelsvorderingen en 
andere niet-courante activa

Courante activa
Courante financiële activa
Handelsvorderingen
Fiscale vorderingen en andere courante activa
Geldbeleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen activa

Totaal activa

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves

Niet-courante passiva
Niet-courante financiële schulden
Andere niet-courante financiële passiva
Handelsschulden en 
andere niet-courante schulden
Andere niet-courante passiva

Courante passiva
Courante financiële schulden
Andere courante financiële passiva
Handelsschulden en andere courante 
schuldencourantes
Andere courante passiva
Overlopende rekening passiva

Totaal eigen vermogen en passiva

>  Het IFRS-schema van de balans verschilt niet erg 
veel van dat volgens Belgische norm. Het belang-
rijkste verschil is het feit dat ze wordt opgesteld vóór 
verdeling van het resultaat van het boekjaar.

1 092 017
1 089 797

-
196

2 024

-

27 377
219

12 216
362

12 775
1 805

1 119 394

667 910
142 295
161 261
364 354

116 998
116 155

841

-
2

334 486
297 525

-

24 040
8 142
4 779

1 119 394
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Het Befimmo-aandeel

BEURSKOERS VAN BEFIMMO VAN OKTOBER 2004 
TOT SEPTEMBER 2005 (in €)

(1)  De intrinsieke waarde wordt berekend 
op basis van de “beleggingswaarde” 
van de gebouwen. Die waarde omvat 
de variabele transactiekosten voor 
maximum 13%. Dit zijn de kosten 
die een belegger zou moeten betalen 
indien hij in vastgoed had geïnves-
teerd.

(2)  De return is het bruto dividend van het 
boekjaar, verhoogd met de toename 
van de inventariswaarde die gedu-
rende 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.

GEGEVENS PER AANDEEL (op 30.09 - in €)

2001 2002 2003 2004 2005
Aantal aandelen
Beurskoers

Hoogste
Laagste
Slot

Herschatte netto actiefwaarde(1)

Return per aandeel
Return(2) (%)
Netto cashflow per aandeel
Netto resultaat per aandeel
Uitkeringspercentage (%)
Bruto dividend
Bruto rendement(3) (%)
Netto dividend
PER (price earnings ratio)
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BEFIMMO TEGENOVER DE GPR 250 BELGIUM* 
VAN SEPTEMBER 2000 TOT SEPTEMBER 2005 (in %)

Befimmo maakt deel uit van compartiment B van de Eurolist en is opgenomen in de indexen Next 150 en 
Next Prime van Euronext, evenals in de index Bel Mid van Euronext Brussel.

*  GPR 250 is de index van de 250 grootste beursgenoteerde immobiliënVennootschappen in de 
wereld, waartoe Befimmo behoort. In GPR 250 Belgium zijn enkel de Belgische bedrijven binnen 
de populatie van deze GPR 250 opgenomen. De samenstelling van deze index is te raadplegen 
op de website www.propertyshares.com.
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7 907 420 9 794 227 9 794 227 9 794 227 9 794 227

63,10 69,45 74,90 77,45 88,50
55,10 59,00 59,00 67,65 73,00
63,00 62,45 69,80 76,50 87,50
60,43 61,83 61,39 61,65 63,64

7,35 5,68 4,01 4,88 6,79
12,9% 9,4% 6,5% 7,9% 11,0%

6,94 5,38 5,38 5,36 6,48
6,84 4,93 4,61 4,48 5,77
96% 84% 83% 91% 90%
4,12 4,28 4,45 4,62 4,80

6,54% 6,85% 6,38% 6,04% 5,49%
3,5 3,64 3,78 3,93 4,08

9,21 12,67 15,14 17,08 15,16
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BEFIMMO TEGENOVER DE BEL-20 
VAN OKTOBER 2001 TOT SEPTEMBER 2005 (in %)

BEURSKAPITALISATIE (in miljoen €)

MAANDELIJKSE VOLUMES (in duizend aandelen)

PREMIE EN DISAGIO VAN SEPTEMBER 2000 TOT SEPTEMBER 2005 (in %)

10  DE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
VAN HET BOEKJAAR

14 DE VASTGOEDMARKT
16  IDENTITEIT EN STRATEGIE 

VAN BEFIMMO
18 DE PORTEFEUILLE
24  CONCLUSIES VAN DE EXPERT
26  DE BRUSSELSE PORTEFEUILLE
40 FINANCIËLE RESULTATEN
43 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
43  GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING
44  VOORUITZICHTEN, DIVIDENDBELEID
46 IAS/IFRS NORMEN
52 HET BEFIMMO-AANDEEL
56  CORPORATE GOVERNANCE
64 VERPLICHTE VERMELDINGEN

���

���

����

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

���

���

��

��

���

����

����

����

����

��

������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������

����

����

����

����

����

����

����

���

������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� ��������

����

����

����

���

���

���

������

������

����

����

��

����

����

����

����

����

����

��� �
�
��
�
� �
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
� �
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
��
�
�
�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�

���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �����

��������� ������������������������������������



54

DIVIDEND (in €/aandeel)

2001 2002 2003 2004 2005
Bruto dividend 4,12 4,28 4,45 4,62 4,80
Netto dividend 3,50 3,64 3,78 3,93 4,08
Aantal aandelen 7 907 420 9 794 227 9 794 227 9 794 227 9 794 227

Het kapitaal van Befimmo is in handen van talrijke aandeelhouders. De volgende tabel steunt op de laatste 
ontvangen transparantieverklaringen die een stemrecht van meer dan 5% aantonen (wet van 2 maart 1989 
en KB van 10 mei 1989).

AANDEELHOUDERSCHAP (30.09.05)

AANGEVERS

AANTAL VERKLAARDE 
STEMRECHTEN 

OP DE DATUM  
VAN DE VERKLARING

DATUM 
VAN DE VERKLARING %

Fortis AG en verbonden Vennootschappen 1 590 434 10/02/2005 16,24
Free Float* 8 203 793 83,76

AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 2005-2006
DATUM

Betaalbaarstelling van het dividend 2005 tegen afgifte van coupon nr. 11 vanaf 20 december 2005

Publicatie van de intrinsieke waarde op 31 december 2005 donderdag 23 februari 2006

Publicatie van de halfjaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 31 maart 2006 woensdag 24 mei 2006

Publicatie van de intrinsieke waarde op 30 juni 2006 donderdag 31 augustus 2006

Publicatie van de jaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 30 september 2006 donderdag 16 november 2006

Gewone Algemene Vergadering 2006 vrijdag 15 december 2006

Betaalbaarstelling van het dividend 2006 tegen afgifte van coupon nr. 12 vanaf 22 december 2006

*  Percentage van het kapitaal van 
een Vennootschap in handen van 
het publiek. Dit zijn alle aandeel-
houders met minder dan 5 % van 
het totale aantal aandelen.
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Ikaros Fase IV - Brusselse Rand. 
Gebouwd van 2001 tot 2004, 
met een totale oppervlakte van 17 150 m2. 
Architecten: M & J-M Jaspers - J. Eyers & Partners
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Corporate governance

I. Inleiding
Befimmo heeft de invoering van de Corporate 
Governance Code niet afgewacht om de principes 
ervan toe te passen en ze transparant te maken. De 
beschrijving van deze principes en de manier waarop 
Befimmo ze heeft ingevoerd werden opgenomen 
in het jaarverslag en op de website. Deze principes 
vloeien voort uit de wetteksten (vooral de zogenaamde 
“corporate governance wet” van 2 augustus 2002 en 
het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 betreffende de 
vastgoedbevaks), uit de regels die werden opgesteld 
door de controleautoriteiten (CBFA, Euronext Brussels) 
en door het VBO en uit de filosofie die de oprichting 
van Befimmo heeft bezield. (Zo is de structuur van 
commanditaire Vennootschap op aandelen transpa-
rant in de zin dat Befimmo alle regels die normaal voor 
de beheerder gelden, ook toepast op de leden van de 
Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder.)

In 2003 lanceerde de Europese Commissie 
haar actieplan voor “de modernisering van het 
Vennootschapsrecht en verbetering van de corporate 
governance in de Europese Unie”. Dit actieplan wordt 
momenteel door de Europese Commissie ingevoerd 
via diverse wetgevende initiatieven die de corporate 
governance moeten verbeteren en de rechten van de 
aandeelhouders moeten versterken.

In die context heeft de corporate governance commis-
sie, op initiatief van de CBFA, Euronext Brussels en 
het VBO, een “best practices”-code voor corporate 
governance opgesteld voor alle beursgenoteerde 
bedrijven. We hebben het dan over de Belgische 
corporate governance code (hierna “de Code”).

Deze Code is op 1 januari 2005 in werking getreden, 
met in de tijd gespreide uitvoeringstermijnen.

De Code verplicht de beursgenoteerde bedrijven 
meer bepaald om vóór 1 januari 2006 een corporate 
governance charter te publiceren met hun structuur 
en hun beleid ter zake. De Code legt deze bedrijven 
voorts op om in hun jaarverslag 2005, dat ze in 2006 
zullen publiceren, een specifiek hoofdstuk te wijden 
aan corporate governance, met daarin hun activitei-

ten aangaande corporate governance in het voorbije 
boekjaar en, in voorkomend geval, uitleg bij afwijkin-
gen van de Code.

II. Principes aangaande corporate 
governance
De statutaire zaakvoerder van Befimmo CVA en de 
raad van bestuur hiervan hebben zich ertoe verbon-
den de principes van corporate governance die in de 
Code zijn vervat, strikt toe te passen.

De werkmethodes van Befimmo vormen een stevig kader 
om de naleving van deze verbintenis te garanderen:
>  het corporate governance charter;
>  het huishoudelijk reglement van de Raad van 

Bestuur.

Daarnaast bestaat er voor de gedelegeerd bestuurder 
en voor elk comité een huishoudelijk reglement:
>  huishoudelijk reglement van de gedelegeerd 

bestuurder;
>  huishoudelijk reglement van het benoemings- en 

remuneratiecomité;
>   huishoudelijk reglement van het auditcomité;
>  huishoudelijk reglement van het comité van toezicht 

op het dagelijks beheer.

Het corporate governance charter en deze regle-
menten zullen in de loop van de maand december 
2005 op de website van Befimmo (www.befimmo.be) 
worden gepubliceerd.

Dit gedeelte van het jaarverslag moet dan ook worden 
gelezen in het licht van het corporate governance charter 
en de hoger vermelde huishoudelijke reglementen.

Befimmo verbindt zich ertoe deze principes geregeld 
te herzien teneinde rekening te houden met de evolu-
tie van het wettelijke kader en van de technologische 
ontwikkelingen om zo de conformiteit met de huidige 
of toekomstige vereisten betreffende corporate gover-
nance in stand te houden.

Voortaan zal elk comité minstens een keer per jaar 
zijn activiteit en zijn efficiëntie evalueren en, in voor-
komend geval, aan de Raad van Bestuur voorstellen 
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om zijn huishoudelijk reglement consequent hiermee 
aan te passen.

III. Beheersorganen
A. Statutair zaakvoerder
Befimmo NV beheert de vastgoedbevak. In overeen-
stemming met haar statuten heeft Befimmo NV in haar 
hoedanigheid van statutair zaakvoerder de bevoegdheid 
daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-
zenlijking van het maatschappelijk doel van Befimmo 
CVA, de beheersploeg van Befimmo CVA samen te 
stellen, de trimestriële resultaten, het halfjaarverslag, 
het ontwerp van jaarverslag en de prospectussen voor 
Befimmo CVA op te stellen, de vastgoedexperts aan te 
stellen, wijzigingen in de lijst met experts voor te stellen, 
de wijziging van depothouder voor te stellen, de depot-
houder te informeren over elke vastgoedtransactie van 
Befimmo CVA, bijzondere bevoegdheden toe te kennen 
aan de mandatarissen, hun vergoeding te bepalen, het 
kapitaal te verhogen via het toegestane kapitaal, en 
alle operaties te verrichten die Befimmo CVA kunnen 
aanbelangen, zoals fusie of andere.

De bezoldiging van Befimmo NV, de statutaire zaak-
voerder, is vastgelegd conform artikel 19 van het 
Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

Befimmo NV heeft naast terugbetaling van kosten die 
rechtstreeks aan haar opdracht zijn gekoppeld, recht 
op een vergoeding in verhouding tot het netto resul-
taat van het boekjaar.

Deze vergoeding is gelijk aan 2/100e van de corres-
ponderende referentiewinst voor zover winst geboekt 
werd, aan 100/98e van de winst vóór belastingen en 
na boeking van deze vergoeding voor het betreffende 
boekjaar, zodanig dat na boeking van de vergoeding 
in de kosten van Befimmo CVA, de vergoeding voor 
het boekjaar 2,04% vertegenwoordigt van de winst 
van het boekjaar vóór belastingen, zoals bepaald 
in de rekeningen die werden goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van Befimmo CVA.

Dit honorarium is verschuldigd op 30 september van 
het betreffende boekjaar, maar is slechts betaalbaar 
na goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar.

De berekening van het honorarium is onderworpen 
aan controle door de commissaris.

De belangen van de statutaire zaakvoerder van de 
vastgoedbevak, Befimmo NV, waarvan de vergoeding 
is gekoppeld aan de resultaten van de vastgoedbevak, 
lopen dus samen met de belangen van alle aandeel-
houders.

Conform de statuten is de zaakvoerder onafzetbaar, 
tenzij om een gegronde reden.

B. Permanent vertegenwoordiger
Befimmo NV heeft conform de wet een permanent 
vertegenwoordiger benoemd die namens en voor 
rekening van Befimmo NV belast is met de uitvoe-
ring van de beslissingen van de bevoegde organen 
van Befimmo NV, namelijk de Raad van Bestuur en de 
gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur van 15 oktober 2003 heeft de 
heer Benoît De Blieck benoemd tot permanent verte-
genwoordiger van Befimmo NV in de vastgoedbevak.

C. Raad van Bestuur van de zaakvoerder 
Befimmo NV
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens acht en 
maximum twaalf bestuurders.

De samenstelling van de Raad van Bestuur weerspie-
gelt onafhankelijkheid op drie niveaus:
>  de raad bestaat uit minstens drie onafhankelijke 

bestuurders in de zin van zowel het Wetboek van 
Vennootschappen als de Belgische corporate 
governance code en de regels van Euronext;

>  de raad telt een meerderheid van niet-uitvoerende 
bestuurders;

>  de raad telt een meerderheid van bestuurders 
zonder binding met de Promotor.

De bestuurders worden benoemd voor maximum 
3 jaar en zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur heeft in 2004/2005 twaalf keer 
vergaderd.
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De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende heren:

Voorzitter, verbonden aan de Promotor
>  Alain Devos, permanent vertegenwoordiger van 

de voorzitter van het Directiecomité van Fortis Real 
Estate NV

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 10.

Gedelegeerd bestuurder - permanent 
vertegenwoordiger
>  Benoît De Blieck
Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 12.

Bestuurder, verbonden aan de Promotor
>  Benoît Godts, gedelegeerd bestuurder van Fortis 

Real Estate Asset Management NV
Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 10.

Onafhankelijke bestuurders
>  Marc Blanpain, voorzitter van de Raad van Bestuur 

van de Belgolaise Bank
Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 11.

>  Gustaaf Buelens, gedelegeerd bestuurder van 
Buelens Real Estate NV

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 9.

>  Gaëtan Piret, bestuurder van de Immobiliën 
Vennootschap van België NV

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 10.

>  Marc Van Heddeghem, gedelegeerd bestuurder 
van Redevco Belgium

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 9.

>  Luc Vandewalle, voorzitter van het Directiecomité 
van Bank ING België

Aanwezigheid tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 
2004/2005: 1.

De mandaten vervallen op de Gewone Algemene 
Vergadering van Befimmo NV van maart 2008, behalve 

dat van de heer Marc Van Heddeghem. Dit loopt af in 
maart 2007.

Uittredende bestuurders in de loop van boekjaar 
2004/2005
>  Alain De Pauw, bestuurder, belangrijk aandeelhou-

der van de vastgoedbevak, medevoorzitter en gede-
legeerd bestuurder van Compagnie de Promotion NV 
(het mandaat eindigde op 16 maart 2005).

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 5.
>  Patrick De Pauw, bestuurder, belangrijk aandeel-

houder van de vastgoedbevak, medevoorzitter en 
gedelegeerd bestuurder van Compagnie de Promotion 
NV (het mandaat eindigde op 16 maart 2005).

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boek-
jaar 2004/2005: 4 .
>  Daniel Schuermans, onafhankelijk bestuurder, 

voorzitter van de Mede-eigendom World Trade 
Center (het mandaat eindigde op 16 maart 2005).

Aanwezigheid tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 
2004/2005: 1.

Verslag van de activiteiten 
van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Befimmo NV, statutair zaak-
voerder van de vastgoedbevak Befimmo CVA, beslist 
in het exclusieve belang van alle aandeelhouders over 
strategische keuzes, investeringen en desinvesterin-
gen, en financiering over langere termijn.
De Raad van Bestuur bekrachtigt de jaar- en halfjaar-
rekeningen van de vastgoedbevak Befimmo; hij stelt 
het beheersverslag voor op de Algemene Vergadering 
van de aandeelhouders; beslist over het gebruik 
van het toegestane kapitaal en roept de Gewone 
en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de 
aandeelhouders bijeen.
De Raad ziet toe op de nauwgezetheid, de juist-
heid en de transparantie van de mededelingen aan 
de aandeelhouders, de financieel analisten en het 
publiek, zoals: prospectussen, jaar- en halfjaarversla-
gen en persberichten.
Wat investeringen en desinvesteringen betreft, heeft 
de Raad van Bestuur zich uitgesproken over alle 



59

investeringsdossiers die de vastgoedbevak heeft 
onderzocht. Deze behandelden kantoorgebouwen in 
Brussel voor een waarde van 875,8 miljoen €.
De Raad van Bestuur heeft tijdens boekjaar 2004/2005 
belangrijke resoluties goedgekeurd over de volgende 
onderwerpen:
>  Opstelling en publicatie van de rekeningen van de 

vastgoedbevak conform de IFRS-normen vanaf 
het boekjaar dat begint op 01/10/05 en dat sluit 
op 30/09/06, d.w.z. boekjaar 2005 in de zin van 
de Euronext-reglementering; het lopende boekjaar 
dat werd afgesloten op 30/09/05 zal dan worden 
herwerkt volgens IFRS-normen om als vergelijkend 
boekjaar te dienen;

>  Definitie van de strategie van Befimmo CVA tegen-
over zijn onveranderde basisspecialisatie, namelijk 
investeren in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in het 
Brusselse CBD, zonder daarom het vastgoedmo-
mentum in andere steden van Euroland uit het oog 
te verliezen;

>  Lancering van de procedure ter betwisting van de 
Brusselse belasting op bepaalde gebouwen van 
Befimmo CVA zonder residentiële bestemming, in 
de mate dat deze de ondergrondse oppervlaktes 
zou treffen.

Vergoeding
Het remuneratiebeleid voorziet in de uitbetaling van 
presentiegeld door Befimmo CVA aan de bestuurders 
(maar niet aan de gedelegeerd bestuurder). Sinds 
1 januari 2002 bedraagt dit presentiegeld 1 250 € per 
Vergadering van de raad.
Conform de principes van corporate governance staat 
de vergoeding van de bestuurders hierdoor in verhou-
ding tot hun verantwoordelijkheden en de tijd die ze 
aan hun functies besteden.

D. Gedelegeerd bestuurder van Befimmo NV
De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur 
aan een gedelegeerd bestuurder die geregeld verslag 
uitbrengt over zijn beheer.
De gedelegeerd bestuurder behartigt het dagelijks 
bestuur van Befimmo CVA. Hij bereidt de vergade-

ringen van de Raad van Bestuur voor en voert de 
beslissingen aangaande beheer uit.
Hij leidt het team van Befimmo CVA conform de beslis-
singen van de Raad van Bestuur. Hij legt de Raad van 
Bestuur voorstellen aangaande investeringen, desin-
vesteringen en financieringen voor.
De Raad van Bestuur van 13 april 2005 heeft het 
mandaat voor het dagelijks beheer van de heer Benoît 
De Blieck verlengd.
De vergoeding van de gedelegeerd bestuurder 
bestaat uit twee delen: een vast gedeelte en een 
variabel gedeelte. Beide werden vastgelegd door het 
Benoemings- en remuneratiecomité dat hierbij reke-
ning houdt met de verantwoordelijkheden en de tijd die 
deze functies opeisen. De vergoeding van de gedele-
geerd bestuurder voor uitoefening van zijn opdracht, 
verbonden met het beheer van Befimmo CVA, is voor 
rekening van Befimmo CVA.

CUMULATIE VAN DE BRUTO VERGOEDINGEN VOOR 
BOEKJAAR 2004/2005 (01.10.04 tot 30.09.05)

(in €) Vast Variabel Spaarplan Totaal
Benoît De Blieck, 
CEO

 
231 750 €

 
85 000 €

 
63 216 €

 
379 966 €

De gedelegeerd bestuurder geniet geen enkele optie 
of ander verwervingsrecht op de aandelen van de 
vastgoedbevak.
In dit geval is de gedelegeerd bestuurder van 
Befimmo NV ook permanent vertegenwoordiger van 
Befimmo NV bij de vastgoedbevak.
Er is geen Directiecomité. De gedelegeerd bestuur-
der is, onder toezicht van het comité van toezicht 
(cf. Littera F. 1) hierna), belast met de operationele 
aspecten en het dagelijks bestuur. Hij doet de Raad 
van Bestuur voorstellen aangaande de strategische 
aspecten.

E. Beheersteam

Befimmo CVA beschikt over een eigen operationeel 
team van 18 personen maar let erop de werkingskos-
ten op een competitief niveau te houden.
Dit team staat onder de leiding en de verantwoordelijk-
heid van de gedelegeerd bestuurder van Befimmo NV, 
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die het stuurt conform de beslissingen van zijn Raad 
van Bestuur.

De belangrijkste verantwoordelijken zijn:

Michèle Delvaux Financieel directeur

Oliver De Wael Commercieel directeur

Rikkert Leeman Technisch manager

Martine Rorif Projectdirecteur

F. Comités

1) Comité van toezicht op het dagelijks beheer
Dit bestaat, conform het Koninklijk Besluit van 10 april 
1995, uit twee natuurlijke personen, gekozen binnen 
de Raad van Bestuur van Befimmo NV:
>  Benoît Godts, bestuurder verbonden aan de 

Promotor
Aanwezigheden tijdens het comité van toezicht tijdens 
boekjaar 2004/2005: 14.
>  Marc Blanpain, onafhankelijk bestuurder
Aanwezigheden tijdens het comité van toezicht tijdens 
boekjaar 2004/2005: 15.

Het toezicht laat toe na te gaan of de gedelegeerde 
voor het dagelijks bestuur de procedures en methodes 
invoert en naleeft die het volledige dagelijks bestuur 
dekken. Het houdt echter geen controle in van alle 
daden van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.
De vergoeding voor de leden van dit comité, ten laste 
van Befimmo CVA, is als volgt vastgesteld: 400 € per 
bijeenkomst.
Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit comité 15 keer 
vergaderd.

Het comité diende zich vooral uit te spreken over de 
volgende dossiers:
>  Procedure waardoor Befimmo kan beschikken over 

een gemeenschappelijk tijdschema voor belangrijke 
data;

>  Procedure aangaande delegeren van machten;
>  Programma voor verzekering van de gebouwen;
>  Procedure voor de uitbetaling en boeking van het 

dividend dat Befimmo CVA uitkeert en van de bijbe-
horende roerende voorheffing;

>  Kalender van de vastgoedbevak (Algemene 
Vergaderingen, Raad van Bestuur, persberichten, 
halfjaar- en jaarverslagen, roadshows,…);

>  Procedure van organisatie van Befimmo: operatio-
nele teams en interne werkingsregels.

Het comité werd voorts geregeld op de hoogte gehou-
den van de evolutie in bepaalde dossiers die belangrijk 
zijn voor de vastgoedbevak.

2) Auditcomité
Het Auditcomité assisteert de Raad van Bestuur wat 
betreft de interne controle voor het opstellen van finan-
ciële rekeningen, financiële informatie, benoeming van 
commissarissen-revisoren en de relaties ermee. Het 
vergadert vóór elke bijeenkomst van de Raad van 
Bestuur die zich moet uitspreken over een van deze 
onderwerpen.

Het comité zal in de toekomst bestaan uit drie leden, 
door de Raad van Bestuur gekozen uit zijn eigen 
leden (de gedelegeerd bestuurder niet meegerekend). 
Minstens twee ervan zijn onafhankelijk. De duur van het 
mandaat van de leden van het Auditcomité valt samen 
met die van hun mandaat van bestuurder. Het kan 
tegelijk met dit laatste vernieuwd worden. Het comité 
benoemt zijn voorzitter. De voorzitter van de Raad van 
Bestuur komt hiervoor echter niet in aanmerking.

Voor boekjaar 2004/2005 zijn de comitéleden:
>  Gaëtan Piret, onafhankelijk bestuurder (vanaf 

13 april 2005)
Aanwezigheden tijdens het Auditcomité tijdens boek-
jaar 2004/2005: 2.

>  Benoît Godts, bestuurder verbonden aan de 
Promotor

Aanwezigheden tijdens het Auditcomité tijdens boek-
jaar 2004/2005: 4.

>  Alain De Pauw, bestuurder, belangrijk aandeelhou-
der van de vastgoedbevak (het mandaat eindigde 
op 16 maart 2005)

Aanwezigheden tijdens het Auditcomité tijdens boek-
jaar 2004/2005: 2.
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De vergoeding voor de leden van dit comité, ten laste 
van Befimmo CVA, is als volgt vastgesteld: 250 € per 
bijeenkomst.
Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit comité 4 keer 
vergaderd.
In 2004/2005 kwamen met name de volgende punten 
aan bod:
>  Driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse boek-

houdkundige toestand.
>  Vernieuwing van het mandaat van de commissaris.
>  IFRS-conversie.

3) Benoemings- en remuneratiecomité
Dit comité identificeert kandidaten voor leidinggevende 
functies in de Raad van Bestuur van Befimmo NV en 
legt ze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur 
van Befimmo NV. Het comité onderzoekt alle kandida-
turen voor de benoeming tot een bestuurdersfunctie 
en alle voorstellen die uitgaan van aandeelhouders 
van Befimmo CVA of Befimmo NV. Het comité legt de 
Raad van Bestuur adviezen en aanbevelingen voor 
aangaande deze kandidaturen en voorstellen.

Verder moet dit comité adviezen verstrekken aan de 
Algemene Vergadering van Befimmo NV betreffende 
de vergoedingen van de bestuurders en van de gede-
legeerd bestuurder.

Het comité bestaat uit minstens vier leden, waarvan 
minstens de meerderheid onafhankelijk zijn. De Raad 
van Bestuur kiest hen uit zijn eigen leden. De leden 
van dit comité zijn:
>  Alain Devos, voorzitter verbonden aan de 

Promotor
Aanwezigheid tijdens het Benoemings- en remunera-
tiecomité in boekjaar 2004/2005: 1.
>  Marc Blanpain, onafhankelijk bestuurder
Aanwezigheid tijdens het Benoemings- en remunera-
tiecomité in boekjaar 2004/2005: 1.
>  Gustaaf Buelens, onafhankelijk bestuurder
Aanwezigheid tijdens het Benoemings- en remunera-
tiecomité in boekjaar 2004/2005: 1.
>  Marc Van Heddeghem, onafhankelijk bestuurder 

(vanaf 16 maart 2005)

Aanwezigheid tijdens het Benoemings- en remuneratie-
comité in boekjaar 2004/2005: 1.
>  Alain De Pauw, bestuurder, belangrijk aandeelhou-

der van de vastgoedbevak (het mandaat eindigde 
op 16 maart 2005).

Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit comité 1 keer 
vergaderd.

In 2004/2005 kwamen de volgende punten aan bod:
>  Vervanging van bestuurders
>  Remuneratie van de gedelegeerd bestuurder
Tijdens boekjaar 2004/2005 ontving dit comité geen 
enkele vergoeding.

G. Andere interveniënten
1) Commissarissen
De commissarissen worden gekozen na voorafgaand 
akkoord van de CBFA. Zij oefenen een dubbele 
controle uit.
Enerzijds controleren en certificeren ze, conform het 
Wetboek van Vennootschappen, de boekhoudkun-
dige informatie in de jaarrekeningen.
Anderzijds werken ze, conform de wet, mee aan de 
controle door de CBFA. De CBFA kan hen ook opdra-
gen de correctheid te bevestigen van andere aan de 
CBFA overhandigde informatie.
De Algemene Vergadering van 14 december 2004 
verlengde het mandaat van commissaris van Deloitte, 
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd 
door de heren Jos Vlaminckx en Jürgen Kesselaers, 
bedrijfsrevisoren die gezamenlijk optreden, en dit voor 
een looptijd van drie jaar die begint op 14 decem-
ber 2004 en eindigt met de Gewone Algemene 
Vergadering ter goedkeuring van de rekeningen die 
worden afgesloten op 30 september 2007. Hiervoor 
werd een honorarium van 60 000 € op jaarbasis vast-
gesteld.

2) Vastgoedexperts
Befimmo CVA doet conform het Koninklijk Besluit van 
10 april 1995 een beroep op experts voor de perio-
dieke of occasionele schattingen van zijn vermogen.
Tot vandaag werden vastgoedexpertiseopdrachten 
toevertrouwd aan:

10  DE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
VAN HET BOEKJAAR

14 DE VASTGOEDMARKT
16  IDENTITEIT EN STRATEGIE 

VAN BEFIMMO
18 DE PORTEFEUILLE
24  CONCLUSIES VAN DE EXPERT
26  DE BRUSSELSE PORTEFEUILLE
40 FINANCIËLE RESULTATEN
43 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
43  GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING
44  VOORUITZICHTEN, DIVIDENDBELEID
46 IAS/IFRS NORMEN
52 HET BEFIMMO-AANDEEL
56  CORPORATE GOVERNANCE
64 VERPLICHTE VERMELDINGEN



62

>  Winssinger & Partners, lid van de groep DTZ 
Debenham-Winssinger, voor schatting van de 
volgende gebouwen: La Plaine, Terhulpsesteenweg, 
Woluwe Garden D, Woluwe Garden B, Ikaros 
Business Park, Industrielaan, Bollinckxstraat, 
Wiertz, Brederode 1, Brederode 2, Keizer, Keizerin, 
Uitbreiding Justitie, Guimard, Schuman 3, Central 
Gate(1), View Building, Triomf I, Triomf II, Triomf 
III, Jean Dubrucq, Ocean House, Eagle Building, 
Waterloo Office Park en Poelaert.

>  Winssinger & Partners staat daarnaast in voor de 
coördinatie van de schattingen.

>  Cushman & Wakefield Healey & Baker schat de 
panden die werden ingebracht bij de fusie met 
Prifast, namelijk: Goemaere, Fountain Plaza en 
Green Hill.

>  CB Richard Ellis schat de panden die werden inge-
bracht bij de fusies van 23 december 1998: World 
Trade Center, Noord Building, Devroyestraat, rue du 
Jonquois, digue du Peuplier en Schuman 11.

3) Depothoudende bank
Dexia Bank werd gekozen als depothoudende bank 
van Befimmo CVA in de zin van artikel 12 en volgende 
van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

IV. Regels ter preventie 
van conflicten
De wettelijke regels ter preventie van belangenconflic-
ten die gelden voor Befimmo CVA, zijn artikelen 523 
en 524 van het Wetboek van Vennootschappen en 
artikel 24 van het KB van 10 april 1995 (dat voorziet 
in de verplichting de CBFA te informeren in een reeks 
gevallen).

Befimmo past met het oog op transparantie de 
procedure toe die artikel 523 van het Wetboek van 
Vennootschappen voorschrijft, indien de belangen van 
een bestuurder van de statutaire zaakvoerder tegen-
gesteld zijn aan die van Befimmo CVA.

Telkens als het strijdig zou zijn met de belangen van de 
aandeelhouders van Befimmo CVA dat de betrokken 
bestuurder informatie zou krijgen over de voorwaar-

den waaronder Befimmo CVA een operatie wenst uit 
te voeren, wordt hem de voorbereidende informatie 
niet toegestuurd, en wordt dit punt genotuleerd in een 
bijlage bij de notulen die hem niet worden meege-
deeld. Deze regels worden opgeheven indien ze geen 
zin meer hebben (d.w.z. meestal nadat Befimmo CVA 
de operatie heeft uitgevoerd of eraan heeft verzaakt).

Indien Befimmo CVA van plan is om met een bestuur-
der of een aan hem verbonden Vennootschap een 
operatie aan te gaan die niet wordt gedekt door artikel 
523 van het Wetboek van Vennootschappen (bijvoor-
beeld omdat het een gewone operatie betreft die 
volgens de gewone marktvoorwaarden en – garanties 
wordt verricht), acht Befimmo CVA het niettemin nodig 
dat deze bestuurder dit meldt aan de andere bestuur-
ders vóór de bespreking ervan in de raad van bestuur; 
dat haar verklaring en de redenen om artikel 523 van 
het Wetboek van Vennootschappen niet toe te passen 
worden opgenomen in de notulen van de raad van 
bestuur die deze beslissing moet nemen; dat deze 
bestuurder afziet van deelneming aan de bespreking 
van, of stemming over deze operatie door de raad van 
bestuur; dat, telkens als het strijdig zou zijn met de 
belangen van de aandeelhouders van Befimmo CVA 
de betrokken bestuurder informatie zou krijgen over 
de voorwaarden waaronder Befimmo CVA bereid 
zou zijn de operatie uit te voeren, hem de voorberei-
dende informatie niet wordt toegestuurd en het punt 
wordt opgenomen in een bijlage bij de notulen die 
hem niet wordt overhandigd. In elke hypothese moet 
deze operatie worden uitgevoerd volgens de normale 
marktvoorwaarden. Deze operatie wordt vermeld in 
het beheersverslag van het jaarverslag, zonder dat 
hiervoor evenwel de volledige notulen betreffende 
deze operatie moeten worden opgenomen.

V. Ontbreken van afwijking
Onder voorbehoud van de structurele punten in het 
charter en gezien het feit dat de structuren waarin het 
charter voorziet progressief werden ingevoerd in de 
loop van het voorbije boekjaar, werd tijdens dit boek-
jaar niet afgeweken van de bepalingen van de code.

(1)  Vroegere Shell Building.



63

Structuur en organisatie

DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders, houders van de beursgenoteerde aandelen 
op Euronext, zijn de commanditaire vennoten van de vastgoedbevak 

Befimmo CVA.

DE VASTGOEDBEVAK BEFIMMO CVA

De vastgoedbevak Befimmo CVA is genoteerd op Euronext.

Deze vastgoedbevak wordt beheerd door een team van professionals 
onder leiding van de statutaire zaakvoerder Befimmo NV.

BEFIMMO NV

Befimmo NV is de werkende vennoot van de vastgoedbevak Befimmo 
CVA. Als statutair zaakvoerder van Befimmo CVA 

beschikt Befimmo NV over uitgebreide bevoegdheden 
voor het beheer van de vastgoedbevak.

Befimmo NV wordt geleid door een Raad van Bestuur. Deze bestaat 
voornamelijk uit bestuurders die onafhankelijk zijn van de Promotor van 
de vastgoedbevak. Een Auditcomité en een comité van toezicht op het 
dagelijks beheer werden opgericht met het oog op de interne controle.

Fortis Real Estate Asset Management, Promotor, 
controleert de statutaire zaakvoerder, Befimmo NV.
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Verplichte vermeldingen

TOEPASSING VAN ARTIKEL 523 VAN HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN AANGAANDE STRIJDIGE 
BELANGEN

Investeringsproject in de Lex 2000 NV
Op de agenda van de Raad van Bestuur van 5 oktober 2004 
stond een investeringsproject in de Lex 2000 NV (eigenaar van het 
gebouw te 1000 Brussel, Wetstraat 121-147) waarvan de Immomills 
Développement NV aandeelhouder is.

Deze verrichting leidde tot toepassing van artikel 523 van de 
Vennootschappenwet aangezien dhr. Gaëtan Piret, bestuurder van 
Befimmo NV, tegelijk ook uitvoerend bestuurder is van de Immobiliën 
Vennootschap van België NV, aandeelhouder van Immomills 
Développement NV.

Er werden afzonderlijke notulen opgesteld voor dit punt; de Raad 
van Bestuur keurde volgend besluit goed:

“Uit voorzorg, en om elk belangenconflict in de zin van artikel 523 
van het Wetboek van Vennootschappen te vermijden, werd hem 
(dhr. Piret) de voorbereidende nota niet overhandigd”. Het besluit 
van de Raad van Bestuur over dit punt werd opgenomen in afzon-
derlijke notulen die hem niet zullen worden overhandigd.

Deze notulen vermelden:

“Alle aanwezige bestuurders nemen deel. Deze beslissing wordt niet 
bezorgd aan de heer Piret. Het investeringsproject en de voorberei-
dende nota worden aan de Raad voorgesteld. Na gedachtewisseling 
komt de Raad overeen dat het project te atypisch is voor een vast-
goedbevak en dat Befimmo er dan ook geen belangstelling voor 
heeft.”

Aanvullende inlichtingen
(1) Voor zover nodig wordt verduidelijkt:

>  Befimmo CVA heeft tijdens het boekjaar een contract gesloten met 
Fortis Bank over de huur van twintig parkeerplaatsen in Central 
Gate (de vroegere Shell Building).

>  Befimmo heeft tijdens dit boekjaar ook een aanhangsel onderte-
kend aangaande verhoging van de oppervlakte in gebruik door 
Alpha Crédit SA, filiaal voor 100% van Fortis Bank, in het gebouw 
Central Gate (1 913 m2 kantoren – huidige totale huurbedrag op 
jaarbasis: 227 875 €).

>  Befimmo CVA heeft een akkoord gesloten met Fortis Bank, huurder 
van Waterloo Office Park A, over de verlenging van het bestaande 
huurcontract tegen nieuwe voorwaarden die overeenstemmen met 
de huurbedragen die gelden in de rand (999 m2 kantoren – huidige 
totale huurbedrag op jaarbasis: 128 440 €).

Het betreft gewone verrichtingen, uitgevoerd volgens de normale 
voorwaarden en waarborgen van de markt voor dit soort verrichtin-

gen, zodat artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen hier 
niet van toepassing is.

(2) Assistentieopdrachten gepresteerd door met de Promotor 
verbonden ondernemingen

Befimmo blijft de diensten genieten van Fortis Real Estate Property 
Management NV [“FREPM”] (vroeger Sogepro NV), waarmee in 2000 
een niet-exclusieve kaderovereenkomst werd gesloten voor het 
beheer van zijn vastgoedactiva. Deze overeenkomst geldt voor bijna 
heel de portefeuille van Befimmo en betreft het eigenaarsbeheer, het 
huurdersbeheer en de organisatie van het technisch onderhoud.

Elk gebouw maakt het voorwerp uit van een specifiek aanhangsel 
met een initiële duur van 3 jaar, waarin deze specifieke kenmerken 
zijn opgenomen. De aanhangsels kunnen daarna jaarlijks worden 
opgezegd, zowel door FREPM als door Befimmo.

Voor het boekjaar, afgesloten op 30 september 2005, nam Befimmo 
netto kosten voor honoraria voor een bedrag van 403 959 € incl. 
BTW ten laste.

Befimmo kan in zijn dagelijks beheer, met het oog op schaalvoorde-
len, toegang krijgen tot bepaalde gegroepeerde diensten, verbonden 
aan de Promotor, zoals juridische en fiscale diensten.

Al deze diensten worden gefactureerd tegen marktvoorwaarden. 
Tijdens het boekjaar, afgesloten op 30 september 2005, heeft 
Befimmo voor een bedrag van 38 293 € incl. BTW gebruik gemaakt 
van deze diensten.

In het kader van uitzonderlijke verrichtingen, bijvoorbeeld groei, kan 
Befimmo, afhankelijk van de omstandigheden, een beroep doen op 
de middelen van de Promotor, voor assistentie bij de uitwerking van 
deze speciale projecten. Tijdens het boekjaar per 30 september 
2005 heeft Befimmo geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

ERELONEN VAN DELOITTE
De Algemene Vergadering van 14 december 2004 verlengde het 
mandaat van commissaris van Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. 
CVBA, vertegenwoordigd door de heren Jos Vlaminckx en Jürgen 
Kesselaers, bedrijfsrevisoren die gezamenlijk optreden, en dit voor 
een looptijd van drie jaar die begint op 14 december 2004 en eindigt 
met de Gewone Algemene Vergadering ter goedkeuring van de reke-
ningen die worden afgesloten op 30 september 2007. Hiervoor werd 
een honorarium van 60 000 excl. BTW op jaarbasis vastgesteld.

Naast zijn wettelijke opdracht heeft Deloitte in de loop van boek-
jaar 2004/2005 ook prestaties geleverd in het kader van Befimmo’s 
conversieproces naar de IFRS-normen, en dit voor een bedrag van 
21 189 € excl. BTW.

RESEARCH & DEVELOPMENT
Befimmo oefent geen R & D-activiteiten uit.
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Balans (per 30 september - in duizend €)

ACTIVA 2005 2004 2003

VASTE ACTIVA 1 091 423 1 129 155 1 064 788

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1 089 994 1 125 440 1 054 697

B. Installaties, machines en uitrusting 85 – –

C. Meubilair en rollend materieel 111 128 170

E. Overige materiële vaste activa 1 089 798 1 125 312 1 054 527

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 1 429 3 715 10 091

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen 1 428 3 693 10 069

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 1 22 22

VLOTTENDE ACTIVA 24 295 23 100 37 400

V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 258 355 438

B. Overige vorderingen 258 355 438

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 8 247 8 217 6 379

A. Handelsvorderingen 7 215 6 646 5 340

B. Overige vorderingen 1 032 1 571 1 039

VIII. GELDBELEGGINGEN 4 507 10 142 14 022

B. Overige beleggingen 4 507 10 142 14 022

IX. LIQUIDE MIDDELEN 9 453 2 672 13 887

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 1 830 1 714 2 674

TOTAAL DER ACTIVA 1 115 718 1 152 255 1 102 188
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(in duizend €)
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PASSIVA 2005 2004 2003

EIGEN VERMOGEN 623 338 603 796 601 294

I. KAPITAAL 142 295 142 295 142 295

A. Geplaatst kapitaal 142 295 142 295 142 295

II. UITGIFTEPREMIES 161 262 161 261 161 261

III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 222 946 212 882 209 017

IV. RESERVES 21 113 21 113 21 113

A. Wettelijke reserve 1 295 1 295 1 295

B. Onbeschikbare reserves 3 633 3 633 3 633

D. Beschikbare reserves 16 185 16 185 16 185

V. OVERGEDRAGEN WINST 75 722 66 245 67 608

VOORZIENINGEN EN SCHULDEN 492 380 548 459 500 894

VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN – 2 351 2 351

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 116 901 186 829 117 668

A. Financiële schulden 115 668 185 613 116 774

D. Overige schulden 1 233 1 216 894

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 370 647 353 662 375 489

A. Schulden op meer dan één jaar,
 die binnen het jaar vervallen 19 945 20 034 43 562

B. Financiële schulden 277 579 263 230 261 339

C. Handelsschulden 17 948 19 645 22 499

E. Schulden met betrekking tot belastingen,
 bezoldigingen en sociale lasten 5 195 3 458 2 494

1. Belastingen 5 027 3 316 2 336

2. Bezoldigingen en sociale lasten 168 142 158

F. Overige schulden 49 980 47 295 45 595

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 4 832 5 617 5 386

TOTAAL DER PASSIVA 1 115 718 1 152 255 1 102 188 
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Resultatenrekening 
(per 30 september - in duizend €)

  2005 2004 2003

I.  BEDRIJFSOPBRENGSTEN 94 086 93 638 94 345

A. Omzet 77 873 78 266 77 561

D. Andere bedrijfsopbrengsten 16 213 15 372 16 784

II.  BEDRIJFSKOSTEN - 37 961 - 36 383 - 34 778

B. Diensten en diverse goederen - 16 741 - 16 356 -13 840

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - 1 406 - 1 115 - 880

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen
 op oprichtingskosten, op immateriële 
 en materiële vaste activa - 9 475 - 8 410 - 7 553

E. Waardeverminderingen op voorraden,
 bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen 
 (toevoegingen +; terugnemingen -) - 32 7 217

G. Andere bedrijfskosten - 10 307 -10 509 - 12 722

III.  BEDRIJFSRESULTAAT 56 125 57 255 59 567

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 1 820 3 665 1 597

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 236 260 736

B. Opbrengsten uit vlottende activa – 119 643

C. Andere financiële opbrengsten 1 584 3 286 218

V. FINANCIËLE KOSTEN - 15 525 - 15 357 - 16 433

A. Kosten van schulden - 14 452 - 14 504 - 15 691

C. Andere financiële kosten - 1 073 - 853 - 742

VI. RESULTAAT UIT DE GEWONE
 BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING 42 420 45 563 44 731
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(in duizend €)

 2005 2004 2003

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 15 367 – 450

C. Terugneming van voorzieningen
 voor uitzonderlijke risico’s en kosten 2 351 – –

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 13 016 – –

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten – – 450

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN - 636 - 993 –

E. Andere uitzonderlijke kosten - 636 - 993 –

IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
 VÓÓR BELASTING 57 151 44 570 45 181

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT - 661 - 649 - 66

A. Belastingen - 662 - 652 - 106

B. Regularisering van belastingen en terugneming 
 van voorzieningen voor belastingen 1 3 40

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 56 490 43 921 45 115

XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 56 490 43 921 45 115

RESULTAATVERWERKING 2005 2004 2003

A. TE BESTEMMEN WINSTSALDO 122 735 111 529 111 164

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 56 490 43 921 45 115

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 66 245 67 608 66 049

D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT - 75 722 - 66 245 - 67 608

F. UIT TE KEREN WINST - 47 013 - 45 284 - 43 556
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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 vastgoedbevaken opgenomen worden.

ACTIVA

I. OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichtingskosten worden rechtstreeks in de resultaatrekening verrekend.

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 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.

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, naar rato van het 
aantal maanden dat deze immateriële activa in bezit bleven tijdens het jaar van hun verwerving.

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 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.
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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 Zaakvoerder 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.

De effecten met vast inkomen in portefeuille en waarvoor geen liquide markt bestaat, worden gewaardeerd op basis van 
het marktpercentage dat van toepassing is op gelijkaardige effecten met een vergelijkbare restwaarde.

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 met 
betrekking tot 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.

De betaalde premies voor de aanschaf van financiële instrumenten om het rentevoetrisico op de schuldenlast van de 
maatschappij te dekken, worden geboekt op de actiefzijde van de balans. Ze worden afgeschreven over de looptijd van 
de dekking van het instrument in kwestie. De intreststromen die door deze financiële instrumenten worden gegenereerd, 
worden geboekt op de resultatenrekening, symmetrisch met de intresten die door de gedekte elementen worden 
gegenereerd.

PASSIVA

VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

De Zaakvoerder 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 Zaakvoerder 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 het pensioenfonds berekend.
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Bijlage bij de rekeningen 
(per 30 september - in duizend €)

III. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA INSTALLATIES, MEUBILAIR ANDERE
 MACHINES  EN ROLLEND MATERIËLE
 EN UITRUSTING MATERIEEL VASTE ACTIVA

A. AANSCHAFFINGSWAARDE

PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR – 435 998 341

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Aanschaffing, met inbegrip
 van de geproduceerde vaste activa 86 72 110

• Overdrachten en buitengebruikstellingen – - 18 - 38 124

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 86 489 960 327

B. MEERWAARDEN 

PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR – – 219 822

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Geboekt – – 16 420

• Afgeboekt – – - 5 702

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR – – 230 540

C. AFSCHRIJVINGEN
 EN WAARDEVERMINDERINGEN (–)

PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR – 307 92 850

MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR 

• Geboekt 1 85 9 389

• Afgeboekt na overdrachten
 en buitengebruikstellingen – - 14 - 1 170

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 1 378 101 069

D. NETTO BOEKWAARDE PER EINDE
 VAN HET BOEKJAAR 85 111 1 089 798
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IV. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA    ANDERE    
ONDERNEMINGEN

1. DEELNEMINGEN EN AANDELEN

A. AANSCHAFFINGSWAARDE

 PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR   3 108

 MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Overdrachten en buitengebruikstellingen   - 1 569

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   1 539

B. MEERWAARDEN

 PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR   586

 MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Geboekt   440

• Afgeboekt   - 1 026

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   0

C. WAARDEVERMINDERINGEN

 PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR   –

 MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Verkregen van derden   111

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   111

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   1 428

2. VORDERINGEN    ANDERE     ONDERNEMINGEN

 NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR   21

 MUTATIES TIJDENS HET BOEKJAAR

• Andere   - 20

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   1

VI. GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN   2005

TERMIJNREKENINGEN BIJ KREDIETINSTELLINGEN   1 600

MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD OF OPZEGTERMIJN:

• van hoogstens één maand   1 600

HIERBOVEN NIET OPGENOMEN OVERIGE GELDBELEGGINGEN   2 907

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN   2005

OVER TE DRAGEN KOSTEN (CP INTRESTEN)   511

OVER TE DRAGEN KOSTEN (PRORATA VAN KOSTEN)   1 236

DIVERSE TE ONTVANGEN INKOMSTEN   82
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Bijlage bij de rekeningen 
(per 30 september - in duizend €)

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL  BEDRAGEN AANTAL

A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL   
AANDELEN

1. GEPLAATST KAPITAAL

 PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR  142 295 

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  142 295 

2. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL

2.1. Soorten aandelen

• Gewone aandelen  142 295 9 794 227

2.2. Aandelen op naam of aan toonder

• Op naam   1 265 951

• Aan toonder   8 528 276

E. TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL  88 246 

G. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING
AANGEVER AANGEGEVEN AANTAAL DATUM  %
 AANTAL AANDELEN VAN DE 
 STEMRECHTEN  VERKLARING 
 OP DE DATUM   
 VAN DE VERKLARING   

Fortis AG en verbonden vennootschappen 1 590 434  10/02/2005 16,24
Free Float* 8 203 793   83,76

 Noemer  9 794 227 

*  Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. Het betreft alle aandeelhouders met minstens 5% van het totale 
aantal aandelen in hun bezit.

X. STAAT VAN DE SCHULDEN HOOGSTENS MEER DAN MEER DAN
 1 JAAR 1 JAAR DOCH  5 JAAR
  HOOGSTENS  
  5 JAAR 

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

FINANCIËLE SCHULDEN 19 945 91 710 23 958

4. Kredietinstellingen 19 945 91 710 23 958

OVERIGE SCHULDEN – 1 233 –

TOTAAL 19 945 92 943 23 958

TTTT   2005

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

1. BELASTINGEN

b) Niet-vervallen belastingschulden   5 027

2. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  168
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XI. OVERLOPENDE REKENINGEN   2005

NIET-VERVALLEN OPGELOPEN INTRESTEN EN COMMISSIES   2 774

HUREN EN ANDERE OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN   1 684

ANDERE   374

XII. BEDRIJFSRESULTATEN 2005 2004 2003

A. NETTO OMZET 77 873 78 266 77 561

B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 16 213 15 372 16 784

C1. WERKNEMERS INGESCHREVEN
 IN HET PERSONEELSREGISTER

a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum 16 15 14

b) Gemiddeld personeelsbestand berekend
 in voltijdse equivalenten 15,5 14,1 11,6

c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 24 248 21 675 17 402

C2. PERSONEELSKOSTEN

a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 909 751 580

b) Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 275 228 179

c) Werkgeverspremies voor bovenwettelijke
 verzekeringen 56 34 34

d) Andere personeelskosten 77 22 16

e) Pensioenen 89 80 71

D. WAARDEVERMINDERINGEN

2. OP HANDELSVORDERINGEN

• Geboekt 108 86 10

• Teruggenomen (76) (93) (227)

F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

• Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 10 214 10 509 12 460

• Andere 93 – 262

G. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING
 VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum – 1 2

2. • Gemiddeld aantal berekend in voltijdse
  equivalenten 0,3 1,1 1,0

 • Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 529 2 116 1 972

 • Kosten voor de onderneming 13 54 67
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Bijlage bij de rekeningen 
(per 30 september - in duizend €)

XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN   2005

B. UITSPLITSING VAN DE ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN

• Kosten met betrekking tot de verkoop van het Borschette-gebouw  359

• Andere   277

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT   2005

A.  UITSPLITSING VAN DE POST 670/3

1.  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR   658

a) Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen   700

b) Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen  - 42

2.  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN VORIGE BOEKJAREN   4

a) Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen   4

B.   BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN, zoals die
  blijkt uit de jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke 

voortvloeien uit het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het 
resultaat van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen). 
Het fiscale stelsel van een vastgoedbevak wijkt af van het fiscale stelsel van gemeen recht. Een vastgoedbevak 
wordt immers niet belast op basis van het bedrag van haar boekwinst maar enkel van het bedrag van de niet-
aanvaarde uitgaven en, desgevallend, van de verkregen abnormale of goedgunstige voordelen.

XVI. BTW EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN 2005 2004 2003

A.  DE B.T.W. IN REKENING GEBRACHT: 

1. Aan de onderneming (aftrekbaar) 941 860 1 543

2. Door de onderneming 2 897 3 223 3 428

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

1. Bedrijfsvoorheffing 320 262 197

2. Roerende voorheffing 6 574 6 361 6 123
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XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Op 30 september 2005 bedragen de waarborgen, ontvangen in de vorm van bankgaranties, 12,4 miljoen €. 
Hiervan maakt 87,5 miljoen € het voorwerp uit van een “collar”-contract met een floor van 3,5% en een CAP 
van 5,5% op Euribor 3 maanden van juni 2004 tot juni 2006.

XIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN   2005

4.   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 identificeerbaar persoon:

 • aan bestuurders en zaakvoerders   1 166

XX.  AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN,   2005
 NIET OP DE “REËLE WAARDE” GEWAARDEERD 2005

Schatting met “reële waarde”:

• CAP-opties 4% notioneel 136 miljoen € 01.01.05 - 30.06.06   –

• CAP-opties 5% notioneel 368 miljoen € 30.06.06 - 31.12.08   337

• COLLAR 3,5% - 5,5% notioneel 87,5 miljoen € 30.06.04 - 30.06.06  (841)
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Toelichting bij de rekeningen 
(in duizend €)

ENKELE BIJZONDERHEDEN   2005

ANDERE SCHULDEN   49 980

Te betalen coupons   48 505

Vergoeding zaakvoerder   1 166

Andere schulden derden   309

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN   16 213

Recuperatie onroerende voorheffingen   4 382

Recuperatie belastingen op kantoren, verzekering   1 724

Teruggevorderde overige algemene kosten   10 107

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN   10 307

Onroerende voorheffingen   8 204

Regionale, provinciale en gemeentetaksen   1 993

Andere   110
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 2004-2005 2003-2004 2002-2003

Winst van het boekjaar 56 490 43 921 45 115

Afschrijvingen en waardeverminderingen op kosten 7 166 8 479 7 505

BRUTO ZELFFINANCIERINGSMARGE 63 656 52 400 52 620

WIJZIGING BEHOEFTE 
AAN BEDRIJFSKAPITAAL 1 909 - 432 - 15 549

OPERATIONELE CASHFLOW 65 565 51 968 37 071

Dividenden - 47 012 - 45 284   - 43 556

BESCHIKBARE CASHFLOW 18 553 6 684 - 6 485

Aankoop materiële vaste activa 246 72 712 4 288

Aankoop financiële vaste activa - 1 569 - 3 731 - 572

Realisaties materiële vaste activa - 36 955 – –

INVESTERINGSVERRICHTINGEN  38 278 - 68 981 - 3 716

VERHOGING EIGEN VERMOGEN – – –

FINANCIERINGSBEHOEFTEN 56 831 - 62 297 - 10 201

Geldbeleggingen 5 634 3 881 -14 022

Liquide middelen - 6 782 11 215 - 12 510

Financiële schulden op meer dan 1 jaar - 70 033 45 310 - 43 562

Financiële schulden op minder dan 1 jaar 14 350 1 891 80 295

FINANCIERINGSBRONNEN - 56 831 62 297 10 201
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Schulden, waarborgen en rating

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

STRUCTUUR VAN DE SCHULDENLAST OP 30 SEPTEMBER 2005

Op 30 september 2005 bedroeg de financiële schuldenlast 413,2 miljoen €. Deze schuld bestaat voor 135,6 miljoen € uit 
bankleningen en voor 277,6 miljoen € uit thesauriebewijzen.

(1) GESYNDICEERD KREDIET
Befimmo tekende in augustus 2004 een contract voor een gesyndiceerd krediet, dat werd opgezet door ABN AMRO en 
Fortis Bank, en betrekking heeft op een bedrag van 350 miljoen €, met een looptijd van 5 jaar en volledig terugbetaalbaar 
op de laatste vervaldag. Op 30 september 2005 was enkel een bedrag van 55 miljoen € opgenomen op deze kredietlijn. 
Het saldo (295 miljoen €) vormt een back-uplijn voor het programma van thesauriebewijzen.

(2) KREDIETLIJNEN OP LANGE TERMIJN
Befimmo beschikt over kredietlijnen op lange termijn, waarvan het saldo van de hoofdsom per 30 september 2005 op 
80,6 miljoen € ligt. Deze kredieten zijn terugbetaalbaar met vaste jaarlijkse aflossingen, waarvan de laatste vervalt in 2021.

(3) PROGRAMMA VAN THESAURIEBEWIJZEN
Befimmo beschikt over een programma voor uitgifte van thesauriebewijzen bij beleggers. Dit betreft een bedrag van 
300 miljoen €, waarvan
> 200 miljoen € bij de Dexia Bank en bij de Fortis Bank;
> 100 miljoen € bij de KBC.
Dit programma maakt het mogelijk om, soepel en tegen lagere kosten, een groot deel van de thesauriebehoeften op korte 
termijn te dekken.
Per 30 september 2005 beliep het uitstaande bedrag in thesauriebewijzen 277,6 miljoen €.

(4) ANDERE KREDIETLIJNEN
Befimmo beschikt op 30 september 2005 over bevestigde kredietlijnen op korte termijn voor een bedrag van 150 miljoen €. 
Enerzijds vormen deze kredieten back-uplijnen voor het programma van thesauriebewijzen; anderzijds verzekeren ze het 
investeringsvermogen van Befimmo door externe financiering.

NOTERING BEDRIJFSSCHULDEN

Sinds 11 maart 2002 zijn de bedrijfsschulden van Befimmo door Standard & Poor’s genoteerd in de categorie BBB voor 
de lange termijn, en in A2 voor de korte termijn.

VERKREGEN WAARBORGEN

Bedrag: 2 981 000 €

Realisatie:  Waarborg ontvangen van Bernheim-Comofi tot dekking van een geschil met de fiscale overheid. Befimmo 
beschikt over een vordering voor hetzelfde bedrag ten opzichte van de belastingadministratie.

VERLEENDE WAARBORGEN

>  In het kader van de aankoop van de gebouwen Ikaros heeft Befimmo, voor de reeds opgeleverde doch nog niet 
betaalde gebouwen, aan Codic de nodige betalingswaarborgen verstrekt.

> 905 000 € ten gunste van de Belgische Staat: Handelaar Onroerende Goederen.

REGELMATIGHEID VAN DE INFORMATIE AAN DE MARKT

Befimmo maakt informatie aan de markt over aan de hand van halfjaar- en jaarverslagen, persberichten en een website 
(www.befimmo.be). Ook werden “road-shows” georganiseerd in Brussel, evenals in de grootste Europese steden: Londen, 
Parijs, Amsterdam.



81

Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30 september 2005 
gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders

 DELOITTE 
 Bedrijfsrevisoren 
 Lange Lozanastraat 270 
 B-2018 Antwerpen 
 Belgium

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 zaakvoerder van de vennootschap, over 
het boekjaar afgesloten op 30 september 2005, met een balanstotaal van 1 115 718 (000) € en waarvan de resultatenrekening afsluit met een 
winst van het boekjaar van 56 490 (000) €. 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, rekeninghoudend 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 2005 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 EN INLICHTINGEN

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

-  Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. In toepassing van artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen heeft de Raad van Bestuur U in dit jaarverslag ingelicht over het investeringsproject in de NV Lex 2000. Daar dit project 
niet werd gerealiseerd, zijn er geen vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap.

-  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.

18 november 2005

De Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA BV o.v.v.e. CVBA
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Algemene inlichtingen over Befimmo CVA 
en haar kapitaal

1. IDENTIFICATIE

1.1. NAAM
BEFIMMO CVA, Bevak naar Belgisch recht

1.2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Waversesteenweg 1945 - 1160 Oudergem.

Op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de zetel naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

1.3. RECHTSVORM
Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht.

1.4. OPRICHTING
BEFIMMO CVA 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 
13 december 2005 bevinden zich in dit jaarverslag.

1.5. DUUR
BEFIMMO CVA werd opgericht voor onbepaalde duur.

1.6. REGISTER VAN RECHTSPERSONEN
BEFIMMO CVA is ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen onder het nummer 0 455 835 167.

1.7. MAATSCHAPPELIJK DOEL (ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN)
BEFIMMO CVA heeft als hoofddoel het collectief beleggen van de kapitalen verworven bij het publiek, in de categorie 
“vastgoed”, waarvan sprake in artikel 7, eerste lid, 5° van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde 
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Onder vastgoed wordt begrepen:

-  de onroerende goederen zoals gedefinieerd door de artikels 517 en volgende 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 31 of artikel 129 van voormelde wet van twintig juli tweeduizend en vier;

-  de vastgoed certificaten voorzien door het artikel 2, 4° van het koninklijk besluit van tien april negentienhonderd 
vijfennegentig;

-  de rechten voortkomend uit overeenkomsten die één of meerdere goederen 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 twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles en van toepassing op de collectieve beleggingsinstellingen investerend in 
onroerende goederen.

   BEFIMMO CVA kan echter, ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggingen uitvoeren 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 liquiditeiten, 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 nastreven 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.

-  BEFIMMO CVA kan roerende en onroerende goederen verkrijgen, noodzakelijk voor de onmiddellijke uitvoering van haar 
activiteit.
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Zij kan alle nodige maatregelen treffen en alle verrichtingen uitvoeren, namelijk 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 onderneming met een identiek doel.

 Artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen is niet toepasselijk krachtens artikel 20, § 4, van de wet van twintig juli 
tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

1.8. PLAATSEN WAAR DE VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE DOCUMENTEN TER INZAGE LIGGEN
•  De statuten van BEFIMMO CVA en van Befimmo NV 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 aandeelhouders op 
naam, alsook aan elke andere persoon die daarom verzoekt.

•  De besluiten houdende benoeming en ontslag van de leden van de organen van Befimmo NV worden bekendgemaakt in 
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

•  De financiële berichten met betrekking tot BEFIMMO CVA worden gepubliceerd in de financiële pers, worden bezorgd 
aan Euronext en kunnen geraadpleegd worden op de website www.befimmo.be

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

2. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

2.1. UITGEGEVEN KAPITAAL
Per 30 september 2005 bedraagt het maatschappelijk kapitaal 142 295 272,45 €. Het is belichaamd in 9 794 227 
aandelen zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort.

2.2. TOEGESTAAN KAPITAAL
De zaakvoerder is gemachtigd het kapitaal in een of meer malen te verhogen ten belope van 142 295 272,45 €. Deze 
verhoging van het kapitaal kan worden uitgevoerd door inbreng van contanten, in natura of door omzetting van reserves.

Deze machtiging werd verleend op 13 december 2005 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 die de 
wet bepaalt.

2.3. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL VANAF 30 SEPTEMBER 2004

 BEDRAG AANTAL
 (in €) AANDELEN

Per 30.09.2004 142 295 272,45 9 794 227

Geen verandering – –

Per 30.09.2005 142 295 272,45 9 794 227

2.4. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP (PER 30 SEPTEMBER 2005)

AANGEVERS AANTAL DATUM %
 VERKLAARDE  VAN DE 
 STEMRECHTEN  VERKLARING 
 OP DE DATUM   
 VAN DE VERKLARING  

Fortis AG en verbonden vennootschappen 1 590 434 10/02/2005 16,24

Free Float* 8 203 793  83,76

*  Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. Het betreft alle aandeelhouders met minstens 5% van het totale 
aantal aandelen in hun bezit.
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3. IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER VAN BEFIMMO CVA

BEFIMMO CVA werd opgericht op initiatief van Bernheim-Comofi NV (momenteel Fortis Real Estate NV genaamd) met 
maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10.

4. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

BEFIMMO CVA is georganiseerd in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (“CVA”).

In een CVA 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.

Het beheer van een CVA wordt verzorgd door een of meer zaakvoerders.

De werkende vennoot van BEFIMMO CVA is Befimmo NV dat ook de functie van enige statutaire Zaakvoerder waarneemt.

Befimmo NV is gecontroleerd door Fortis Real Estate Asset Management.

5. IDENTITEIT EN KWALIFICATIES VAN DE VASTGOEDEXPERTS VAN BEFIMMO CVA

BEFIMMO CVA werkt samen met verschillende vastgoedexperts, meer bepaald CB Richard Ellis, Cushman Wakefield 
Healey & Baker en Winssinger & Partners.

Deze maatschappijen van vastgoedexperts hebben een uitstekende marktkennis en genieten internationale faam.

= Aandeelhouders

BEFIMMO  
CVA

Commanditaire 
vennoten

Befimmo NV = V-bevak
Werkende  

vennoot
Zaakvoerder =
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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 vijf-
ennegentig, bij uittreksel bekend-gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 
onder het nummer 950913-24.

STATUTENWIJZIGINGEN

- 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, respectievelijk onder de nummers 
951207-478 en 479.

- Vennootschap omgevormd in commanditaire vennootschap op aandelen hebbende 
als firma “BEFIMMO” krachtens de notulen opgesteld door Meester Gilberte RAUCQ, 
Notaris te Brussel, op vierentwintig november negentienhonderd vijfennegentig, 
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 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 negentienhon-
derd vijfennegentig, op achtentwintig november negentienhonderd vijfennegentig (twee 
notulen), op negenentwintig november negentienhonderd vijfennegentig, op dertig 
november negentienhonderd vijfennegentig (twee notulen) en op negentien september 
negentienhonderd zevenennegentig, respectievelijk bekendgemaakt in de Bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van twintig december negentienhonderd vijfennegentig onder 
nummer 951220-138, van tweeëntwintig december negentienhonderd 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 zevenennegentig, onder de nummers 971021-147 en 148.

- Meester Gilberte RAUCQ en Gérald SNYERS d’ATTENHOVEN, beide Notarissen te 
Brussel, op drieëntwintig december negentienhonderd achtennegentig, bekendge-
maakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd 
negenennegentig onder nummers 990116-456 en 457.

- Meester Gilberte RAUCQ, ondergetekende Notaris, op tien december negentienhon-
derd negenennegentig, op elf januari tweeduizend, op twaalf december tweeduizend 
en op tweeëntwintig maart tweeduizend en één, respectievelijk bekendgemaakt in de 
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 20000112-289 en 290, onder 
nummers 20000205-211 en 212, onder nummers 20010119-759 en 760.

- Meester Gilberte RAUCQ, ondergetekende Notaris, op tweeëntwintig maart tweedui-
zend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder num-
mers 20010419-187 en 188.

- Meester Gilberte RAUCQ en Meester Gérald Snyers d’ATTENHOVEN, beide 
Notarissen te Brussel, op elf oktober tweeduizend en één, bekendgemaakt in de 
Bijlagen tot Belgisch Staatsblad onder nummer 20011107-203 (franstalige akte).

- Meester Gilberte RAUCQ met tussenkomst van Meester SNYERS d’ATTENHOVEN, 
beide Notarissen te Brussel, op vijftien november tweeduizend en één, bekendge-
maakt inde Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20011211-365 (frans-
talige akte).

- Meester Gilberte RAUCQ met tussenkomst van Meester Gérald SNYERS 
d’ATTENVHOVEN, beide Notarissen te Brussel, op tien december tweeduizend en 
één, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 
20020108-19 (franstalige akte).

- Meester Gilberte RAUCQ met tussenkomst van Meester Gérald SNYERS 
d’ATTENVHOVEN, beide Notarissen te Brussel, op elf december tweeduizend en één, 
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 20020108-18 
en 20.

Statuten voor het laatst gewijzigd ingevolge akte opgesteld door Meester Gilberte 
RAUCQ/Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op dertien december twee-
duizend en vijf, ter bekendmaking neergelegd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Lijst afgesloten na opstelling van de gecoördineerde tekst der statuten volgens akte opge-
steld door Notaris Gilberte RAUCQ/Sophie MAQUET te Brussel, op 13 december 2005.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 13 DECEMBER 2005

TITEL EEN
 AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - VENNOTEN -
 MAATSCHAPPELIJKE 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 maatschappelijke benaming “BEFIMMO”.

De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de beleggingsvennootschap-
pen met vast kapitaal genaamd “BEVAK naar Belgisch recht”, waarvan sprake in arti-
kel 19 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer beleggingsportefeuilles.

De maatschappelijke benaming “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 
woorden gevolgd worden.

De vennootschap opteert voor de categorie van de beleggingen vermeld in artikel 7, 
eerste lid, 5° (onroerende goederen) van de wet van twintig juli tweeduizend en vier 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Zij wordt beheerst door het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfen-
negentig betreffende Vastgoed BEVAKS en de Koninklijke Besluiten ter uitvoering van 
de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles die van toepassing zijn of zullen kunnen worden op 
de “Belgische investeringsorganismen die in vastgoederen beleggen”.

De vennootschap is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen 
doet of gedaan heeft in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

Statuten 
van Befimmo CVA
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GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN BEFIMMO CVA OP 13 DECEMBER 2005

“BEFIMMO”
Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal naar Belgisch recht

BEVAK naar Belgisch recht
Vennootschap die ene openbaar beroep op het Spaarwezen doet

Commanditaire Vennootschap op Aandelen
OUDERGEM (1160 Brussel)

Waversesteenweg 1945
Handelsregister van Brussel, nummer 594.182

B.T.W. nummer BE 455.835.167
Rechtspersonenregister van Brussel, nummer 0455.835.167

Lijst met de data der bekendmakingen opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2° 
van het Wetboek van Vennootschappen
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ARTIKEL TWEE:  
 BEHERENDE VENNOTEN - AANDEELHOUDERS

De vennootschap is samengesteld uit twee categorieën van vennoten:

1. - de naamloze vennootschap “BEFIMMO”, beherende vennoot waarvan de bena-
ming in de maatschappelijke benaming 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 maat-
schappelijke benaming.

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 vennoot-
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 vennootschap 
vertegenwoordigt.

ARTIKEL DRIE:  
 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar elke andere plaats in 
België door de enkele beslissing van de zaakvoerder die alle bevoegdheden heeft om 
de statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te laten vaststellen.

Indien er zich buitengewone gebeurtenissen van politieke, militaire, economische 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 verplaatst 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 niettegenstaande deze voorlopige overplaatsing van de zetel van 
de vennootschap, Belgisch zal blijven.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren of 
agentschappen oprichten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL VIER: 
 DUUR

1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap 
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 aandeel-
houders, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten en overeenkomstig 
de bepalingen van het artikel 34 van de statuten.

3. Huidige vennootschap zal niet ontbonden worden door het ontslag, de uitwijzing, 
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 verwor-
ven bij het publiek, in de categorie “vastgoed”, waarvan sprake in artikel 7, eerste lid, 
5° van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Onder vastgoed wordt begrepen:

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

 -  de aandelen met stemrecht uitgegeven door verbonden onroerende vennoot-
schappen;

 - de optierechten op onroerende goederen;

 -  de aandelen van andere beleggingsorganismen in onroerende goederen inge-
schreven op de lijst voorzien door het artikel 31 of artikel 129 van voormelde 
wet van twintig juli tweeduizend en vier;

 -  de vastgoed certificaten voorzien door het artikel 2, 4° van het koninklijk besluit 
van tien april negentienhonderd vijfennegentig;

 -  de rechten voortkomend uit overeenkomsten die één of meerdere goederen 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 twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles en van toepassing op de collec-
tieve beleggingsinstellingen investerend in onroerende goederen.

De vennootschap kan echter, ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggingen uitvoeren 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 liquiditeiten, zullen het voorwerp moeten 
uitmaken van een bijzondere beslissing van de zaakvoerder, die hun bijkomend of tijde-
lijk karakter rechtvaardigt. Het in bezit houden van roerende waarden moet verenigbaar 
zijn met het nastreven 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 toeganke-
lijke 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, noodzake-
lijk voor de onmiddellijke uitvoering van haar activiteit.

Zij kan alle nodige maatregelen treffen en alle verrichtingen uitvoeren, namelijk diegene 
waarvan sprake in het artikel 6 van de statuten die zij nuttig acht voor de verwezenlij-
king 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 onderneming met 
een identiek doel.

Artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen is niet toepasselijk krachtens artikel 
20, § 4, van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen 
van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

ARTIKEL ZES:  
 VERDELINGSREGELS VAN DE BELEGGINGEN

1. De activa van de vennootschap worden belegd in vastgoed gedefinieerd in het arti-
kel 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 in hoofdzaak verdeeld in drie types investeringen:

 -  kantoorgebouwen met een grote flexibiliteit, lage onderhoudskosten en beschik-
kend over een groot aantal parkeerplaatsen.

 -  gestructureerde handelsgebouwen zoals “shopping centers”.

 -  semi-industriële gebouwen zoals kantoren en opslagplaatsen.

 De onroerende goederen mogen in Europa gelegen zijn.

2. De beleggingen in roerende waarden, anderen dan de hierboven vermelde onroe-
rende goederen, worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria gedefinieerd door 
de artikels 56 en 57 van het Koninklijk Besluit van vier maart negentienhonderd 
éénennegentig met betrekking tot bepaalde collectieve beleggingsinstellingen.

 Voor de toepassing van de vermelde artikelen 56 en 57 worden de daarin opgeno-
men 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 onderworpen zijn aan onderhandelingen op een 
gereglementeerde markt 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 ogenblik 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 kredietverstrek-
king en borgstelling ten gunste van een dochteronderneming of gemeenschap-
pelijke dochteronderneming van de BEVAK (gedefinieerd in het artikel 2-6° van het 
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Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig), mag de vennoot-
schap geen kredieten verstrekken of zich borg stellen voor rekening van derden.

 Voor de toepassing van voorgaande alinea, worden de bedragen verschuldigd aan 
de vennootschap ingevolge de vervreemding van vaste goederen niet in aanmer-
king genomen, voor zover ze binnen de gebruikelijke termijnen 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 vennoot-
schap, die failliet werd verklaard, een gerechtelijk akkoord of uitstel van betalin-
gen heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige 
maatregel werd getroffen;

 d.  effecten verwerven van privaatrechtelijke vennootschappen of verenigingen 
die niet ten minste voor twee boekjaren een jaarrekening openbaar 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 negentienhonderd vijfennegentig;

  ii)  voor effecten die zijn onderworpen aan onderhandelingen op een geregle-
menteerde markt van een Lidstaat van de Europese Gemeenschap;

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

4. De vennootschap kan geen hypotheken verlenen of andere zekerheden of waar-
borgen 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 vennootschap 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 wordt vastgesteld op honderd tweeënveertig miljoen tweehonderd 
vijfennegentig duizend tweehonderd tweeënzeventig komma vierduizend vijfhonderd 
veertig euro (142.295.272,4540 €) afgerond op honderd tweeënveertig miljoen twee-
honderd vijfennegentig duizend tweehonderd tweeënzeventig euro vijfenveertig cent 
(142.295.272,45 €).

Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen zevenhonderd vierennegentigduizend 
tweehonderd zevenentwintig (9.794.227) aandelen zonder aanduiding van nominale 
waarde genummerd van 1 tot 9.794.227 die elk één/negen miljoen zevenhonderd vie-
rennegentigduizend tweehonderd zevenentwintigste (1/9.794.227ste) van het kapitaal 
vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.

ARTIKEL ACHT BIS: 
 HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

1. Bij de oprichting van de vennootschap, op dertig augustus negentienhonderd 
vijfennegentig, werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigdui-
zend frank (1.250.000), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd 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 negentienhonderd vijfenne-
gentig hebben beslist:

 1°  het kapitaal te verhogen ten belope van negentig miljoen honderdéénenzeven-
tigduizend vierhonderd vierenvijftig frank (90.171.454) om het te brengen op 
éénennegentig miljoen vierhonderdéénentwintigduizend vierhonderd vierenvijftig 
frank (91.421.454) door de creatie van tweeënnegentigduizend driehonderd 
achtentachtig (92.388) aandelen, ten gevolge van de overdracht door splitsing 
van de naamloze vennootschap met de Franse benaming “IMMOBILIERE 
BERNHEIM-OUTREMER, S.A.” en Nederlandse benaming “IMMOBILIEN 
BERNHEIM-OUTREMER, N.V.” en afgekort “I.B.O.”.

 2°  het kapitaal te verhogen ten belope van honderd negenenvijftig miljoen zes-
honderdnegenentachtigduizend honderd vierentwintig frank (159.689.124), 
om het te brengen op tweehonderd éénenvijftig miljoen honderdentienduizend 

vijfhonderd achtenzeventig frank (251.110.578), door de creatie van honderd-
negenenzestigduizend zeshonderd en negen (169.609) aandelen waarvan 
zevenentachtigduizend vijfhonderd zesentachtig (87.586) bevoorrechte AFV II 
aandelen gecreëerd ten gevolge van de overdracht door middel van splitsing 
van de naamloze vennootschap met de Franse benaming “BERNHEIM-
OUTREMER PROPERTIES”.

 3°  het kapitaal te verhogen ten belope van één miljard vijfenvijftig miljoen negen-
honderdtweeënnegentigduizend achthonderd vijfentwintig (1.055.992.825), om 
het te brengen op één miljard driehonderd en zeven miljoen honderdendriedui-
zend vierhonderd en drie frank (1.307.103.403), door de creatie van één miljoen 
honderdenzevenduizend dertig (1.107.030) aandelen, in speciën ingeschreven 
en volstort ten belope van honderd procent (100%) bij de inschrijving (met 
inbegrip van een globale uitgiftepremie van éénenvijftig miljoen vijfhonderdne-
gentigduizend zeshonderd negentig frank (51.590.690)).

3. De algemene vergadering van vierentwintig november negentienhonderd vijfen-
negentig heeft beslist om de naamloze vennootschap “WOLUWE GARDEN D” 
om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen 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 comman-
ditaire vennootschap op aandelen, proportioneel met hun rechten in de naamloze 
vennootschap, te weten:

 -  de naamloze vennootschap “BERNHEIM FINANCE”:  
één miljoen driehonderdzeventigduizend tweehonderd  
zesenzeventig (1.370.276) aandelen verdeeld in: 1.370.276

  -  één miljoen tweehonderdvierendertigduizend  
negenhonderd negenennegentig (1.234.999) gewone aandelen;

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

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

 - de naamloze vennootschap “BERNHEIM-COMOFI”:  
één (1) gewoon aandeel, genummerd 1. 1

 Samen: één miljoen driehonderdzeventig duizend  
tweehonderd zevenenzeventig (1.370.277) aandelen. 1.370.277

4. De algemene vergadering van vierentwintig november negentienhonderd vijfenne-
gentig heeft de verschillende categorieën effecten verenigd, met als gevolg dat het 
kapitaal van één miljard driehonderd en zeven miljoen honderdendrieduizend vier-
honderd en drie frank (1.307.103.403) vertegenwoordigd wordt door één miljoen 
driehonderdzeventigduizend tweehonderd zevenenzeventig (1.370.277) aandelen 
zonder aanduiding van nominale waarde.

5. De algemene vergadering van achtentwintig november negentienhonderd vijfen-
negentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd 
éénendertig miljoen negenhonderdnegentienduizend honderd éénentwintig frank 
(231.919.121), om het te brengen op één miljard vijfhonderd negenendertig mil-
joen tweeëntwintigduizend vijfhonderd vierentwintig frank (1.539.022.524), door 
de creatie van tweehonderddrieënveertigduizend 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 vijfenne-
gentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd tweeënzestig 
miljoen achthonderdvijftienduizend negenhonderd vijfenveertig frank (162.815.945), 
om het te brengen op één miljard zevenhonderd en één miljoen achthonderdacht-
endertigduizend vierhonderd negenenzestig frank (1.701.838.469), door de creatie 
van honderdzeventigduizend 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 negentienhonderd vijfen-
negentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van één miljard vijfhon-
derd tweeënnegentig miljoen drieëndertigduizend vierhonderd drieënvijftig frank 
(1.592.033.453), om het te brengen op drie miljard tweehonderd drieënnegentig 
miljoen achthonderdéénenzeventigduizend negenhonderd tweeëntwintig frank 
(3.293.871.922), door de creatie van één miljoen zeshonderdachtenzestigduizend 
negenhonderd achtenzeventig (1.668.978) aandelen van hetzelfde type en genie-
tende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, ingeschreven 
in speciën en volledig volstort bij de inschrijving.

8. De buitengewone algemene vergadering van dertig november negentienhonderd 
vijfennegentig heeft beslist:
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 -  het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen frank (5.000.000), om het te 
brengen op drie miljard tweehonderd achtennegentig miljoen achthonderdéé-
nenzeventigduizend negenhonderd tweeëntwintig frank (3.298.871.922), door 
de creatie van driehonderdzeventigduizend achthonderd éénendertig (370.831) 
nieuwe aandelen toegekend, volledig volstort, ten gevolge van de overdracht 
door fusie van het geheel actief en passief patrimonium van de naamloze ven-
nootschap “JOSEPH II - DEVELOPMENT”, opgeslorpte vennootschap, ontbon-
den zonder vereffening.

 -   de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen om het aantal bestaande aan-
delen te verminderen van drie miljoen achthonderddrieëntwintigduizend tweehon-
derd negenennegentig (3.823.299) tot twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend 
frank (2.750.000); het aantal aandelen eigendom van elkeen der aandeelhouders 
wordt verminderd in verhouding van een coëfficient van één komma negenen-
dertig miljoen achtenvijftigduizend zevenhonderd zevenentwintig (1,39058727), 
zonder rekening te houden met de fracties.

9. De buitengewone algemene vergadering van negentien september negentien-
honderd zevenennegentig heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope 
van zeshonderd negenenzestig miljoen tweehonderdachtentachtigduizend vier-
honderd achtentwintig frank (669.288.428) om het te brengen op drie miljard 
negenhonderd achtenzestig miljoen honderdzestig duizend driehonderdvijftig 
frank (3.968.460.350) door de creatie van één miljoen zeshonderdzestienduizend 
tweeëntachtig frank (1.616.082) nieuwe aandelen, toegekend volledig volstort ten 
gevolg 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 vereffening.

10. De buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december negentien-
honderd 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 mil-
joen tweehonderd vijfentachtigduizend driehonderdvijftig frank (3.968.285.350) 
door de creatie van duizend driehonderd elf nieuwe aandelen (1311), toege-
kend volledig volstort ten gevolg van de overdracht bij wijze van fusie van 
het geheel actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap 
“R.B.PRODUCTIONS”, overgenomen vennootschap, ontbonden zonder ver-
effening.

 2°  het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen twee honderd zestig-
duizend 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 drieëntwintigduizend zeshonderd acht 
(23.608) nieuwe aandelen, toegekend volledig volstort ten gevolg van de 
overdracht bij wijze van fusie van het geheel actief en passief patrimonium 
van de naamloze vennootschap “WOLUBEL”, overgenomen vennootschap, 
ontbonden zonder vereffening.

 3°  het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd vierendertig miljard vijf-
honderdnegenenveertigduizend driehonderd drieënvijftig frank (434.549.353) 
om het te brengen op vier miljard vierhonderd en vier miljoen vierennegen-
tigduizend zevenhonderd en drie frank (4.404.094.703) door de creatie 
van twee miljoen vijfhonderdtweeënveertigduizend driehonderd achtendertig 
(2.542.338) nieuwe aandelen, toegekend, volledig volstort, ten gevolge van de 
overgang door splitsing van een gedeelte van het vermogen van de vennoot-
schap “WORLD TRADE CENTER” afgekort “W.T.C.”, gesplitste vennootschap, 
ontbonden zonder vereffening.

 4°  het kapitaal te verhogen ten belope van tweeënzeventig miljoen honderdtwin-
tigduizend 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 vijfhonderdtweeënnegentigduizend 
tweehonderd en zeven (592.207) nieuwe aandelen, volledig volgestort toege-
kend ten belope van de overgang door fusie van de vennootschap “NOORD 
BUILDING”, overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening.

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

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

11. De buitengewone algemene vergadering van elf januari tweeduizend heeft 
beslist:

 -  om het kapitaal te verhogen ten belope van drie duizend zevenhonderd vieren-
veertig komma één Belgische frank (3.744,1 BEF)om het te brengen van vier 
miljard vierhonderd negentig miljoen honderd negentigduizend honderd vijfen-
tachtig Belgische frank (4.490.190.185 BEF) tot vier miljard vierhonderd negentig 
miljoen honderd drieënnegentig duizend negenhonderd negenentwintig komma 
één Belgische frank 4.490.193.929,1 BEF), zonder nieuwe inbreng en zonder 
creatie van nieuwe aandelen, door inlijving in het kapitaal van een evenwaardig 
bedrag voorafgenomen op de rekening “beschikbare reserves”;

 -  om het kapitaal in euro uit te drukken en heeft vastgesteld dat op basis van 
de omrekeningskoers van de Euro ten opzichte van de Belgische frank, onher-
roepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie, op 
éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één (1) Euro 
gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegen- negentig 
Belgische frank (l € = 40,3399 BEF), zonder afronding, het kapitaal van vier 
miljard vierhonderd negentig miljoen honderd drieënnegentigduizend negenhon-
derd negenentwintig komma één Belgische frank (4.490.193.929,1 BEF) gelijk 
was aan honderd elf miljoen driehonderd negenduizend Euros (111.309.000 €).

12. De buitengewone algemene vergadering van twaalf december tweeduizend 
heeft beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van éénenzestigduizend 
negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig Euro (61.973,38 €) om het 
te brengen op honderd elf miljoen driehonderd zeventigduizend negenhonderd 
drieënzeventig komma achtendertig euro (111.370.973,38 €) door de creatie van 
tweehonderd dertigduizend achthonderd zesentachtig (230.886) nieuwe aan-
delen, toegekend volledig volgestort in vergoeding van de overgang door fusie 
van het geheel actief en passief patrimonium van de naamloze vennootschap 
“WETINVEST” overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening.

13. De buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig maart tweeduizend 
en één heeft beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen 
vijfhonderd en elf duizend achthonderd vierentwintig Euro drieënnegentig cents 
(3.511.824,93 €) om het te brengen op honderd veertien miljoen achthonderd 
tweeëntachtigduizend zevenhonderd achtennegentig Euro éénendertig cents 
(114.882.798,31 €) door de creatie van honderd zevenentwintig duizend vierhon-
derd tweeënnegentig (127.492) nieuwe aandelen, toegekend volledig volgestort 
in vergoeding van de overgang door fusie, van het geheel actief en passief 
patrimonium van de naamloze vennootschap “BASTIONEN LEOPOLD N.V.” 
overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening zijnde gepreciseerd 
dat het maatschappelijk doel van huidige vennootschap in zijn actuele opstelling 
gehandhaafd blijven.

14. De zaakvoerder, handelend overeenkomstig het door de buitengewone algemene 
veradering van twaalf december tweeduizend bekend gemaakt in de bijlagen tot 
het Belgische Staatsblad onder nummers 20010119-758 en 759 toegestane 
kapitaal, heeft in datum van elf oktober tweeduizend en één besloten om het 
kapitaal te verhogen ten belope van vijftien miljoen vierhonderd achtenzestigdui-
zend driehonderd negentien komma zesduizend tachtig (15.468.319,6080 €) om 
het te brengen van honderd veertien miljoen achthonderd tweeëntachtig duizend 
zevenhonderd achtennegentig Euro éénendertig cents (114.882.798,31 €) tot 
honderd dertig miljoen driehonderd eenenvijftigduizend honderd zeventien 
komma negenduizend honderd tachtig euro (130.351.117,9180 €) ingeschreven 
door de creatie van een miljoen vierenzestigduizend zeshonderd achtentachtig 
(1.064.688) aandelen toegekend volledig volgestort als vergoeding van een 
inbreng in natura.

15. De zaakvoerder, handelend overeenkomstig het door de buitengewone algemene 
veradering van twaalf december tweeduizend bekend gemaakt in de bijlagen tot 
het Belgische Staatsblad onder nummers 20010119-758 en 759 toegestane kapi-
taal, heeft in datum van elf oktober tweeduizend en één besloten om het kapitaal 
te verhogen ten belope van maximum acht miljoen zeshonderdduizend zeshonderd 
vierenvijftig komma nul zevenhonderd vierenvijftig euros (8.600.654, 0725 €) om het 
te brengen van honderd dertig miljoen driehonderd eenenvijftigduizend honderd 
zeventien komma negenduizend honderd tachtig euro (130.351.117,9180 €) 
tot maximum honderd achtendertigduizend negenhonderd eenenvijgtigduizend 
zevenhonderd eenenzeventig komma negenduizend negenhonderd vijf euros 
(138.951.771,9905 €) door de creatie van maximum vijfhonderd eenenvijftig-
duizend negenhonderd vijfentachtig (591.985) aandelen, zonder vermelding van 
nominale waarde te numereren.

 Na afloop van het openbaar bod tot omruiling geopend op negenentwintig okto-
ber tweeduizend en één om af te sluiten op twaalf november tweeduizend en één, 
onder voorbehoud van haar heropening conform artikel 32 van het voornoemd 
Konijnklijk Besluit, één miljoen zeshonderd achtenviftigduizend vierhonderd zestig 
(1.658.460) aandelen “CIBIX” werden aan de commanditaire vennootschap op 
aandelen “BEFIMMO”.

 Bijgevolg, werd het kapitaal van de huidige vennootschap “BEFIMMO” verhoogd, 
na de afsluiting van de oorspronkelijk openbaar bod tot omruiling en onder 
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voorbehoud van haar heropening, ten belope van zeven miljoen tweehonderd 
achtentwintig duizend vierhonderd tachtig komma achtduizend driehonderd 
dertig euros (7.228.480,8330 €) om het te brengen van van honderd dertig 
miljoen driehonderd eenenvijftigduizend honderd zeventien euros en tweeën-
negentig cent (130.351.117,92 €) tot honderd zevenendertig miljoen vijfhonderd 
negenenzeventigduizend vijfhonderd achtennegentig komma zevenduizend vijf-
honderd dertig (137.579.598, 7530 €), afgerond tot honderd zevenendertig 
miljoen vijfhonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd achtennegentig euros en 
vijfenzeventig cent (137.579.598,75 €) door de creatie van vierhonderd zevenen-
negentigduizend vijfhonderd achtendertig (497.538) nieuwe aandelengenummerd 
van 8.972.109 tot 9.469.646, overeenkomstig het Hoofdtuck III van het Koninklijk 
Besluit van acht november negentienhonderd negenentachtig op de openbare 
overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle van vennootschappen.

16. Na de afloop van de periode van heropening van het openbaar bod tot omrui-
ling waarvan sprake onder punt 15 hiervoor, achtennegentigduizend honderd 
vijgtig aandelen (98.150) van gezegde commanditaire vennootschap op aandelen 
“CIBIX” werden aan de commanditaire vennootschap op aandelen “BEFIMMO” 
ingebracht.

 Bijgevolg, werd het kapitaal van de huidige vennootschap “BEFIMMO” ver-
hoogd met vierhonderd zevenentwintigduizend zevenhonderd eenennegentig 
komma zesduizend achthonderd vijfentwintig euros om het te brengen van 
honderd zevenendertig miljoen vijfhonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd 
achtennegentig euros en vijfennzventig cent (137.579.598,75 €) tot honderd 
achtendertig miljoen zevenduizend driehonderd negentig komma vierduizend vijf-
entwintig euros (138.007.390,4325 €) afgerond tot honderd achtendertig miljoen 
driehonderd negentig euros en drieënveertig cent (138.007.390,43 €) door de 
creatie van negenentwintigduizend vierhonderd vijfenveertig (29.445) aandelen, 
zonder vermelding van nominale waarde genumerd van 9.469.647 tot 9.499.091, 
overeenkomstig het Hoofdstuck III van het Koninklijk Besluit van acht november 
negentienhonderd negenentachtig op de openbare overnameaanbiedingen en de 
wijzigingen in de controle van vennootschappen.

17. De buitengewone algemene vergadering van elf december tweeduizend en één 
heeft besloten:

1.  Het kapitaal te verhogen te belope van drie miljoen honderd tweeënveertig 
duizend achthonderd drieënzestig euro drieëntwintig cent (3.142.863,23 €) 
om het te brengen op honderd éénenveertig miljoen honderd vijftig dui-
zend tweehonderd drieënvijftig euro zesduizend zeshonderd veertig cent 
(141.150.253,6640 €) door de creatie van tweehonderd zestienduizend 
driehonderd vierentwintig (216.324) nieuwe aandelen toegekend, volledig 
volgestort, in vergoeding van de overgang door fusie, van het geheel actief en 
passief vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen “CIBIX”, 
overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening.

2.  om het kapitaal te verhogen te belope van zeshonderd en zesduizend honderd 
éénenzeventig euro negenentachtig cent (606.171,89 €) door de creatie van 
eenenveertigduizend zevenhonderd drieëntwintig (41.723) nieuwe aandelen 
toegekend volledig volgestort in vergoeding van de overgang door fusie, 
van het geheel actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap 
“BASTIONEN PARC LEOPOLD”, overgenomen vennootschap, ontbonden 
zonder vereffening.

3.  Om het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderd achtendertig duizend 
achthonderd zesenveertig euro negentig cent (538.846,90 €) door de cre-
atie van zevenendertigduizend negenentachtig (37.089) nieuwe aandelen 
toegekend volledig volgestort in vergoeding van de overgang door fusie, 
van het geheel actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap 
“IMMOBILIERE DU TRIOMPHE”, overgenomen vennootschap, ontbonden 
zonder vereffening.

ARTIKEL NEGEN: 
 TOEGESTAAN KAPITAAL

De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen op de 
data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten 
belope van honderd tweeënveertig miljoen tweehonderd vijfennegentigduizend twee-
honderd tweeënzeventig euro en vijfenveertig cent (142.295.272,45 €).

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de 
notulen van de algemene vergadering van dertien december tweeduizend en vijf.

Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen uitgevoerd worden door inschrijving in spe-
ciën, door inbreng in natura of door omzetting van reserves overeenkomstig de regels 
voorgeschreven in het Wetboek van 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 kapitaalverhoging 
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 ver-
gadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek 
van Vennootschappen, 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 558 en, in 
voorkomend geval 560 van het Wetboek van Vennootschappen, of door beslis-
sing 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 75, eerste 
lid, van de wet van twintig juli tweeduizend en vier en de artikelen 28 en volgende 
van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig met 
betrekking tot de vastgoed BEVAKS.

3. Bij elke kapitaalverhoging, stelt de zaakvoerder de koers en de uitgiftevoorwaar-
den van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering er zelf over 
beslist.

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

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

ARTIKEL ELF: 
 VOORKEURRECHT

In geval van kapitaalverhoging door inschrijving in speciën, worden de aandelen 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 negentienhonderd 
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 voor-
zien in artikels 601 en 602 van het Wetboek van 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 worden:

 1°  de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het verslag bedoeld 
in het artikel 602 alinea 3 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook 
in de oproeping tot de algemene 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 verwer-
ven en in pand houden krachtens de beslissing van de algemene vergadering 
beraadslagend overeenkomstig artikels 620 en 630 van het Wetboek van 
Vennootschappen.

 Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen 
vaststellen.

2. Het is de zaakvoerder toegelaten effecten waarvan sprake sub 1 te verkrijgen 
wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen 
ernstig en dreigend nadeel. Deze toelating is drie jaar geldig vanaf de bekend-
makingsdatum van de notulen van de algemene vergadering van dertien december 
tweeduizend en vijf en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.
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3. De voorwaarden voor de vervreemding van effecten verworven door de vennoot-
schap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het artikel 622 
§ 2 van het Wetboek van Vennootschappen, 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 handteke-
ningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaandelen 
uitgegeven worden. De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere 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 toonder die 
enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van 
een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effec-
ten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling 
gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam en omgekeerd op 
kosten van de aandeelhouder.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op 
naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Inschrijvingscertificaten 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 naam-
loze 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 afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, zijn ten per-
soonlijke 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 aanbelangen.

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 onbekwaam-

verklaringen waarvan sprake in het artikel 39 van de wet van twintig juli tweeduizend 
en vier.

ARTIKEL ACHTTIEN: 
 EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDER

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 vennootschap 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 
uitwerking 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 zaakvoerder 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 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 het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zou treffen krachtens de 
bevoegdheden voorzien door artikel 92 van de wet van twintig juli tweeduizend en 
vier;

-  de onbekwaamverklaring in de zin van artikel 39 van de wet van twintig juli twee-
duizend en vier die alle leden van de organen van bestuur of het dagelijks bestuur 
van de zaakvoerder in het gedrang brengen; in dit geval moet de zaakvoerder of de 
commissarissen de algemene vergadering oproepen met als agenda de vaststel-
ling van de onbekwaamverklaring en de te nemen beslissingen; deze vergadering 
moet binnen de maand plaatshebben, 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 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 het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zou 
treffen krachtens de bevoegdheden voorzien door artikel 92 van de wet van twintig 
juli tweeduizend en vier.

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 vennootschap 
niet ontbonden, zelfs indien het gaat om de enige zaakvoerder. Deze zaakvoerder 
wordt door de algemene vergadering vervangen, beraadslagend zoals voor statuten-
wijziging, door oproeping door de andere zaakvoerders of door de commissarissen.

De zaakvoerder wordt door gezegde vergadering verkozen op een lijst waarop min-
stens twee kandidaten voorgesteld worden door de promotor(en).

ARTIKEL NEGENTIEN: 
 ENIGE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Wordt als enige statutaire zaakvoerder benoemd:

De naamloze vennootschap “BEFIMMO”, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel 
(Sint-Joost-ten-noode), Sint-Lazaruslaan 4-10, ingeschreven in het Handelsregister 
van Brussel, onder het nummer 547.509 en op het Nationaal Register van 
Rechtspersonen, onder het nummer 444.052.241.

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 register. 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 ondertekend 
door de zaakvoerder.
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ARTIKEL EENENTWINTIG: 
 BEZOLDIGING 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 rechtstreeks 
aan zijn opdracht zijn verbonden.

2. De bezoldiging van de zaakvoerder wordt elk jaar berekend in funktie van de 
resultaten van het betreffend maatschappelijk boekjaar, zoals ze voorkomen op 
de door de algemene vergadering van de vennootschap goedgekeurde jaarreke-
ningen.

3. Deze bezoldiging is gelijk aan twee honderdste (2/100ste) van een referentie-
winst overeenkomende, indien er een winst verwezenlijkt werd, met honderd ach-
tennegentigsten (100/98sten) van de winst van het boekjaar vóór belastingen en 
na verrekening van deze bezoldiging op het betreffend maatschappelijk boekjaar, 
op een zulkdanige wijze dat na verrekening van de bezoldiging in de lasten van 
de vennootschap de bezoldiging met betrekking tot het boekjaar twee komma 
nul vier procent (2,04%) vertegenwoordigd van het bedrag van de winsten van 
het boekjaar vóór 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 jaarrekeningen.

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

ARTIKEL TWEEENTWINTIG: 
 MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

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

2. De zaakvoerder maakt het semestrieel verslag op waarvan sprake in artikel 76, § 1, 
van de wet van twintig juli tweeduizend en vier en het ontwerp van het jaarlijks verslag 
en van prospectussen waarvan sprake in deze bepaling met inachtneming van de 
artikelen 52 en 53 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier.

 De zaakvoerder duidt de deskundige aan overeenkomstig het artikel 7 van het 
Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig en stelt, in voor-
komend geval, elke wijziging aan de lijst van deskundigen zoals bedoeld in artikel 
5, § 1, 8° van gezegd Koninklijk Besluit voor aan de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen.

 De zaakvoerder stelt in voorkomend geval de wijziging van de bewaarder 
overeenkomstig artikel 12, § 2 van het Koninklijk Besluit van tien april negen-
tienhonderd vijfennegentig voor aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen.

 De zaakvoerder stelt de bewaarder op de hoogte van elke vastgoedverrichting 
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 handelingen, met 
uitzondering van het dagelijks bestuur en van de machten die hem zijn voor-
behouden door het Wetboek van Vennootschappen en de wet van twintig juli 
tweeduizend en vier, alsook door hun 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 DRIEENTWINTIG: 
 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarbij een open-
baar ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd door de zaakvoer-
der, volgens de wettelijke en statutaire regels over de vertegenwoordiging van 
deze zaakvoerder – rechtspersoon.

2. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers 
van de vennootschap binnen de beperken van hun mandaat.

3. Overeenkomstig het artikel 18 van het Koninklijk Besluit van tien april negen-
tienhonderd vijfennegentig, wordt de vennootschap vertegenwoordigd 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 en waarvan een de vaste vertegenwoor-
diger moet zijn.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: 
 VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN

1. De vennootschap is zodanig gestructureerd en georganiseerd dat het risico dat 
belangenconflicten afbreuk doen aan de belangen van de effectenhouders tot 
een minimum wordt beperkt, conform artikel 40, § 2, van de wet van twintig juli 
tweeduizend en vier.

2. 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 verrichting met de 
vennootschap of met een vennootschap die zij controleert, noch enig voordeel 
halen uit een zodanige verrichting, dan indien de verrichting enig belang voor 
de vennootschap heeft, binnen haar beleggingsbeleid ligt en uitgevoerd wordt 
overeenkomstig de normale marktvoorwaarden.

3. De vennootschap moet voorafgaandelijk de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen inlichten over de verrichtingen waarvan sprake in de tweede 
alinea.

4. De verrichtingen waarvan sprake in de tweede alinea worden onmiddellijk open-
baar gemaakt en moeten het voorwerp uitmaken van een bijzondere melding in 
het jaarlijks rapport, en in voorkomend geval, in het semestrieel rapport.

5. 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 organen van het bestuur 
of het dagelijks bestuur tussenkomen als tussenpersonen in de zin van het 
artikel 2, 10° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

 -  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 hoedanigheid hebben 
van tussenpersonen in de zin van artikel 2, 10° van de wet van twee augustus 
tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten.

6. Naast de hiervoor vermelde bepalingen, moet de zaakvoerder zich schikken naar 
artikels 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: 
 CONTROLE

1. De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatig-
heid 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 bezoldi-
gingen.

Deze commissaris(sen) controleert/controleren en certifieert/certifiëren de boekhoud-
kundige gegevens vermeld in de jaarrekening van de vennootschap en bevestigt/
bevestigen in voorkomend geval alle over te dragen informatie overeenkomstig de 
artikelen 83 en 88 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier.

2. Het artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing 
op de vennootschap met het statuut van een investeringsmaatschappij met vast 
kapitaal, overeenkomstig artikel 83, § 1, tweede lid, van de wet van twintig juli 
tweeduizend en vier.

3. Overeenkomstig het artikel 80 van de wet van twintig juli tweeduizend en 
vier, 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.
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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 eerste werkdag na veertien decem-
ber om tien uur dertig (met dien verstande dat de zaterdag niet wordt beschouwd als 
een werkdag).

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 bijeenroeping.

De buitengewone of bijzondere 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 overeenkomstig 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 vennootschap of in de door de 
bijeenroeping aangeduide instelling en dit vijf volle dagen voor de vastgestelde datum 
van de vergadering (uitgezonderd de verplichte kortere wettelijke termijn).

De eigenaars van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de zaakvoerder 
schriftelijk op de hoogte stellen (brief of volmacht) van hun intentie 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 vertegenwoordi-
gen door een lasthebber die zelf aandeelhouder is en die de toelatingsformaliteiten om 
toegelaten te worden tot de algemene vergadering uitgevoerd heeft.

De rechtspersonen en de beherende vennoten kunnen echter vertegenwoordigd 
worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is, de minderjarigen, ontzetten of 
andere onbekwaamverklaarden handelend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De zaakvoerder mag de formule der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden 
worden neergelegd op de plaats door hem aangeduid binnen de termijn voorzien in 
artikel 29, tweede alinea van de statuten.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de pandhoudende 
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 vennoot/ven-
noten en van de aandeelhouders, alsook van het aantal van hun effecten, wordt onder-
tekend 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 vennoot-
schap, 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 beherende vennoot/
vennoten aanwezig zijn en eenparig hun instemming verlenen om te beraadslagen 
over de nieuwe punten.

2. De beslissingen van de algemene vergadering, met inbegrip van de wijzigingen 
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 het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen voorgelegd worden, overeenkomstig het 
artikel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig.

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

ARTIKEL VIJFENDERTIG: 
 NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het 
bureau, de beherende vennoot/vennoten en de aandeelhouders die het vragen.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden ondertekend door 
de zaakvoerder.

TITEL ZES
 MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - VERDELING

ARTIKEL ZESENDERTIG: 
 MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.

Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en maakt 
de zaakvoerder een volledige inventaris op, alsook de jaarrekeningen overeenkomstig 
de wet betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de 
afwijkende bepalingen van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfen-
negentig met betrekking tot Vastgoed 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 vastgoed-
verrichtingen 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 
boekhoudkundige en inventariskosten, de kosten voortkomend uit het nazicht van de 
rekeningen en de controle van de vennootschap, de publikatiekosten, die inherent zijn 
aan het aandelenaanbod, kosten voortspruitend uit het opmaken van periodieke versla-
gen en de verspreiding van financiële informatie, de beheerskosten en de belastingen 
taksen en verschuldigde rechten ten gevolge van verrichtingen, uitgevoerd door de 
vennootschap, of ten gevolge van de activiteiten van de vennootschap.

Daarbij maakt de zaakvoerder steeds een inventaris op wanneer de vennootschap over-
gaat tot de uitgifte van aandelen of de wederinkoop van deze anders dan op de beurs.
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ARTIKEL ZEVENENDERTIG: 
 VERDELING

1. Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vorming van 
een reservefonds is niet van toepassing op de vennootschappen met een statuut 
van een investeringsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht overeen-
komstig het artikel 20, § 4, van de wet van twintig juli tweeduizend en vier.

2. De winst van het boekjaar van de vennootschap wordt verdeeld overeenkomstig 
het artikel 62 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegen-
tig, betreffende de Vastgoed BEVAKS.

3. Het saldo wordt verwerkt volgens de beslissing van de algemene vergadering 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, beslissen over 
de betaling van de voorschotten op dividenden; hij stelt het bedrag en de beta-
lingsdatum van deze voorschotten vast.

2. De dividenden van effecten op naam en de niet opgeëiste tantièmes verjaren 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 overgegaan 
worden door de zaakvoerder die een bezoldiging zal ontvangen overeenkomstig aan 
die in artikel 21 van de statuten.

Voor het geval de zaakvoerder deze opdracht niet zouden aanvaarden, zal tot de veref-
fening overgegaan worden door één of meer vereffenaars, die zowel fysische als rechts-
personen kunnen zijn en die benoemd zullen worden door de algemene vergadering van 
de aandeelhouders met instemming van de beherende 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 verhou-
ding met hun rechten.

TITEL ACHT
 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL EENENVEERTIG: 
 KEUZE VAN WOONPLAATS

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

ARTIKEL TWEEENVEERTIG: 
 RECHTSBEVOEGDHEID

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

ARTIKEL DRIEËNVEERTIG: 
 GEMEEN RECHT

1. De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook aan de wet van twintig juli tweeduizend en vier betref-
fende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en naar 
haar Koninklijke uitvoeringsbesluiten betreffende de investeringsvennootschappen 
die in vastgoed investeren en meer in het bijzonder het Koninklijk Besluit van tien 
april negentienhonderd vijfennegentig, betreffende de Vastgoed BEVAKS.

 Bijgevolg, worden de beschikkingen van deze wetten, waarvan op ongeoorloofde 
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 wet-
ten voor niet geschreven gehouden.

2. Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig de artikelen 20, § 4 en 83, § 1, 
tweede lid, van de wet van twintig juli tweeduizend en vier, de artikels 141,2°, 
439, 440, 448, 477, 559 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van 
toepassing zijn.

TITEL NEGEN
 BUITENGEWONE BEPALING

ARTIKEL VIERENVEERTIG: 
 WETTELIJKE AANPASSINGEN

In geval van wettelijke wijzigingen is het de zaakvoerder toegelaten huidige statuten aan 
te passen aan toekomstige wettelijke teksten die huidige statuten zouden wijzigen.

Deze toelating heeft enkel tot doel een in overeenstemming door te voeren bij notariële 
akten.
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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 grote 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 het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en is onderworpen 
aan een specifieke regeling waarvan de meest markante bepalingen de volgende zijn:

• De vorm aannemen van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen. 

• Beursnotering.

• Een schuldenlast beperkt tot 50% van de totale activa in marktwaarde.

• Strenge regels inzake belangenvermenging.

• 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 vastgoedcomplex.

• 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 16,995% op de latente 
meerwaarden en belastingvrije reserves (16,5% verhoogd met 3% als bijkomende crisisbijdrage).

De vastgoedbevak 

Concept-realisatie: CHRIS COMMUNICATIONS S.A.
Foto’s: www.sergebrison.com, Jean-Michel Byl, 

Yvan Glavie, Getty, Zefa.
Fotozetwerk en fotogravure: SNEL GRAFICS.

Drukwerk: SNEL GRAFICS.



CREATING VALUE IN REAL ESTATE

JAARVERSLAG 2005
vóór de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2005

Kerncijfers

KERNCIJFERS 2005 (op 30.09.05)

Totale oppervlakte van de portefeuille 525 333 m²
Waarde van de portefeuille(1) 1 089 797 000 €
Bezettingsgraad 92,79%
Eigen vermogen 623 337 000 €
Schuldratio 43,7%
Investeringsvermogen 140 621 000 €

KERNCIJFERS PER AANDEEL 2005 (op 30.09.05)

Intrinsieke waarde (vóór bestemming) 68,44 €
Intrinsieke waarde (na bestemming) 63,64 €
Sluitingskoers 87,50 €
Netto cashflow 6,48 € 
Return 6,79 €
Bruto dividend 4,80 €
Return op eigen vermogen 11,0%
Bruto rendement(2) 5,49%

AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 2005 - 2006

Betaalbaarstelling van het dividend 2005
tegen afgifte van coupon nr. 11

vanaf 
20 december 2005 

Publicatie van de intrinsieke waarde 
op 31 december 2005

donderdag 
23 februari 2006

Publicatie van de halfjaarresultaten en van
de intrinsieke waarde op 31 maart 2006

woensdag 
24 mei 2006

Publicatie van de intrinsieke waarde
op 30 juni 2006 

donderdag 
31 augustus 2006

Publicatie van de jaarresultaten en van de 
intrinsieke waarde op 30 september 2006 

donderdag 
16 november 2006

Gewone Algemene 
Vergadering 2006

vrijdag 
15 december 2006

Betaalbaarstelling van het dividend 2006
tegen afgifte van coupon nr. 12

vanaf 
22 december 2006

(1)  De huidige regels verplichten ons zowel de liquidatiewaarde als de aankoopwaarde van de portefeuille te vermelden. Deze laatste wordt “beleggingswaarde” 
genoemd. Ze omvat variabele transactiekosten voor ten hoogste 13%, namelijk kosten die een belegger zou moeten betalen als hij zich rechtstreeks aan de 
vastgoedbelegging zou wagen. Bijgevolg zou de nettoverkoopwaarde van de vastgoedbevak, in de veronderstelling van een verkoop van de portefeuille tegen 
de expertisewaarde, tussen 965,8 miljoen € en 1 091,2 miljoen € bedragen.

(2) Bruto dividend gedeeld door de beurskoers per 30 september 2005.

BEFIMMO CVA 
Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Maatschappelijke zetel 
Waversesteenweg 1945, 1160 Brussel  
Register van de Rechtspersonen 
(RPR): 0 455 835 167 
Tel.: +32 2 679 38 60 - Fax: +32 2 679 38 66 
e-mail: contact@befimmo.be - www.befimmo.be

Ce rapport annuel est également disponible  
en français.
This annual report is also available in English.



CREATING VALUE IN REAL ESTATE

RAPPORT ANNUEL 2005
pré-assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2005

BEFIMMO S.C.A. 
Société en Commandite par Actions

Siège Social 
Chaussée de Wavre 1945, 1160 Bruxelles  
Registre des Personnes Morales 
(RPM) : 0 455 835 167 
Tél. : +32 2 679 38 60 - Fax : +32 2 679 38 66 
e-mail : contact@befimmo.be - www.befimmo.be

Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS 2005 (au 30.09.05)

Surface totale du portefeuille 525 333 m²
Valeur du portefeuille(1) 1 089 797 000 €
Taux d’occupation 92,79%
Fonds propres 623 337 000 €
Ratio d’endettement 43,7%
Capacité d’investissement 140 621 000 €

CHIFFRES CLÉS PAR ACTION 2005 (au 30.09.05)

Valeur intrinsèque (avant affectation) 68,44 €
Valeur intrinsèque (après affectation) 63,64 €
Cours de clôture 87,50 €
Cash-flow net 6,48 € 
Return 6,79 €
Dividende brut 4,80 €
Return sur fonds propres 11,0%
Rendement brut(2) 5,49%

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE 2005 - 2006

Mise en paiement du dividende 2005 
sur présentation du coupon n° 11

à partir du
20 décembre 2005

Publication de la valeur intrinsèque
au 31 décembre 2005

le jeudi
23 février 2006

Publication des résultats semestriels et de
la valeur intrinsèque au 31 mars 2006 

le mercredi
24 mai 2006

Publication de la valeur intrinsèque
au 30 juin 2006 

le jeudi
31 août 2006

Publication des résultats annuels et de
la valeur intrinsèque au 30 septembre 2006 

le jeudi
16 novembre 2006

Assemblée générale
ordinaire 2006 

le vendredi
15 décembre 2006

Mise en paiement du dividende 2006 
sur présentation du coupon n° 12

à partir du 
22 décembre 2006

(1)  Les règles en vigueur imposent de communiquer tant la valeur de liquidation que la valeur d’acquisition du portefeuille ; cette dernière étant appelée « valeur 
de placement ».  Celle-ci incorpore des frais de transaction variables d’au maximum 13%, frais qu’un investisseur aurait dû payer s’il avait procédé à l’inves-
tissement immobilier en direct.  En conséquence, dans l’hypothèse d’une vente du portefeuille à une valeur d’expertise, la valeur de vente nette pour la Sicafi 
s’établirait entre 965,8 millions € et 1 091,2 millions €.

(2) Dividende brut divisé par le cours de bourse au 30 septembre 2005.

Dit jaarverslag is ook verkrijgbaar in het Nederlands.
This annual report is also available in English.




