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Befimmo vandaag
Befimmo is een vastgoedbevak (vastgoedbeleggings-
maatschappij met vast kapitaal) die gespecialiseerd is 
in beleggingen in kantoorgebouwen. Ze werd opgericht 
in 1995 op basis van “een onbeschreven blad”. na de 
verwerving van de nv fedimmo in december 2006, 
bezit ze nu rechtstreeks of onrechtstreeks een porte-
feuille met een oppervlakte van meer dan 880 000 m2, 
waarvan de waarde meer dan een miljard achthonderd 
miljoen € bedraagt. Ze bestaat uit een honderdtal 
gebouwen of vastgoedcomplexen. Befimmo stelt zich 
zo op als een referentie-operator die op europese 
schaal een eervolle positie bekleedt.

Befimmo profileert zich vandaag als een “pure player” 
met een portefeuille van kantoorgebouwen (ongeveer 
98,4%) die geografisch geconcentreerd is in Brussel en 
zijn economisch achterland(1) (ongeveer 79% van de 
gebouwen waarvan 57% in het Central Business 
district, bijna 9% in de gedecentraliseerde zone en 
12% in de Rand).

Het saldo van de portefeuille dat op middellange ter-
mijn aan de Belgische Staat of aan andere openbare 
instellingen is verhuurd, is over heel België gespreid en 
sluit aan bij de strategie om lange cashflows na te stre-
ven, die regelmatig, geïndexeerd en beveiligd zijn.

Befimmo behoort tot het B-compartiment van de 
eurolist en is opgenomen in de next 150 en next Prime 
indexen van euronext, de Bel mid index van euronext 
Brussels, en ook in de ePRa en gPR250 indexen. Ze 
biedt de meerderheid van haar aandeelhouders een 
liquide effect aan. Sinds 12 jaar hanteert de 
vastgoedbevak de leidraad van waardecreatie voor 
haar aandeelhouders. Ze werkt voortdurend een strate-
gie uit die gestuurd wordt door de maximalisering van 
haar cashflows op lange termijn en de creatie van 
onroerende meerwaarden.

Wat haar beleggingsstrategie betreft, legt Befimmo zich 
volop toe op haar basisvak van “asset manager” in niet-
specifiek vastgoed van kwalitatieve kantoren die gele-
gen zijn in wijken waar de schaarste zich structureel 
manifesteert (de stadscentra bijvoorbeeld). Befimmo is 
niet van plan om te diversifiëren in andere vakgebieden 
die andere profielen van risico’s en return meebrengen 
dan deze van professionele vastgoedbelegger.

Zoals ze aantoonde met de verwerving van het 
beleggingsproject van axento in Luxemburg, toont 
Befimmo belangstelling, in het kader van een geografi-
sche diversifiëring, voor andere markten, buiten haar 

Brusselse “thuismarkt”, als deze mooie groeivooruit-
zichten bieden.

Tot slot heeft Befimmo ook het voornemen om uit te kij-
ken naar vastgoed – in de eurozone in europa – dat op 
lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen en 
dat een lange en regelmatige kasstroom oplevert, ter-
wijl het risico beperkt blijft.

de vaSTgoedPoRTefeuiLLe
Kenmerkend voor het eerste halfjaar van het boekjaar 
2006/2007 was de concrete vormgeving van twee 
grote acquisities die stroken met de strategie van 
Befimmo om haar cashflows op middellange en lange 
termijn te versterken.

naast deze eerste stappen in het buitenland, via de aan-
koop van het axento-project in Luxemburg, verwierf 
Befimmo ook 90% van de aandelen van de nv fedimmo, 
in het kader van de verkoop bij opbod georganiseerd door 
de Belgische staat.

>	Axento	NV(2) : dit investeringsproject bestaat uit de bouw 
en de verhuur door zijn ontwikkelaar – CiP Luxembourg 
Sa – van een gebouw met kantoren (10 500 m2) en han-
delszaken (1 600 m2) op het Kirchberg-plateau in 
Luxemburg, langs de Kennedylaan. Bij de oplevering in 
het eerste halfjaar van 2009, zou de beleggingswaarde 
96,5 miljoen € moeten vertegenwoordigen.

> Fedimmo	NV(3) : in december 2006 verwierf Befimmo 
90% van de aandelen van de naamloze vennoot-
schap fedimmo waarvan de portefeuille samenge-
steld is uit kantoorgebouwen die de Belgische Staat 
en de nv. Sopima bij haar oprichting inbrachten. 
deze gebouwen zijn hoofdzakelijk verhuurd aan de 
Regie der gebouwen (Belgische Staat) en huisvesten 
federale overheidsdiensten, voornamelijk de dienst 
financiën en Justitie. de totale oppervlakte van deze 
portefeuille bedraagt ongeveer 382 000 m2. Bij de 
verwerving van fedimmo in december 2006 lag de 
beleggingswaarde op 725 miljoen €, goed voor een 
initieel brutorendement van 5,5%.

in de loop van het tweede kwartaal van dit boekjaar 
werd een erfpachtovereenkomst van 99 jaar gesloten 
voor het gebouw Tocopro (23 800m2) aan de Louizalaan 
in Brussel, middels een meerwaarde van 1,2 miljoen €. 
deze overdracht gebeurde om de risico’s die gepaard 
gaan met de herontwikkeling en de bezetting tot een 
minimum te beperken. dit gebouw van fedimmo is 
immers aan een zware renovatie toe, vanaf januari 

Profiel van Befimmo

(1) deze regio omvat het Central Business district (CBd), de gedecentraliseerde zone en de Rand.
(2) meer informatie is te vinden in het persbericht dat op 11 december 2006 gepubliceerd werd, op de site van Befimmo www.befimmo.be.
(3)  meer informatie is te vinden in het persbericht dat op 23 december 2006 gepubliceerd werd, op de site van Befimmo www.befimmo.be.
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(1)  Waarden opgesteld volgens de iaS 40-norm die de boeking in “reële 
waarde” van beleggingsvastgoed vereist. deze “reële waarde” wordt 
bekomen door aftrek van de “beleggingswaarde” van de gemiddelde 
transactiekosten over de laatste drie jaren, wat overeenkomt met 2,5% 
voor de gebouwen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen € en 10% 
(vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) voor de gebouwen met een 
waarde van minder dan 2,5 miljoen €.

(2)   Bezettingsgraad = lopende huuropbrengst (met inbegrip van deze van 
de verhuurde oppervlaktes waarvan de huurovereenkomst nog niet 
ingegaan is)/ (lopende huuropbrengsten + de geraamde huurwaarde 
voor de leegstaande oppervlaktes). deze bezettingsgraad wordt bere-
kend rekening houdend met alle vastgoed in portefeuille, met uitzonde-
ring van de terreinen evenals het investeringsproject in Luxemburg dat 
in april 2009 wordt opgeleverd en waarvoor Befimmo een huurgarantie 
van 18 maanden heeft, vanaf de opleveringsdatum.

(3)  op 1 april 2007, na het vertrek van de Regie der gebouwen uit 
Brederode ii, bedraagt de bezettingsgraad 94,7%.

(4)  Looptijd = de gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten, of 
dus de som van de jaarlijkse lopende huuropbrengsten van elk huur-
contract vermenigvuldigd met de nog resterende looptijd tot de eerste 
vervaldag van dit huurcontract / totaal jaarlijkse lopende huuropbrengst 
in portefeuille.

2010, na afloop van het huurcontract met de Belgische 
Staat.

Rekening houdend met deze investeringen en desinves-
teringen bedraagt de totale waarde van de geconsoli-
deerde portefeuille nu 1 792,5 miljoen € per 31 maart 
2007, ten opzichte van 1 805,3 miljoen € per 31 decem-
ber 2006 en van 1.078,4 miljoen € in het begin van het 
boekjaar.

de tabel hierna bevat de waarden(1) van de portefeuille 
van Befimmo (fedimmo uitgezonderd) en geconsoli-
deerd per segment en per geografische zone.

de verwerving van fedimmo en de overdracht van het 
gebouw Tocopro uitgezonderd, ligt de waarde van de 
portefeuille een stuk hoger en gaat van 1 078,4 miljoen € 
bij het begin van het boekjaar op 1 oktober 2006 naar 
1 108,3 miljoen € op 31 maart 2007, wat een stijging van 
zowat 2,5% betekent in zes maanden. deze stijging doet 
zich in bijna elke geografische sector voor, zowel in het 
Central Business district (+3,23%), als in de gedecentra-
liseerde zone (+3,13 %). in de Rand blijft de waarde sta-
biel (-0,15%). uit deze waardestijging blijkt de sterke 
vraag van de beleggers op zoek naar opportuniteiten 
van kwaliteit, met een druk op de rendementen als 
gevolg.

de portefeuille van fedimmo bleef omzeggens gelijk 
(+0,01%) sinds de verwerving eind december 2006.

op 31 maart 2007 komt het globaal huurrendement 
van de geconsolideerde portefeuille op lopende huur-
opbrengst (zonder projecten en renovaties) op 6,40%. 
Het globaal huurrendement op de lopende huurop-
brengst plus de geraamde huurwaarde voor de leeg-
stand komt uit op 6,66%.

de bezettingsgraad(2) van de geconsolideerde porte-
feuille lag op 31 maart 2007 op 96,0%(3).

de Belgische Staat, de belangrijkste cliënt van 
Befimmo, staat voor 50,3% van de huuropbrengst met 
een looptijd(4) van 13,5 jaar. in totaal vertegenwoordigen 
de huurinkomsten van Befimmo die van Belgische en 
europese instellingen afkomstig zijn, 63,7% van de 
huuropbrengst, met een gemiddelde looptijd van 
12,4 jaar.

de verwerving van fedimmo nv, die aansluit bij de stra-
tegie van Befimmo, verstevigt in grote mate de stabiliteit 
van de portefeuille. de jaarlijkse lopende huuropbrengst 
uit de geconsolideerde portefeuille, per 31 maart 2007, 
bedraagt nu 117,6 miljoen € tegen 79,0 miljoen € voor-
dien voor een looptijd van 8,9 jaar tegen 5,6 jaar daar-
voor. de openbare sector heeft nu een aandeel van 
64%, tegen voorheen 49%.

h
a

lf
ja

a
r

v
e

r
s

la
g

 2
00

7

WaaRde van de PoRTefeuiLLe
�1.0�.06 �0.09.06 �1.0�.07 �1.0�.07

(in	miljoen	€) (portefeuille	Fedimmo	uitgezonderd) (geconsolideerde	portefeuille)

Kantoren 1 0�9,2 1 051,1 1 080,0 1 76�,�

Brussel CBd 675,1 682,1 705,0 1 0�1,0

Brussel gedecentraliseerd 145,1 147,6 152,2 152,2

Brussel rand 203,8 205,3 206,9 206,9

vlaanderen - - -  267,7

Wallonië 15,3 16,1 15,9 96,5

Andere 26,�  27,� 28,2 28,2

ToTAAl vAsTgoedporTefeuille 1 065,6 1 078,� 1 108,� 1 792,5



5

 
 

opBreNgsTeigeNdoMMeN

verHuurBAre 
oppervlAKTe

(in m2)

AANdeel 
porTefeuille(1)

(in %)
lopeNde HureN 

 (in duizend €) 
BeZeTTiNgsgrAAd

(in %)

KANToreN 8�1 197 98,0% 115 266 96,0%

Brussel stadscentrum

10 eigendommen 129 549 17,0% 19 999 96,8%

Brussel leopoldwijk

9 eigendommen 75 109 14,4% 16 990 99,3%

Brussel ruimte Noord

3 eigendommen 184 852 24,5% 28 809 99,6%

Brussel gedecentraliseerd

8 eigendommen 61 410 8,8% 10 355 96,9%

Brusselse rand

9 eigendommen en businesscentra voor kantoren 117 559 12,0% 14 163 80,1%

vlaanderen

35 eigendommen gehuurd aan overheidsdiensten 164 155 13,1% 15 350 100,0%

Wallonië

21 eigendommen gehuurd aan overheidsdiensten 98 563 8,2% 9 600 100,0%

seMi-iNdusTrieel �9 6�9 2,0% 2 ��7 9�,2%

Brussel gedecentraliseerd

2 eigendommen 15 897 0,8% 933 100,0%

Brusselse rand

1 eigendom 7 218 0,3% 370 89,6%

vlaanderen

2 eigendommen 26 524 0,9% 1 034 89,0%

ToTAAl opBreNgsTeigeNdoMMeN 880 8�6 100,0% 117 60� 95,98%

(1) Het aandeel in de portefeuille is berekend op basis van de lopende huur op 31 maart 2007.

GeConSoliDeerD PorTefeUille: 
BeZeTTinGSGraaD (op 31.03.07)
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(1)  de verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de reële waarden per 31 maart 
2007. er is bij het opstellen van deze grafieken geen rekening gehouden met de 
vastgoed-certificaten.

(2)  de verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende huur op 31 maart 
2007.

GEOGRAFISCHE	VERDELING(1)

AARD	VAN	DE	ACTIVA(1)

 KanToRen
 andeRe

HUURDERS(2)

  BRuSSeL 
CenTRum

  BRuSSeL 
LÉoPoLdWiJK

  BRuSSeL 
RuimTe nooRd

  BRuSSeL 
gedeCenTRa- 
LiSeeRde

  BRuSSeL  
Rand

 oPenBaRe SeCToR*
   CHemie - PeTRoLeum - 

famaCeuTiCa - gaS/
eLeKTRiCiTeiT

  advoCaTen/  
ConSuLTing

  finanCieeL
   TeLeCom-iT
 induSTRie
 HandeL
 auToinduSTRie
 vaSTgoed
 andeRe

*  oPenBaRe SeCToR (fedeRaaL) : 50,3% - oPenBaRe SeCToR (vLaandeRen) : 7,9% - oPenBaRe 
SeCToR (WaLLonië) : 1,0% - euRoPeSe inSTeLLingen : 3,8% - veRTegenWooRdigingen : 0,9%

24,9%
9,0%

16,6%

11,9%
16,6%

5,4%

79,0%
15,6%

63,9%

5,6%
4,6%

0,6%

3,2%
0,8%

5,3%

7,2%

7,9%

1,0%

  BRuSSeL 
en Rand

 vLaandeRen 
 WaLLonië
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Ter attentie van de Heer B. De Blieck 
Afgevaardigd Bestuurder

Befimmo Cva
goemaere Park

Waversesteenweg 1945
1160 BRuSSeL

12 april 2007 

ConClUSieS van De eXPerT
WINSSINGER & VENNOTEN

Bef/frs/39.991 
geachte heer,
Betreft: Schatting dd. 31 maart 2007

Achtergrond
Befimmo heeft ons aangesteld om over te gaan tot de waardering van haar vastgoedpatrimonium per	31	maart	2007, 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 kwa-
liteit van de gebouwen, noch naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen. Befimmo is goed op de hoogte van het even-
tuele 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 ivS (international valuation 
Standards) en hun toepassingsprocedures, onder andere op het vlak van de schatting van vastgoedbevaks.
de Investeringswaarde wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden onder normale 
verkoopsvoorwaarden tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, instemmend en handelend in omstandigheden van nor-
male concurrentie, voor aftrek van de transactiekosten.
de investeringswaarde houdt geen rekening met de toekomstige investeringsuitgaven die het vastgoedpatrimonium zullen verbeteren, 
noch met de toekomstige voordelen verbonden aan deze uitgaven.
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.
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 over-
zicht van vroegere overdrachten uitgevoerd op de Belgische markt blijkt dat in de loop van de jaren 2003 tot 2005 inbegrepen, de 
gemiddelde transactiekost 2,5% bedraagt.
de verkoopwaarde exclusief kosten voor gebouwen van meer dan 2 500 000 € overeenkomende met de reële	waarde	(“fair	value”), 
zoals bepaald werd volgens het iaS/ifRS referentieel, kan bekomen worden door aftrek van 2,5% transactiekosten van de investe-
ringswaarde. dit percentage zal, indien nodig, periodiek herzien en aangepast worden per schijf van 0,5%, voor zover die afwijking 
wordt waargenomen op de institutionele markt. voor de andere gebouwen werden de registratierechten afgetrokken.
op basis van de opmerkingen uit de vorige paragrafen, bevestigen we dat de	investeringswaarde	van	het	vastgoedpatrimonium	van	
Befimmo	op	31	maart	2007	1	838	555	000	€ (een miljard achthonderd achtendertig miljoen vijfhonderd vijfenvijftig duizend euro) 
bedraagt, inclusief de gebouwen die geschat zijn door Cushman & Wakefield, CB Richard ellis and JLL.
De	verkoopwaarde	van	het	vastgoedpatrimonium	van	Befimmo	op	31	maart	2007	overeenkomstig	met	de	reële	waarde	(“fair	
value”)	van	het	vastgoedpatrimonium	van	Befimmo	bedraagt	1	792	466	434	€ (een miljard zevenhonderd tweeënnegentig miljoen 
vierhonderd zesenzestig duizend vierhonderd vierendertig euro), inclusief de gebouwen die geschat zijn door Cushman & Wakefield, 
CB Richard ellis en JLL.
op deze basis bedraagt het globaal rendement (projecten inbegrepen) op de huidige huuropbrengst 6,40%. Het globaal rendement 
(inclusief de geschatte markthuurwaarde voor de leegstand) bedraagt 6,66%.
de bezettingsgraad van het totale vastgoedpatrimonium bedraagt 95,98%.
de huidige huur voor de totale vastgoedportfolio (met uitzondering van projecten en renovaties) ligt gemiddeld 8,32% hoger dan de 
normale geschatte huurwaarde, hoofdzakelijk dankzij de gebouwen gelegen in de noordwijk die op lange termijn verhuurd worden (tot 
minimum 2015).
Het patrimonium bestaat uit:

Brussel, 19 gemeenten 67,07% 
Periferie van Brussel 11,85% 
vlaanderen en Wallonië 21,07% 
Projecten, terreinen en gebouwen in renovatie 0,00% 
Totaal 100%

met de meeste hoogachting,

Brussel, 12 april 2007  WinSSingeR & vennoTen nv

 Benoît foRgeuR* Philippe WinSSingeR*

* bvba, Gedelegeerd Bestuurder DTZ Partners NV.
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finanCiële reSUlTaTen

evoLuTie van de ReSuLTaTen 
en van de inTRinSieKe WaaRde
dankzij de verwerving van 90% van de aandelen van 
de vennootschap fedimmo, op 28 december 2006, 
kan Befimmo de omvang van haar portefeuille vergro-
ten van 1,1 tot 1,8 miljard €. deze groei heeft een bedui-
dende invloed op de verschillende rubrieken van de 
geconsolideerde balans en resultaatrekening van de 
vennootschap.

Zo klimmen de nettohuurinkomsten van de vennoot-
schap van 37,9 miljoen € naar 48,6 miljoen €, tussen 
31 maart 2006 en 2007. deze groei van 28,2% is toe te 
schrijven aan de bijdrage van een kwartaal van 
fedimmo tot de inkomsten, voor een bedrag van 
9,6 miljoen €, terwijl de inkomsten uit de portefeuille 
van Befimmo met 2,6% aandikten.

de nettovastgoedkosten daalden met 43,3%, van 
3,2 miljoen € naar 1,8 miljoen €. deze daling is vooral 
het gevolg van het feit dat er minder aan werken werd 
uitgegeven dan vorig boekjaar, zonder dat dit afbreuk 
doet aan het algemeen programma in onderhoud van 
de gebouwen die in goede huurstaat zijn.

de algemene	kosten van de vennootschap gingen van 
3,0 miljoen € naar 4,2 miljoen €. dit vloeit vooral voort 
uit de hoge niet-terugkerende kosten voor de studie 
van projecten die tijdens het halfjaar werden opgelopen 
in het kader van de operaties Staatsbevak, fedimmo, 
axento, …, en ook uit de kosten om de kapitaalsver-
hoging voor te bereiden.

Het resultaat	op	portefeuille bedraagt 28,4 miljoen € 
tegen 7,4 miljoen €, vorig boekjaar. de verklaring voor 

deze groei is te vinden bij de hoge waardestijgingen 
(+2,5%) op de portefeuille van Befimmo in de loop van 
het halfjaar (+27,2 miljoen €), evenals bij de gereali-
seerde meerwaarde uit de overdracht van het gebouw 
Tocopro (+1,2 miljoen €) uit de portefeuille van 
fedimmo, middels erfpachtovereenkomst.

Het financieel	resultaat werd dan weer beïnvloed door 
de financiering van de verwerving van fedimmo. Het 
financieel resultaat gaat van -6,5 miljoen € in het eerste 
halfjaar van vorig boekjaar naar -15,9 miljoen €, door de 
combinatie van allerlei factoren, namelijk:

> de rentelast door de financiering van de verwerving 
van fedimmo – voor 575,6 miljoen € – wordt tijdens 
het kwartaal genoteerd voor 5,8 miljoen €;

> de vermindering van de tijdwaarde van de financiële 
dekkingsinstrumenten;

> de stijging van de rentevoeten (euribor 3 maanden: 
3,9% op 31 maart 2007 tegen 2,7% op 31 maart 
2006), heeft een negatieve invloed op de financiële 
lasten t.a.v. de schuld aangegaan door de vennoot-
schap tegen variabele percentages (ongeveer 2,8 mil-
joen €). er werden tijdens het halfjaar acties 
ondernomen om het beleid voor de dekking van de 
rentevoeten van de vennootschap te versterken, met 
de verwerving van iRS en TWin CaP die een posi-
tieve weerslag zullen hebben vanaf het tweede half-
jaar van het boekjaar 2006/2007.

de nettohalfjaarwinst bedraagt dus 54,1 miljoen € 
tegen 31,6 miljoen € vorig boekjaar, wat een stijging van 
71% betekent. de halfjaarcashflow bedraagt netto 
26,2 miljoen €, ten opzichte van 24,1 miljoen € voor het 
eerste halfjaar van vorig boekjaar (+8,7%).

GECONSOLIDEERDE	KERNCIJFERS
�1.0�.06

(6 maanden)
�0.09.06

(12 maanden)
�1.0�.07

(6 maanden)

Schuldratio 42,90% 40,17% 61,1�%
Return op eigen vermogen (jaarbasis)(1) 11,56% 11,09% 1�,25%
intrinsieke waarde per aandeel (€) 63,92 67,41 68,11
Beurskoers (€) 82,75 90,00 97,60
aantal aandelen 9 794 227 9 794 227 9 79� 227

nettocashflow per aandeel (€)(2) 2,42 4,84 2,68
Resultaat per aandeel (€) 3,23 6,74 5,�2
Return per aandeel (€)(3) 7,12 6,73 9,11

(1)  de return op jaarbasis is het laatste uitgekeerde brutodividend tijdens de periode plus de toename van de inventariswaarde in de voorbije 12 maan-
den, gedeeld door de inventariswaarde een jaar voordien.

(2)  de nettocashflow is het nettoresultaat vóór afschrijvingen, waardeveranderingen en voorzieningen.
(3)  de return per aandeel komt overeen met de variatie van de intrinsieke waarde per aandeel over een jaar, evenals van het brutodividend dat tijdens dat 

jaar werd uitgekeerd.
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de intrinsieke	 waarde (aandeel groep) bedraagt 
68,11 € per aandeel op 31 maart 2007, tegen 67,41 € in 
het begin van het boekjaar. Rekening houdend met het 
brutodividend van 4,92 € dat op 22 december 2006 
uitgekeerd werd, betekent dit een return op 6 maanden 
van 5,62 € per aandeel.

over een periode van één jaar, kwam de return	 per	
aandeel	op 9,11 €, of 14,25% van de intrinsieke waarde 
per 31 maart 2006.

vooRuiTZiCHTen
dankzij de operatie fedimmo kende Befimmo een dui-
delijke groei.

Zoals reeds aangekondigd werd, werkt Befimmo aan 
een nakende kapitaalsverhoging en ook aan de her-
structurering van haar schuldenlast.

als alles voor het overige gelijk blijft, acht de zaakvoerder 
het, na onderzoek van de vooruitzichten, redelijk om de 
dividendverwachting op te trekken tot 4,50 €/aandeel, te 
vergelijken met de bekendgemaakte verwachting van 
4,45 €/aandeel, of een verhoging van 1,1%.

RESULTATENREKENING	VOLGENS	IFRS-NORMEN	(in	duizend	€)

�1.0�.06
(statutair)

�0.09.06
(statutair)

�1.0�.07
(geconsolideerd)

i. (+) Huuropbrengsten 38 041 76 256 �8 756
iii. (+/-) Lasten verbonden met verhuring -146 -298 -179

NeTTo HuurresulTAAT �7 895 75 958 �8 577

iv. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 2 473 4 406 2 189
v. (+) Recuperatie van normaal door de huurder gedragen huurkosten 

en belastingen op verhuurde gebouwen
 

5 480
 

18 544
 

� 669
vii. (-) Huurkosten en belastingen, normaal door de huurder gedragen, 

op verhuurde gebouwen
 

-5 311
 

-18 290
 

-� 78�
viii. (+/-) andere opbrengsten en uitgaven verbonden 15 24 51

vAsTgoedresulTAAT �0 552 80 6�2 50 70�

iX. (-) Technische kosten -3 534 -7 326 -2 ��1
X. (-) Handelskosten -627 -1 203 -227
Xi. (-) Huurkosten en belastingen op niet-verhuurde gebouwen -975 -673 -75�
Xii. (-) vastgoedbeheerkosten -552 -1 124 -58�
Xiii. (-) andere vastgoedkosten -4 -8 -17

(+/-) vastgoedkosten -5 69� -10 ��5 -� 012

BedrijfsresulTAAT vAN de geBouWeN �� 859 70 �07 �6 691

Xiv. (-) algemene kosten van de vennootschap -2 965 -6 992 -� 17�
Xv. (+/-) andere bedrijfsopbrengsten en kosten -749 -855 -660

BedrijfsresulTAAT vóór resulTAAT op porTefeuille �1 1�5 62 �60 �1 858

Xvi. (+/-) Resultaat op verkoop van investeringsvastgoed 489 489 1 209
Xviii. (+/-) veranderingen in de reële waarde van investeringsvastgoed 6 957 17 978 27 200

BedrijfsresulTAAT �8 590 80 926 70 267

XiX. (+) financiële opbrengsten 1 132 1 496 1 500
XX. (-) intrestkosten -6 593 -14 334 -1� 961
XXi. (-) andere financiële kosten -1 012 -1 478 -2 �09

(+/-) financieel resultaat -6 �72 -1� �16 -15 870

resulTAAT vóór BelAsTiNgeN �2 118 66 611 5� �97

XXiii. (-) vennootschapsbelastingen -515 -622 -271

(+/-) Belastingen -515 -622 -271

NeTTo resulTAAT �1 60� 65 989 5� 126

NeTTo resulTAAT – AANdeel groep �1 60� 65 989 5� 1�0

NeTTo resulTAAT – MiNderHeidsBelANgeN - - 996
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BALANS	VOLGENS	IFRS-NORMEN	(in	duizend	€)

�1.0�.06
(statutair)

�0.09.06
(statutair)

�1.0�.07
(geconsolideerd)

ACTivA

i. Niet-courante activa 1 068 176 1 080 775 1 8�9 806

a. goodwill(1) - - 16 116

C. investeringsvastgoed 1 065 635 1 078 357 1 789 68� 

e. andere materiële vaste activa 449 405 �9�

f. niet-courante financiële activa 2 093 2 013 2� 726

g. vorderingen financiële leasing - - 9 888

ii. Courante activa �5 72� 28 2�7 7� 6�9

B. Courante financiële activa 243 228 112

C. vorderingen financiële leasing - - �8

d. Handelsvorderingen 6 841 10 326 12 176

e. fiscale vorderingen en andere courante activa 122 139 86

f. geldbeleggingen en liquide middelen 26 077 14 961 59 127

g. overlopende rekeningen 2 441 2 583 � 110

ToTAAl ACTivA 1 10� 899 1 109 012 1 91� �55

pAssivA

ToTAAl eigeN verMogeN 626 0�2 660 228 7�0 �0�

i. eigen vermogen toe te schrijven aan de aandeelhouders 626 0�2 660 228 667 091

a. Kapitaal 142 295 142 295 1�2 295

B. uitgiftepremies 161 261 161 261 161 261

d. Reserves 21 113 21 113 21 11�

e. Resultaat 301 362 335 558 ��0 52�

a. overgedragen resultaat van vorige boekjaren 297 222 297 032 �1� 856

b. netto resultaat van het boekjaar 31 603 65 989 5� 1�0

c. Correctie van de openingsbalans ifRS -27 463 -27 463 -27 �6�

g. variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva - - 1 897

ii. Minderheidsbelangen(2) - - 6� 212

pAssivA �77 867 ��8 78� 1 18� 152

i. Niet-courante passiva 95 ��5 91 �18 160 729

B. niet-courante financiële schulden 95 156 91 418 155 610

a. Kredietinstellingen 93 760 89 916 8� 706

b. financiële leasing - - 70 �6�

c. andere 1 396 1 502 1 5�0

C. andere niet-courante financiële passiva 178 - -

d. Handelsschulden en andere niet courante schulden - - 5 119

ii. Courante passiva �82 5�2 �57 �67 1 02� �2�

B. Courante financiële schulden 344 257 317 385 972 9�2

a. Kredietinstellingen 344 257 317 385 960 98�

b. financiële leasing - - 11 957

d. Handelsschulden en andere courante schulden 32 941 34 918 �5 27�

e. andere courante passiva 1 466 1 761 1 278

f. overlopende rekening 3 868 3 304 1� 9�0

ToTAAl eigeN verMogeN eN pAssivA 1 10� 899 1 109 012 1 91� �55

(1)  in de mate waarin de verwerving van fedimmo nv een groepering van bedrijven volgens de ifRS 3-norm vormt, verwerkte Befimmo een goodwill die 
materieel vorm geeft aan de toekomstige economische voordelen in verband met de synergieën, optimaliseringen en ontwikkelingsvooruitzichten van 
een portefeuille van geografisch verspreid vastgoed.

(2)  de minderheidsbelangen vertegenwoordigen de deelneming van 10% van de Staat in het eigen vermogen van fedimmo nv.

GeConSoliDeerDe finanCiële 
halfjaarlijkSe STaTen
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veRSLag van HeT BePeRKTe naZiCHT van de geConSoLideeRde 
HaLfJaaR CiJfeRS vooR de ZeS maanden eindigend oP 31 maaRT 2007

verSlaG van De CommiSSariS

Bedrijfsrevisoren Befimmo Cva
Lange Lozanastraat 270
B-2018 antwerpen
Belgium
Tel: (03) 8008800
fax: (03) 8008801
http://www.deloitte.be

aan de Raad van Bestuur,

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde beknopte balans, geconsolideerde 
beknopte winst- en verliesrekening en toelichtingen (gezamenlijk de “tussentijdse financiële informatie”) van Befimmo 
Cva, (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”) voor de zes maanden eindigend op 
31 maart 2007. de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze tussentijdse 
financiële informatie. onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over deze tussentijdse financiële 
informatie op basis van ons beperkt nazicht.

de tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met international financial Reporting Standards 
zoals aanvaard binnen de europese unie.

ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de in België geldende 
controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt nazicht zoals uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren. een 
beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met het management en analytisch 
onderzoek en andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. een 
beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstem-
ming met de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door het 
instituut der Bedrijfsrevisoren. dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag.

ons beperkt nazicht heeft evenwel geen elementen of feiten aan het licht gebracht welke ons doen geloven dat de 
tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 31 maart 2007 niet is opgesteld overeenkomstig 
de wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften en de opname- en waarderingsgrondslagen van de international 
financial Reporting Standards zoals goedgekeurd binnen de europese unie.

We melden dat de berekeningsmethodiek van de bezoldiging van de statutaire zaakvoerder Befimmo nv, in toepassing 
van artikel 21, 3° van de statuten onveranderd is gebleven. de basis waarop deze vergoeding wordt berekend is met 
name de referentie-winst volgens de Belgische boekhoudkundige normen en niet volgens de ifRS-normen zoals 
aanvaard binnen de eu. deze berekening is in overeenstemming met de besluiten van het bestuursorgaan van 26 april 
2007.

27 april 2007

de erkende commissaris
deloiTTe Bedrijfsrevisoren 
Bv o.v.v.e. CvBa 
vertegenwoordigd door

Jos vlaminckx Jurgen Kesselaers
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markTanalySe

de KanTooRmaRKT in BRuSSeL(1)

met kantoorruimtes voor 12,6 miljoen m2, staat Brussel 
bovenaan in de ranglijst van grote europese steden.

Huurmarkt
met een take-up van bijna 624 000 m2 werd 2006 met 
een positieve noot afgesloten. dit bewijst dat de vraag 
naar huurkantoren nog altijd groot is. net als in 2005 
bleek vooral de privé-sector deze vraag aan te zwenge-
len, met een aandeel van bijna 70% van de totale take-
up. de “corporates” – voornamelijk uit de banksector, 
de industrie en de dienstensector – tonen zich heel wat 
actiever dan de openbare sector (30%).

de vooruitzichten voor 2007 zijn gunstig, want normaal 
gezien zou de economische opleving de alsmaar groei-
ende vraag van bedrijven naar kantoorruimte gunstig 
moeten blijven beïnvloeden.

uit het verloop, de onderhandelingen en verhuizingen 
spreekt de grote bedrijvigheid op de markt van de vast-
goedontwikkeling. Zowel bedrijven als administraties 
hebben de keuze uit huuroppervlaktes. Ze gaan voor 
nieuwe of gerenoveerde gebouwen en laten zo verou-
derde kantooroppervlaktes links liggen. dit bevestigt 
alleen maar de belangstelling van de huurders voor 
gebouwen van kwaliteit op de Brusselse markt.

dankzij de economische heropleving, die bedrijven 
aanspoort om nieuwe expansieprojecten op te zetten, 
en door de daling van het aantal speculatieprojecten 
die op de markt komen, zakte de totale	 leegstand 
weer onder de drempel van 10% (9,39% – ten opzichte 
van 10,49% eind 2005).

de Brusselse vastgoedmarkt bestaat uit drie geografi-
sche zones: het Central Business district (CBd), de 
gedecentraliseerde zone en de rand. gezien elke zone 
heel aparte kenmerken heeft, dringt een afzonderlijke 
analyse zich op.

Central Business district (CBd)
deze zone wordt gevormd door het centrum van 
Brussel, de Leopoldwijk, de noordruimte, de Louizawijk 
en het Zuidstation. Ze staat momenteel voor 57% van 
de vraag.

in het CBd “Central Business district” gaat de vraag 
vooral uit van de overheid, maar dit jaar namen zowel 
de privé-sector (184 000 m2) als de openbare en 

europese administraties (170 000 m2) een groot deel 
voor hun rekening.

voor het hele CBd ligt de leegstand per 31 december 
2006 rond 7%, ongeveer hetzelfde cijfer als de voorbije 
twee jaren. maar de situatie verschilt van wijk tot wijk 
en bij de analyse van deze cijfers is dus voorzichtigheid 
geboden. de huurleegstand slonk immers in alle wijken 
van het CBd, behalve in de Leopoldwijk waar ze stabiel 
bleef (7,1%) en in de noordwijk waar ze groter is dan op 
eind 2005 (9,6%). deze situatie zal op korte termijn niet 
verbeteren, want tegen eind 2009 moeten nog een 
aantal projecten opgeleverd worden, voor 190 000 m2 
in de Leopoldwijk en voor 238 000 m2 in de noordwijk, 
waarvan respectievelijk 46% en 40% speculatief is.

in het centrum van Brussel schommelen de huurprijzen 
niet langer. Ze liggen nu meestal tussen 180 €/m2 en 
225 €/m2. de Prime Rent bedraagt nog steeds 300 €/m2 
voor kleine oppervlaktes op de micromarkt van het 
Schuman-plein.

gedecentraliseerde zone en rand
de twee zones van het non-CBd, de gedecentrali-
seerde zone en de rand, vertegenwoordigen 43% van 
de vraag (respectievelijk 124 504 m2 en 144 965 m2 
voor het voorbije jaar). deze zones trekken veel multi-
nationale en Belgische bedrijven aan die zich laten 
overtuigen door de aantrekkelijke huurprijzen, en in de 
rand door een gunstige belastingheffing (de verschillen 
kunnen oplopen tot 50 €/m2/jaar).

in de gedecentraliseerde zone en in de Rand klaart de 
situatie sinds enige tijd op nu vooral de privé-sector 
meer ruimtes in gebruik neemt, sinds er een punt werd 
gezet achter bepaalde speculatieve vastgoedontwikke-
lingen en gezien de huurprijzen aantrekkelijk zijn. 
daaruit volgt dat de beschikbaarheidsgraad in de Rand 
stabiel is (19%), of zelfs flink afneemt, tot 11% in de 
gedecentraliseerde zone.

Zoals eerder gesteld, gaat het meestal niet om een 
nieuwe vraag op de markt, maar wel om een vraag die 
uitgaat van bedrijven die, na een herstructurering, de 
kans grijpen om betere huisvesting te vinden in nieuwe 
of gerenoveerde gebouwen, die bovendien minder 
kosten.

de huurprijzen voor tweedehandskantoorgebouwen 
hebben sterker te lijden dan de huurprijzen voor nieuwe 
gebouwen, die vrij stabiel blijven. Ze bedragen ongeveer 

(1)  Bron : expertise - CB Richard ellis & Jones Lang LaSalle (update van 
de markt op update 31 december 2006).
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144 €/m2 in de gedecentraliseerde zone en 139 €/m2 in 
de Rand. deze huurprijzen zakten tot op een bodempeil 
en zouden dus in de komende jaren moeten aantrekken.

Beleggingsmarkt
vastgoed trekt als vluchtwaarde aanzienlijke financiële 
massa’s aan, op zoek naar beleggingen. daaruit volgt 
dat kandidaat-beleggers te maken krijgen met een grote 
schaarste aan goed verhuurde goede gebouwen. de 
concurrentie wordt alsmaar feller. dit drukt op de rende-
menten, zelfs in een kader van rentevoetstijgingen op 
lange termijn, en duwt de waarden fors de hoogte in.

2006 is een recordjaar op het stuk van transactie-
volume, met meer dan 2 miljard € tegen iets meer dan 
een miljard vorig jaar. een groot deel van dit volume 
werd gegenereerd door de verwerving van de porte-
feuille van fedimmo door Befimmo en andere verkoop-
transacties zoals de verkoop van de ellipse building aan 
fortis Real estate en de verkoop van de Brouckèretoren 
aan morgan Stanley. deze situatie zou nog moeten 
aanhouden omdat ook de groeiende belangstelling van 
de beleggers blijft.

België is, als hoofdstad van europa, erg in trek bij de 
buitenlandse beleggers. ook dit jaar maken zij de 
hoofdmoot uit (71% van de totale investeringen) ten 
opzichte van de lokale beleggers (29%). Het gaat nog 
altijd hoofdzakelijk om angelsaksen (38%), fransen 
(17%) en duitsers (10%). deze beleggers zoeken eerder 
onmiddellijk rendement dan toekomstige waarde.

de kapitalisatiegraad van de beste projecten daalde 
wat, van 6% in 2005 naar 5,7% in 2006 (voor huur-
contracten van 3/6/9), wat het verschil tussen Brussel 
en andere grote europese steden zoals Parijs, Londen 
of amsterdam verkleint.

BEFIMMO	TEN	OPZICHTE	VAN	DE	BEL	20	VAN	OKTOBER	2002	
TOT	MAART	2007	(in	%)
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 Befimmo-KoeRS

(1)  deze grafiek houdt geen rekening met het buitengewoon volume d.d. 
20 november 2006 van 380 943 aandelen.

HeT Befimmo-aandeeL
Het Befimmo-aandeel heeft goed gepresteerd in de 
besproken periode, met een premie ten opzichte van 
zijn intrinsieke waarde. de liquiditeit van het Befimmo-
aandeel is in 2006 nog gestegen in vergelijking met 
vorig jaar. Het gemiddelde dagelijkse volume bedroeg 
ongeveer 11 500 effecten. dit is goed nieuws voor de 
aandeelhouders.
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raaD van BeSTUUr

> gaëtan Piret, Bestuurder van immobiliën vennoot-
schap van België nv [onafhankelijk bestuurder]

> gustaaf Buelens, gedelegeerd bestuurder van 
Buelens nv [onafhankelijk bestuurder]

> Luc vandewalle, voorzitter van het directiecomité van 
ing België [onafhankelijk bestuurder]

> marc Blanpain, ere-voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de Belgolaise bank [onafhankelijk bestuurder]

> marc van Heddeghem, managing director van Redevco 
Retail Belgium SCS [onafhankelijk bestuurder]

> Roude BvBa, vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger, Jacques Rousseaux [onafhanke-
lijk bestuurder]

de mandaten van de Bestuurders lopen af na de 
gewone algemene vergadering van Befimmo nv van 
maart 2008, behalve deze van de BvBa Roude en van 
de BvBa arcade Consult die in maart 2009 vervallen, 
en dat van de heer marc van Heddeghem dat in maart 
2010 vervalt.

de Raad van Bestuur meldt u met veel droefheid het 
heengaan van één van zijn bestuursleden, met name 
de heer Philippe gosse, voorzitter van Burco nv en dit op 
16 april 2007.

de heer gosse, bestuurder van Befimmo nv sinds 
15 maart 2006, laat de herinnering na aan een wijs man 
die zich inzette voor de ontwikkeling van de vennoot-
schap, vooral in de belangrijke etappes tijdens zijn 
mandaat.

de Raad van Bestuur van Befimmo nv bestaat nu uit 
tien bestuurders, waarvan zes onafhankelijk zijn.

voorzitter
> alain devos, voorzitter van het directiecomité van 

fortis Real estate Holding nv(1) [Bestuurder, verbon-
den aan de Promotor]

gedelegeerd bestuurder - vast vertegenwoordiger
> Benoît de Blieck

Bestuurders
> arcade Consult BvBa, vvertegenwoordigd door haar 

vaste vertegenwoordiger, andré Sougné [Bestuurder, 
verbonden aan de Promotor]

> Benoît godts, gedelegeerd Bestuurder van fortis 
Real estate asset management nv [Bestuurder, ver-
bonden aan de Promotor]

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

AANDEELHOUDERSCHAP	(op	31.03.07)

AANgevers

AANTAl verKlAArde 
sTeMreCHTeN 

op de dATuM 
vAN de verKlAriNg

dATuM vAN 
 de verKlAriNg %

fortis ag en verbonden vennootschappen 1 590 434 10.02.05 16,24
free float(2) 8 203 793 83,76

(2)  Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. dit zijn alle aandeelhouders met minder dan 5% van het totale aantal 
aandelen.

(1) als vast vertegenwoordiger van a. devos BvBa.

aanDeelhoUDerSChaP
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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


