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Kerncijfers
KERNCIJFERS (op 30.09)

2007 2006
Totale oppervlakte van de portefeuille (m²) 879 470 523 037

Waarde van de portefeuille (miljoen €) 1 812,9 1 078,4

Bezettingsgraad (%) 95,1 94,7

Eigen vermogen(1) (miljoen €) 931,9 660,2

Schuldratio (%) 46,79 40,17

Investeringscapaciteit (miljoen €) 932,9 649,1

KERNCIJFERS PER AANDEEL (op 30.09)
2007(1) 2006

Intrinsieke waarde (€) 71,36 67,41

Sluitingskoers (€) 72,93 90,00

Netto-cashfl ow  (€) 4,78 4,84

Nettoresultaat (€) 8,23 6,74

Return (€) 11,94 6,73

Brutodividend (€) 4,51(2) 4,92

Return op eigen vermogen (%) 17,71 11,09

Brutorendement(3) (%) 6,17 5,47

AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 2007-2008

Uitkering van het dividend 2007 

op voorlegging van coupons nr. 14 en 15(2) vanaf 21 december 2007
Publicatie van de intrinsieke waarde, vastgesteld 

op 31 december 2007 donderdag 28 februari 2008(4)

Publicatie van de halfjaarresultaten en van de 

intrinsieke waarde op 31 maart 2008 donderdag 22 mei 2008(4)

Publicatie van de intrinsieke waarde 

op 30 juni 2008 donderdag 28 augustus 2008(4)

Publicatie van de jaarresultaten en van de 

intrinsieke waarde op 30 september 2008 dinsdag 18 november 2008(4)

Gewone Algemene Vergadering 2008 maandag 15 december 2008
Uitkering van het dividend 2008 

op voorlegging van coupon nr. 16 vanaf 19 december 2008

(1)  De fi nanciële gegevens worden gepresenteerd als "groepsaandeel". De nettocashfl ow en het nettoresultaat 
per aandeel worden berekend volgens gemiddeld aantal bestaande aandelen tijdens het boekjaar, namelijk 
10 822 844 aandelen.

(2)  Voor elk aandeel wordt, pro rata temporis over de periode van 1 oktober 2006 tot 30 september 2007, een 
nettodividend van 3,83 € (d.i. een brutodividend van 4,5059 €, conform de vooruitzichten) uitgekeerd; een 
gedeelte, gelijk aan 2,61 € netto was krachtens beslissing van de Raad van Bestuur op 26 april 2007, reeds 
het voorwerp van een interimdividend, voorbehouden voor de 9 794 227 bestaande aandelen voor de kapi-
taalverhoging van 7 juni 2007, door afknipping van coupon nr. 14. Hieruit volgt, voor elk van de 13 058 969 
aandelen van de Vennootschap, een dividendsaldo van 1,22 € netto (d.i. 1,4353 € bruto), betaalbaar tegen 
afknipping van coupon nr. 15.

(3) Brutodividend, gedeeld door de beurskoers op 30 september.
(4) Publicatie na sluiting van de beurs.

Elke referentie aan de portefeuille, het vermogen, de 
cijfergegevens, de activiteiten van Befi mmo, moet 
worden begrepen op geconsolideerde basis, met 
inbegrip van deze van haar fi liaal Fedimmo, tenzij het 
tegendeel uitdrukkelijk blijkt uit de context of uit een 
vermelding.
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Geachte aandeelhouders,

Boekjaar 2007 zal bij Befi mmo ongetwijfeld herinnerd blijven als een succesjaar.

Om te beginnen concretiseerde Befi mmo met de verwerving van het Axento-project in Luxem-

burg een eerste investering buiten de grenzen. Dit project past perfect in onze strategie, zowel 

door de kwaliteit van zijn architectuur als door de uitstekende ligging tussen de fi nanciële instel-

lingen langs de Boulevard Président J.F. Kennedy, de belangrijkste verkeersader van het Kirch-

berg-plateau.

Gezien de toenemende concurrentie in Brussel zal Befi mmo ongetwijfeld elke reële kans op 

geografi sche diversifi catie blijven grijpen. Onze criteria van voorzichtigheid en van streven naar 

waarde creatie – die onze reputatie vormen – blijven echter onverminderd gelden, zowel in Luxem-

burg als in eender welke Europese stad die een goede positie geniet in haar vastgoedcyclus.

Vervolgens was er de verwerving van 90% van de aandelen van Fedimmo, naamloze vennoot-

schap waarin de Belgische Staat en de NV Sopima 62 gebouwen hebben ingebracht waar 

federale openbare diensten gevestigd zijn. Befi mmo heeft hiermee haar reeds zeer stabiele 

inkomstenbasis gevoelig versterkt en voor lang veiliggesteld. 

Tot slot was er de geslaagde kapitaalsverhoging van Befi mmo. De belangrijkste beursactie ooit in 

"de geschiedenis van het Belgische vastgoed" is het beste bewijs voor uw vertrouwen in ons 

beheer en in de ontwikkeling van onze strategie. Wij danken u hiervoor oprecht. Ondanks de wis-

pelturige koersevolutie van het voorbije boekjaar, op alle beurzen, bedraagt de beurskapitalisatie 

van Befi mmo momenteel ongeveer een miljard €.

Befi mmo heeft via deze belangrijke evenementen bewezen een speler of potentiële partner te zijn 

die kan deelnemen aan elke grootschalige operatie in ons activiteitendomein, zowel in België als 

in het buitenland.

Kers op de taart voor dit bijzonder vruchtbaar jaar: de uitstekende jaarresultaten! De gerealiseerde 

netto-cashfl ow van 4,78 € per aandeel is gevoelig hoger dan de prognoses (4,62 € per aandeel).

De waarde van de vastgoedportefeuille – zonder investeringen en desinvesteringen – is nog 

gevoelig gestegen (+3,47%). Dit weerspiegelt de intense activiteit op onze markt van – voorname-

lijk buitenlandse – vastgoedbeleggingen, op zoek naar goede, goed gelegen en goed verhuurde 

gebouwen. De ondertekening van het nieuwe huurcontract voor meer dan twintig jaar met de 

Belgische Staat, voor het gebouw "Uitbreiding Justitie" in Brussel, genereert eveneens een zeer 

belangrijke waardeverhoging.

Het jaar sluit uiteindelijk af met een gevoelige stijging van de return op de eigen middelen van het 

begin van het boekjaar, nl. 17,71% (vorig jaar 11,09%). 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om hier al onze medewerkers te danken voor hun 

engagement en hun inzet voor de vastgoedbevak tijdens dit schitterende jaar. Wij dragen dit jaar-

verslag heel in het bijzonder aan hén op.

Dankzij deze resultaten kunnen wij u natuurlijk – conform de prognoses – een nettodividend van 

3,83 € per aandeel aanbieden.

Wij kunnen echter niet zomaar voorbij aan de context waarin we opereren. Op dit ogenblik gaat 

onze aandacht vooral naar de crisis van de fi nanciële "subprime"-markten die eind juli is los-

gebarsten in de VS. Bij het ter perse gaan woedt deze crisis nog altijd. Ze veroorzaakt een 

gevoelige stijging van de rentevoeten en de marges op kredieten. 

Brief aan de aandeelhouders
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De cashfl owprognoses voor de komende jaren werden daarom aangepast aan deze onzekere 

context.

Voor zover de afwijking tussen de prognoses en de voorziene dividenden voor de komende 

boekjaren gehandhaafd blijft, zullen we – zoals in 2005 aangekondigd – een deel van de gereali-

seerde meerwaarde van 13,6 miljoen € op de overdracht van het Borschette-gebouw (september 

2005) aanwenden. Deze meerwaarde komt immers onze aandeelhouders toe, en wij zullen ze 

aldus verdelen op het volgens ons meest opportune moment, teneinde een stabiel en groeiend 

dividend uit te keren, ondanks de moeilijke marktsituatie die wij beleven en waarvan wij hopen 

dat ze tijdelijk is.

Wij hebben er bijzonder veel vertrouwen in dat het niveau van de cashfl ows, behoudens nieuwe 

ontwikkelingen, vanaf 2010 opnieuw ruimschoots zal volstaan om de uitkering van het verwachte 

dividend mogelijk te maken.

Befi mmo wil de komende jaren vasthouden aan de strategie van uitbouw van een portefeuille van 

kwaliteitsvol kantoorvastgoed en op die manier een waardegroei garanderen die de toekomstige 

inkomsten en dividenden zal versterken.

Tijdens dit boekjaar hebben wij ten slotte met veel verdriet het overlijden vernomen van de heer 

Philippe Gosse, sinds 2005 bestuurder van Befi mmo. Wij herinneren ons vooral zijn engagement 

tegenover de Vennootschap, meer in het bijzonder bij de grote stappen die zij tijdens dit boekjaar 

heeft verwezenlijkt.

Wij danken u andermaal voor uw bevestigde vertrouwen.

Brussel, 8 november 2007.

Voor Befi mmo CVA

De statutaire zaakvoerder Befi mmo NV

Boekjaar 2007 zal bij Befi mmo ongetwijfeld herinnerd blijven als een succesjaar.

 

Benoît De Blieck Alain Devos

Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de 

Permanent vertegenwoordiger Raad van Bestuur
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2007 was een jaar 

van forse groei. 

Deze groei steunt 

vooral op de kracht 

van onze teams, en 

past perfect in onze 

visie van duurzame 

waardecreatie.
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Beheersverslag
van de jaarrekeningen en de geconsolideerde 

jaarrekeningen op 30 september 2007   
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Evolutie van de activiteiten

Investeringen en desinvesteringen
Fedimmo
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State om de toe-

wijzing van het contract voor de Staatsvastgoedbevak(1), op te 

schorten, organiseerde de Belgische Staat in december 2006 

een nieuwe offerteaanvraag, exclusief gebaseerd op het objec-

tieve criterium van de geboden prijs voor de portefeuille. Op 

22 december 2006 aanvaardde de Belgische Staat het bod 

van Befi mmo.

Befi mmo werd aandeelhouder voor 90% van NV Fedimmo met 

als portefeuille een pakket kantoorvastgoed (62 gebouwen - 

382 000 m²), bij de oprichting ingebracht door de Belgische 

Staat en door NV Sopima. Deze gebouwen worden verhuurd 

aan de Regie der Gebouwen; ze verlenen onderdak aan fede-

rale overheidsdiensten, vooral diensten van Financiën en van 

Justitie. In december 2006, bij de verwerving van Fedimmo, 

bedroeg de beleggingswaarde van deze portefeuille 725,5 mil-

joen €. Het gegenereerde initiële brutorendement was 5,5% en 

de gemiddelde duur van de huurcontracten bedroeg ongeveer 

17 jaar.

Nooit eerder werd in België een zo omvangrijke kantoorporte-

feuille in één keer aan de beleggers aangeboden. Deze over-

name vormt voor Befi mmo een unieke kans om een aan-

zienlijke vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van een 

"pure player"-strategie, namelijk optreden als professioneel 

belegger ("asset manager") in kwaliteitsvol kantoorvastgoed, 

gelegen in het "Central Business District" in Brussel, en daar-

naast in heel België. 

Deze portefeuille biedt tegelijk een lange stroom van regelma-

tige en toenemende inkomsten en mogelijkheden om op ter-

mijn toegevoegde waarde te realiseren: 

>  de inkomsten zijn geïndexeerd en worden aangevuld met de 

vergoeding – in de vorm van extra huurgelden – voor de te 

realiseren werken in de gebouwen die Fedimmo in de huur-

contracten heeft beloofd;

>  met uitzondering van de Brusselse gebouwen (samen goed 

voor ruim 47% van de Fedimmo-portefeuille) die na de huur-

contracten alleszins worden omgebouwd tot kantoorgebou-

wen, bestaat de Fedimmo-portefeuille uit administratieve 

centra die in het algemeen uitstekend gelegen zijn in de Belgi-

sche provinciesteden en die hierdoor in voorkomend geval 

een waardeverhogende herbestemming krijgen in andere 

segmenten, bijvoorbeeld de residentiële of commerciële 

sector.

Befi mmo heeft na deze overname een opvallende groeisprong 

gemaakt; de waarde van de portefeuille bedraagt nu meer dan 

1,8 miljard € (een honderdtal gebouwen), te vergelijken met 

1,1 miljard € (een veertigtal gebouwen) bij de start van het 

boekjaar. 

Dankzij deze operatie heeft Befi mmo de verzekerde huurbeta-

ling aanzienlijk verbeterd. (64,1% van de huurgelden wordt voort-

aan betaald door de Staat, de Gewesten en de Europese Unie; 

vroeger was dit 48,5%). Ook de gewogen gemiddelde huurter-

mijn (van 5,6 naar 9,1 jaar) en de bezettingsgraad van de porte-

feuille (van 94,7% naar 95,1%) gingen erop vooruit.

Het team van Befi mmo werd uiteraard versterkt: van 20 perso-

nen bij de start van het boekjaar naar 28 personen op dit ogen-

blik: nieuwe, vooral technische compententies met het oog op 

De belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(1)  Befi mmo's inschrijving op de aanbesteding "Vastgoedbevak 2006" of "Staatsbevak" werd 
beschreven in het jaarverslag 2006. 

(2)  Defi nitie: de verhouding tussen enerzijds verzekerde huurbedragen van volgende jaren, 
berekend vanuit huidige situatie uitgaand van het feit dat elke huurder vertrekt op zijn 
eerste vervaldag en dat geen enkele andere huur werd gerealiseerd, en anderzijds de 
lopende huren op 30 september 2007.

  % VAN DE VERZEKERDE HUURINKOMSTEN OP BASIS VAN DE LAATSTE VERVALDAG VAN DE 
HUUROVEREENKOMSTEN (OP GROND VAN DE LOPENDE EN REEDS ONDERTEKENDE TOEKOMSTIGE 
CONTRACTEN).

  % VAN DE VERZEKERDE HUURINKOMSTEN OP BASIS VAN DE EERSTE VERVALDAG VAN DE 
HUUROVEREENKOMSTEN (OP GROND VAN DE LOPENDE EN REEDS ONDERTEKENDE TOEKOMSTIGE 
CONTRACTEN).

PERCENTAGE VAN DE VERZEKERDE HUURINKOMSTEN OP BASIS 
VAN DE RESTERENDE DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMSTEN(2) (OP 
GROND VAN DE LOPENDE EN REEDS ONDERTEKENDE TOEKOMSTIGE 
CONTRACTEN) (in %)
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de uitvoering van het programma van werken waartoe Fedimmo 

zich had verbonden tegenover de Staat (met een waarde van 

meer dan 50 miljoen €), maar ook fi nanciële, commerciële en 

juridische deskundigheid. 

Kapitaalverhoging van Befi mmo
Na de verwerving van de participatie in Fedimmo bedroeg de 

schuldratio van Befi mmo bijna 62% van het totale bedrag van 

de activa. Dit niveau naderde de reglementaire limiet van 65%. 

Befi mmo nodigde de aandeelhouders daarom uit tot een kapi-

taalverhoging van 261,2 miljoen €. Deze heeft de schuldratio 

verlaagd tot minder dan 50% (46,79% op 30 september 2007) 

en heeft de vastgoedbevak op die manier de middelen gegeven 

om voort te gaan met een groei die vooral gericht is op beleg-

gingen in kantoorgebouwen die op termijn waarde en kwaliteits-

volle cashfl ows genereren. 

Bij dit schuldniveau bedraagt de theoretische investeringscapa-

citeit 932,9 miljoen €. Befi mmo kan in voorkomend geval dus 

belangstelling tonen voor nieuwe grootschalige verrichtingen die 

op de markt zouden worden aangeboden. 

De kapitaalverhoging werd begin juni met succes afgerond: alle 

3 264 742 nieuwe aandelen werden volledig voltekend. Gezien 

het bedrag ervan, ging het om het belangrijkste beroep op de 

kapitaalmarkt dat in België ooit werd gerealiseerd door een 

beursgenoteerde vastgoedvennootschap. In een context van 

hevige concurrentie kreeg Befi mmo de steun van haar aandeel-

houders – die werden uitgenodigd om te herbeleggen in de ver-

houding van één nieuw aandeel voor drie oude aandelen – én 

een gunstig onthaal van nieuwe internationale institutionele 

beleggers die bij deze gelegenheid zijn toegetreden tot het 

aandeelhouderschap.

Axento
Befi mmo realiseerde in december 2006 haar eerste internatio-

nale belegging, namelijk de overname van het Axento-project 

in Luxemburg. Dit project bestaat uit de bouw en verhuring 

door zijn ontwikkelaar (CIP Luxembourg NV) van een kantoor- 

en handelsgebouw (10 500 m², resp. 1 600 m²) op het Kirch-

berg-plateau in Luxemburg, langs de avenue Kennedy. Bij de 

oplevering in het eerste semester van 2009 zou de beleggings-

waarde 96,5 miljoen € moeten bedragen.

Tocopro
Fedimmo heeft een erfpacht van 99 jaar op het Tocopro-

gebouw (23 800 m²) in de Louizalaan in Brussel verkocht en 

hierbij een meerwaarde van 1,3 miljoen € gerealiseerd.

Deze overdracht vond plaats ter beperking van de risico's van 

herontwikkeling en bewoning bij dit gebouw dat vanaf januari 

2009, aan het eind van het huurcontract met de Belgische 

Staat, aan een grootscheepse renovatie toe is.

Andere
Naast deze succesrijke verrichtingen bestudeerde Befi mmo 

investeringsdossiers in België en Luxemburg. Het ging hierbij 

om gebouwen met een totale oppervlakte van 140 000 m² en 

een beleggingswaarde van ongeveer 785 miljoen €. Enkele van 

deze projecten worden nog altijd bestudeerd; de andere kon-

den niet worden geconcretiseerd. 

Verhuur
De gunstige economische conjunctuur van de voorbije twee 

jaar werd niet vertaald in een verhoging van de gemiddelde 

huurprijzen op de Brusselse kantoormarkt in zijn totaliteit. De 

huurprijzen bleven in het algemeen stabiel, behalve misschien 

een marginale groei in de wijk van de Louizalaan. 

Deze stabiliteit is met name te verklaren door het feit dat het 

kantooraanbod op de volledige Brusselse markt belangrijk is 

gebleven, en dat de rendementen van de investeringen onder 

druk staan. Hierdoor kunnen ontwikkelaars nieuwe producten 

commercialiseren tegen scherpe huurprijzen en zonder daarom 

hun winstmarges in het gedrang te brengen.

Voorzichtigheid blijft geboden, maar prognoses van een ver-

mindering van opleveringen van nieuwe projecten in 2008, ver-

Befi mmo realiseerde in december 2006 haar eerste internationale belegging, 
namelijk de overname van het Axento-project in Luxemburg.
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geleken met de vorige jaren, doen vermoeden dat een lichte 

heropleving van de huurmarkt te verwachten is. 

We stellen vast dat de kloof tussen de gebouwen van A-cate-

gorie (nieuw of grondig opgeknapt) en de gebouwen van B- en 

C-categorie (oud, niet-gerenoveerd) die een groeiend aandeel 

in de huurleegstand vormen, nog altijd groter wordt.

In die context wil Befi mmo – overigens net zoals in het verle-

den – meer dan ooit haar klanten-huurders binden door een 

zeer bijzondere aandacht te blijven besteden aan hun comfort 

en hun tevredenheid. Op die manier slaagt Befi mmo erin haar 

inkomsten op middellange en lange termijn te beschermen. Zo 

zijn voor boekjaar 2007/2008 bijvoorbeeld 94,8% van de huur-

inkomsten nu al contractueel verzekerd. Die verhouding is nu 

al 89,0% voor 2008/2009 en 80,5% voor 2009/2010. 

Op 30 september 2007 bedraagt de bezettingsgraad(1) van de 

portefeuille van Befi mmo 95,1%. Dat is een stijging tegenover 

30 september 2006 (94,7%) en 30 september 2005 (92,8%). Ter 

informatie: zonder Brederode 2, dat niet verhuurd wordt wegens 

lopende renovatie, zou de bezettingsgraad 96,4% bedragen. 

De effectief geïnde inkomsten(2) tijdens het boekjaar stijgen tot 

93,5% van de potentiële inkomsten. Voor vorig boekjaar was 

dat 91,0%.

Op 30 september 2007 kende de Brusselse kantoormarkt een 

leegstandsgraad van 9,53%. Er blijven echter belangrijke ver-

schillen bestaan tussen de verschillende delen van de markt. 

In alle segmenten van de Brusselse markt presteert Befi mmo 

beter dan de markt. Dit geldt enkel niet in het segment Stads-

centrum, door het effect van Brederode 2.

Het Central Business District (CBD) telt 7,5% leegstaande pan-

den in de Leopoldwijk en 8,6% in Ruimte Noord. Het eigenlijke 

Stadscentrum (binnen de Brusselse Vijfhoek) wordt dan weer 

gekenmerkt door een hoge bezettingsgraad: hier registreert 

men slechts 4,4% niet-verhuurde gebouwen.

De CBD-portefeuille van Befi mmo heeft een bezettingsgraad 

van 96,1%. De 3,9% beschikbaarheid betreffen vooral het 

gebouw Brederode 2 (ongeveer 7 000 m² in renovatie).

Befi mmo verwelkomt nieuwe klanten in haar gebouwen in 

het CBD: Computer Future Solutions, FB Brokerage, Inter-

parking, …

De volgende huurders hebben hun vertrouwen in Befi mmo 

bevestigd via verlengingen en uitbreidingen van de huurover-

eenkomst: de FOD Justitie, het Europees Parlement, Ateac… 

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in de CBD-sector 

was het akkoord over een nieuw langetermijncontract van 

20,5 jaar met de Regie der Gebouwen (Belgische Staat). In 

2009, na de renovatie, zal het gebouw "Uitbreiding Justitie" 

(Quatre Brasstraat 13, naast het Justitiepaleis van Brussel) 

diensten van de FOD Justitie herbergen. Het pand werd einde 

augustus 2007 (in plaats van maart 2008) vervroegd ontruimd 

door de gebruikers.

De concretisering van deze operatie maakt een einde aan de 

onzekerheid rond de heringebruikneming van dit gebouw door 

de Belgische Staat. De operatie past perfect in de doelstelling 

van Befi mmo om veilige inkomstenbronnen op te bouwen die 

over langere periodes groeien.

Ze genereert tijdens het boekjaar een waardeverhoging van 

9,4 miljoen €. Voor boekjaar 2007 volgt hieruit nochtans een 

vermindering van 0,11 € van de cashfl ow per aandeel tegen-

over de prognose, enerzijds door de vervroegde beëindiging 

van het huurcontract om de werken mogelijk te maken, ander-

zijds door de overname van de kosten voor herverhuring. 

Omgekeerd zullen de cashfl ows van de komende boekjaren 

gepast stijgen.

Parallel hiermee heeft het Europees Parlement vanaf 1 april 

2008 zijn huurcontract voor het Wiertz-gebouw voor een vaste 

duur van 9 jaar verlengd, met verdubbeling van de huidige 

oppervlakte. 

De gedecentraliseerde portefeuille van Befi mmo behoudt een 

leegstandsgraad die duidelijk lager is dan het marktgemid-

delde (12,8%): op 30 september 2007 bedraagt de beschik-

baarheid geen 2,7% of 2 000 m², verdeeld over enkele 

gebouwen.

HUURLEEGSTAND (op 30.09.07 - in %)

CENTRUM LEOPOLD NOORD GEDECENTRALISEERD RAND TOTAAL

Befi mmo 10,3%(3) 0,7% 1,2% 2,7% 17,3% 4,9%
Vastgoedmarkt(4) 4,4% 7,5% 8,6% 12,8% 17,5% 9,5%
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In de Brusselse rand blijft de situatie moeilijk. De bezettings-

graad daalt lichtjes tegenover 30 september 2006, vooral door 

het vertrek van een belangrijke huurder uit Woluwe Garden D, 

als gevolg van een herstructurering. De leegstandsgraad 

bedraagt 17,3%. 

Befi mmo had het genoegen nieuwe klanten te mogen verwel-

komen in haar portefeuille in de rand en gedecentraliseerd: 

Sales People, RB Selection, Pharmanet, AVSC, All Services 

Net... 

Andere klanten als Pfi zer, Dental Promotion, Dourriez-Bataille, 

Speos Belgium, Sanoma Magazines, JTL Cars, Novid, Mercuri, 

Kellogg’s, Hays, De Lage Landen, Stryker, Robert Half, Sig-

node, Scarlet Business, Bebat, Milnor... vernieuwden hun 

vertrouwen.

De huurcontracten van Speos Belgium (8 100 m² – semi-

industrieel – Anderlecht 2) en van GE Medical (3 400 m² – 

Eagle Building – Diegem) werden vernieuwd voor een vaste 

duur van zes jaar. Scarlet Business tekende een contract voor 

2 700 m² in het complex Fountain Plaza, waar de bezettings-

graad nu 92,5% bedraagt.

Tijdens het voorbije boekjaar ondertekende Befi mmo huur-

contracten voor een totale kantooroppervlakte van 44 153 m² 

(waarvan 31 349 m² netto take-up), en voor 15 936 m² aan 

opslagruimte of polyvalente ruimte (waarvan 1 319 m² netto 

take-up). Tussen de huurcontracten die dit jaar werden 

aan gegaan, vertegenwoordigen deze met nieuwe klanten 

50,8% van de huren (14 transacties), terwijl het voor het 

overige om nieuwe contracten met bestaande huurders gaat 

(23 transacties).

(1)  Bezettingsgraad = lopende huurinkomsten (met inbegrip van de verhuurde oppervlakten 
waarvoor het huurcontract nog niet loopt) / (lopende huurinkomsten + geraamde huur-
waarde voor de leegstaande oppervlakten). Deze bezettingsgraad omvat alle gebouwen 
van de geconsolideerde portefeuille van Befi mmo, inclusief de gebouwen die gerenoveerd 
en niet verhuurd worden. Vermeldenswaard is dat Brederode 2, dat momenteel gereno-
veerd wordt (totale oppervlakte 7 592 m²), op 30 september 2007 in de bezettingsgraad 
opgenomen is als niet-verhuurd. 

(2)  Het gaat om de verhouding tussen de werkelijk geïnde inkomsten tijdens het boekjaar 
(omzet van het boekjaar) en diezelfde inkomsten, verhoogd met de geraamde inkomsten 
voor de niet-gebruikte oppervlakten in die periode.

(3)  De leegstandsgraad in het Stadscentrum is te begrijpen met inbegrip van Brederode 2 
dat gerenoveerd wordt en niet verhuurd is. Ter informatie: indien Brederode 2 niet meege-
rekend wordt, zou de leegstandsgraad in het Stadscentrum 2,9% bedragen.

(4)  Bron: cijfergegevens van CB Richard Ellis - september 2007.
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Voor boekjaar 2007/2008 zijn 94,8% van de huurinkomsten nu al contractueel 
verzekerd. 
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De evolutie van de portefeuille
Gebouwen van Befi mmo vóór de overname van Fedimmo
Befi mmo wil haar vastgoedpatrimonium goed onderhouden en 

de kwaliteit van haar gebouwen constant verbeteren. Daarom 

heeft Befi mmo werken gerealiseerd voor een bedrag van 

2,9 miljoen €. Deze vonden onder andere plaats in Fountain 

Plaza (vervolg van de restyling van de gemeenschappelijke 

delen), Woluwe Garden D (renovatie van de kantoorniveaus), 

Anderlecht 1 & 2 (gasketels), fase 1 van Ikaros Business Park 

(renovatie van de gevels en upgrade van de klimaatregeling) en 

Mons 1 (vervanging van de ketels). Deze werkzaamheden wer-

den opgenomen in de rekeningen van het boekjaar.

Befi mmo vervolgt ook haar grootscheeps investerings-

programma voor haar gebouwen in het Brusselse CBD:

1.  Uitbreiding Justitie: In juni 2007 ondertekenden Befi mmo 

en de Belgische Staat een nieuw huurcontract van 20,5 jaar 

voor de verhuring van het gebouw na renovatiewerkzaam-

heden. Befi mmo is eind augustus 2007 gestart met deze 

renovatiewerken, meteen na het vervroegd vertrek van de 

gebruikers. De werkplanning omvat: de herinrichting van de 

omgeving en toegang tot het gebouw, de vernieuwing van 

dak en gevels, installatie van een krachtig ventilatie- en 

klimaat regelingsysteem, vernieuwing van alle elektrische 

systemen, sanitair, brandvoorzieningen, diverse afwerkingen 

en werken voor huurinrichting. Het totale budget van deze 

werken bedraagt 22,6 miljoen €. Deze zullen begin 2009 ein-

digen, zodat het nieuwe huurcontract kan starten.

2.  Brederode 2: Na het vertrek van de gebruikers, einde maart 

2007, is Befi mmo gestart met de volledige renovatie van dit 

pand: renovatie van de ingang en de hallen, reiniging van de 

gevels, vernieuwing van alle afwerkingen, installatie van een 

verhoogde vloer, upgrade van de airco-installaties. Het totale 

budget van de werken bedraagt 5,1 miljoen €. De lokalen zul-

len begin 2008 beschikbaar zijn. Befi mmo is actief bezig met 

de commercialisering van dit gebouw dat met zijn standing 

zowel ondernemingen als openbare instellingen aanspreekt.

3.  World Trade Center - Toren 2: In het kader van het akkoord 

van eind 2005 tussen De Post, Regie der Gebouwen en 

Befi mmo waarbij de huurcontracten van De Post vanaf 

1 januari 2009 worden overgenomen door de Regie der 

Gebouwen, is Befi mmo einde juni 2007 gestart met het 

renovatieprogramma voor dit gebouw. De werken (totale 

kostprijs van 22,4 miljoen €) worden in meerdere fasen 

uitgevoerd en zullen einde 2008 afgerond zijn. Hierin zijn 

bovendien belangrijke huurinrichtingswerken voor rekening 

van de nieuwe gebruikers inbegrepen.

  Befi mmo zal ook de liften van Toren 2 renoveren. Dit werk is 

begroot op 1,9 miljoen €.

Befi mmo zal de komende jaren belangrijke investeringswerken uitvoeren 
in haar gebouwen.



11

4.  Central Gate : Befi mmo realiseert de renovatie van het 

gebouw Central Gate. De renovatieplannen willen het histo-

rische karakter en de architectuur van het gebouw respec-

teren. De werken betreffen vooral de renovatie van de 

ingangen, de reorganisatie van het interne verkeer, de 

heraanleg van het centrale pleintje tot een gezellige groene 

ruimte. De ramen zullen worden vervangen. De kantoren 

worden uitgerust met een krachtige airco-installatie en krij-

gen nieuwe afwerkingen. De nodige stedenbouwkundige en 

milieuvergunningen werden aangevraagd bij de bevoegde 

overheden. Het aldus gerenoveerde gebouw zal de huurders 

op termijn prestigieuze, comfortabele en fl exibele kantoren 

aanbieden op een uitzonderlijke locatie (naast het Centraal 

Station). Befi mmo voert deze werken trapsgewijs uit, afhan-

kelijk van de verhuurtoestand van het gebouw. De totale 

investering bedraagt ongeveer 38,0 miljoen €, verdeeld over 

meerdere jaren tot 2011.

5.  Keizerin: Befi mmo anticipeert op een eventueel vertrek van 

de huidige gebruiker in 2009, en is gestart met studiewerk 

voor de opwaardering van het gebouw dat vele troeven heeft 

dankzij een visionaire architectuur. Het gebouw geniet door 

zijn prestigieuze ligging bij de St. Goedelekathedraal, recht-

over de Keizerinlaan en naast het Centraal Station een grote 

visibiliteit. Het ambitieuze renovatieprogramma garandeert 

alle standing, comfort en fl exibiliteit van eigentijdse gebou-

wen, met als basisfi losofi e het respect voor strenge regels 

aangaande energieprestaties (DPE). Alle passieve en actieve 

maatregelen worden genomen om de toekomstige gebrui-

kers te laten beschikken over een gebouw dat aan hun 

behoeften voldoet en tegelijk het energieverbruik beperkt. 

De aanvragen voor de noodzakelijke stedenbouwkundige en 

milieuvergunningen werden in september 2007 ingediend bij 

de bevoegde autoriteiten. De totale investering bedraagt 

ongeveer 28,3 miljoen €.

Gebouwen uit de portefeuille van Fedimmo

Fedimmo heeft als verhuurder onderhoudswerken en grote 

herstellingen uitgevoerd voor een bedrag van 0,9 miljoen €, 

opgenomen in de rekening van het boekjaar. 

Daarnaast bestudeert Fedimmo in overleg met de Regie der 

Gebouwen de invoering van een omnium-onderhoudscontract 

dat de hele portefeuille zou dekken.

Fedimmo heeft ook een belangrijk investeringsprogramma in 

haar gebouwen:

1.  Algemeen renovatieprogramma: Het programma van de 

contractuele werkzaamheden waartoe Fedimmo zich tegen-

over de Belgische Staat heeft geëngageerd, is gestart. Het 

betreft diverse renovatie- en opknapwerken, uit te voeren 

in de meeste gebouwen in de portefeuille van Fedimmo. Het 

totale bedrag van de werken bedraagt ongeveer 50,1 mil-

joen €, uit te voeren in drie jaar, van nu tot eind 2009. 

De huurcontracten met de Belgische Staat voorzien een ver-

hoging van de huurprijzen naarmate de werken vorderen. 

  De renovatie van Toren 3 van het World Trade Center, voor 

21 jaar verhuurd aan de Belgische Staat, vormt een belang-

rijk deel van deze werken (22,2 miljoen €). Voor dit gebouw 

kunnen belangrijke huurinrichtingswerken voor rekening van 

de Belgische Staat geïntegreerd worden in de basiswerken.

2.  Gebouwen met korte huurcontracten (van maximaal 

3 jaar): Fedimmo is van plan bepaalde gebouwen (Katten-

dijkdok, Tabaksvest en Frankrijklei in Antwerpen; Langerei in 

Brugge) na afl oop van de huidige huurcontracten van de 

hand te doen. Door hun grootte en vooral hun ligging lijkt 

een verbouwing tot andere bestemmingen (residentieel of 

gemengd) meer aangewezen.

3.  Wetenschap: Om het einde van het lopende huurcontract 

met de Belgische Staat (begin 2010) voor te bereiden, werd 

gestart met studiewerk voor de renovatie van het gebouw in 

de Wetenschapsstraat te Brussel. Het project voorziet in 

integrale renovatie van het gebouw en reorganisatie van ver-

ticaal en horizontaal verkeer om de bestaande oppervlakten 

te optimaliseren. De aanvragen voor de nodige stedenbouw-

kundige en milieuvergunningen zullen einde 2007 worden 

ingediend bij de bevoegde overheden. De werken zijn 

begroot op 9,8 miljoen €.

4.  Froissart: Het studiewerk voor de renovatie van dit kleine, 

maar schitterend gelegen gebouw, vlak bij de Schuman-

rotonde te Brussel in het hart van de Europese wijk, is bezig. 

De werken, voor een totaalbedrag van ongeveer 5,8 mil-

joen €, zouden binnen een jaar moeten starten, meteen na 

ontvangst van de in oktober 2007 aangevraagde steden-

bouwkundige en milieuvergunningen.
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De vastgoedmarkt(1)

Met een kantoorruimte van 12,7 miljoen m² behoort Brussel tot 

de grote steden van Europa. Brussel toont de hoogste ratio 

voor kantoorruimte per inwoner. Voor professionals geldt Brus-

sel als een stabiele en defensieve kwaliteitsmarkt, vooral dank-

zij de belangrijke aanwezigheid van Belgische overheden en 

federale overheidsdiensten en van Europese instellingen en 

ermee verbonden organisaties.

Huurmarkt
Wat bezettingsgraad betreft, zou het jaar 2007 het uitzon-

derlijke niveau van 2006 (meer dan 600 000 m²) moeten eve-

naren. De take-up voor de eerste drie trimesters bedraagt 

namelijk 452 000 m². De vele transacties (± 125 per trimester) 

bewijzen dat de markt algemeen gezond is. De vraag komt 

voornamelijk van de privé-sector, vooral de fi nanciële sector, 

die bijna 78% van de totale take-up bereiken. De overheids-

sector (Belgische besturen en Europese instellingen) van zijn 

kant, is minder actief want heeft intussen al het grootste deel 

van zijn benodigde oppervlakte ingepalmd (22%). 

Ondanks de crisis op de fi nanciële markten, verbonden met de 

Amerikaanse "subprime"-hypotheekleningen, en de gevoelige 

stijging van de rentevoeten, blijven de groeiperspectieven voor 

2008 gunstig. Dit zou de vraag naar kantoorruimte vanwege 

de bedrijven positief moeten beïnvloeden. Verder heeft de 

Europese Commissie al te verstaan gegeven dat ze haar extra 

behoeften tegen 2015 op ongeveer 400 000 m² raamt.

De rotaties, heronderhandelingen en verhuizingen verraden 

eveneens een grote activiteit op de markt. Zowel ondernemin-

gen als administraties hebben keuze in verhuurbare opper-

vlakte. Ze kijken vooral uit naar nieuwe of gerenoveerde, 

moderne en hoogkwalitatieve gebouwen en verlaten de verou-

derde kantoorruimtes. Dit bevestigt alleen maar de belangstel-

ling van huurders voor kwaliteitspanden op de Brusselse 

markt.

Net zoals vorig jaar ligt de leegstandsgraad onder de drempel 

van 10%, namelijk 9,5%, wat nog iets lager is dan in septem-

ber 2006 (9,7%). Dit is met name te danken aan het beperktere 

aantal op de markt gebrachte speculatieprojecten in 2007. 

Voor 2007 waren 190 000 m² aan projecten voorzien, waarvan 

15% speculatief, tegen ± 400 000 m² (50% speculatief) in 2008 

en ± 300 000 m² in 2009 (80% speculatief). Het tekort aan 

hoogkwalitatieve projecten heeft – vooral in Central Business 

District – de trek van de ontwikkelaars weer doen toenemen. 

Voorzichtigheid blijft echter geboden bij de analyse van deze 

cijfers: sommige projecten wachten nog op bouwvergunning 

zodat de oplevering wel eens een jaar kan opschuiven. Het 

aanbod aan nieuwe projecten zou in elk geval onder de vraag 

moeten blijven.

De Brusselse vastgoedmarkt bestaat uit drie geografi sche 

zones: Central Business District (CBD), Gedecentraliseerd en 

Rand. Gezien de specifi eke eigenschappen van deze zones is 

een afzonderlijke analyse aangewezen.

Central Business District (CBD)
Deze zone wordt gevormd door de Brusselse Vijfhoek, de 

Leopoldwijk, de ruimte Noord, de Louizawijk en het Zuid-

station. CBD vertegenwoordigt vandaag een kantoorruimte 

van 8,2 miljoen m² (of 65% van de totale Brusselse kantoor-

markt) en is goed voor 51% van de vraag.

De vraag in CBD die vroeger vooral door de openbare sector 

werd gedragen, kreeg dit jaar vooral ondersteuning vanuit de 

privé-sector (137 000 m², of 60%). 

De leegstandsgraad voor heel CBD bedraagt op 30 september 

2007 ongeveer 6,7%. Dat is een lichte daling tegenover vorig 

jaar. De situatie verschilt echter van de ene wijk tot de andere. 

De huurleegstand is verminderd in de Louiza- en de Zuidwijk, 

bleef stabiel in de Leopoldwijk (7,5%) en steeg in het Stads-

centrum en in de Noordwijk (resp. 4,4% en 8,6%). De tegen 

eind 2009 opgeleverde speculatieve projecten, 170 000 m² in 

de Leopoldwijk, 71 000 m² in het Stadscentrum en nog eens 

30 000 m² in de Noordwijk, zouden door de vraag geabsor-

beerd moeten worden.

(1)  Bron: CB Richard Ellis (toestand op 30 september 2007). Voor een volledigere analyse van 
de Brusselse markt verwijzen we naar de verslagen van de grote vastgoedkantoren.

(2) Bron: CB Richard Ellis.
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De vooruitzichten voor 2008 lijken gunstig voor de huurmarkt.
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De huurprijzen in het centrum van Brussel zijn stabiel en liggen 

meestal tussen 180 €/m² en 225 €/m². De Prime Rent hand-

haaft zich tussen 275 €/m² en 300 €/m² voor de kleine opper-

vlakten in de micromarkt rond de Schuman-rotonde.

Gedecentraliseerd en Rand 
De zones Gedecentraliseerd en Rand vertegenwoordigen 49% 

van de vraag (respectievelijk 110 000 m² en 113 000 m² sinds 

september 2006). Deze zones trekken veel Belgische en multi-

nationale ondernemingen aan die zich laten overtuigen door 

aantrekkelijke huurprijzen. 

De leegstandsgraad in Gedecentraliseerd bedraagt 12,8% en 

is dus stabiel tegenover vorig jaar. Deze zone lijdt echter onder 

verhuizingen van de multinationals die zich laten verleiden door 

de voordelige belastingen (taxatieverschil tot 50 €/m²/jaar) in 

de Rand.

In de Rand is de toestand een beetje verbeterd dankzij een 

grotere ingebruikname door de privé-sector, de stopzetting 

van de speculatieve vastgoedontwikkeling en de aantrekkelij-

kere huurprijzen. Het gevolg is een lichte vermindering van de 

beschikbaarheidsgraad in de Rand (17,5%). 

Het gaat meestal niet om nieuwe vragen op de markt, maar 

om vragen vanwege bedrijven die zich in de marge van een 

herstructurering beter willen installeren in nieuwe of gereno-

veerde maar goedkopere gebouwen.

De huurprijzen voor tweedehandse kantoorgebouwen hebben 

hier meer van te lijden dan de huurprijzen voor nieuwe gebou-

wen. Deze laatste blijven relatief stabiel. Het gaat om ongeveer 

144 €/m² in Gedecentraliseerd en 137 €/m² in de Rand. Deze 

huurprijzen lijken een bodem te hebben bereikt en zouden de 

komende jaren dus weer moeten verbeteren. 

Beleggingsmarkt
Vastgoed trekt aanzienlijke fi nanciële massa's aan, op zoek 

naar een belegging. Het gevolg daarvan is dat kandidaat-be-

leggers worden geconfronteerd met een grote schaarste van 

goed verhuurde goede gebouwen. De concurrentie is scherp. 

Ze weegt op de rendementen en drukt de waarden omhoog.

Als teken van een groter aanbod aan beleggingsprojecten zal 

2007 – net zoals 2006 – een recordjaar worden wat transactie-

volume betreft, met meer dan 1,5 miljard € voor de eerste 

negen maanden. Deze toestand zou de belangstelling van de 

beleggers die nu actueel is, moeten handhaven, vooral voor 

goede projecten.

België ligt als Europese hoofdstad zeer goed in de markt bij 

buitenlandse beleggers. Het gemengde karakter van hun oor-

sprong blijft toenemen. Ook dit jaar blijft hun aandeel duidelijk 

dominant (89,9% van het geïnvesteerde totaal) tegenover de 

Belgische beleggers (10,1%). Belangrijk blijven vooral de Angel-

saksen (42,9%), Duitsers (26,8%) en Ieren (16,4%). Deze beleg-

gers zoeken veeleer onmiddellijk rendement dan toekomstige 

waarde. 

De druk op de rendementen voor de beste projecten neemt af 

door de gevoelige stijging van de rentevoeten. Ze liggen nu 

rond de 5,50% (voor 3/6/9-huurcontracten), waardoor het ver-

schil tussen Brussel en andere grote Europese steden zoals 

Parijs, Londen of Amsterdam verder afneemt.

MARKT 

BEFIMMO 

BEZETTINGSGRAAD BEFIMMO/MARKT(1) (in %) 

(1) Bron van de cijfergegevens van de vastgoedmarkt: CB Richard Ellis - september 2007.
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Befi mmo is een Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Bel-

gisch recht, met Vast Kapitaal (vastgoedbevak). Deze bevak 

is onderworpen aan de wettelijke voorschriften terzake, met 

name de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen 

van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en de konink -

lijke besluiten van 10 april 1995, 10 juni 2001 en 21 juni 2006.

Befi mmo werd in 1995 "vanuit het niets" opgericht. Ze beschikt 

momenteel over een portefeuille van kwaliteitsvolle kantoorge-

bouwen met een waarde van bijna 2 miljard € bij een beurska-

pitalisatie van ongeveer 1 miljard €. 

Als professioneel vastgoedeigenaar hanteert Befi mmo een op 

de aandeelhouders gerichte strategie die wordt bezield door 

maximalisering van haar cashfl ow op lange termijn en creatie 

van meerwaarde uit vastgoed. 

Befi mmo schenkt in haar activiteit prioritaire aandacht aan de 

volgende elementen:

>  haar klanten, de vastgoedgebruikers, want zonder hun huur-

geld is niets mogelijk. Befi mmo waakt over de duurzaamheid 

van haar cashfl ow en tracht de best mogelijke bezettings-

graad te handhaven door verdere uitdieping van de vertrou-

wensrelatie die mettertijd tot stand kwam met haar huurders. 

Hierbij wordt een verantwoordelijke en pragmatische houding 

gehanteerd die rekening houdt met de conjunctuur;

>  de kwaliteit van de nieuwe investeringen teneinde een 

duurzame groei van het resultaat en van de waarde per aan-

deel te genereren;

>  het oordeelkundige karakter van desinvesteringen die 

passen in een beleid van anticipatie op cycli, arbitrage van 

de portefeuille, of heel gewoon het grijpen van kansen;

>  de kostenbeheersing, zowel wat vastgoeduitgaven als wat 

algemene kosten aangaat, om met haar prestaties die van de 

beste Europese beursgenoteerde bedrijven te evenaren;

>  het evenwicht van haar schuldstructuur om haar liquiditeit 

te garanderen en tegelijk de fi nancieringskosten te beperken 

en haar resultaat te beschermen tegen een stijging van de 

rentevoeten boven bepaalde drempels, en dit voor een peri-

ode van drie tot vijf jaar;

>  de ontplooiing en de motivatie van haar eigen team, 

momenteel 28 personen die zich totaal inzetten voor hun 

bedrijf.

Befi mmo kent een evenwichtig risico-returnprofi el en wil haar 

aandeelhouders een solide en gezond groeiend dividend 

aanbieden.

Gesterkt in haar ervaring en rekenend op de steun van haar 

Promotor, Fortis Real Estate Asset Management, zal Befi mmo 

haar activiteiten voortzetten met dezelfde fi losofi e van waarde-

creatie voor de aandeelhouders:

>  Befi mmo concentreert zich op haar specialisatie van "asset 

manager" in kantoorvastgoed in België en gedeeltelijk in de 

buurlanden, zonder zich te diversifi ëren tot andere vakgebie-

den die ze niet grondig kent en die andere risico-returnpro-

fi elen inhouden dan haar eigen vak.

>  Befi mmo heeft aanvullend wél oog voor de marktopportuni-

teiten.

>  Befi mmo besteedt ook aandacht aan aankoopmogelijkhe-

den met een meer fi nancieel profi el, gericht op solide cash-

fl ows op lange termijn.

Identiteit en strategie van Befi mmo 

Befi mmo concentreert zich op haar corebusiness van "asset manager" in 
kantoorvastgoed.
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Strategische risico's

Marktrisico 
De portefeuille van Befi mmo is relatief geconcentreerd, zowel 

sectoraal als geografi sch. De kantoorgebouwen vertegenwoor-

digen 98,4% van de portefeuille.

De overname van Fedimmo in december 2006 heeft een gro-

tere geografi sche diversifi catie van de portefeuille in België 

teweeggebracht. Het aandeel van Brussel in deze portefeuille 

daalt van 97,4 naar 79,0%. Specifi eker: het gedeelte in Central 

Business District daalt van 63,2 naar 57,8%.

De investering in het Luxemburgse Axento-project vormt een 

eerste stap naar de internationale diversifi catie die Befi mmo 

beoogt.

Wat huurders betreft, is de Belgische Staat eind september 

2007 goed voor 50,6% van de huurgelden. Als men het Vlaams 

Gewest, het Waals Gewest en de Europese instellingen erbij 

optelt, is de openbare sector goed voor 64,1%.

Het effect van de economische cycli op de resultaten van de 

Vennootschap wordt verzacht door de relatief lange duur van 

huurcontracten met de openbare sector (gemiddeld 9,1 jaar 

voor de totale portefeuille) en door het gewicht van de huur-

ders uit de openbare sector in de portefeuille.

De portefeuille bestaat overwegend uit goedgelegen gebou-

wen die werden opgetrokken volgens hoge kwaliteitsstandaar-

den. De aangeboden investeringsprojecten worden overigens 

slechts in overweging genomen indien ze beantwoorden aan 

de strenge, door Befi mmo gedefi nieerde selectiecriteria voor 

ligging, thermische kwaliteit, wettelijke context, positief effect 

op cashfl ow en return, en indien ze een bron voor waardecrea-

tie op termijn.

Imagorisico
Befi mmo hecht een groot belang aan haar fi nanciële commu-

nicatie. De investeerders worden geregeld via persberichten 

geïnformeerd over ontwikkelingen die van belang zijn voor de 

Vennootschap. Tevens worden er fi nanciële prognoses gepu-

bliceerd, samen met de hypotheses ter ondersteuning hiervan. 

Befi mmo organiseert voorts minstens twee keer per jaar road-

shows om haar activiteiten voor te stellen aan professionele en 

particuliere beleggers, en neemt deel aan fi nanciële beurzen.

Compliance-risico
Befi mmo hecht een bijzonder belang aan de naleving van haar 

wettelijke en regelgevende context. De onderneming doet hier-

voor geregeld een beroep op externe adviseurs (boekhouding, 

fi nanciële, technieken, wetgeving) om zich te laten bijstaan.

Befi mmo besteedt vooral aandacht aan de evolutie van de 

reglementering, meer bepaald wat leefmilieu en stedenbouw, 

mobiliteitsbeleid en duurzame ontwikkeling aangaat. Specifi e-

ker doet Befi mmo het mogelijke om progressief (en afhankelijk 

van de evolutie van de technieken), de milieucomponent te 

integreren in de due diligences die ze uitvoert vóór elke moge-

lijke aanschaf van vastgoed.

Voor Fedimmo worden de risico's inzake stedenbouw en leef-

milieu, evenals de risico's van eventuele niet-conformiteit 

van bepaalde installaties verzacht door de verschillende maat-

regelen die werden ingevoerd vanaf de wijziging van aandeel-

houderschap van de Vennootschap.

Operationele risico's

Risico's van huurinkomsten
De continuïteit van de cashfl ow van Befi mmo hangt vooral af 

van de veiligstelling op lange termijn van de huurinkomsten. De 

Vennootschap besteedt daarom een aanzienlijk deel van haar 

portefeuille voor langlopende huurcontracten. Deze strategie 

werd in boekjaar 2006/2007 vooral geconcretiseerd door de 

overname van NV Fedimmo. De huurcontracten in deze porte-

feuille hebben een gemiddelde duur van 17 jaar. Verder werd 

voor het gebouw Uitbreiding Justitie met de overheid een nieuw 

huurcontract met een initiële duur van 20,5 jaar ondertekend.

Er wordt voornamelijk gezocht naar huurders met een stabiele 

ontwikkeling, zoals openbare instellingen of multinationals. 

De huurcontracten bevatten indexeringsclausules die bescher-

ming bieden tegen de muntontwaarding. Het effect van de aan-

passingen van de huurprijzen aan de infl atie (basis: gezond-

heidsindex) mag op jaarbasis op 2,2 miljoen € geraamd worden.

Befi mmo ontwikkelde een strategie die op klanttevredenheid en 

klantenbinding gericht is, door hen oplossingen aan te reiken 

die optimaal tegemoet komen aan hun behoeften in hun opeen-

volgende ontwikkelingsfasen. De belangrijkste klanten worden 

minstens één keer per jaar proactief benaderd om te kunnen 

Informatie over de belangrijkste risico's 
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anticiperen op hun toekomstige behoeften. Deze follow-up 

wordt vergemakkelijkt door het feit dat de 20 belangrijkste 

klanten 80,2% van de huurinkomsten vertegenwoordigen (met 

een gemiddelde duur van 11 jaar voor hun huurcontracten). 

De klemtoon wordt voorts gelegd op de toepassing van een 

strikte procedure van identifi catie en opvolging van klanten met 

betalingsmoeilijkheden. Zo konden de waardeverminderingen 

op handelsvorderingen in boekjaar 2006/2007 beperkt blijven 

tot minder dan 115 000 €.

Teneinde het kredietrisico te beperken wordt van de klanten 

(met uitzondering van de openbare instellingen) een huurwaar-

borg van 6 maanden huur geëist, wat overeenkomt met de 

gangbare marktpraktijken.

De meeste van de huidige huurders hebben beslist om in de 

portefeuille van Befi mmo te blijven. Klanten die onze porte-

feuille verlaten, doen dat in de overgrote meerderheid van de 

gevallen om redenen waar Befi mmo geen vat op heeft (her-

structurering, vertrek naar het buitenland,…).

Dankzij dit proactief beheer is Befi mmo erin geslaagd om haar 

bezettingsgraad (95,1%) te handhaven en zelfs te verbeteren 

tegenover het marktgemiddelde (90,5%), zoals ook blijkt uit de 

leegstandsgraad op 30 september 2007:

>  CBD: Befi mmo 3,9% tegenover een marktgemiddelde van 6,7%

>  Gedecentraliseerd: Befi mmo 2,7% tegenover een markt-

gemiddelde van 12,8%

>  Rand: Befi mmo 17,3% tegenover een marktgemiddelde van 

17,5%

Deze percentages blijven echter conjunctuurgevoelig, vooral in 

de Rand.

Een schommeling van 1% in de bezettingsgraad van gebou-

wen heeft een weerslag van ongeveer 1,2 miljoen € op het 

bedrijfsresultaat op gebouwen.

Financieringsrisico's 
Risico's verbonden met fi nancieringskosten
Om op lange termijn de beste fi nanciële voorwaarden te genie-

ten, steunt de schuldenlast van de Vennootschap vooral op 

leningen met variabele rentevoet (commercial paper en brug-

krediet). Deze benadering heeft als gevolg dat het resultaat van 

Befi mmo tamelijk gevoelig is voor de evolutie van de intrestvoeten.

De renterisico's van deze fi nancieringsvorm worden echter 

beheerst via een beleid van dekking van het renterisico over 

een termijn van 3 tot 5 jaar dat een signifi cant gedeelte van de 

schulden met variabele rentevoet dekt. De bedoeling is be scher-

ming te garanderen tegen een forse rentestijging. Deze dek-

king wordt met name gerealiseerd met behulp van instrumen-

ten van het optie-type (caps en twin caps) en swap (callable IRS).

Een variatie van 25 basispunten in de fi nancieringsrente op 

korte termijn veroorzaakt een variatie in de fi nancieringskosten 

van ongeveer 1,4 miljoen € bij daling van de rente, en ongeveer 

1,1 miljoen € bij stijging.

Vermeldenswaard is dat een stijging van de kortetermijnrente 

in een context van economische groei en sterke infl atie na ver-

loop van tijd een positief effect zou moeten hebben op de 

huurinkomsten.

De fi nancieringskosten van de Vennootschap zijn verbonden 

met de rating ervan. Een neerwaartse herziening van onze 

rating met één categorie (BBB naar BBB–) zou onze fi nancie-

ringskosten met ongeveer 0,5 miljoen € verhogen.

Risico's verbonden met de liquiditeit

Op 30 september 2007 bedraagt de schuldratio van de Ven-

nootschap 46,79%, wat duidelijk lager is dan de 65% die de 

wetgeving op de vastgoedbevaks bepaalt.

Het liquiditeitsrisico wordt gedekt door het bestaan van kre-

dietlijnen en door aanwending van een gesyndiceerd krediet 

van 350 miljoen € op 6 jaar als back-up voor het commercial-

paperprogramma.

Tijdens boekjaar 2006/2007 werd het brugkrediet van 

575,6 miljoen € voor de fi nanciering van de overname van 

Fedimmo voor 250 miljoen € geherfi nancierd via de opbrengst 

van een kapitaalverhoging. Het zal in december 2007 geher-

fi nancierd worden via een nieuw brugkrediet van 325 miljoen € 

tot een herfi nanciering op langere termijn uitgewerkt is.

Befi mmo doet een beroep op verschillende referentiebanken in 

de sector om haar fi nancieringen te waarborgen, en besteedt 

daarbij bijzondere aandacht aan de prijs-kwaliteitverhouding 

van de geleverde diensten.

Risico's verbonden met de gebouwen
Deze risico's komen overeen met:

1. het optreden van een belangrijk schadegeval in een 
gebouw uit de portefeuille, en de waardevermindering 
ervan als gevolg van slijtage door gebruik

De gebouwen zijn gedekt door diverse verzekeringspolissen 

(die met name de risico's van brand, storm, waterschade, … 
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dekken) voor een totale waarde (nieuwbouwwaarde) van onge-

veer 1 649 miljoen €.

Befi mmo doet daarnaast al het mogelijke om haar gebouwen 

in goede staat te onderhouden, onder meer via een pro-

gramma van werkzaamheden (in 2006/2007 werd 6,4 mil-

joen € uitgegeven aan technische kosten). Elk jaar wordt in 

overleg met de property manager een planning opgesteld van 

uit te voeren preventieve en correctieve onderhoudswerken. 

Deze planning wordt opgesteld volgens drie tijdsbestekken:

>  evaluatie voor het volgende boekjaar: nauwkeurige, volledige 

en gedetailleerde inventaris van alle uit te voeren werken;

>  evaluatie op drie jaar: relatief nauwkeurige planning van de 

geïdentifi ceerde belangrijke werken;

>  vooruitblik op tien jaar: meer algemene planning op basis 

van de statistieken over de levensduur van de installaties.

Een gedeelte van de gebouwen in portefeuille is gedekt door 

onderhoudscontracten van het type "Totale Waarborg".

2. de uitvoering van grote werkzaamheden

Befi mmo streeft er ook voortdurend naar om de kwaliteit en 

het rendement van haar gebouwen te verbeteren zodat ze 

beantwoorden aan de kwaliteitsnormen op de markt.

Daarnaast voert Befi mmo dus, afhankelijk van de huursituatie 

van haar gebouwen, belangrijke renovatie- en investerings-

programma's uit. De volgende investeringen zijn gepland:

>  voor ongeveer 0,3 miljoen € in fase 1 van Ikaros Business 

Park in 2008;

>  voor ongeveer 5,1 miljoen € in Brederode 2 tegen einde 

2007;

>  voor ongeveer 39,2 miljoen € in WTC-toren 2 in 2007 en 

2008, waarvan 16,8 miljoen € voor rekening van de huurder;

>  voor ongeveer 25,5 miljoen € in Uitbreiding Justitie tussen 

oktober 2007 en begin 2009, waarvan 2,9 miljoen € voor 

rekening van de huurder;

>  voor ongeveer 38,0 miljoen € in Central Gate (periode 2007/ 

2011);

>  voor ongeveer 28,3 miljoen € in Keizerin, in dit geval vanaf 

augustus 2009.

Daarnaast heeft Fedimmo zich van haar kant tegenover de 

Belgische Staat verbonden tot uitvoering van werkzaamheden 

in de hele portefeuille, gespreid over drie jaar (2007 tot 2009), 

voor een totaalbedrag van 50,1 miljoen €, waarvan 22,2 mil-

joen € in WTC-toren 3. 

Fedimmo zou ook belast kunnen worden met het beheer van 

de werkzaamheden voor de eerste installatie van gebruikers.

Fedimmo plant daarnaast investeringen:

>  voor ongeveer 9,8 miljoen € in Wetenschap, vanaf april 2010;

>  voor ongeveer 5,8 miljoen € in Froissart vanaf begin 2009.

Er is een gedetailleerde technische, budgettaire en planning-

follow-up opgesteld om de risico's die met uitvoering van 

werkzaamheden gepaard gaan, te dekken.

Befi mmo ontwikkelt een strategie die op klanttevredenheid en 
klantenbinding gericht is.
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De portefeuille
Profi el
Bij de oprichting in 1995 stelde Befi mmo zich tot doel te inves-

teren in drie soorten vastgoed: hoofdzakelijk in kantoorgebou-

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

en handelsgebouwen in België.

Het resultaat van de opportuniteiten is een weliswaar gediver-

sifi eerde portefeuille die echter toegespitst is op één product 

(98,4% kantoren) en op één markt (79,0% in Brussel en zijn 

economisch hinterland). De rest is gespreid over de Belgische 

provinciesteden. 

Befi mmo heeft zich derhalve gespecialiseerd in het vak van 

asset manager voor kantoren.

De portefeuille is goed verdeeld over de verschillende sub-

markten en geniet tegelijk:

1. een stevig draagvlak:

>  57,8% ligt in het Central Business District waar een groot 

gedeelte van de vraag structureel is en uitgaat van de Belgi-

sche, federale, gewestelijke en Europese instellingen en van 

bedrijven, vertegenwoordigingen en kantoren die er behoefte 

aan hebben zich dicht bij die instellingen te vestigen;

2. en opportuniteiten:

>  9,2% ligt gedecentraliseerd, vooral daar waar de onderne-

mingen ook stedelijke faciliteiten genieten (beschikbaarheid 

van openbaar vervoer, toegang tot diensten, nabijheid van 

klanten, …);

>  12,0% ligt in de Brusselse rand, in Zaventem en Vilvoorde. 

De helft van deze portefeuille, de bedrijfsparken Ikaros en 

Planet, behoort tot het segment van parken met kleine kan-

toorgebouwen. Kleine bedrijven of fi lialen van multinationals 

vinden hier snel een fl exibel en effi ciënt antwoord op hun 

behoeften. Deze niche is het meest gevoelig voor marktcycli;

>  de rest van de portefeuille ligt in stadscentra in heel België 

(15,8% in Vlaanderen; 5,2% in Wallonië).

De huurbedragen zijn goed beschermd: 64,1% ervan komt 

(gemiddeld nog voor meer dan 12,9 jaar) van Belgische of 

Europese overheidsinstellingen. De bezettingsgraad van de 

portefeuille blijft op een duidelijk hoger niveau dan dat van de 

markt. De beheerskosten (onderhoudswerken, beheer, alge-

mene kosten) zijn onder controle.

In een portefeuille van dergelijke omvang – een honderdtal 

gebouwen – ontstaat uiteraard een "pipeline" van herontwik-

kelingen die extra waarde opleveren. Momenteel worden 

de renovaties van Brederode 2, WTC-toren 2, Uitbreiding Jus-

titie, Central Gate, Ikaros (fase I) en Keizerin actief beheerd. 

Hetzelfde geldt voor de gebouwen van Fedimmo, in toepas-

sing van de huurcontracten met de Belgische Staat. Het gaat 

hierbij vooral om WTC-toren 3, Froissart en Wetenschap in 

Brussel, Paradis in Luik en enkele gebouwen in Wandre en in 

Oudenaarde. 

HUURDERS(2)

   OPENBARE SECTOR

   INDUSTRIE

   TELECOM-IT

    CHEMIE - 
PETROLEUM - 
FARMACEUTICA - 
GAS / ELEKTRICITEIT

   FINANCIEEL

    ADVOCATEN /
CONSULTING

   ANDERE

   HANDEL

   VASTGOED

   AUTOINDUSTRIE

AARD VAN DE ACTIVA(1)

   KANTOREN

   SEMI-INDUSTRIEEL

(1)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de waarden per 30 september 2007. Er is bij 
het opstellen van deze grafi eken geen rekening gehouden met de vastgoed-certifi caten.

(2)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende huur op 30 september 2007.

6   I   DE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN VAN HET BOEKJAAR   I   12   I   DE VASTGOEDMARKT   I   15   I   IDENTITEIT EN STRATEGIE VAN BEFIMMO   I   17   I   INFORMATIE OVER DE BELANGRIJKSTE 

RISICO’S   I   21   I   DE PORTEFEUILLE   I   26   I   CONCLUSIES VAN DE EXPERT   I   28   I   DE PORTEFEUILLE IN DETAIL   I   36   I   FINANCIËLE RESULTATEN   I   38   I   BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

38   I   GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING   I   40   I   VOORUITZICHTEN, DIVIDENDBELEID   I   44   I   HET BEFIMMO-AANDEEL   I   48   I   CORPORATE GOVERNANCE   I   57   I   VERPLICHTE VERMELDINGEN



17,5%

16,9%

23,4%
9,2%

12,0%

5,2%

15,8%

79,0%

6,2%

28,3%

32,2%
14,0%
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BEFIMMO-PORTEFEUILLE

   BRUSSEL

   VLAANDEREN

   WALLONIË

UITSPLITSING BRUSSEL

   BRUSSEL STADSCENTRUM

   BRUSSEL LEOPOLDWIJK

   BRUSSEL RUIMTE NOORD

   BRUSSEL GEDECENTRALISEERD

   BRUSSEL RAND

SITUATIE PER 30.09.10 
NA RENOVATIE
VOORUITZICHT OP 3 JAAR

   0 TOT 5 JAAR

   6 TOT 10 JAAR

   11 TOT 15 JAAR

   + DAN 15 JAAR

Investeringsstrategie
In het segment van de kantoorgebouwen is Befi mmo geïnte-

resseerd in investeringsprojecten die aan de volgende kenmer-

ken voldoen:

>  een goede ligging (zichtbaarheid, bereikbaarheid) in zones 

die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer;

>  een gepaste kritische grootte, goed uitgerust, effi ciënt;

>  in staat om met succes de "due diligence"-controles betref-

fende stedenbouwkundige, technische, milieukundige, juridi-

sche en fi scale aspecten te doorstaan;

>  beschikkend over een waardescheppend potentieel.

De kandidaat-investeerders leveren fel strijd voor de "goede 

producten". Befi mmo zou daarom een "hogere" positie kun-

nen innemen en bepaalde commercialiseringsrisico's nemen 

(bv. wat betreft de bezetting van gebouwen die reeds in bouw 

werden verworven). Befi mmo kan in voorkomend geval ook 

partnerships aangaan met project ontwikkelaars of aannemers 

om de realisatierisico's (kosten, termijn, kwaliteit) te dekken. Dat 

is bijvoorbeeld het geval voor het Axento-project in Luxemburg.

Befi mmo zou overigens ook partnerships kunnen aangaan 

indien de grootte van bepaalde vastgoedtransacties haar eigen 

investeringscapaciteit overtreft.

Befi mmo's basisspecialisatie is investeren in kwaliteitsvolle 

kantoorgebouwen in het Brusselse CBD. Gezien de toegeno-

men concurrentie op haar Brusselse "home market", zou 

Befi mmo op het gepaste moment – zoals reeds gebeurde in 

Luxemburg – interesse kunnen tonen voor nieuwe investe-

ringsprojecten buiten de grenzen, vooral in landen van de 

eurozone met een wetgeving die de voordelen van de vast-

goedbevaks niet ondergraven, en meer bepaald in steden met 

een veelbelovende en liquide markt. Momenteel komen alleen 

onze buurlanden in aanmerking. 

Befi mmo stelt ook belang in investeringsprojecten met een 

veeleer fi nancieel profi el die hun verwervers een lange en 

regelmatige stroom van solide cashfl ow opleveren.

De portefeuille
Op 30 september 2007 bedroeg de waarde(1) van de geconso-

lideerde portefeuille 1 812,9 miljoen €. Deze waarde moet wor-

den vergeleken met 1 078,4 miljoen € bij de aanvang van het 

boekjaar op 1 oktober 2006.

Het verschil is toe te schrijven aan:

>  de overname van Fedimmo (703,8 miljoen €) en de verkoop 

van het Tocopro-gebouw (22,4 miljoen €). Deze transacties 

worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over de mar-

kante gebeurtenissen van het boekjaar (cf. pagina 6 van dit 

jaarverslag);

>  de aankoop van de terreinen van fase V van Ikaros Business 

Park en van één van de drie reeds opgetrokken gebouwen 

(4,8 miljoen €);

OUDERDOM VAN DE GEBOUWEN(3)(4) GEOGRAFISCHE VERDELING(5)

SITUATIE PER 30.09.07 
VÓÓR RENOVATIE

   0 TOT 5 JAAR

   6 TOT 10 JAAR

   11 TOT 15 JAAR

   + DAN 15 JAAR
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22,4%

21,1%

11,7%

19,8%

5,4%

19,6%

(1)  De waarden zijn opgesteld conform de IAS 40-norm die boeking in "fair value" (reële 
waarde) eist voor beleggingsvastgoed. Deze reële waarde wordt verkregen door de 
"investeringswaarde" te verminderen met een gemiddelde van de vastgestelde transactie-
kosten over de laatste drie jaar. Dit komt overeen met 2,5% voor gebouwen met een 
waarde van meer dan 2,5 miljoen €, en 10% (Vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) 
voor gebouwen met een waarde van minder dan 2,5 miljoen €.

(2)  Bezettingsgraad = lopende huurinkomsten (met inbegrip van de verhuurde oppervlakten 
waarvoor het huurcontract nog niet loopt) / (lopende huurinkomsten + geraamde huur-
waarde voor de leegstaande oppervlakten). Deze bezettingsgraad omvat alle gebouwen 
van de geconsolideerde portefeuille van Befi mmo, inclusief de niet-verhuurde gebouwen 
die gerenoveerd worden.

(3)  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. 

(4) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de oppervlaktes van de gebouwen.
(5)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de waarden per 30 september 2007. Er is bij 

het opstellen van deze grafi eken geen rekening gehouden met de vastgoedcertifi caten.
(6)  De gewogen gemiddelde duur van de huurcontracten, of de som van de [lopende jaarlijkse 

huren van elk huurcontract vermenigvuldigd met de resterende duur ervan tot de eerste 
vervaldag van dat huurcontract] gedeeld door de lopende totale jaarhuur van de 
portefeuille.

(7)  De huren van De Post zijn tot 31 december 2008 opgenomen in de huren van de Regie der 
Gebouwen.

(8) Een meerderheid van 3/6/9-contracten.

>  investeringen die tijdens het boekjaar werden gerealiseerd in 

de gebouwen (9,7 miljoen €);

>  een signifi cante waardeverhoging (38,7 miljoen €) van de 

portefeuille.

De volgende tabel (cf. pagina 24) toont met name de waarden van 

de portefeuille van Befi mmo, enerzijds zonder Fedimmo en ander-

zijds geconsolideerd per segment en per geografi sche zone. 

Bij constante perimeter, dus zonder rekening te houden met de 

overname van Fedimmo en de andere investeringen in de por-

tefeuille tijdens dit boekjaar, stijgt de waarde van de portefeuille 

gevoelig, met 3,47%. Deze stijging geldt zowel in Central Busi-

ness District (+4,67%) als in Gedecentraliseerd (+4,78%), terwijl 

de waarde in de Rand relatief stabiel blijft (-0,61%). De waarde-

verhoging weerspiegelt de kwaliteit van de portefeuille van 

Befi mmo: voor goede gebouwen, d.w.z. goed gelegen, een 

prima constructie en met goede huurders, aanvaarden de 

beleggers een minder groot rendement. Op 30 september 

2007 bedraagt de totale waarde van de portefeuille (bij con-

stante perimeter) 1 130,1 miljoen € tegenover 1 078,4 miljoen € 

bij de aanvang van het boekjaar.

Wat de portefeuille van Fedimmo betreft: de waarde hiervan is 

na de overname eind december 2006 stabiel gebleven (+0,12%).

Op 30 september 2007 bedraagt het globale huurrendement 

op de lopende huur in de geconsolideerde portefeuille 6,40%; 

het globale huurrendement op de lopende huur plus de 

ge raamde huurwaarde voor leegstaande ruimten bedraagt 

6,73%. Deze rendementen staan tegenover 7,15%, respectie-

velijk 7,55% bij aanvang van het boekjaar. De daling is de wij-

ten aan de overname van Fedimmo waardoor het gemiddelde 

risico op de inkomsten van de portefeuille verminderde.

De bezettingsgraad(2) van de geconsolideerde portefeuille ver-

betert nog: van 94,7% bij de start van het boekjaar naar 95,1% 

op 30 september 2007. Vermeldenswaard is dat deze bezet-

tingsgraad bij weglating van Brederode 2, het enige gebouw in 

de portefeuille dat zowel gerenoveerd als niet verhuurd wordt, 

zelfs 96,4% zou bedragen. 

HUURDERS (1STE BREAK) (op 30.09.07)

HUURDERS
GEWONE GEMIDDELDE

DUUR (6)
JAARLIJKSE 

HUUR
PERCEN-

TAGE 

1. Regie der Gebouwen(7)

2. Vlaamse Gemeenschap

3. Europese Commissie

Top drie van de huurders 13,5 jaar 69,4 miljoen € 59,3%

4. Citibank

5. Linklaters

6. Scarlet

7. Levi Strauss

8. Belgacom

9. General Electric

10. Waals Gewest

Zeven volgende huurders 4,3 jaar 17,1 miljoen € 14,6%

Tien volgende huurders 3,0 jaar 7,4 miljoen € 6,3%

+/- 280 huurders 1,5 jaar(8) 23,1 miljoen € 19,8%

TOTAAL 9,1 jaar 117 miljoen € 100,0%

DETAIL VAN DE HUURCONTRACTEN WAARVAN DE GEMIDDELDE 
RESTERENDE DUUR TOT DE VOLGENDE VERVALDAG 3 JAAR OF 
MINDER BEDRAAGT (in %)

Nu reeds vaststaande vertrekken, opgenomen in 

de vooruitzichten (23 huurcontracten) 8,0%

Vertrekrisico's gedeeltelijk opgenomen in de vooruitzichten 

(155 huurcontracten) 14,4%

TOTAAL 22,4%

DUUR VAN DE 
HUURCONTRACTEN

   3 JAAR EN –

   3 TOT 6 JAAR

   6 TOT 9 JAAR

   9 TOT 15 JAAR

   15 TOT 18 JAAR

   + DAN 18 JAAR

Top 20 van de huurders: gewogen gemiddelde duur van 11 jaar met 80,2% van 
het totaal van de huurbedragen.
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EVOLUTIE VAN DE WAARDEN (op 30.09 - in miljoen €)

2005(1) 2006 2007 Δ 12 maanden(2) 2007(3) Δ 12 maanden (4)

                   (portefeuille Fedimmo uitgezonderd)                       (geconsolideerde portefeuille)

Kantoren 1 031,2 1 051,1 1 101,2 +3,53% 1 753,7 +2,23%
Centrum (CBD) 666,7 682,1 721,8 +4,67% 1 028,8 +3,43%

Gedecentraliseerd 143,9 147,6 154,7 +4,78% 154,7 +4,78%

Rand 205,1 205,3 209,1 -0,61% 209,1 -0,61%

Vlaanderen - - - - 268,2 +0,18%

Wallonië 15,4 16,1 15,6 -2,60% 93,0 -2,15%

Andere 32,1 27,3 28,9 +1,36% 59,2 +1,36%

TOTAAL 1 063,2 1 078,4 1 130,1 +3,47% 1 812,9 +2,18%

OVERZICHT VAN DE GEBOUWEN IN PORTEFEUILLE PER TYPE, PER AARD (op 30.09.07)

OPBRENGSTEIGENDOMMEN
OPPERVLAKTE 

(m²)
VERZEKERDE WAARDE(5)

(duizend €)  
WAARDE(6)

(duizend €)
HUUR PER JAAR

(duizend €)

Kantoren 829 831 1 610 789 1 753 708 114 448
Centrum (CBD) 389 510 759 957 1 028 787 64 747

Gedecentraliseerd 61 410 126 513 154 672 10 520

Rand 119 155 206 008 209 060 14 400

Vlaanderen 164 155 328 832 268 161 15 350

Wallonië 95 601 189 479 93 028 9 431

Andere 49 639 38 270 59 191 2 536

TOTAAL 879 470 1 649 059 1 812 899 116 984

EVOLUTIE VAN HET RENDEMENT VAN DE PORTEFEUILLE (op 30.09)

2003 2004 2005 2006 2007
Totale oppervlakte (m²) 527 842 541 842 525 333 523 037 879 470
Globaal patrimonium (duizenden €) 1 028 807 1 097 866 1 063 217 1 078 357 1 812 899
Bezettingsgraad 94,7% 91,4% 92,8% 94,7% 95,1%
Potentieel rendement van de vastgoedportefeuille(7) 7,86% 7,87% 7,71% 7,55% 6,73%
Verdeling(8)   
m² kantoren 475 947 489 947 473 398 473 398 829 831
m² andere 51 895 51 895 51 935 49 639 49 639
% kantoren 96,0% 97,1% 97,0% 97,5% 98,4%
% andere 4,0% 2,9% 3,0% 2,5% 1,6%
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(1)  De cijfers van de boekjaren 2005 werden geconverteerd naar IFRS-normen om de verge-
lijking met de cijfers van het huidige boekjaar mogelijk te maken.

(2)  Waardeverhoging buiten investeringen tussen 2006 en 2007 (portefeuille Fedimmo 
uitgezonderd).

(3)  Wijziging van perimeter: de waarde van de portefeuille op 30 september 2007 omvat 
naast de waardeverhogingen en de investeringen van het boekjaar, de overname van de 
portefeuille van Fedimmo.

(4)  Waardeverhoging buiten investeringen tussen 2006 en 2007 (geconsolideerde portefeuille).
(5)  De verzekerde waarde is gelijk aan de vernieuwbouwwaarde (zonder grond).
(6)  Het is niet in het belang van de aandeelhouder om de waarden van elk gebouw te 

vermelden.

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

  (8)  De percentages aangaande spreiding van de portefeuille worden gegeven op basis van 
de waarden op 30 september.

  (9)  De bijlage bij dit jaarverslag (p. 107) bevat een volledige lijst van alle gebouwen in de 
geconsolideerde portefeuille van Befi mmo. 

(10)  Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 sep-
tember 2007.

SAMENVATTING VAN DE VASTGOEDGEGEVENS VAN DE BEFIMMO-PORTEFEUILLE(9) (op 30.09.07)

OPBRENGSTEIGENDOMMEN
VERHUURBARE 

OPPERVLAKTE (m²)
AANDEEL

PORTEFEUILLE(10) (%)
LOPENDE HUREN

(duizend €)
BEZETTINGSGRAAD

 (%)

KANTOREN 829 831 97,8% 114 448 95,0%

Brussel - Stadscentrum

10 gebouwen 129 549 16,3% 19 112 89,7%

Brussel - Leopoldwijk

9 gebouwen 75 109 14,6% 17 067 99,3%

Brussel - Ruimte Noord

3 gebouwen 184 852 24,4% 28 568 98,8%

Brussel - Gedecentraliseerd

8 gebouwen 61 410 9,0% 10 520 97,1%

Brusselse - Rand

9 gebouwen en kantoorparken 119 155 12,3% 14 400 82,6%

Vlaanderen

35 gebouwen, verhuurd aan federale openbare diensten 164 155 13,1% 15 350 100,0%

Wallonië

20 gebouwen, verhuurd aan federale openbare diensten 95 601 8,1% 9 431 100,0%

ANDERE 49 639 2,2% 2 536 96,9%

TOTAAL BEFIMMO 879 470 100,0% 116 984 95,1%

Op 30 september 2007 bedroeg de bezettingsgraad van de portefeuille van 
Befi mmo 95,1%.
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Geachte heer,

Betreft: Schatting dd. 30 september 2007

Achtergrond
Befi mmo heeft ons aangesteld om over te gaan tot de waardering van haar vastgoedpatrimonium per 30 september 2007, in het kader van de voorberei-

ding van haar fi nanciële staten op deze datum.

Ons kantoor beschikt over voldoende kennis van de vastgoedmarkten waarin Befi mmo 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 Befi mmo verstrekte gegevens m.b.t. de huurstaat, de kosten en belas-

tingen 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 gebou-

wen, noch naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen. Befi mmo 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 IVS (International Valuation Standards) en hun toepas-

singsprocedures, onder andere op het vlak van de schatting van Vastgoedbevaks.

De Investeringswaarde wordt gedefi nieerd als de meest waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden onder normale verkoopsvoorwaar-

den tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, instemmend en handelend in omstandigheden van normale concurrentie, voor aftrek van de 

transactiekosten.

De investeringswaarde houdt geen rekening met de toekomstige investeringsuitgaven die het vastgoedpatrimonium zullen verbeteren, noch met de toe-

komstige 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 profi el van de koper en van de geografi sche 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 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 investeringswaarde. 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 Befi mmo op 
30 september 2007 € 1.859.572.000 (ÉÉN MILJARD ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIG MILJOEN VIJFHONDERD TWEEËNZEVENENTIG DUIZEND EURO) bedraagt, inclusief de gebou-

wen die geschat zijn door Cushman & Wakefi eld, CB Richard Ellis and Jones Lang LaSalle.

De verkoopwaarde van het vastgoedpatrimonium van Befi mmo op 30 september 2007 overeenkomstig met de reële waarde ("fair value") van het 
vastgoedpatrimonium van Befi mmo bedraagt € 1.812.898.967 (ÉÉN MILJARD ACHTHONDERD EN TWAALF MILJOEN ACHTHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND NEGENHON-

DERD ZEVENENZESTIG EURO) ; exclusief naakte eigendom gebouw Tocopro ; inclusief de gebouwen die geschat zijn door Cushman & Wakefi eld, CB Richard Ellis 

en Jones Lang LaSalle.

Op deze basis bedraagt het globaal rendement (projecten niet inbegrepen) op de huidige huuropbrengst 6,40%. Het globaal rendement (inclusief de 

geschatte markthuurwaarde voor de leegstand) bedraagt 6,73%.

De bezettingsgraad van het totale vastgoedpatrimonium bedraagt 95,05%. 

De huidige huur voor de totale vastgoedportfolio (met uitzondering van projecten en renovaties) ligt gemiddeld ± 7,85% 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 65,73%

Periferie van Brussel 11,84%

Vlaanderen en Wallonië 20,69%

Projecten, terreinen en gebouwen in renovatie 1,74%

TOTAAL 100%

Met de meeste hoogachting,

Brussel, 31 oktober 2007                                         WINSSINGER & VENNOTEN NV

             
                     Benoît FORGEUR*                                     Philippe WINSSINGER*

Ter attentie van de Heer B. De Blieck

Afgevaardigd Bestuurder 

BEFIMMO CVA

Goemaere Park 

Waversesteenweg 1945

1160 Brussel

31 oktober 2007

WINSSINGER & ASSOCIES

BEF/frs/40.343

Conclusies van de expert

* bvba, Gedelegeerd Bestuurder DTZ Partners NV.
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De portefeuille in detail

België

WALLONIË
 1 Ath, Place des Capucins 1

 2 Binche, Rue de la Régence 31

 3  Braine-L’Alleud, 
Rue Pierre Flamand 64

 4 Chênée, Rue Large 59

 5 Eupen, Vervierserstrasse 8

 6  La Louvière, 
Rue Ernest Boucqueau 15

 7 Liège, Avenue Emile Digneffe 24

 8 Liège, Rue Paradis 1

 9 Liège, Rue Rennequin-Sualem 28

 10 Malmedy, Rue Joseph Werson 2

 11  Marche-en-Famenne
Avenue du Monument 25

 12 Mons, Rue Joncquois 118

 13 Mons, Digue des Peupliers 71

 14 Namur, Rue Henri Lemaître 3

 15 Namur, Rue Pépin 5

 16 Namur, Rue Pépin 31

 17 Namur, Rue Pépin 22

 18 Namur, Avenue de Stassart 9

 19 Saint-Vith, Klosterstrasse 32

 20 Seraing, Rue Haute 67

VLAANDEREN
 21 Antwerpen, Frankrijklei 73

 22  Antwerpen
Kattendijkdok - Oostkaai 22

 23 Antwerpen, Tabaksvest 50

 24 Bilzen, Brugstraat 2

 25 Brugge, Boninvest 1

 26 Brugge, Langerei 7

 27 Deinze, Brielstraat 25

 28  Dendermonde
Sint-Rochusstraat 63

 29 Diest, Koning Albertstraat 12

30 Diksmuide, Woumenweg 49

 31 Eeklo, Raamstraat 18

 32  Haacht
Remi van de Sandelaan 1

 33 Halle, Zuster Bernardastraat 32

 34 Harelbeke, Kortrijksestraat 2

 35 Herentals, Belgielaan 29

 36 Ieper, Arsenaalstraat 4

 37 Izegem, Kasteelstraat 15

 38  Knokke-Heist
Majoor Vandammestraat 4

 39 Kontich 1, Prins Boudewijnlaan 9

 40 Kontich 2, Prins Boudewijnlaan 17

 41 Kortrijk, Bloemistenstraat 23

 42 Kortrijk, Ijzerkaai 26

 43 Lokeren, Grote Kaai 20

 44 Menen, Grote Markt 10

 45 Nieuwpoort, Juul Filliaertweg 41

 46 Ninove, Bevrijdingslaan 7

 47 Oudenaarde, Marlboroughlaan 4

 48 Roeselare, Rondekomstraat 30

 49  Sint-Niklaas
Driekoningenstraat 4

 50 Sint-Truiden, Abdijstraat 6

 51 Tervuren, Leuvensesteenweg 17

52 Tielt, Tramstraat 48

 53 Tienen, Goossensvest 3

 54 Tongeren, Verbindingstraat 26

 55 Torhout, Burg 28

 56 Torhout, Elisabethlaan 27 

 57 Vilvoorde, Groenstraat 51

Brussel
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75
63

59
60
6166

70
6467

65 62

6958

81

92

80

84

83
79

7168

74

73

76

7277 78

93

91

88 87
90

86
85

89

82

Brussel

BRUSSEL STADSCENTRUM
 58 Brederode 1 en 2

 59 Central Gate

 60 Keizer

 61 Uitbreiding Justitie

 62 Voorlopig Bewind

 63 Keizerin

 64 Lambermont

 65 Pacheco

 66 Poelaert

BRUSSEL LEOPOLDWIJK
 67 Kunst

 68 Froissart

 69 Guimard

 70 Jozef II

 71 Schuman 3 en 11

 72 Wetenschap

 73 View Building

 74 Wiertz

BRUSSEL RUIMTE NOORD
 75 Noord Building

 76 World Trade Center Toren 2 en 3

BRUSSEL 
GEDECENTRALISEERD
 77 Anderlecht I

 78 Anderlecht II

 79 Eudore Devroye

 80 Goemaere

 81 Terhulpsesteenweg 177

 82 Jean Dubrucq

 83 La Plaine

 84 Triomf I, II en III

BRUSSELSE RAND
 85 Eagle Building

 86 Fountain Plaza

 87 Green Hill

 88 Ikaros Business Park

 89 Media

 90 Ocean House

 91 Planet 2

 92 Waterloo Offi ce Park

 93 Woluwe Garden B en D

Op 30 september 2007 omvat de geconsolideerde portefeuille 879 470 m², of een 
waarde van 1 812,9 miljoen €, waarvan 98,4% kantoren.
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Central Gate

Ravensteinstraat 50-70/Cantersteen 39-55

1000 Brussel

Oppervlakte: 30 675 m²

Jaar van renovatie: 1997-2000

Kantoren

Uitbreiding Justitie

Vierarmenstraat 13

1000 Brussel

Oppervlakte: 18 795 m²

Jaar van renovatie: in uitvoering

Kantoren

Brederode 1

Brederodestraat 9/11/13/13a,

Naamsestraat 28/30/32/48/50/52 en

Theresianenstraat 14

1000 Brussel

Oppervlakte: 25 213 m²

Jaar van renovatie: 1990-2001

Kantoren

BRUSSEL 
STADSCENTRUM

Keizerin

Keizerinlaan 17-19

1000 Brussel

Oppervlakte: 17 070 m²

Jaar van renovatie: 1997-2000

Kantoren

Gebouwen > 10 000 m²(1)

(1)  De bijlage bij dit jaarverslag (p. 107) bevat een volledige lijst van alle gebouwen in de 
geconsolideerde portefeuille van Befi mmo.
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Kunst

Kunststraat 28/30

Handelsstraat 96/112

1040 Brussel

Oppervlakte: 16 793 m²

Jaar van renovatie: 2005

Kantoren

Jozef II

Jozef II-straat 27

1000 Brussel

Oppervlakte: 12 831 m²

Bouwjaar: 1994

Kantoren

Poelaert

Poelaertplein 2-4

1000 Brussel

Oppervlakte: 14 146 m²

Bouwjaar: 2001

Kantoren

View Building

Nijverheidsstraat 26-38

1040 Brussel

Oppervlakte: 11 106 m²

Jaar van renovatie: 2001

Kantoren

BRUSSEL 
LEOPOLDWIJK
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Noord Building

Koning Albert II-laan 156/1

1000 Brussel

Oppervlakte: 42 726 m²

Bouwjaar: 1989

Kantoren

WTC - Toren 2

Koning Albert II-laan 30

1000 Brussel

Oppervlakte: 66 326 m²

Bouwjaar/jaar van renovatie: 1975/1998

Kantoren

Wiertz

Wiertzstraat 30-50

1050 Brussel

Oppervlakte: 10 857 m²

Bouwjaar: 1996

Kantoren

WTC - Toren 3

Koning Albert II-laan 30

1000 Brussel

Oppervlakte: 75 800 m²

Bouwjaar: 1981

Kantoren

BRUSSEL 
RUIMTE NOORD
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Triomf I & II

Arnaud Fraiteurlaan 15-23

1050 Brussel

Oppervlakte: 20 755 m²

Bouwjaar: 1998

Kantoren

Ikaros Business Park (fasen I tot V)

Ikaroslaan 1-15; 17-21; 23-25; 27-28; 33; 37; 41; 45; 49; 53; 57; 61

1930 Zaventem

Oppervlakte: 42 781 m²

Bouwjaar: 1989 tot 2007

Kantoren

La Plaine

Generaal Jacqueslaan 263G

1050 Brussel

Oppervlakte: 15 933 m²

Bouwjaar: 1995

Kantoren

Fountain Plaza

Belgicastraat 1/3/5/7

1930 Zaventem

Oppervlakte: 16 690 m²

Bouwjaar: 1991

Kantoren

BRUSSEL GEDE-
CENTRALISEERD

BRUSSELSE 
RAND
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Planet II

Leuvensesteenweg 542

1930 Zaventem

Oppervlakte: 10 277 m²

Bouwjaar: 1988

Kantoren

Liège - Paradis

Rue Paradis 1

4000 Liège

Oppervlakte: 38 945 m²

Bouwjaar: 1987

Kantoren

Media

Medialaan 50

1800 Vilvoorde

Oppervlakte: 18 651 m²

Bouwjaar: 1999

Kantoren

Antwerpen - Kattendijkdok

Kattendijkdok - Oostkaai 22

2000 Antwerpen

Oppervlakte: 12 167 m²

Bouwjaar: 1978

Kantoren

WALLONIË

VLAANDEREN
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Kortrijk - Bloemistenstraat

Bloemistenstraat 23

8500 Kortrijk

Oppervlakte: 11 505 m²

Jaar van renovatie: 2005

Kantoren

Tervuren - Leuvensesteenweg

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

Oppervlakte: 20 408 m²

Bouwjaar: 1980

Kantoren

Kontich I

Prins Boudewijnlaan 9

2550 Kontich

Oppervlakte: 18 452 m²

Bouwjaar: 1983

Semi-industrieel
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Financiële resultaten

Toelichting bij de resultaten

Wijziging perimeter
De verwerving van Fedimmo NV en de kapitaalverhoging zijn 

twee operaties die de perimeter van de vastgoedbevak ingrij-

pend veranderd hebben en daardoor de vergelijkbaarheid van 

de resultaten van het boekjaar met die van het vorige jaar 

enorm beïnvloeden.

Analyse

Netto-cashfl ow 2005/2006 47,4

Bijdrage gebouwen buiten Fedimmo -

Bijdrage Fedimmo 6,9

Impact stijging van de rentevoeten -4,0

Meerwaarde verkoop Tocopro 1,3

Netto-effect van dekkingsinstrumenten 0,3

Andere -0,2

Netto-cashfl ow 2006/2007 51,7

De totale netto-cashfl ow van het boekjaar werd gunstig beïn-

vloed door de inbreng (netto-cashfl ow zonder resultaat op ver-

koop van vastgoed) over 9 maand van Fedimmo, namelijk 

6,9 miljoen €. De stijging van de rentevoeten op de schuld van 

Befi mmo vóór de aankoop heeft een ongunstige invloed, 

geraamd op -4,0 miljoen €.

De huurinkomsten zijn met 38% gestegen in verhouding tot 

vorig jaar. Deze stijging is vooral te verklaren door het effect van 

de overname van Fedimmo in drie kwartalen van het boekjaar. 

Bij vergelijkbare perimeter zou de stijging 0,5% hebben bedra-

gen; de indexering van huurprijzen in de portefeuille van 

Befi mmo vóór overname zou zijn gecompenseerd door het 

vertrek van een belangrijke huurder bij het begin van het boek-

jaar en door de rénovatie dan twee gebouwen die slechts voor 

een gedeelte van het boekjaar inkomsten hebben opgebracht.

Het bedrijfsresultaat van de gebouwen stijgt met 38% tegen-

over vorig jaar. 

Bij vergelijkbare perimeter blijft het stabiel, onder andere beïn-

vloed door niet-recurrente kosten die verbonden zijn met de 

herverhuring van Uitbreiding Justitie.

De algemene kosten stijgen met 13% tegenover vorig jaar; de 

overname van Fedimmo heeft de vastgoedbevak namelijk ver-

plicht zijn teams aanzienlijk te versterken. Deze verhouding 

tegenover de gegenereerde huurbedragen is echter vermin-

derd in vergelijking met vorig boekjaar, namelijk van 10,3% 

naar 8,5%. Dit is een effect van de schaalvergroting.

Bij vergelijkbare perimeter en zonder het effect van de IFRS-

correctie van spreiding van de gratuïteiten, zijn ze vrij stabiel 

gebleven.

Het resultaat op verkoop van vastgoed komt overeen met de 

meerwaarde die werd gerealiseerd op de overdracht één erf-

pacht op het Tocopro-gebouw.

De stijging van de waarden van de gebouwen heeft een opval-

lende stijging met 115% op het portefeuilleresultaat gegene-

reerd in vergelijking met vorig boekjaar.

Het bedrijfsresultaat stijgt met 58% tegenover vorig jaar. Deze 

vooruitgang is voor 42% toe te schrijven aan de externe groei 

verbonden met de Fedimmo-operatie en voor 16% aan de toe-

name van de reële waarde van de gebouwen. Bij vergelijkbare 

perimeter zou het bedrijfsresultaat 24% geweest zijn.

Het fi nanciële resultaat bedraagt -35,7 miljoen € en neemt dus 

zeer fors toe ten opzichte van vorig jaar. De volgende factoren 

verklaren vooral deze stijging:

>  de rentelasten, verbonden met de schuld die werd aange-

gaan om de overname van Fedimmo te fi nancieren (raming: 

14,8 miljoen €);

(in miljoen € - groepsaandeel)
GEREALISEERD 

2006/2007
VOORSPELLING 2006/2007 

(PROSPECTUS)
GEREALISEERD 

2005/2006

Nettoresultaat 89,1 75,6 66,0

Operationele cashfl ow (voor fi nancieel resultaat en belasting) 85,7 87,3 62,3

Netto-cashfl ow 51,7 50,1 47,4
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De netto-cashfl ow van het boekjaar is hoger dan onze vooruitzichten.

>  het effect van de stijging van de rentevoeten tijdens het 

boekjaar (de gemiddelde Euribor voor 3 maanden bedroeg 

dit boekjaar 3,99%, tegen 2,8% in vorig boekjaar) (raming: 

-4,0 miljoen €);

>  de netto fi nanciële kosten, verbonden met erfpachten, die 

in IFRS worden beschouwd als contracten voor fi nanciële 

leasing voor WTC-toren 3 in de portefeuille van Fedimmo 

(2,4 miljoen €);

>  het netto-effect van de waardevariaties, verbonden met de 

verschillende instrumenten voor dekking van het renterisico 

(0,5 miljoen €).

Het nettoresultaat is met 39% gestegen ten opzichte van vorig 

jaar, en bedraagt 25,8 miljoen €. Deze vooruitgang is vooral te 

verklaren vanuit de combinatie van de volgende factoren:

>  het positieve effect van de waardeverhoging van de 

Befi mmo-gebouwen die sterker is dan in 2005/2006, voor 

19,9 miljoen €;

>  het positieve effect van de bijdrage van Fedimmo in het 

resultaat, voor 9,2 miljoen €;

>  het negatieve effect van de stijging van de rentevoeten op de 

schuld van Befi mmo vóór overname van Fedimmo, voor 

-4,0 miljoen €.

Het brutodividend vertegenwoordigt 169% van het gecorri-

geerde boekjaarresultaat, zoals bepaald in artikel 7, 1e lid, van 

het koninklijk besluit van 21 juni 2006 op de boekhouding, de 

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare 

vastgoedbevaks, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 

10 april 1995 met betrekking tot de vastgoedbevaks. Dit 

dividend is aanzienlijk hoger dan het vereiste minimum krach-

tens het koninklijk besluit; het blijft echter in lijn met de door 

Befi mmo gegenereerde geconsolideerde cashfl ow. Het be-

draagt namelijk 94% van deze cashfl ow en 54% van het netto-

resultaat van het boekjaar.

De netto-actiefwaarde bedraagt 71,36 € per aandeel (groeps-

aandeel) aan het eind van boekjaar 2006/2007, tegenover 

67,41 € per aandeel aan het eind van vorig boekjaar. Vermel-

denswaard is dat in december 2006 een dividend van 4,92 € 

per aandeel werd uitgekeerd, en dat in juni 2007 een interimdi-

vidend van 3,07 € werd uitgekeerd op de bestaande aandelen 

vóór kapitaalverhoging. De return van het boekjaar bedraagt 

dus 11,94 € per aandeel, of 17,71% van het netto-actief van het 

begin van het boekjaar.
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Bestemming van het resultaat

Gebeurtenissen na de afsluiting

Het aan te wenden resultaat van het boekjaar bedraagt 

89 073 772,62 €.

Dit komt nu overeen met een aantal aandelen, dat met 33% is 

toegenomen. In het kader van de kapitaalverhoging met 

inschrijving in contanten werden immers 3 264 742 nieuwe 

aandelen uitgegeven, met genot vanaf 7 juni 2007.

Conform artikel 20 § 4 van de wet van 20 juli 2004 betreffende 

bepaalde vormen van collectief beheer van beleggings-

portefeuilles, werd geen dotatie aan de wettelijke reserve 

toegewezen.

Derhalve zal aan de Gewone Algemene Vergadering worden 

voorgesteld:

>  een over te dragen winst met een totaalbedrag van 

40 256 273,03 €;

>  uit te keren, als vergoeding van het kapitaal, een dividend 

van 48 817 499,59 €. Dit betekent, voor elk aandeel pro rata 

temporis over de periode van 1 oktober 2006 tot 30 sep-

tember 2007, een nettodividend van 3,83 € (of een bruto-

dividend van 4,5059 €, conform de prognoses), waarvan een 

gedeelte, gelijk aan 2,61 € netto, door de beslissing van de 

De zaakvoerder vermeldt dat zich buiten het gewone beheer geen bijzondere gebeurtenissen voordeden na de afsluiting van het 

boekjaar.

Raad van Bestuur op 26 april 2007 reeds het voorwerp was 

van een interim dividend, voorbehouden voor de 9 794 227 

bestaande aandelen vóór de kapitaalverhoging van 7 juni 

2007, door afknipping van coupon nr. 14.

Hieruit resulteert, voor alle 13 058 969 aandelen van de Ven-

nootschap, een dividendsaldo van 1,22 € netto (of 1,4353 € 

bruto), betaalbaar door coupon nr. 15 af te knippen. 

Betaalbaar is het afgeronde nettobedrag van het dividend; 

bezitters van coupons, vrijgesteld van voorheffi ng, ontvangen 

derhalve een bedrag dat gelijk is aan het aantal aan delen in 

bezit, vermenigvuldigd met 3,83 (voor de bestaande aandelen 

vóór de kapitaalverhoging – coupon nr. 14 en coupon nr. 15) of 

1,22 (voor de aandelen die werden uitgegeven op 7 juni 2007 

– coupon nr. 15) en gedeeld door 0,85.

Het ter distributie voorgestelde bedrag, als vergoeding van het 

kapitaal voor boekjaar 2006-2007, is hoger dan het minimum 

zoals vereist door artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 juni 

2007.

Coupons nr. 14 en nr. 15 zijn vanaf 21 december 2007 betaal-

baar aan de loketten van de banken Fortis, ING en Dexia.
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Vooruitzichten, dividendbeleid
Vooruitzichten
Befi mmo handhaaft een strategie van maximalisering van haar 

cashfl ows en waardecreatie.

De perspectieven voor de komende drie boekjaren, opgesteld 

volgens de IFRS-normen en gepresenteerd op geconsolideerd 

niveau, steunen enerzijds op de elementen die op 30 septem-

ber 2007 bekend zijn (meer bepaald de bestaande contracten) 

en anderzijds op hypotheses (meer bepaald verlenging van 

huurcontracten en werving van nieuwe huurders) en op de 

appreciatie van bepaalde risico's door Befi mmo.

Deze perspectieven houden met name rekening met de gron-

dige renovaties en werken die voor de drie komende boekjaren 

gepland zijn, meer bepaald voor de gebouwen Brederode 2, 

WTC-toren 2, Uitbreiding Justitie, mogelijk Keizerin, evenals 

werken waartoe Fedimmo zich krachtens huurcontracten ver-

bonden heeft in de gebouwen die door de Regie der Gebou-

wen worden gehuurd. Alleen de investeringswerken die een 

waardeverhoging opleveren voor het gebouw, worden op het 

actief gebracht.

De prognoses in het prospectus dat in mei 2007 werd opge-

steld met het oog op de kapitaalverhoging, dienden te worden 

bijgesteld om rekening te houden met nieuwe elementen die 

sindsdien opdoken: vooral het anticiperen op het verstrijken 

van het huurcontract met de Belgische Staat voor het gebouw 

Uitbreiding Justitie, de ondertekening van een nieuwe huur-

overeenkomst van 20,5 jaar, en het effect van de stijging van 

de rentevoeten en de marges op kredieten als gevolg van de 

fi nanciële crisis die werd veroorzaakt door de sinds juli in de 

VS losbarstende "subprime"-kredietproblemen.

Deze perspectieven mogen niet geïnterpreteerd worden als 

een engagement van Befi mmo om ze te realiseren; ze zijn 

overigens niet het voorwerp van een verklaring van de 

Commissaris. 

De effectieve realisatie hangt immers af van een aantal facto-

ren die Befi mmo niet beheerst, zoals de evolutie van de vast-

goed- en fi nanciële markten.

De hypotheses en risico-appreciaties leken redelijk op het 

ogenblik dat ze geformuleerd werden. Gezien de moeilijkheid 

om reële gebeurtenissen te voorspellen, zouden ze evenwel al 

dan niet correct kunnen blijken, zodat de realiteit van de resul-

taten, de fi nanciële toestand, de prestaties of realisaties van 

Befi mmo, of de marktresultaten substantieel zouden kunnen 

verschillen van deze vooruitzichten. 

Gezien deze onzekerheden wordt aan de aandeelhouders ver-

zocht zich niet uitsluitend op deze vooruitzichten te baseren. 

Deze prognoses gelden overigens enkel voor het ogenblik 

waarop dit verslag werd opgesteld.

Befi mmo verbindt zich niet tot actualisering van deze vooruit-

zichten, bijvoorbeeld om een wijziging te melden van de hypo-

theses waarop ze steunen, uiteraard onder voorbehoud van 

haar wettelijke verplichtingen ter zake, met name krachtens het 

koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtin-

gen van emittenten van fi nanciële instrumenten die zijn toege-

laten tot verhandeling op een Belgische gereglementeerde 

beurs.

Het bedrijfsresultaat van volgend boekjaar 2007/2008 wordt 

met name beïnvloed door de akkoorden van december 2005 

met De Post aangaande overname van het gebruik van WTC-

toren 2 door de Belgische Staat, maar ook door de vervroegde 

renovatiewerken in het gebouw Uitbreiding Justitie.

Volgende hypotheses werden in acht genomen:

Wat de cashfl ows betreft:

     GEREALISEERD      HYPOTHESES

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Stijging gezondheidsindex 1,85% 1,79% 1,90% 1,90% 1,90%

Verhouding gerealiseerde/ 

potentiële inkomsten(1) 91,0% 93,5% 86,5% 91,5% 94,3%

Rentevoet Euribor

3 maand (gemiddelde) 2,80% 3,99% 4,53% 4,29% 4,46%

Wat de waardevariaties in de portefeuille betreft:

     GEREALISEERD      HYPOTHESES

GLOBALE VARIATIE 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Befi mmo statutair 1,70% 3,47% 0,50% 0,74% 1,28%

Befi mmo geconsolideerd - 2,18% 0,13% 0,28% 0,66%

(1)  Resultaat van de deling van het totaal van de effectief bekomen huur inkomsten van dat 
boekjaar door het totaal van alle theoretische huurinkomsten van dat boekjaar, nl. indien 
naast de verhuurde ruimtes ook de leegstaande ruimtes het hele boekjaar lang verhuurd 
waren geweest tegen hun geraamde huurwaarde (GHW).
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De Brusselse markt wordt de laatste jaren gekenmerkt door 

aanzienlijke stijgingen van de waarde. De rendementcompres-

sie heeft immers een ruim hoger effect gehad dan de stagnatie 

en zelfs relatieve daling van de huurprijzen. 

Voor de komende drie jaar verwachten de experts van 

Befi mmo het omgekeerde effect, namelijk een lichte stijging 

van de huurprijzen (met een positieve impact) maar ook een 

gelijktijdige stijging van de rendementen (met een negatiteve 

impact). Beide effecten heffen elkaar gedeeltelijk op, en de 

hypotheses per wijk leiden tot globale variaties zoals vermeld 

in tabel hiervoor (cf. pagina 40). 

De waarde van de gebouwen die Fedimmo voor langere ter-

mijn aan de Belgische Staat verhuurt, zou de komende boek-

jaren stabiel moeten blijven: de indexering van de huurprijzen 

en de extra huurgelden die worden gegenereerd door de wer-

ken voor rekening van de Staat, zouden de nadering van de 

uiteindelijke vervaldag van de huurcontracten compenseren. 

De gebouwen met korte huurcontracten (tot 6 jaar) zouden een 

waardevermindering kennen die overeenkomt met hun netto-

bijdrage in het bedrijfsresultaat.

Wat de nieuwe investeringen betreft, wil Befi mmo haar groei-

doelstellingen nastreven voor zover de beoogde operaties con-

form haar strategie zijn, en duurzame perspectieven van 

waardecreatie bieden voor haar aandeelhouders.

Deze groei is op twee manieren mogelijk:

>  regelmatige en progressieve interne groei door rechtstreekse 

en onrechtstreekse acquisities, afhankelijk van het schuld-

vermogen van Befi mmo;

>  gerichte externe groei door fusie met andere vastgoedporte-

feuilles, afhankelijk van de kansen.

Op kruissnelheid zou de schuldratio van Befi mmo tussen 50% 

en 55% kunnen liggen teneinde het schuldvermogen optimaal 

te gebruiken. Een voorbeeld: een investering van 200 miljoen € 

tegen marktvoorwaarden zou het resultaat per aandeel op 

jaarbasis met 0,15 € verbeteren en de schuldratio optrekken 

tot 53,35% van het totaal van de activa (tegenover de ratio van 

46,79% op 30 september 2007, gecorrigeerd met de uitkering 

van het dividend van het boekjaar).

Een groeiproject dat Befi mmo zou dwingen een schuldratio van 

55% aanzienlijk en structureel te overschrijden, zou ver volgens 

Befi mmo handhaaft een strategie van maximalisering van 
haar cashfl ows en waardecreatie.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN BALANS: 
IFRS-VOORUITZICHTEN

RESULTATENREKENING (in duizend € - op 30.09) 2007 2008 2009 2010
I.(+) Huurinkomsten 104 902 110 383 120 249 128 408

III.(+/-) Met verhuur verbonden kosten -282 -300 -300 -300

Netto huurresultaat 104 621 110 083 119 949 128 108
(+/-) Netto vastgoedkosten -7 645 -7 253 -6 320 -5 275

Operationeel vastgoedresultaat 96 975 102 830 113 629 122 833
XIV.(-) Algemene kosten van de Vennootschap -8 564 -9 775 -10 412 -10 915

XV.(+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten -312 -300 -300 -300

Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille 88 100 92 755 102 917 111 618
XVI.(+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 1 265 - - -

XVIII.(+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 38 701 2 344 5 057 11 761

Operationeel resultaat 128 065 95 099 107 973 123 379
(+/-) Financieel resultaat -35 732 -40 282 -40 751 -46 152

Resultaat vóór belastingen 92 334 54 818 67 222 77 227
(+/-) Belastingen -584 -694 -708 -722

Nettoresultaat 91 750 54 124 66 514 76 506
Nettoresultaat - groepsaandeel 89 079 51 185 63 411 73 168

Nettoresultaat - minderheidsbelangen 2 671 2 939 3 103 3 338

Netto-cashfl ow - groepsaandeel 51 707 49 429 57 683 61 223

Nettoresultaat per aandeel - groepsaandeel 8,23 3,92 4,86 5,60

Netto-cashfl ow per aandeel - groepsaandeel 4,78 3,79 4,42 4,69

Brutodividend per aandeel 4,51 4,51 4,60 4,65

BALANS (in duizend € - op 30.09) 2007 2008 2009 2010
Totaal der activa 1 896 770 1 976 524 2 101 946 2 116 925
Vastgoedbeleggingen 1 812 899 1 891 827 2 027 938 2 071 274

Andere activa 83 871 84 697 74 008 45 651

Totaal van het eigen vermogen 996 792 1 026 979 1 033 027 1 047 733
Eigen vermogen 931 905 960 079 964 073 976 437

Minderheidsbelangen 64 887 66 900 68 954 71 296

Totaal van de verplichtingen 899 978 949 545 1 068 919 1 069 192
Totaal van de verplichtingen en van het eigen vermogen 1 896 770 1 976 524 2 101 946 2 116 925
Intrinsieke waarde - groepsaandeel 71,36 73,52 73,82 74,77

Schuldratio (%) 46,8% 48,0% 50,9% 50,5%

een beroep op de kapitaalmarkt vereisen zoals dit jaar na de 

overname van Fedimmo, ofwel eventueel een partnership.

De prognoses werden nochtans opgesteld bij constante peri-

meter van de onroerende activa en houden dus geen rekening 

met eventuele investeringen (behalve in de projecten Ikaros 

fase V in Zaventem en Axento Luxemburg waarin Befi mmo zich 

heeft geëngageerd). 

Datzelfde geldt voor eventuele desinvesteringen met betrek-

king tot niet-strategische activa. Bepaalde kantoorgebouwen 

van Fedimmo die de Staat nu overal te lande huurt met drie-

jaarcontracten, worden bij vervaldag van het huurcontract ech-

ter allicht verkocht.

In de vooruitzichten is evenmin een externe groei opgenomen.
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Dividendbeleid
Op basis van de hoger ontwikkelde hypotheses zouden, als 

gevolg van de stijging van de rentevoeten, de fi nanciële lasten 

in de komende boekjaren – bij constante overige factoren – 

substantieel stijgen tegenover de vorige boekjaren, zonder dat 

dit effect zou worden gecompenseerd door een substantiële 

verhoging van de inkomsten.

Hieruit volgt – onder hoger geformuleerde hypotheses, met 

name die van constante vastgoedperimeter – dat de netto-

cashfl ow per aandeel in boekjaren 2008 en 2009 lager zou zijn 

– en veel lager dan was aangekondigd – dan de dividendvoor-

uitzichten ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in juni 

2007, gepubliceerd in het prospectus van 8 mei 2007 en zijn 

supplement van 15 mei 2007.

Het evenwicht zou zich herstellen – bij onze huidige kennis van 

zaken – tegen boekjaar 2010 en volgende.

Bij dit vooruitzicht en voorts rekening ermee houdend dat, 

zoals meegedeeld aan de Algemene Vergadering van aandeel-

houders van december 2005, de meerwaarde van 13,6 mil-

joen €, gerealiseerd op de verkoop van het Borschette-gebouw, 

in voorkomend geval het verschil tussen cashfl ow en dividend 

van het boekjaar zou kunnen absorberen, wil Befi mmo in dit 

stadium de eerder geformuleerde dividendvooruitzichten 

handhaven. 

Befi mmo blijft inspanningen leveren om nieuwe investeringen 

te doen die winstgevend zijn voor de aandeelhouders, om haar 

netto-cashfl ow te doen groeien en om zo de degelijkheid van 

haar dividend te versterken.

Met deze hypotheses denkt Befi mmo dus in staat te zijn haar 

beleid van dividendgroei te kunnen voortzetten.

Befi mmo blijft initiatieven nemen om nieuwe investeringen te doen 
die winstgevend zijn voor de aandeelhouders.
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Het Befi mmo-aandeel

BEURSKOERS EN VOLUMES(7) BEURSKAPITALISATIE (in miljoen €)

 BEURSKOERS (in €) 
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Befi mmo maakt deel uit van compartiment B van de Eurolist en is opgenomen in de indexen Next 150 en Bel Mid van Euronext Brussel.

GEGEVENS PER AANDEEL (op 30.09 - in €) 2003
(BGAAP)

2004
(BGAAP)

2005
(IFRS)

2006
(IFRS)

2007
(IFRS)

(1)

Aantal aandelen 9 794 227 9 794 227 9 794 227 9 794 227 13 058 969
Beurskoers
Hoogste 74,90 77,45 88,50 91,65 97,60
Laagste 59,00 67,65 73,00 74,40 69,12
Slot 69,80 76,50 87,50 90,00 72,93
Intrinsieke waarde 61,39 61,65 65,48 67,41 71,36
Return per aandeel 4,01 4,88 6,62 6,73 11,94
Return(2) (%) 6,5% 7,9% 11,25% 11,09% 17,71%
Netto-cashfl ow per aandeel 5,38 5,36 6,48(3) 4,84 4,78
Nettoresultaat per aandeel 4,61 4,48 6,62 6,74 8,23
Uitkeringspercentage (%) 83% 91% 90%(4) 103%(4) 169% (4)

Brutodividend 4,45 4,62 4,80 4,92 4,51 (6)

Brutorendement(5) (%) 6,38% 6,04% 5,49% 5,47% 6,17%
Nettodividend 3,78 3,93 4,08 4,18 3,83 (6)

Tijdens boekjaar 2006/2007 kende het aandeel Befi mmo, zoals 

die van de volledige Belgische en Europese beursgenoteerde 

vastgoedsector, een ongunstige evolutie. De sluitingskoers ligt 

19% lager dan bij aanvang van het boekjaar. Het agio op intrin-

sieke waarde is daarmee sterk verminderd. 

Deze evolutie kan verbonden zijn met de sterke verhoging over 

deze periode van de rentevoeten en de marges op krediet, nog 

versterkt door de vertrouwenscrisis die de fi nanciële markt teistert 

als gevolg van de "subprime"-kredietproblemen. De vastgoed-

rendementen hebben nochtans geen parallelle evolutie gevolgd.

De basisprincipes van Befi mmo, het voorzien in veilige inkom-

sten over langere termijn, werden in dit boekjaar alleen maar 

versterkt dankzij de overname van Fedimmo. 

De kapitaalverhoging bracht Befi mmo naar een niveau van 

beurskapitalisatie van bijna een miljard € (952 miljoen € op 

30 september 2007). Dit verhoogt haar zichtbaarheid op de 

markten. Ze heeft ook een sterke stijging van de liquiditeit van 

het aandeel Befi mmo veroorzaakt.

(€) (volumes)
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MAANDELIJKSE VOLUMES (in duizend aandelen)

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

BEFIMMO TEGENOVER DE EPRA-INDEX(8)
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(1)  De fi nanciële gegevens worden gepresenteerd als "groepsaandeel". De netto-cashfl ow en het 
nettoresultaat per aandeel worden berekend volgens gemiddeld aantal bestaande aandelen 
tijdens het boekjaar, namelijk 10 822 844 aandelen.

(2)  Return: de stijging van het eigen vermogen tijdens het boekjaar, rekening houdend met 
het uitgekeerde dividend.

(3)  De netto-cashfl ow werd in 2005 positief beïnvloed door de meerwaarde die werd gereali-
seerd op de verkoop van het Borschettegebouw. Zonder uitzonderlijke gebeurtenissen 
bedraagt de courante netto-cashfl ow 5,09 €/aandeel.

(4)  De cijfers stemmen overeen met een berekening op basis van het gecorrigeerde resultaat 
zoals gedefi nieerd door het koninklijk besluit van 21 juni 2006. In 2006 komt het uitge-
keerde dividend overeen met 73% van het nettoresultaat van het boekjaar.

(5)  Brutodividend, gedeeld door de beurskoers op 30 september.

(6)  Voor elk aandeel pro rata temporis over de periode van 1 oktober 2006 tot 30 september 
2007, een dividend van 3,83 € netto (of 4,5059 € bruto, conform de prognoses), waarbij 
een gedeelte van 2,61 € netto door de beslissing van de Raad van Bestuur op 26 april 
2007 reeds het voorwerp was van een interimdividend, voorbehouden aan de 9 794 227 
bestaande aandelen vóór de kapitaalverhoging van 7 juni 2007, door afknipping van cou-
pon nr. 14. Hieruit volgt voor elk van de 13 058 969 aandelen van de Vennootschap, een 
dividendsaldo van 1,22 € netto (of 1,4353 € bruto), betaalbaar door afknipping van cou-
pon nr. 15.

(7)  Deze grafi ek houdt geen rekening met het buitengewoon volume d.d. 20 november 2006.
(8) Bron: EPRA European Public Real Estate Association (www.epra.com).
(9) Bron : ING Real Estate Capital Advisors.

BEFIMMO RETURN / INDEX RETURN(9)

 ING SICAFI RETURN 
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DIVIDEND (in €/aandeel)

2003 2004 2005 2006 2007(1)

Brutodividend 4,45 4,62 4,80 4,92 4,51
Nettodividend 3,78 3,93 4,08 4,18 3,83
Aantal aandelen bij sluiting 9 794 227 9 794 227 9 794 227 9 794 227 13 058 969

2007 :

AANTAL 
AANDELEN

PERIODE VAN AANRECHT 
OP RESULTAAT

BRUTODIVIDEND 
(in €/aandeel)(1)

9 794 227 01.10.06 - 30.09.07 4,51

3 264 742 07.06.07 - 30.09.07 1,44 

TOTAAL 13 058 969

Het kapitaal van Befi mmo is in handen van talrijke aandeelhouders. De volgende tabel steunt op de laatste ontvangen transparan-

tieverklaringen die een stemrecht van meer dan 5% aantonen (wet van 2 maart 1989 en koninklijk besluit van 10 mei 1989).

AANDEELHOUDERSCHAP (op 30.09.07)

AANGEVERS
AANTAL VERKLAARDE STEMRECHTEN

OP DE DATUM VAN DE VERKLARING
DATUM

VAN DE VERKLARING %

Fortis Insurance Belgium en verbonden vennootschappen 2 120 777 10.02.05(2) 16,24

Free Float(3) 10 938 192 83,76

AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 2007-2008

DATUM

Uitkering van het dividend 2007 op voorlegging van coupons nr. 14 en 15(1) vanaf 21 december 2007
Publicatie van de intrinsieke waarde, vastgesteld op 31 december 2007 donderdag 28 februari 2008(4)

Publicatie van de halfjaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 31 maart 2008 donderdag 22 mei 2008(4)

Publicatie van de intrinsieke waarde op 30 juni 2008 donderdag 28 augustus 2008(4)

Publicatie van de jaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 30 september 2008 dinsdag 18 november 2008(4)

Gewone Algemene Vergadering 2008 maandag 15 december 2008
Uitkering van het dividend 2008 op voorlegging van coupon nr. 16 vanaf 19 december 2008

(1)  Voor elk aandeel pro rata temporis over de periode van 1 oktober 2006 tot 30 september 
2007, een dividend van 3,83 € netto (of 4,5059 € bruto, conform de prognoses), 
waarbij een gedeelte van 2,61 € netto door de beslissing van de Raad van Bestuur op 
26 april 2007 reeds het voorwerp was van een interimdividend, voorbehouden aan de 
9 794 227 bestaande aandelen vóór de kapitaalverhoging van 7 juni 2007, door afknip-
ping van coupon nr. 14. Hieruit volgt voor elk van de 13 058 969 aandelen van de 
Vennootschap, een dividendsaldo van 1,22 € netto (of 1,4353 € bruto), betaalbaar door 
afknipping van coupon nr. 15.

(2)  Bevestigd door de verbintenis tot inschrijving, aangegaan tijdens de kapitaalverhoging van 
juni 2007.  

(3)  Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. Dit zijn 
de aandelen in handen van de aandeelhouders met minder dan 5% van het totale aantal 
aandelen.

(4) Publicatie na sluiting van de beurs.
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Onze ambities inschrijven in een duurzame visie
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Corporate governance
I. Principes
Befi mmo NV, de statutaire zaakvoerder van Befi mmo CVA, 

heeft zich ertoe verbonden om de principes van bedrijfsgover-

nance in de Belgische Corporate Governance Code strikt toe 

te passen.

De beheermethodes van Befi mmo vormen een stevig kader 

om de naleving van deze verbintenis te garanderen.

Zo heeft de Raad van Bestuur goedgekeurd:

>  het Corporate Governance Charter;

>  het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur;

>  de ethische code.

Verder bestaat er voor de gedelegeerd bestuurder, voor de 

effectieve bedrijfsleiders en voor elk Comité een huishoudelijk 

reglement:

>  huishoudelijk reglement van de gedelegeerd bestuurder;

>  huishoudelijk reglement van de effectieve bedrijfsleiders;

>  huishoudelijk reglement van het benoemings- en remuneratie-

comité;

>  huishoudelijk reglement van het auditcomité;

>  huishoudelijk reglement van het Comité van toezicht op het 

dagelijks beheer.

Het Corporate Governance Charter, de diverse reglementen en 

de ethische code werden gepubliceerd op de website van 

Befi mmo (www.befi mmo.be).

Dit gedeelte van het jaarverslag moet dan ook worden gelezen 

in het licht van het Corporate Governance Charter, de hoger 

vermelde huishoudelijke reglementen en de ethische code.

Het Corporate Governance Charter en de ethische code bepa-

len onder meer:

>  preventieve regels voor marktmisbruik, afgestemd op Euro-

pese Richtlijn 2003/6/CE inzake handel met voorkennis en 

marktmanipulatie;

>  regels aangaande belangenconfl icten;

>  maatregelen om de risico's op witwaspraktijken te beperken.

Elk lid van het beheersteam van Befi mmo CVA heeft zich overi-

gens individueel verbonden tot naleving van de preventieve 

regels aangaande marktmisbruik zoals gedefi nieerd in het 

Charter en in een intern document dat de belangrijkste wette-

lijke verplichtingen terzake toelicht. 

Befi mmo verbindt zich ertoe deze principes geregeld te her-

zien teneinde rekening te houden met de evolutie van het wet-

telijke kader en van de technologische ontwikkelingen en dus 

de conformiteit met de huidige of toekomstige vereisten betref-

fende corporate governance in stand te houden. Het Corpo-

rate Governance Charter, de huishoudelijke reglementen en de 

ethische code werden op 8 november 2007 bijgewerkt.

II. Beheersorganen

A. Statutair zaakvoerder
Befi mmo NV beheert de vastgoedbevak. In overeenstemming 

met de statuten heeft Befi mmo NV in de hoedanigheid van sta-

tutair zaakvoerder de bevoegdheid de daden te stellen die 

nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschap-

pelijk doel van Befi mmo CVA (met uitzondering van de daden 

die de wet of de statuten voorbehoudt aan de Algemene Ver-

gadering), de beheersploeg van Befi mmo CVA samen te stellen 

en te leiden, de trimestriële resultaten, het halfjaarverslag, het 

ontwerp van jaarverslag en de prospectussen voor Befi mmo 

CVA op te stellen, de vastgoedexperts aan te stellen, wijzigin-

gen in de lijst met experts voor te stellen, de wijziging van 

depothouder voor te stellen, de depothouder te informeren 

over elke vastgoedtransactie van Befi mmo CVA, bijzondere 

bevoegdheden toe te kennen aan de mandatarissen, hun ver-

goeding te bepalen, het kapitaal te verhogen via het toege-

stane kapitaal, en alle operaties te verrichten die Befi mmo CVA 

kunnen aanbelangen, zoals fusie of andere.

De bezoldiging van Befi mmo NV is vastgelegd conform artikel 

19 van het koninklijk besluit van 10 april 1995.

Befi mmo NV heeft naast betaling van honoraria en kosten die 

rechtstreeks aan de opdracht zijn gekoppeld, recht op een 

vergoeding in verhouding tot het nettoresultaat van het 

boekjaar. 

Deze vergoeding is gelijk aan 2/100 van een corresponderende 

referentiewinst voor zover winst geboekt werd, aan 100/98 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 Befi mmo CVA, de vergoeding 

voor het boekjaar 2,04% vertegenwoordigt van de winst van 

het boekjaar vóór belastingen, zoals bepaald in de rekeningen 



49

die werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 

Befi mmo CVA.

Op de Algemene Vergadering van 17 december 2007 zal aan 

de aandeelhouders worden voorgesteld deze berekeningswijze 

te wijzigen om rekening te houden met de overstap naar IFRS 

als boekhoudstelsel. De bezoldiging zal dan elk jaar worden 

berekend op het geconsolideerd resultaat vóór belastingen, 

groepsaandeel, van het referentieboekjaar, resulterend uit de 

rekeningen opgesteld conform het IFRS-referentiesysteem, 

goedgekeurd door de Europese Unie. 

Dit resultaat zal als volgt worden aangepast voor de bereke-

ning van de bezoldiging van de zaakvoerder:

(i)  de meer- of minderwaarden, resulterend uit de evaluatie van 

de reële waarde van de gebouwen van de Vennootschap of 

haar fi lialen en het andere vastgoed in de zin van het konink-

lijk besluit van 10 april 1995, zullen uit het resultaat worden 

gelicht in de mate dat ze betrekking hebben op hetgeen de 

aankoopwaarde van deze elementen overtreft (latere inves-

teringen inbegrepen);

(ii)  bij realisatie van de gebouwen en het andere sub (i) beoogde 

vastgoed in de loop van het boekjaar, zal het resultaat door de 

realisatie zodanig gecorrigeerd worden dat de gerealiseerde 

meerwaarde of minderwaarde wordt berekend met referen-

tie aan de laagste waarde tussen aankoopwaarde (inclusief 

latere investeringen) en de recentste reële waarde van het 

gerealiseerde actief, geboekt in de driemaandelijkse rekenin-

gen, zonder afbreuk te doen aan toepassing van punt (i).

De zaakvoerder zal de uitvoeringsmaatregelen installeren die 

nodig zijn om deze bezoldiging te berekenen.

Op de Algemene Vergadering van 17 december 2007 zal aan 

de aandeelhouders ook worden voorgesteld om, als over-

gangsmaatregel voor de toepassing van dit nieuwe bereke-

ningsmodel, te beslissen dat het gecorrigeerde resultaat van 

het boekjaar dat eindigt op 30 september 2007 in één keer 

wordt verhoogd met het bedrag van 80% van de kosten voor 

uitgifte van lening voor de structurering van het gesyndiceerd 

krediet dat de Vennootschap in 2006 instelde.

Dit honorarium is verschuldigd op 30 september van het 

betreffende boekjaar, maar is slechts betaalbaar na goedkeu-

ring van de rekeningen van het boekjaar.

De berekening van het honorarium is onderworpen aan con-

trole door de Commissaris.

Voor het voorbije boekjaar werd de bezoldiging van de zaak-

voerder berekend op basis van de nieuwe defi nitie, voorgesteld 

aan de Algemene Vergadering, onder voorbehoud van haar 

goedkeuring. De Commissaris heeft de berekening van het 

bedrag van deze bezoldiging op basis van 30 september 2007 

goedgekeurd.

Conform de statuten is de zaakvoerder onafzetbaar, tenzij om 

een gegronde reden.

B. Permanent vertegenwoordiger
Befi mmo NV heeft conform de wet een permanent vertegen-

woordiger bij Befi mmo CVA benoemd die namens en voor 

rekening van Befi mmo NV belast is met de uitvoering van de 

beslissingen van de bevoegde organen van Befi mmo NV, 

namelijk de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder.

Het gaat hier om de heer Benoît De Blieck.

C. Raad van Bestuur van de statutaire 
zaakvoerder Befi mmo NV
De samenstelling van de Raad van Bestuur weerspiegelt onaf-

hankelijkheid op drie niveaus:

>  de Raad telt minstens drie onafhankelijke bestuurders in de 

zin van het Wetboek van Vennootschappen, 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 bin-

ding met de Promotor.

Het Corporate Governance Charter, de diverse reglementen en de ethische code 
werden gepubliceerd op de website van Befi mmo (www.befi mmo.be).
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De bestuurders worden benoemd voor maximum drie jaar en 

zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur heeft in boekjaar 2006/2007 veertien 

keer vergaderd.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit tien bestuurders:

Voorzitter

> Alain Devos, voorzitter van het directiecomité van Fortis Real 

 Estate Holding NV(3) [bestuurder, verbonden met de Promotor] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 13

RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV (op 30.09.07)

(1)  Vaste vertegenwoordiger van bvba 
Roude, Bestuurder.

(2)  Vaste vertegenwoordiger van bvba 
Arcade Consult, Bestuurder.

(3)  In zijn hoedanigheid van permanent 
vertegenwoordiger van A. Devos SPRL.

Gedelegeerd bestuurder - Permanent vertegenwoordiger

> Benoît De Blieck 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 14

Andere bestuurders

> Arcade Consult BVBA, vertegenwoordigd door haar perma-

 nent vertegenwoordiger, de heer André Sougné [bestuurder, 

 niet verbonden met de Promotor] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 13
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investeringen en desinvesteringen, en fi nanciering over langere 

termijn.

Zij stelt de jaar- en halfjaarrekeningen van de vastgoedbevak 

Befi mmo op; stelt het beheersverslag voor op de Algemene 

Vergadering van de aandeelhouders; beslist over het gebruik 

van het toegestane kapitaal en roept de Gewone en Buiten-

gewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders 

bijeen.

Zij ziet toe op de nauwgezetheid, de nauwkeurigheid en de 

transparantie van de mededelingen aan de aandeelhouders, 

fi nancieel analisten en het publiek, zoals de prospectussen, de 

jaar- en halfjaarverslagen en de persberichten.

Wat investeringen en desinvesteringen betreft, heeft de Raad 

van Bestuur zich uitgesproken over alle investeringsdossiers 

die de vastgoedbevak heeft onderzocht. Deze hadden betrek-

king op kantoorgebouwen in België en Luxemburg.

De Raad van Bestuur heeft tijdens boekjaar 2006/2007 ook 

belangrijke resoluties goedgekeurd over de volgende onder-

werpen:

1.  Beslissing om in te schrijven op de aanbesteding van de Bel-

gische Staat voor de verkoop van 90% van de aandelen van 

Fedimmo NV;

2.  Opstellen van een overeenkomst voor een overbruggings-

krediet van 600 miljoen € (meteen teruggebracht tot 

575,6 miljoen €) voor de fi nanciering van de aankoop van 

90% van de aandelen van Fedimmo NV;

3.  Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van Befi mmo 

CVA te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal 

voor openbaar bod tot inschrijving op nieuwe aandelen met 

voorkeurrecht voor een bedrag van 250 miljoen €.

4.  Beslissing om een interimdividend uit te vaardigen, voorbe-

houden voor de bestaande aandelen, vóór de realisatie van 

de kapitaalverhoging;

5.  Beslissing om binnen Befi mmo drie effectieve bedrijfsleiders 

te benoemen in toepassing van artikel 38 van de wet van 

20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief 

beheer van beleggingsportefeuilles;

6.  Beslissing om geconsolideerde rekeningen op te stellen na 

de verwerving van een participatie van 90% in Fedimmo NV;

7.  Beslissing om het beleid van dekking van het renterisico van 

de Vennootschap te versterken;

8.  Beslissing om een Compliance Offi cer te benoemen, con-

form het Corporate Governance Charter.

> Marc Blanpain, erevoorzitter van de Raad van Bestuur van 

 de Belgolaise Bank [onafhankelijk bestuurder] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 13

> Gustaaf Buelens, gedelegeerd bestuurder van Buelens Real 

 Estate NV [onafhankelijk bestuurder] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 9

> Benoît Godts, gedelegeerd bestuurder van Fortis Real Estate 

 Asset Management NV [bestuurder, verbonden met de Promotor] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 13

> Gaëtan Piret, gedelegeerd bestuurder van de NV Immobi-

 lienvennootschap van België [onafhankelijk bestuurder] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 13

> Roude BVBA, vertegenwoordigd door haar permanent 

 vertegenwoordiger, Jacques Rousseaux [onafhankelijk 

 bestuurder] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 13

> Luc Vandewalle, voorzitter van de Raad van Bestuur ING 

 België [onafhankelijk bestuurder] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 7

> Marc Van Heddeghem, managing director van Redevco 

 Retail Belgium S.C.S., [onafhankelijk bestuurder] 

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 10

> Daarnaast was Philippe Gosse, voorzitter van Burco NV 

 [bestuurder, niet verbonden met de Promotor], lid van de 

 Raad van Bestuur tot zijn overlijden op 16 april 2007  

Aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur in boekjaar 

2006/2007: 4

De mandaten van de bestuurders verstrijken aan het einde 

van de Gewone Algemene Vergadering van Befi mmo NV van 

19 maart 2008, behalve die van Arcade Consult BVBA en 

van Roude BVBA, die verstrijken in maart 2009, en dat van de 

heer Marc Van Heddeghem, dat verstrijkt in maart 2010.

Verslag van de activiteiten van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Befi mmo NV, statutair zaakvoerder 

van de vastgoedbevak Befi mmo CVA, beslist in het exclusieve 

belang van alle aandeelhouders over strategische keuzes, 
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De Raad van Bestuur is blijven nadenken over de strategie van 

Befi mmo CVA en over de aan te wenden middelen om deze te 

installeren.

De Raad van Bestuur bereidt ook de invoering voor van een 

methode voor zelf-evaluatie van de effi ciëntie van zijn werking.

Vergoeding

Het vergoedingsbeleid voorziet in de uitbetaling door Befi mmo 

CVA van presentiegeld in de vorm van zitpenningen aan de 

bestuurders (behalve de gedelegeerd bestuurder). In het voor-

bije boekjaar bedroegen deze 1 250 € per vergadering van de 

Raad. Onder voorbehoud van het verkrijgen van de vereiste 

toestemmingen, worden deze verhoogd tot 10 000 € per jaar 

(vast gedeelte) en 2 500 € per vergadering per 1 oktober 2007.

D. Gedelegeerd bestuurder van Befi mmo NV
De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur aan de 

gedelegeerd bestuurder die geregeld verslag uitbrengt over 

zijn beheer, de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor-

bereidt en de beheersbeslissingen uitvoert.

De gedelegeerd bestuurder behartigt de operationele aspec-

ten onder toezicht van het Comité van toezicht op het dagelijks 

beheer.

Samen met de andere effectieve bedrijfsleiders legt hij aan de 

Raad van Bestuur voorstellen aangaande strategische aspec-

ten voor; hij leidt het team van Befi mmo CVA conform de 

beslissingen van de Raad van Bestuur; hij stelt aan de Raad 

van Bestuur investeringen, desinvesteringen en fi nancieringen 

voor.

In dit geval is de gedelegeerd bestuurder van Befi mmo NV 

ook permanent vertegenwoordiger van Befi mmo NV bij de 

vastgoedbevak. Het gaat hier om de heer Benoît De Blieck.

E. Effectieve bedrijfsleiders
In toepassing van artikel 38 van de wet van 20 juli 2004 heeft 

de Raad van Bestuur van 14 februari 2007 tot effectieve 

bedrijfsleiders benoemd: de heer Benoît De Blieck, gedele-

geerd bestuurder van Befi mmo NV, de heer Laurent Carlier, 

fi nancieel directeur, en mevrouw Martine Rorif, project-

directeur.

De effectieve bedrijfsleiders nemen in interne orde deel aan de 

leiding en aan de beleidsvorming van Befi mmo CVA, onder lei-

ding van de gedelegeerd bestuurder. 

F. Beheersteam
Befi mmo CVA beschikt over een eigen operationeel team van 

28 personen, en houdt hierbij de werkingskosten op een com-

petitief niveau.

De belangrijkste verantwoordelijken zijn:

Laurent Carlier Financieel directeur

Rikkert Leeman Technisch directeur

Caroline Maddens Algemeen secretaris

Martine Rorif Projectdirecteur en commercieel directeur (wnd.)

G. Comités
1. Comité van toezicht op het dagelijks beheer

Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit Comité negen keer 

vergaderd.

Het bestaat, conform het koninklijk besluit van 10 april 1995, 

uit twee natuurlijke personen, gekozen binnen de Raad van 

Bestuur van Befi mmo NV:

> Benoît Godts, bestuurder verbonden aan de Promotor 

Aanwezigheden tijdens het Comité van toezicht tijdens boek-

jaar 2006/2007: 9

> Marc Blanpain, onafhankelijk bestuurder 

Aanwezigheden tijdens het Comité van toezicht tijdens boek-

jaar 2006/2007: 9

In het voorbije boekjaar bedroeg de vergoeding voor de leden 

van dit Comité 400 € per vergadering. Onder voorbehoud van 

het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, wordt deze ver-

hoogd tot 750 € per vergadering per 1 oktober 2007.

Het Comité van toezicht op het dagelijks beheer vergewist 

zich van de toepassing en de naleving door de gedelegeerd 

bestuurder van de procedures en methodes die het geheel van 

het dagelijks bestuur dekken. Zijn opdracht houdt echter geen 

controle in van alle daden die de gedelegeerde voor het dage-

lijks bestuur verricht.

Het Comité diende zich uit te spreken over de volgende 

dossiers:

1.  Interne organisatie van Befi mmo: controle van de interne 

werkingsregels en nazicht van de procedures voor contrôle 

van inkomsten en uitgaven;

2.  Opvolging van geschillen;

3.  Delegeren van machten.
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2. Auditcomité 
Het Auditcomité assisteert de Raad van Bestuur wat betreft de 

interne controle (in het bijzonder de toepassing van wetgeving, 

reglementen en interne regelingen aangaande belangen-

confl icten), het opstellen van fi nanciële rekeningen, fi nanciële 

informatie, benoeming van commissarissen-revisoren en de 

relaties met deze laatsten. Het vergadert vóór elke bijeenkomst 

van de Raad van Bestuur die zich moet uitspreken over een 

van deze onderwerpen.

Het Comité bestaat uit drie leden, gekozen door de Raad van 

Bestuur 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 Comité benoemt 

zijn voorzitter. De voorzitter van de Raad van Bestuur komt 

hiervoor echter niet in aanmerking.

Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit Comité zes keer 

vergaderd.

Voor boekjaar 2006/2007 waren de leden van het Comité:

> Benoît Godts, bestuurder verbonden aan de Promotor 

Aanwezigheden tijdens het Auditcomité tijdens boekjaar 

2006/2007: 6

> Gaëtan Piret, onafhankelijk bestuurder, voorzitter van het 

 Auditcomité 

Aanwezigheden tijdens het Auditcomité tijdens boekjaar 

2006/2007: 6

> BVBA Roude, vertegenwoordigd door haar permanent ver-

 tegenwoordiger, Jacques Rousseaux, onafhankelijk bestuurder 

Aanwezigheden tijdens het Auditcomité tijdens boekjaar 

2006/2007: 6

In het voorbije boekjaar bedroeg de vergoeding voor de leden 

van dit Comité 400 € per vergadering. Onder voorbehoud van 

het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, wordt deze ver-

hoogd tot 1 500 € per vergadering per 1 oktober 2007.

In 2006/2007 werden met name de volgende punten 

onderzocht:

1.  Driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse boekhoudkun-

dige toestand;

2.  Beleid van dekking van het renterisico;

3.  Risk management (herziening van geschillen,…);

4.  Budgetten en vooruitzichten voor de komende boekjaren;

5.  Vernieuwing van het mandaat van de Commissaris en vast-

stelling van zijn honoraria;

6.  Vergoeding van de zaakvoerder; 

7.  Eerste stappen in de invoering van een methode voor zelf-

evaluatie van de effi ciëntie van de werking van dit Comité.

3. Benoemings- en remuneratiecomité 

Dit Comité identifi ceert kandidaten voor in te vullen functies in 

de Raad van Bestuur van Befi mmo NV en legt ze ter goedkeu-

ring voor aan de Raad van Bestuur van Befi mmo NV. Het 

Comité onderzoekt alle kandidaturen voor de benoeming tot 

een bestuurdersfunctie en alle voorstellen die uitgaan van aan-

deelhouders van Befi mmo CVA of Befi mmo 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 Befi mmo NV betreffende de vergoedingen van 

de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de belangrijk-

ste kaderleden van de Vastgoedbevak.

Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit Comité twee keer ver-

gaderd.

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 van de Raad van Bestuur, bestuur-

 der verbonden met de Promotor 

Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en remuneratie-

Comité in boekjaar 2006/2007: 2

> Marc Blanpain, onafhankelijk bestuurder 

Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en remuneratie-

Comité in boekjaar 2006/2007: 2

> Gustaaf Buelens, onafhankelijk bestuurder 

Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en remuneratie-

Comité in boekjaar 2006/2007: 2

> Marc Van Heddeghem, onafhankelijk bestuurder 

Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en remuneratie-

Comité in boekjaar 2006/2007: 2

Het Befi mmo-team  1. Oliver De Wael, 2. Benoît De Blieck, 3. Joëlle 
De Hertogh, 4. Chiara Badiali, 5. Enza Mirisola, 6. Emilie Delacroix, 
7. Martine Rorif, 8. Michaël De Preter, 9. Gérard Tock, 10. Dany 
Deschuyteneer, 11. Sarah Sougné, 12. Vinciane Dubois, 13. Caroline 
Maddens, 14. Ludovic Wendel, 15. Emmanuel Dion, 16. Mark Van den 
Perre, 17. Michel De Vries, 18. Rikkert Leeman, 19. Olivier Bastin, 
20. Fabienne Mercier, 21. Nathalie Szollossy, 22. Emmanuelle Coltellaro, 
23. Martine Vandergoten, 24. Cédric Biquet, 25. Laurent Carlier, 
26. Arnaud d’Ydewalle, 27. Ignatiyos Karaca, 28. Xis Beckers
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In 2006/2007 kwamen de volgende punten aan bod:

>  Voorstellen aangaande benoemingen;

>  Aanbeveling aangaande vergoeding van de bestuurders en 

de gedelegeerd bestuurder.

In het voorbije boekjaar bedroeg de vergoeding voor de leden 

van dit Comité 400 € per vergadering. Onder voorbehoud van 

het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, wordt deze ver-

hoogd tot 750 € per vergadering per 1 oktober 2007.

H. Andere tussenkomende partijen

1. Commissaris

De Commissaris wordt benoemd na voorafgaand akkoord van 

de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantie-

wezen). Hij oefent een dubbele controle uit.

Enerzijds controleert en certifi ceert hij, conform het Wetboek 

van Vennootschappen, de boekhoudkundige informatie in de 

jaarrekeningen.

Anderzijds werkt hij, conform de wet, mee aan de controle die 

wordt uitgeoefend door de CBFA. De CBFA kan hem ook 

opdragen de correctheid te bevestigen van andere aan de CBFA 

overhandigde informatie.

Het mandaat van de Commissaris van de Vennootschap, 

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd 

door de heren Jos Vlaminckx en Jurgen Kesselaers, bedrijfsre-

visoren die gezamenlijk optreden, eindigt na de Gewone Alge-

mene Vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening 

die wordt afgesloten op 30 september 2007. Hiervoor werd 

een honorarium van 60 000 € excl. BTW op jaarbasis vastge-

steld. Voor boekjaar 2006/2007 zal de zaakvoerder aan de 

Algemene Vergadering uitzonderlijk echter voorstellen om aan 

de Commissaris, naast het honorarium van 60 000 € excl. 

BTW dat bij aanvang van het mandaat was overeengekomen 

voor de herziening van de maatschappelijke en geconsoli-

deerde rekeningen, een aanvullend honorarium voor een 

bedrag van 82 382 € excl. BTW uit te keren en dit honorarium 

te verhogen tot een totaalbedrag van 142 382 € excl. BTW, om 

rekening te houden met de uitvoering, tijdens het voorbije 

boekjaar, van controleprestaties die niet voorzien waren bij de 

vaststelling van de honoraria van de Commissaris door de 

Algemene Vergadering van de Vennootschap van december 

2004, maar die een zodanig correcte uitvoering bewezen dat 

ze niet elk jaar uitgevoerd zullen hoeven te worden. Het 

betreft prestaties die verbonden zijn met de invoering van 

een controleprocedure voor het opstellen van de geconso-

lideerde rekeningen van de Vennootschap en uitzonderlijke 

controleprestaties in het kader van de kapitaalverhoging van 

7 juni 2007 en van het prospectus dat in dat verband werd 

opgesteld.

De honoraria van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA 

voor de revisie van de maatschappelijke rekeningen van 

Fedimmo NV bedragen 39 000 € excl. BTW en 8 828 € excl. 

BTW voor de opdrachten die de Commissaris wettelijk toe-

bedeelt.

Tijdens de Algemene Vergadering zal aan de aandeelhouders 

ook worden voorgesteld om het mandaat van de Commissaris, 

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, voortaan vertegen-

woordigd door de heren Jurgen Kesselaers en Frank Verhae-

gen, bedrijfsrevisoren die gezamenlijk optreden, en hun 

honoraria vast te stellen op 75 000 € excl. BTW op jaarbasis.

2. Vastgoedexperts

Befi mmo CVA doet conform het koninklijk besluit van 10 april 

1995 een beroep op experts voor de periodieke of occasionele 

schattingen van haar vermogen.

Tot vandaag werden vastgoedexpertiseopdrachten toever-

trouwd aan:

>  Winssinger & Partners, lid van de groep DTZ Debenham-

Winssinger, voor de schatting van alle gebouwen die niet zijn 

opgenomen in de opdracht van de drie andere experts die 

hierna worden vernoemd. Winssinger & Partners staat daar-

naast in voor de coördinatie van de schattingen;

>  Cushman & Wakefi eld schat de gebouwen die werden inge-

bracht bij de fusie met Prifast, namelijk: Goemaere, Fountain 

Plaza, Media, Planet 2 en Greenhill;

>  CB Richard Ellis schat de panden die werden ingebracht bij 

de fusies van 23 december 1998: World Trade Center (torens 

1 en 2), Noord Building, Devroyestraat, rue du Jonquois, 

Digue des Peupliers en Schuman 11;

>  Jones Lang LaSalle schat de gebouwen in de portefeuille 

van Fedimmo, verworven in 2006.

3. Depothoudende bank

Dexia Bank werd gekozen als depothoudende bank van 

Befi mmo CVA in de zin van artikel 12 en volgende van het 

koninklijk besluit van 10 april 1995.
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III. Regels ter preventie 
van belangenconfl icten

Wat preventie van belangenconfl icten aangaat, is Befi mmo 

onderworpen aan wettelijke regels – artikels 523 en 524 van 

het Wetboek van Vennootschappen en artikel 24 van het 

koninklijk besluit van 10 april 1995 (dat voorziet in de verplich-

ting om in een aantal gevallen de CBFA te informeren) – en aan 

de aanvullende regels van haar Corporate Governance Char-

ter. Befi mmo 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 

zaakvoerder tegengesteld zijn aan die van Befi mmo CVA.

Telkens als het strijdig zou zijn met de belangen van de aandeel-

houders van Befi mmo CVA dat de betrokken bestuurder infor-

matie zou krijgen over de voorwaarden waaronder Befi mmo 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 van de Raad van Bestuur die hem niet 

wordt meegedeeld. Deze regels worden opgeheven indien ze geen 

bestaansreden meer hebben (d.w.z. meestal nadat Befi mmo 

CVA de operatie al dan niet heeft uitgevoerd).

Indien Befi mmo CVA van plan is om met een bestuurder, of met 

een door een bestuurder gecontroleerde vennootschap, of met 

een vennootschap waarin een bestuurder een andere dan min-

derheidsparticipatie heeft, een transactie te sluiten die buiten 

het toepassingsgebied van artikel 523 van het Wetboek van 

Vennootschappen valt (bijvoorbeeld omdat het een gewone 

operatie betreft die volgens de gewone marktvoorwaarden en 

–garanties worden verricht), dan vindt Befi mmo CVA het niette-

min noodzakelijk dat deze bestuurder dit meldt aan de andere 

bestuurders, en dit vóór de bespreking ervan in de Raad van 

Bestuur, dat zijn verklaring en de redenen die toelaten 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 Befi mmo 

CVA dat de betrokken bestuurder informatie zou krijgen over de 

voorwaarden waaronder Befi mmo CVA bereid zou zijn de ope-

ratie uit te voeren, hem de voorbereidende 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 markt-

voorwaarden. Indien de operatie wordt gerealiseerd, moet ze 

worden vermeld in het hoofdstuk "Corporate Governance" van 

het jaarverslag, evenwel zonder dat de notulen aangaande de 

betrokken operatie volledig opgenomen moeten worden.

In dit verband wordt verwezen naar het gedeelte "Verplichte 

vermeldingen" van onderhavig verslag.

IV. Regels ter preventie 
van marktmisbruik
Het Corporate Governance Charter voorziet in regels die met 

name gelden voor de bestuurders, de effectieve bedrijfsleiders 

en voor iedereen die door zijn betrokkenheid bij de voorbereiding 

van een welbepaalde operatie over bevoorrechte informatie kan 

beschikken, en die bedoeld zijn om marktmisbruik te voorkomen.

Deze regels werden vervolledigd door een intern document 

met de belangrijkste wettelijke verplichtingen terzake, rekening 

houdend met het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betref-

fende marktmisbruik, teneinde de belanghebbenden bewust te 

maken van hun verplichtingen.

De Compliance Offi cer moet toezien op de naleving van 

genoemde regels teneinde het risico van marktmisbruik door 

voorkennis te beperken. Hij maakt en onderhoudt een lijst van 

de personen die over voorkennis beschikken of die redelijker-

wijze zouden moeten weten dat hun informatie voorkennis is. 

Bestuurders die transacties willen uitvoeren met fi nanciële 

instrumenten, uitgegeven door Befi mmo CVA, Befi mmo NV of 

een fi liaal, moeten dit minstens 72 uur vóór de uitvoering van 

die transactie schriftelijk melden aan de Compliance Offi cer. 

De Compliance Offi cer zal de betrokkene binnen 48 uur na 

ontvangst van deze melding meedelen of er redenen zijn om 

aan te nemen dat deze operatie een misbruik van voorkennis 

is. In voorkomend geval zal hem afgeraden worden de trans-

actie uit te voeren. De bestuurders moeten de CBFA melden 

welke transacties ze voor eigen rekening uitvoeren op de aan-

delen van de Vennootschap, en dit binnen vijf werkdagen na 

de uitvoering van de betrokken transactie. Deze kennisgeving 

mag conform de wet echter opgeschort worden zolang het 

totale bedrag van de uitgevoerde operaties tijdens het lopende 

burgerlijk jaar de drempel van 5 000 € niet overschrijdt. 

Tijdens de zogenaamde "sperperiodes" is het de bestuurders 

verboden transacties uit te voeren op de fi nanciële instrumen-

ten van Befi mmo CVA, Befi mmo NV of een fi liaal. De vennoot-
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Structuur en organisatie

AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders, houders van de beursgenoteerde aandelen op 

Euronext, zijn de stille vennoten van de vastgoedbevak Befi mmo CVA.

Fortis Insurance Belgium 
en verbonden vennootschappen

(16,24%(1))  

Free Float

(83,76%)

VASTGOEDBEVAK BEFIMMO CVA
genoteerd op Euronext.

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

FEDIMMO NV
Dochter-

maatschapij 90%

BEFIMMO NV
Befi mmo NV is de beherende vennoot van de vastgoedbevak Befi mmo CVA; 

als statutair zaakvoerder van Befi mmo CVA beschikt Befi mmo NV over 
uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de vastgoedbevak.

Befi mmo NV wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die voornamelijk 
bestaat uit bestuurders die onafhankelijk zijn van de Promotor van de 

vastgoedbevak.

FORTIS REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT
Promotor, controleert de statutaire zaakvoerder, 

Befi mmo NV.
(1)  Transparantieverklaring, ontvangen 

op 10 februari 2005.

schap heeft ook "trading windows" gedefi nieerd: dit zijn de 

veiligste periodes om transacties uit te voeren op de fi nanciële 

instrumenten van de Vennootschap. 

Caroline Maddens, Algemeen secretaris, is de Compliance 

Offi cer van Befi mmo CVA.

V. Geen afwijkingen
Onder voorbehoud van de structurele punten in het Charter, 

werd tijdens dit boekjaar niet afgeweken van de bepalingen 

van het Corporate Governance Code.



57

Verplichte vermeldingen
Toepassing van artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen en van punt 29 
van het Corporate Governance Charter 
aangaande belangenconfl icten
Tijdens het voorbije boekjaar werd artikel 523 van het Wet-

boek van Vennootschappen één keer toegepast. In het kader 

van de offerteaanvraag van de Belgische Staat betreffende de 

verkoop van 90% van de aandelen van Fedimmo NV, meldde 

dhr. Gosse, bestuurder, dat zijn groep, NV Burco, interesse 

had in de verwerving van het Tocopro-gebouw in 1050 Brus-

sel, Louizalaan 233. Aan Fedimmo werd een bod van 24 mil-

joen € uitgebracht voor dit gebouw – voor zover Befi mmo 

geselecteerd zou worden als aandeelhouder van 90% van de 

aandelen van de genoemde vennootschap – voor de verwer-

ving van de erfpacht en de ondergrond, door vennootschap-

pen door de NV Burco aangeduid, namelijk 1,1 miljoen € 

boven de expertisewaarde. In toepassing van artikel 523 van 

het Wetboek van Vennootschappen heeft dhr. Gosse de ver-

gadering verlaten. Dhr. Gosse was namelijk bestuurder en 

aandeelhouder van NV Burco. Hij had dan ook een vermo-

gensbelang dat Befi mmo het bod stelde en gekozen zou 

worden.

De Raad van Bestuur van Befi mmo NV heeft, in zijn hoe-

danigheid van statutair zaakvoerder van Befi mmo CVA, op 

20 december 2006 de volgende resolutie aangenomen: 

"Befi mmo heeft belangstelling voor elk bindend bod waarmee 

ze haar bod aan de Belgische Staat van 22 december 2006 

kan verbeteren.

De Raad is geïnformeerd over het defi nitieve bod van NV Burco 

aan de vennootschap Fedimmo voor het gebouw Tocopro, 

Louizalaan 233, Brussel – voor zover Befi mmo wordt gekozen 

als aandeelhouder voor 90% van de aandelen van genoemde 

vennootschap. Dit bod geldt voor overname van erfpacht en 

ondergrond van genoemd gebouw door vennootschappen die 

NV Burco benoemt.

De aangeboden waarde voor overdracht van al deze reële 

rechten bedraagt 24 000 000 € (kosten koper), namelijk 1,1 mil-

joen € boven de expertisewaarde.

Het gebouw werd inderdaad (kosten koper in volle eigen-

dom) door Winssinger & Partners (expert van de Staat en 

van Sopima met het oog op overdracht van de 62 gebouwen 

van Fedimmo) geschat op 22 982 000 € en door Jones Lang 

LaSalle (expert van Befi mmo met het oog op verwerving van 

90% van de aandelen Fedimmo) op 22 981 091 €.

Het betreft een gebouw in portefeuille waarvan de huurcon-

tracten spoedig verstrijken; om Fedimmo te vrijwaren van risi-

co's rond uitvoering van herontwikkelingswerkzaamheden en 

rond latere herverhuring, is de Raad van oordeel dat het wel 

degelijk interessant is om genoemd gebouw tegen genoemde 

prijs te verkopen.

Resolutie

Na beraadslaging en onder voorbehoud dat Befi mmo wordt 

gekozen als aandeelhouder van 90% van NV Fedimmo, beslist 

de Raad het bod van NV Burco op de verwerving van de erf-

pacht en de ondergrond van het gebouw Tocopro te aanvaar-

den voor de totale waarde, kosten koper, van 24 000 000 €.

Hiertoe, en voor zover Befi mmo wordt gekozen als verwerver 

van 90% van de aandelen van NV Fedimmo, geeft de Raad 

aan twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, 

volmacht om dit bod te aanvaarden en om elke akte omtrent 

de overdracht van erfpacht en ondergrond van genoemd 

gebouw aan NV Burco of aan een van de vennootschappen uit 

die groep te fi naliseren, te sluiten en te ondertekenen tegen de 

hoger vermelde voorwaarden."

Dhr. Gosse heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging, 

noch aan de stemming.

Vervolgens werd beslist om de ondergrond niet te verwerven.

Tijdens het voorbije boekjaar werd punt 29 van het Corporate 

Governance Charter (versie 2005, overeenkomend met punt 33 

van versie 2007) aangaande belangenconfl icten, geen enkele 

keer toegepast.

Toepassing van artikel 524 van het Wetboek 
van Vennootschappen 
De volgende verrichtingen gaven tijdens het voorbije boekjaar 

aanleiding tot toepassing van artikel 524 van het Wetboek van 

Vennootschappen:

1. Kapitaalverhoging – aanstelling van de banken
Op 26 maart 2007 sloot de Vennootschap een "engagement 

letter" met de banken Fortis Bank NV, ING België NV en Dexia 

Bank België NV als Joint Global Coordinators. Hierdoor ver-
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bonden deze banken zich ertoe diverse diensten te leveren ten 

voordele van de Vennootschap, in het kader van de kapitaal-

verhoging via openbaar bod tot inschrijving die de Vennoot-

schap op dat ogenblik initieerde (en die op 7 juni 2007 werd 

gerealiseerd). ING België en Fortis Bank werden eveneens 

aangesteld als Joint Bookrunners en Lead Managers. De Ven-

nootschap en de banken kwamen met name overeen een 

"underwriting agreement" (akkoord voor belegging en vaste 

opneming) te onderhandelen.

Conform deze "engagement letter" sloten de Vennootschap en 

de banken op 14 mei 2007 een underwriting agreement. 

De aanstelling van deze banken is het resultaat van een proces 

in twee fasen. Aan het einde van een preselectieprocedure 

(eerste fase) selecteerde de Raad van Bestuur het bod van vijf 

banken op basis van de criteria in het bestek.

"Conform artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen, 

en aangezien Fortis Bank tot de shortlist van banken behoorde, 

heeft de Raad beslist de operatie vooraf en voor zover nodig te 

onderwerpen aan de beoordeling door een Comité van drie 

onafhankelijke bestuurders en een onafhankelijke expert (SCRL 

TCLM-Toelen, Cats, Morlie & Co, vertegenwoordigd door dhr. 

Jean-François Cats).

Na de tweede selectieronde ontving Befi mmo vier offertes; 

Fortis/ING en Dexia hadden beslist een gezamenlijk bod in te 

dienen.

Het Comité van onafhankelijke bestuurders vergaderde op 2 

maart 2007 en gaf zijn advies over de aanstelling van de Lead 

Manager Banks in het kader van de geplande kapitaalverho-

ging en over de in dat verband te sluiten overeenkomst in de 

hypothese dat de Raad zou beslissen Fortis Bank aan te stel-

len als één van de Lead Manager Banks, samen met ING en 

Dexia."

Het Comité van onafhankelijke bestuurders heeft beslist: 

"de eventuele aanstelling, door Befi mmo CVA, van Fortis Bank 

NV en van ING NV als Lead Managers Banks in het kader van 

een consortium dat ook Dexia Bank omvat, en het sluiten, door 

Befi mmo CVA, van de bijbehorende overeenkomst, zou geen 

nadeel berokkenen aan Befi mmo en haar aandeelhouders, zou 

geen onrechtmatig voordeel opleveren aan Fortis Bank NV en 

zou, meer in het algemeen, conform de marktpraktijken zijn."

De Raad van Bestuur van Befi mmo NV heeft, in zijn hoedanig-

heid van statutair zaakvoerder van Befi mmo CVA, op 5 maart 

2007 de volgende resolutie aangenomen:

"De Raad beslist de voorkeur te geven aan het consortium van 

ING en Fortis als "Joint Bookrunners" en aan ING/Fortis en 

Dexia als "Joint Global Coordinators and Selling Agents", maar 

behoudt de drie andere kandidaten als wisseloplossing zolang 

de onderhandelingen niet beëindigd zijn." "Op basis van een 

nieuwe vergelijkende analyse van de offertes, uitgevoerd door 

Ernst & Young, voorgelegd aan de Raad en als bijlage toege-

voegd aan deze resolutie, stelt de Raad vast dat de offerte van 

Fortis/ING/Dexia de beste of de op één na beste is voor de 

volgende criteria: (hard) underwriting, spreiding koers/uitgifte-

prijs, kosten/honoraria van de banken, beleggingscapaciteit, 

analyst coverage en covenants."

"De Raad geeft de gedelegeerd bestuurder en een andere 

bestuurder volmacht om de bijbehorende overeenkomst met 

het consortium te onderhandelen, te sluiten en te onder-

tekenen, voor zover de volgende voorwaarden worden vervuld: 

(…)". 

De voorwaarden betreffen met name het maximale commis-

siebedrag, het maximale refactiebedrag op de uitgifteprijs 

tegenover de beurskoers, de samenstelling van het aandeel-

houderschap na de operatie en de maximale lock-upperiode.

Op basis van het genoemde verslag van het Comité van onaf-

hankelijke bestuurders en de notulen van de Raad van Bestuur 

van 5 maart 2007, gaf de bedrijfsrevisor van Befi mmo CVA het 

volgende advies:

"Op basis van onze procedures volgen hierna onze vast-

stellingen:

>  (…) wij hebben vastgesteld dat de informatie in het verslag 

van het Comité van drie onafhankelijke bestuurders overeen-

komt met de informatie in het verslag van de onafhankelijke 

expert, Jean-François Cats;

>  (…) wij hebben vastgesteld dat het besluit, opgenomen in de 

notulen van 5 maart 2007 van de Raad van Bestuur, over-

eenkomt met dat van het verslag van het Comité van drie 

onafhankelijke bestuurders.

Wij hebben ook de betrouwbaarheid onderzocht van de gege-

vens waarop het advies van de onafhankelijke expert en van 

het Comité van onafhankelijke bestuurders, evenals het besluit 

van de Raad van Bestuur werden gebaseerd.

Wij zijn van oordeel dat wij de betrouwbaarheid van deze gege-

vens mogen bevestigen. Dit impliceert niet dat wij de opportu-

niteit van de mening van het Comité of van de beslissing van 

de Raad van Bestuur hebben geëvalueerd, en evenmin dat wij 

ons uitspreken over het verslag van de onafhankelijke expert."

2. Kapitaalverhoging in het kader van het toegestane 
kapitaal door openbaar bod tot inschrijving op nieuwe 
aandelen, met naleving van het voorkeurrecht

Op 5 maart 2007 besliste de Raad van Bestuur, voor zover 

nodig, de beoogde operatie van kapitaalverhoging in het kader 

van het toegestane kapitaal te onderwerpen aan beoordeling 

door een Comité van drie onafhankelijke bestuurders, en dit 

Comité uit te nodigen zich te laten bijstaan door een onafhan-

kelijk expert, aangezien enerzijds deze kapitaalverhoging zou 

plaatsvinden in het kader van het toegestane kapitaal en 

anderzijds Fortis Insurance Belgium NV, in haar hoedanigheid 

van bestaand aandeelhouder, één van de begunstigden van 

het voorkeurrecht zou zijn.

Het Comité van onafhankelijke bestuurders besloot dat "de 

geplande kapitaalverhoging (bedrag van ongeveer 250 mil-
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joen €, ingebracht in contanten, voorkeurrecht en uitgifteprijs 

met een maximale refactie van 8%), in het voordeel van 

Befi mmo en haar aandeelhouders zou zijn, geen enkel onrecht-

matig voordeel zou schenken aan Fortis Insurance Belgium NV 

en, meer algemeen, conform de marktpraktijken zou zijn."

De Raad van Bestuur van Befi mmo NV heeft, in zijn hoe-

danigheid van statutair zaakvoerder van Befi mmo CVA, op 

26 april 2007 de volgende resolutie aangenomen: 

"De Raad van Bestuur is van oordeel dat de kapitaalverhoging 

in het kader van het toegestane kapitaal via openbaar bod tot 

inschrijving op nieuwe aandelen met voorkeurrecht, voor een 

bedrag van ongeveer 250 miljoen € en met een uitgifteprijs 

voor nieuwe aandelen met een refactie van maximaal 8% 

tegenover de laagste van de volgende waarden: 

>  gemiddelde sluitingskoers van de laatste dertig koersen vóór 

de datum waarop de uitgifteprijs wordt vastgesteld;

>  sluitingskoers meteen vóór de datum waarop de uitgifteprijs 

wordt vastgesteld;

in het belang zou zijn van de Vennootschap en haar aandeel-

houders."

Op basis van het genoemde verslag van het Comité van onaf-

hankelijke bestuurders en de notulen van de Raad van Bestuur 

van 26 april 2007, gaf de bedrijfsrevisor van Befi mmo CVA het 

volgende advies: 

"Op basis van onze procedures volgen hierna onze vast-

stellingen:

>  (…) wij hebben vastgesteld dat de informatie in het verslag 

van het Comité van drie onafhankelijke bestuurders overeen-

komt met de informatie in het verslag van de onafhankelijke 

expert, Jean-François Cats;

>  (…) wij hebben vastgesteld dat het besluit, opgenomen in de 

notulen van 26 april 2007 van de Raad van Bestuur, over-

eenkomt met dat van het verslag van het Comité van drie 

onafhankelijke bestuurders.

Wij hebben ook de betrouwbaarheid onderzocht van de gege-

vens waarop het advies van de onafhankelijke expert en van 

het Comité van onafhankelijke bestuurders, evenals het besluit 

van de Raad van Bestuur werden gebaseerd.

Wij zijn van oordeel dat wij de betrouwbaarheid van deze gege-

vens mogen bevestigen. Dit impliceert niet dat wij de opportu-

niteit van de mening van het Comité of van de beslissing van 

de Raad van Bestuur hebben geëvalueerd, en evenmin dat wij 

ons uitspreken over het verslag van de onafhankelijke expert."

Befi mmo NV heeft zich ertoe verbonden om de principes van bedrijfsgovernance in 
de Belgische Corporate Governance Code strikt toe te passen.
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Aanvullende inlichtingen
1. Voor zover nodig wordt verduidelijkt:
Wat het gebouw Central Gate (vroegere "Shell Building") 

betreft, heeft Befi mmo CVA in de loop van het boekjaar diverse 

huurcontracten ondertekend, o.a.:

>  twee abonnementcontracten met Interparking NV, fi liaal van 

Fortis Real Estate NV, enerzijds voor de huur van 27 par-

keerplaatsen voor de duur van een jaar, stilzwijgend te ver-

lengen ( jaarlijkse huur omstreeks 40 500 €) en anderzijds 

voor de huur van 26 parkeerplaatsen voor de duur van een 

maand, stilzwijgend te verlengen ( jaarlijkse huur omstreeks 

39 000 €);

>  twee aanhangsels bij het huurcontract met de fi rma Alpha 

Crédit NV, fi liaal voor 100% van Fortis Bank NV: aanhangsel 

nr. 10 betreft de ontbinding van aanhangsels 8 en 9 aan-

gaande de huur van kantoorruimte van 696 m², respectieve-

lijk 296 m² op de 2e verdieping; aanhangsel nr. 11 betreft de 

aanvullende huur van drie archiefruimtes op de 2e kelderver-

dieping van het gebouw, met een totale oppervlakte van 

238 m² (jaarlijkse huur omstreeks 13 090 €);

>  een aanhangsel nr. 1 met FB Brokerage NV, fi liaal van groep 

Fortis, aangaande de aanvullende huur van een archief-

ruimte van 225 m² in de kelderverdieping van het gebouw 

(jaarlijkse huur omstreeks 12 812,50 €).

In het gebouw Goemaere heeft Befi mmo CVA ook een huur-

contract ondertekend met Fedimmo NV, fi liaal voor 90% van 

Befi mmo CVA, aangaande de huur van kantoorruimte (749 m²) 

op de 1e verdieping, 9 parkeerplaatsen binnen en 2 buiten 

(jaarlijkse huur omstreeks 120 000 €).

Befi mmo CVA vernieuwde in de loop van het boekjaar het 

huurcontract met Buelens Real Estate NV voor 842 m² kanto-

ren in het gebouw Fountain Plaza en 6 parkeerplaatsen binnen 

en 19 buiten (jaarlijkse huur omstreeks 115 940 €). 

Het betreft gebruikelijke verrichtingen, uitgevoerd volgens de 

normale voorwaarden en waarborgen van de markt voor dit 

soort verrichtingen, zodat artikels 523 en 524 van het Wetboek 

van Vennootschappen hier niet van toepassing is.

2. Assistentieopdracht van Fortis Real Estate Holding NV
Aangaande de assistentieopdrachten door vennootschappen 

die verbonden zijn met de Promotor, is Befi mmo blijven genie-

ten van de diensten van Fortis Real Estate Property Manage-

ment NV (FREPM, het vroegere Sogepro NV), waarmee in 

2000 een niet-exclusief raamcontract werd ondertekend voor 

het beheer van haar onroerende activa. Deze overeenkomst 

slaat op bijna de hele portefeuille van Befi mmo en betreft het 

eigenaarsbeheer, het huurdersbeheer en de organisatie van 

het technisch onderhoud.

Elk gebouw maakt het voorwerp uit van een specifi ek adden-

dum met een initiële duur van 3 jaar, waarin de specifi eke ken-

merken van het gebouw zijn opgenomen. De addenda kunnen 

daarna jaarlijks worden opgezegd, zowel door FREPM als door 

Befi mmo.

Voor het boekjaar, afgesloten op 30 september 2007, nam 

Befi mmo nettokosten voor honoraria voor een bedrag van 

350 226,27 € incl. BTW ten laste. De open balans in de reke-

ningen van Befi mmo op sluitingsdatum toonde een handels-

schuld ten bedrage van 1 635 458 € incl. BTW.

Befi mmo kan in haar dagelijks beheer, met het oog op schaal-

voordelen, rekenen op bepaalde diensten die worden geleverd 

door de groep waartoe de Promotor behoort: juridische, fi s-

cale, verzekerings- en verhuringsdiensten. 

Al deze diensten worden gefactureerd tegen marktvoorwaar-

den. Tijdens het boekjaar, afgesloten op 30 september 2007, 

heeft Befi mmo voor een bedrag van 44 860,75 € incl. BTW 

gebruik gemaakt van deze diensten.

In het kader van uitzonderlijke verrichtingen, bijvoorbeeld groei, 

kan Befi mmo, 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 

heeft Befi mmo geen beroep gedaan op de middelen van de 

Promotor met het oog op dergelijke verrichtingen.

Honoraria van Deloitte
Deloitte – Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoor-

digd door de heren Jos Vlaminckx en Jurgen Kesselaers – 

treedt op als Commissaris van de Vennootschap.

Naast de wettelijk bepaalde opdracht hebben Deloitte en de 

verbonden Vennootschappen tijdens boekjaar 2006/2007 

voorts fi scaal advies geleverd voor een bedrag van 14 214 € 

excl. BTW, evenals prestaties die verbonden waren met andere 

opdrachten buiten de revisie-opdracht (met name in het kader 

van plannen tot ontwikkeling van het indekkingsbeleid) voor 

een bedrag van 101 472 € excl. BTW.

Onderzoek & ontwikkeling
Befi mmo heeft tijdens het boekjaar geen enkele onderzoeks- 

of ontwikkelingsactiviteit ondernomen.
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Geconsolideerde resultatenrekening (in duizend €)

Nota 30.09.07 30.09.06

I. (+)  Huurinkomsten F 104 902 76 256

III. (+/-)  Met verhuur verbonden kosten G -282 -298

NETTO-HUURRESULTAAT 104 621 75 958
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 4 632 4 406

V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 
door de huurder op verhuurde gebouwen 24 431 18 544

VI. (-) Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar 
op huurschade en wederinstaatstelling op het einde van de huur -9 -

VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder 
op verhuurde gebouwen -24 186 -18 290

VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 146 24

VASTGOEDRESULTAAT 109 634 80 642
IX. (-) Technische kosten -8 360 -7 326

X. (-) Commerciële kosten -1 515 -1 203

XI. (-) Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -1 504 -673

XII. (-) Beheerkosten vastgoed -1 253 -1 124

XIII. (-) Andere vastgoedkosten -27 -8

(+/-) Vastgoedkosten -12 659 -10 335
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 96 975 70 307
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap H -8 564 -6 992

XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten -312 -855

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 88 100 62 460
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen M 1 265 489

XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen M 38 701 17 978

OPERATIONEEL RESULTAAT 128 065 80 926
XIX. (+) Financiële opbrengsten I 6 650 1 496

XX. (-) Interestkosten I -34 823 -14 334

XXI. (-) Andere fi nanciële kosten I -7 559 -1 478

(+/-) Financieel resultaat I -35 732 -14 316
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 92 334 66 611
XXIII. (-) Vennootschapsbelasting J -584 -622

(+/-) Belastingen J -584 -622
NETTORESULTAAT  K 91 750 65 989
RESULTAAT GROEPSAANDEEL 89 079 65 989

MINDERHEIDSBELANGEN 2 671 -

GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT PER AANDEEL K 8,23 6,74
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Geconsolideerde balans (in duizend €)

ACTIVA Nota 30.09.07 30.09.06

I. Vaste activa 1 867 469 1 080 775
A. Goodwill L 16 172 -

C. Vastgoedbeleggingen M 1 812 899 1 078 357

D. Ontwikkelingsprojecten N 2 216 -

E. Andere materiële vaste activa 692 405

F. Financiële vaste activa P 25 626 2 013

G. Vorderingen fi nanciële leasing 9 864 -

II. Vlottende activa 29 301 28 237
B. Financiële vlottende activa Q 5 343 228

C. Vorderingen fi nanciële leasing 53 -

D. Handelsvorderingen 15 210 10 326

E. Belastingsvorderingen en andere vlottende activa 203 139

F. Kas en kasequivalenten 5 288 14 961

G. Overlopende rekeningen 3 205 2 583

TOTAAL ACTIVA 1 896 770 1 109 012

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Nota 30.09.07 30.09.06

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 996 792 660 228
I. Eigen vermogen, toewijsbaar aan de aandeelhouders 

van de moedermaatschappij 931 905 660 228
A. Kapitaal 186 919 142 295

B. Uitgiftepremies 372 952 161 261

D. Reserves 21 113 21 113

E. Resultaat 346 399 335 558

a. Overgedragen resultaat van vorige boekjaren 287 394 269 569

b. Nettoresultaat van het boekjaar(1) 59 005 65 989

G. Dekkingsinstrumenten 4 522 -

II. Minderheidsbelangen 64 887 -
VERPLICHTINGEN 899 978 448 784
I. Langlopende verplichtingen 153 838 91 418
B. Langlopende fi nanciële schulden R 148 637 91 418

a. Kredietinstellingen 82 934 89 916

b. Financiële leasing 64 199 -

c. Andere 1 504 1 502

D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 5 201 -

II. Kortlopende verplichtingen 746 140 357 367
B. Kortlopende fi nanciële schulden R 662 692 317 385

a. Kredietinstellingen 656 761 317 385

b. Financiële leasing 5 931 -

D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden S 71 050 34 918

E. Andere kortlopende verplichtingen - 1 761

F. Overlopende rekeningen 12 398 3 304

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1 896 770 1 109 012

62  I  GECONSOLIDEERD VERSLAG  I  62  I  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  I  63  I  GECONSOLIDEERDE BALANS  I  64  I  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  I  65  I  GECONSOLIDEERD 

VARIATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN  I  66  I  TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN  I  92  I  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS  I  94  I  STATUTAIR VERSLAG

94  I  STATUTAIRE RESULTATEN REKENING  I  95  I  STATUTAIRE BALANS

(1)  We herinneren eraan dat een interimdividend van 30,1 miljoen € werd toegekend. Het nettoresultaat (groepsaandeel) van het boekjaar bedraagt 89,1 miljoen €.



6 4  I  B E F I M M O  I  C R E A T I N G  V A L U E  I N  R E A L  E S T A T E  I  F I N A N C I E E L  V E R S L A G  I  J A A R V E R S L A G  2 0 0 7

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizend €)

30.09.07 30.09.06

KAS EN KASEQUIVALENTEN IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR 14 961 12 775
Nettoresultaat van het boekjaar 91 750 65 989
Operationeel resultaat 128 065 80 926

Betaalde rente -31 740 -13 286

Ontvangen rente 853 275

Ontvangen dividenden 68 104

Betaalde belastingen -557 -500

Andere resultaten -4 939 -1 531

Aan het resultaat te onttrekken elementen zonder kaseffecten -34 989 -19 108
Verlies (terugneming) van waarde op handelsvorderingen (+/-) 24 47

Afschrijving / Verlies (terugneming) van waarde op materiële vaste activa (+/-) 128 101

Variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) -38 701 -17 978

In het resultaat opgenomen variatie van de reële waarde van langlopende fi nanciële activa/
verplichtingen (+/-) 963 -914

Andere elementen 2 597 -364

NETTO-KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN VOOR WIJZIGING 
IN WERKKAPITAAL 56 761 46 881
Wijziging in werkkapitaal 607 4 587
Beweging van rubrieken in activa -6 382 1 202

Beweging van rubrieken in verplichtingen 6 989 3 385

KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN 57 368 51 468
Investeringen (-) / Desinvesteringen (+)
Overname fi liaal Fedimmo -576 563 -

Aanbetaling op gebouwen en gelijkgesteld -18 902 -

Vastgoedbeleggingen

- Investeringen -14 475 2 837

- Overdrachten 22 900 -

Andere materiële vaste activa -415 -311

Afdekkingsinstrumenten en andere fi nanciële activa -4 630 84

Kasstromen van investeringsactiviteiten -592 086 2 610
KASSTROMEN VÓÓR FINANCIERINGSACTIVITEITEN -534 718 54 079
Financiering (+/-)
Stijging (+) / Daling (-) van de fi nanciële schulden 332 232 -4 878

Stijging (+) / Daling (-) van de schulden van fi nanciële leasing -15 337 -

Stijging (+) / Daling (-) van andere langlopende verplichtingen - -2

Stijging (+) / Daling (-) van de andere langlopende schulden - -

Kapitaalverhoging 256 315 -

Dividend van het vorig boekjaar (-) -48 165 -47 012

Kasstromen van fi nancieringsactiviteiten 525 044 -51 893
NETTOWIJZIGING VAN KAS EN KASEQUIVALENTEN -9 674 2 186
KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 5 288 14 961
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Geconsolideerd variatieoverzicht van het eigen 
vermogen (in duizend €)

Kapitaal
Uitgifte- 
premies Reserves

Niet-
gedis-

tribueerd 
resultaat

Indek-
kings ins -

trumenten 

Eigen 
vermogen: 

groep s-
aandeel

Minder-
heids-

belangen

Totaal 
eigen 

vermogen

EIGEN VERMOGEN PER 30.09.05 142 295 161 261 21 113(1) 316 660 - 641 330 - 641 330
Rechtstreeks in eigen vermogen 
geboekte resultaten - - - -79 - -79 - -79

Nettoresultaat van het boekjaar - - - 65 989 - 65 989 - 65 989

Totaal van de geboekte
kosten en opbrengsten - - - 65 910 - 65 910 - 65 910
Kapitaalverhoging - - - - - - - -

Betaalde dividend - - - -47 012 - -47 012 - -47 012

EIGEN VERMOGEN PER 30.09.06 142 295 161 261 21 113 335 558 - 660 228 - 660 228
Waardeverschillen op 
indekkingsinstrumenten - - - - 4 522(2) 4 522 - 4 522

Nettoresultaat van het boekjaar - - - 89 079 - 89 079 2 671 91 750

Totaal van de geboekte 
kosten en opbrengsten - - - 89 079 4 522 93 600 2 671 96 271
Minderheidsbelangen - - - - - - 62 216 62 216

Kapitaalverhoging 44 624(3) 211 691(3) - - - 256 315 - 256 315

Betaalde dividend - - - -78 239(4) - -78 239 - -78 239

EIGEN VERMOGEN PER 30.09.07 186 919 372 952 21 113 346 399 4 522 931 905 64 887 996 792

(1)  Het detail van de andere reserves ziet er als volgt uit: wettelijk reserve: 1,3 miljoen € - onbeschikbare reserve: 3,6 miljoen € - beschikbaar: 16,2 miljoen €.
(2)   Het bedrag van 4,5 miljoen €, tijdens het boekjaar geboekt in eigen kapitaal, komt overeen met de stijging van de waarde van de indekkingsinstrumenten (twin cap) in het bezit van de 

Vennootschap. Deze bedragen zullen in het resultaat worden opgenomen tijdens de periode van activiteit van de instrumenten (vanaf 2009).
(3)  Met deze kapitaalverhoging, gerealiseerd in juni 2007, kon een totaalbedrag van 256,3 miljoen € worden ingezameld, na aftrek van de kosten die met de transactie verbonden waren. 

Dit bedrag was bestemd voor terugbetaling van bepaalde kortetermijnfi nancieringen door de Vennootschap. Het aantal representatieve aandelen van het kapitaal van de Vennootschap is 
daarmee van 9 794 227 naar 13 058 969 gestegen.

(4)  De rubriek van het uitgekeerde dividend omvat, voor boekjaar 2006/2007, het dividend voor het vorige boekjaar, uitgekeerd in december 2006 voor een bedrag van 48,2 miljoen €; en daar-
naast het in juni 2007 toegewezen interimdividend (dat betaalbaar is in december 2007) voor een bedrag van 30,1 miljoen €. Het dividendsaldo voor het boekjaar, eveneens te betalen in 
december 2007 voor een bedrag van 18,7 miljoen €, blijft geregistreerd in het resultaat van het boekjaar tot de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

62  I  GECONSOLIDEERD VERSLAG  I  62  I  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  I  63  I  GECONSOLIDEERDE BALANS  I  64  I  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  I  65  I  GECONSOLIDEERD 
VARIATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN  I  66  I  TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN  I  92  I  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS  I  94  I  STATUTAIR VERSLAG
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Toelichtingen bij de geconsolideerde fi nanciële 
staten 

A.  Algemene informatie over 
de Vennootschap

Befi mmo ("de Vennootschap") is een vastgoedbevak (Vast-

goedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast 

Kapitaal). Ze heeft de vorm van een "commanditaire vennoot-

schap op aandelen" naar Belgisch recht en haar maatschap-

pelijke zetel is gelegen aan de Waversesteenweg 1945, 

1160 Brussel (België).

De Vennootschap heeft tijdens boekjaar 2006/2007 een 

meerderheidsparticipatie van 90% verworven in de Naamloze 

Vennootschap naar Belgisch recht Fedimmo, opgericht op 

28 december 2006 (cf. nota D). De sluitingsdatum van de 

boekjaren van Fedimmo NV is eveneens vastgesteld op 

30 september; het eerste boekjaar sluit dus op 30 septem-

ber 2007 en telt slechts 9 maanden.

De Vennootschap presenteert dus haar geconsolideerde fi nan-

ciële staten op 30 september 2007. De Raad van Bestuur heeft 

de publicatie op 8 november 2007 van deze geconsolideerde 

fi nanciële staten gelast en goedgekeurd.  

De activiteiten van de Vennootschap zijn volledig gericht op het 

bezit en het beheer van een vastgoedportefeuille. Op 30 sep-

tember 2007 bestond de portefeuille vooral uit kantoorgebou-

wen in Brussel, verhuurd aan openbare overheden of aan 

privé-bedrijven, evenals uit kantoorgebouwen in diverse stads-

centra in Vlaanderen en Wallonië, exclusief verhuurd aan open-

bare overheden, voor langere termijn.

De Vennootschap is genoteerd op Euronext (Brussel).

B.  Belangrijkste boekings- 
en waarderingsmethodes

Voorstellingsbasis
De geconsolideerde fi nanciële staten werden opgesteld conform 

het IFRS-referentiesysteem (International Financial Reporting 

Standards) zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie. 

Ze worden voorgesteld in euro-duizendtallen, afgerond op het 

dichtste duizendtal, tenzij anders vermeld. Ze zijn opgesteld op 

basis van de historische kostprijsmethode, behalve vastgoed-

beleggingen en bepaalde fi nanciële instrumenten die gewaar-

deerd worden tegen hun reële waarde.

De boekhoudmethodes werden consistent toegepast op de 

voorgestelde boekjaren.
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De Vennootschap heeft overigens niet gekozen voor een ver-

vroegde toepassing van de nieuwe of aangepaste normen en 

interpretaties die werden uitgegeven vóór de datum voor publi-

catie van de geconsolideerde staten, maar die pas van kracht 

worden na het boekjaar dat werd afgesloten op 30 septem-

ber 2007, namelijk: 

>  IFRS-norm 7 – Financiële instrumenten: te leveren informatie, 

die vanaf boekjaar 2007/2008 van kracht wordt. De toepas-

sing van deze norm zal gepaard gaan met een wijziging van 

de informatie in de toelichting bij de fi nanciële instrumenten. 

>   IFRS-norm 8 – Operationele sectoren, die vanaf boekjaar 

2009/2010 van kracht wordt en die wijzigingen zou kunnen 

meebrengen in de sectorinformatie in de toelichtingen. 

>  De amendementen bij IAS-norm 23 – Leningkosten, die 

vanaf boekjaar 2009/2010 van kracht worden en die de acti-

vering zullen eisen van de intresten die betaalbaar zijn tijdens 

de bouwfase van de gebouwen.

>  De amendementen bij IAS-norm 1 – Presentatie van de 

fi nanciële staten, die vanaf boekjaar 2009/2010 van kracht 

worden en die met name de presentatie eisen van het glo-

bale resultaat (total comprehensive income) met daarbij de 

direct in het eigen vermogen geregistreerde elementen van 

opbrengsten en uitgaven. 

>  De interpretaties van IFRIC 11, IFRIC 12 en IFRIC 13, die niet 

direct van toepassing zijn voor de Vennootschap. 

>  De interpretatie van IFRIC 14 – IAS 19 – Plafonnering van een 

actief bij de gedefi nieerde prestaties, verplichtingen voor 

minimale fi nanciering en interactie, die vanaf boekjaar 

2008/2009 van kracht wordt. Afhankelijk van het door 

Befi mmo goedgekeurde fi nancieringsplan, zou de toepas-

sing van deze interpretatie een beperkte impact kunnen heb-

ben op de bedragen die in de balans worden geboekt voor 

pensioenverplichtingen. 

Consolidatieprincipes 

Filialen

De fi lialen zijn de entiteiten die de Vennootschap controleert. 

Dit betekent dat de Vennootschap direct of indirect, via haar 

fi lialen, meer dan 50% van de stemrechten heeft, of dat ze de 

macht heeft om het fi nancieel en operationeel beleid te bepa-

len om de voordelen te recupereren die uit de activiteiten van 

het fi liaal voortvloeien.

De fi lialen worden geconsolideerd door globale integratie vanaf 

de datum dat de Vennootschap de controle heeft. Ze worden 

gedeconsolideerd vanaf de datum dat de controle stopt.

Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten
Een gezamenlijk gecontroleerde entiteit is een entiteit waarop 

de Vennootschap controle uitoefent in samenspraak, op basis 

van een contractueel akkoord met andere mede-ondernemers. 

Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten worden geboekt volgens 

de methode van vermogensmutatie, vanaf de datum waarop 

de Vennootschap gezamenlijke controle uitoefent, tot de datum 

waarop die controle stopt. De fi nanciële staten van de geza-

menlijk gecontroleerde entiteiten dekken dezelfde periode als 

die van de Vennootschap.

Geassocieerde ondernemingen
De participaties in vennootschappen waarop de Vennootschap 

een duidelijke invloed uitoefent, zonder ze te controleren, wor-

den geboekt volgens de methode van vermogensmutatie.

Uit de consolidatie uitgesloten transacties 
De saldi en de intragroeptransacties alsook de latente winsten 

die resulteren uit intragroeptransacties worden uitgesloten bij 

de opstelling van de geconsolideerde fi nanciële staten. De 

latente winsten die resulteren uit transacties met de gezamen-

lijk gecontroleerde entiteiten worden uitgeschakeld pro rata 

van het belang van de Vennootschap in deze ondernemingen.  

De latente verliezen worden op dezelfde manier als de latente 

verliezen uitgesloten, maar alleen voor zover er geen indicatie 

van een eventuele waardevermindering is.

Bedrijfscombinaties en goodwill  
Wanneer de Vennootschap de controle van een activiteit over-

neemt, zoals gedefi nieerd in IFRS-norm 3 – Bedrijfscombina-

ties, worden de activa, passiva en eventueel identifi ceerbaere 

passiva van de verworven activiteit afzonderlijk geboekt op 

hun reële waarde.  Het verschil tussen de verwervingskosten, 

inclusief alle kosten die direct toewijsbaar zijn aan de bedrijfs-

combinatie zoals de gestorte honoraria voor de adviseurs, en 

het aandeel van Befi mmo in de reële waarde van het verwor-

ven netto-actief, wordt in goodwill op het actief van de balans 

geboekt. Indien dit verschil negatief is, wordt dit surplus (vaak 

negatieve goodwill of badwill genoemd), na bevestiging van de 

waarden, meteen in het resultaat geboekt.  

De goodwill is onderworpen aan de minstens jaarlijks te reali-

seren waardeverminderingstest, conform IAS 36 – Bijzondere 

waardevermindering van activa (cf. infra). 
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Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta 
De transacties in vreemde valuta worden meteen geboekt 

tegen de wisselkoers op datum van de transacties. 

Monetaire activa en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen slotkoers. De daaruit voortvloeiende winsten 

en verliezen worden geboekt in de resultatenrekening.

Winsten en verliezen die ontstaan bij betaling van transacties in 

vreemde valuta, worden in de resultatenrekening opgenomen 

als fi nanciële winsten of verliezen.

Buitenlandse activiteiten
De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten wor-

den bij de consolidatie omgerekend in € tegen slotkoers. De 

resultaten worden omgerekend in € tegen de gemiddelde 

wisselkoers over de periode. De omrekeningsverschillen wor-

den overgebracht naar het eigen vermogen, onder de post 

"omrekeningsverschillen".

Immateriële vaste activa
als de kostprijs ervan op een betrouwbare wijze kan worden 

bepaald. Immateriële activa worden initieel gewaardeerd tegen 

kostprijs. Na hun initiële boeking worden immateriële activa 

gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met geaccumuleerde 

afschrijvingen en waardeverminderingen. 

Immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis 

van de beste schatting van hun gebruiksduur. De afschrijvings-

periode en de afschrijvingsmethode van de immateriële vaste 

activa worden ten minste aan het eind van elk boekjaar 

opnieuw geëvalueerd.

Lasten verbonden met opleiding, reclame of marketing worden 

net als herstructureringskosten onmiddellijk in de resultaten-

rekening opgenomen.

Vastgoedbeleggingen 
Algemene principes 
Vastgoed dat wordt aangehouden voor huuropbrengsten op 

lange termijn, voor waardestijgingen of voor beide, en dat niet 

dient voor eigen gebruik door de Vennootschap, wordt 

geboekt als een vastgoedbelegging.

Vastgoedbeleggingen worden bij boeking gewaardeerd tegen 

de kostprijs met inbegrip van de verbonden transactiekosten 

en de niet-verrekenbare BTW. Bij gebouwen die worden ver-

worven door een fusie, een splitsing of een inbreng van een 

fi liaal, worden de verschuldigde belastingen op de mogelijke 

kapitaalwinsten op overgenomen entiteiten opgenomen in de 

kostprijs van de betrokken activa. Na de opname worden vast-

goedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde.

Een vastgoedbelegging die wordt herontwikkeld met het oog 

op voortgezet toekomstig gebruik als vastgoedbelegging, blijft 

gewaardeerd tegen reële waarde.

Een onafhankelijke schatter bepaalt de investeringswaarde van 

de vastgoedportefeuille ("waarde vrij op naam" of "waarde akte 

in de hand"). Deze waardering is gebaseerd op de contante 

waarde van de netto huuropbrengsten in overeenstemming 

met de Internationale Waarderingsstandaarden, opgesteld 

door het IVSC (International Valuation Standards Committee), 

zoals uitgelegd in het overeenkomstige verslag van de schatter. 

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen wordt berekend 

door van deze investeringswaarde de uitgaven en belastingen 

(registratierechten en/of belasting over de toegevoegde 

waarde, notariskosten) die de investeerder moet maken om het 

eigendom te verwerven, af te trekken. Verschillende methodes 

die in de sector worden gebruikt, hebben aangegeven dat 

deze transactiekosten gemiddeld 2,5%(1) bedragen voor vast-

goed dat meer dan 2,5 miljoen € kost en 10% of 12,5% – 

afhankelijk van het gewest – voor vastgoed dat minder kost 

dan 2,5 miljoen €.     

Aan het einde van elk boekjaar bepaalt de onafhankelijke 

schatter in detail de reële waarde van de vastgoedportefeuille. 

Aan het einde van de eerste drie kwartalen van het boekjaar 

past de schatter de waarde aan in overeenstemming met de 

evolutie van de markt en de specifi eke kenmerken van het 

vastgoed.

Winsten of verliezen die voortvloeien uit een verandering in de 

reële waarde, worden in de resultatenrekening geboekt.

Commissies betaald aan de vastgoedmakelaars 
en andere transactiekosten

Commissies verbonden aan de verwerving van vastgoed-

beleggingen worden opgenomen in de boekwaarde van het 

actief. Hetzelfde is van toepassing indien de verwerving 

gebeurt via de aankoop van aandelen van een vastgoedonder-

neming, de bijdrage in natura van een vastgoed tegen de uit-

gifte van nieuwe aandelen of de toevoeging van activa door 

een fusie via overname van een vastgoedonderneming. In 

bovenstaande gevallen worden de notaris- en auditkosten ech-

ter opgenomen als lasten in de resultatenrekening.

(1)  Gemiddeld peil van kosten betaald op transacties vastgesteld op de Belgische markt 
gedurende de drie laatste jaren. De gemiddelde voet wordt jaarlijks herberekend op basis 
van transacties die op de markt plaatsvinden.
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Commissies met betrekking tot de verhuur van vastgoed wor-

den als lasten geboekt in de resultatenrekening.

Werken uitgevoerd aan de vastgoedbeleggingen
De boekhoudkundige verwerking van werken die worden uit-

gevoerd aan vastgoedbelegging, hangt af van het type werk 

dat wordt uitgevoerd:

>  Verbeteringswerken: dit zijn werken die nu en dan worden 

uitgevoerd om functionaliteit toe te voegen aan het vastgoed 

of om het comfort gevoelig te verbeteren, waardoor de huur 

kan stijgen en dus ook de geschatte huurwaarde. De kosten 

van deze werken worden opgenomen in de boekwaarde van 

het betrokken actief in zoverre de onafhankelijke schatter 

een toename erkent in de waarde van het vastgoed. Voor-

beeld: installatie van een airconditioning in een gebouw dat 

nog niet met een dergelijk systeem was uitgerust.

>  Uitgebreide renovatiewerken: deze worden normaal uit-

gevoerd met tijdsintervallen van 25 tot 35 jaar en bestaan 

uit het virtueel reconstrueren van het gebouw, waarbij in 

de meeste gevallen de bestaande ruwbouw hergebruikt 

wordt en nieuwe bouwtechnieken worden toegepast. Deze 

lasten worden opgenomen in de boekwaarde van het be-

trokken actief.

>  Uitgaven met betrekking tot onderhoud en herstellingswer-

ken die geen extra functionaliteit of comfort teweegbrengen, 

worden als last opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

Voorbeelden: herstellingen aan het dak, vervanging van de 

liften of de ramen.

Vastgoed voor eigen gebruik
Bij de herschikking van een vastgoedbelegging naar vastgoed 

voor eigen gebruik als materieel vast actief wordt de kostprijs 

gelijk gesteld aan de reële waarde op de datum van de 

herschikking.

Indien de Vennootschap slechts een beperkt deel van het vast-

goed zelf gebruikt, wordt dit geheel tegen reële waarde 

gewaardeerd als een vastgoedbelegging.

Ontwikkelingsprojecten
Vastgoed dat wordt gebouwd of ontwikkeld voor toekomstig 

gebruik als een vastgoedbelegging, wordt geboekt als een 

ontwikkelingsproject en gewaardeerd tegen de kostprijs tot de 

constructie of de ontwikkeling compleet is. Op dat ogenblik 

wordt het actief geherclassifi ceerd en opgenomen als een 

vastgoedbelegging. Het verschil tussen de reële waarde en de 

kostprijs wordt dan ook opgenomen in de resultatenrekening.

Alle lasten die direct verbonden zijn met de aankoop of de 

constructie van onroerende goederen, en alle verdere investe-

ringsuitgaven worden opgenomen in de kostprijs van het ont-

wikkelingsproject. Alle fi nancieringskosten die verbonden zijn 

met de verwerving of constructie van onroerende goederen, 

worden rechtstreeks opgenomen in de resultatenrekening in 

de periode dat ze zich voordoen.

Ontwikkelingsprojecten worden getest op bijzondere waarde-

vermindering wanneer er een indicatie is dat de boekwaarde 

de realiseerbare waarde overschrijdt (cf. rubriek "Bijzondere 

waardeverminderingen").

Andere materiële vaste activa 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 

kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen 

en waardeverminderingen. De kostprijs omvat alle recht-

streeks toerekenbare kosten en het relevante gedeelte van de 

indirecte kosten die werden opgelopen om het actief gebruiks-

klaar te krijgen.

De lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast over de 

geschatte gebruiksduur van de activa. De gebruiksduur en de 

afschrijvingsmethode worden ten minste jaarlijks herzien aan 

het einde van elk boekjaar. De gebruiksduur voor de verschil-

lende types activa bedraagt:

Gebouwen
>  Gebouwen: 30 jaar.

>  Technische uitrusting: 20 jaar.

>  Verbeteringen aan gebouwen in eigendom: 10 - 20 jaar.

>  Verbeteringen aan geleasde gebouwen: 

leaseperiode maximum 10 jaar.

Meubilair en voertuigen
>  Voertuigen: 4 jaar.

>  Computeruitrusting: 3 jaar.

>  Meubilair en kantooruitrusting: 5 jaar.

>  Geleasde uitrusting: duur van het contract.

Financiële activa 
De fi nanciële vaste activa bestaan uit:

>  tot einde looptijd aangehouden beleggingen;

>  fi nanciële activa tegen reële waarde via de resultatenrekening;

>  voor verkoop beschikbare activa;

>  leningen en vorderingen.

62  I  GECONSOLIDEERD VERSLAG  I  62  I  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  I  63  I  GECONSOLIDEERDE BALANS  I  64  I  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  I  65  I  GECONSOLIDEERD 

VARIATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN  I  66  I  TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN  I  92  I  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS  I  94  I  STATUTAIR VERSLAG

94  I  STATUTAIRE RESULTATEN REKENING  I  95  I  STATUTAIRE BALANS



7 0  I  B E F I M M O  I  C R E A T I N G  V A L U E  I N  R E A L  E S T A T E  I  F I N A N C I E E L  V E R S L A G  I  J A A R V E R S L A G  2 0 0 7

In de balans worden ze onderverdeeld in vaste en vlottende 

fi nanciële activa, gebaseerd op de intentie of waarschijnlijkheid 

van realisatie binnen de twaalf maanden na afsluitingsdatum.

i.  Tot einde looptijd aangehouden beleggingen zijn niet-af-

geleide fi nanciële activa met vaste of bepaalbare betalingen 

en een vaste looptijd, waarvan de Vennootschap stellig voor-

nemens en in staat is om de belegging aan te houden tot het 

einde van de looptijd.

  Tot einde looptijd aangehouden beleggingen worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs aan de hand 

van de effectieve-rentemethode.

ii.  Financiële activa tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de resultatenrekening. Deze 

activa omvatten:

 >  voor handelsdoeleinden aangehouden activa, i.e. activa 

voornamelijk verworven met het doel ze op korte termijn 

weer te verkopen;

 >  activa aangemerkt door het management voor boeking 

volgens de reële waarde optie in overeenstemming met 

IAS 39.

  Deze twee categorieën van activa worden gewaardeerd 

tegen reële waarde. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde win-

sten en verliezen die ontstaan uit wijzigingen in de reële 

waarde, worden opgenomen in de resultatenrekening in de 

periode waarin ze ontstaan.

iii.  Voor verkoop beschikbare activa zijn niet-afgeleide fi nan-

ciële activa die ofwel worden ondergebracht in deze catego-

rie, ofwel niet kunnen worden ondergebracht in één van de 

andere categorieën.

  Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 

reële waarde. Niet- gerealiseerde winsten en verliezen die 

ontstaan uit waardeverandering, worden verwerkt in het 

eigen vermogen. Indien de activa verkocht worden of onder-

hevig zijn aan een bijzondere waardevermindering, worden 

de geaccumuleerde waardevariaties die voorheen in het 

eigen vermogen waren opgenomen, overgebracht naar de 

resultatenrekening.

iv.  Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide fi nanciële activa 

met vaste of bepaalbare betalingen die niet genoteerd zijn 

op een actieve markt. Ze ontstaan wanneer de Vennoot-

schap rechtstreeks geld verleent aan een schuldenaar zon-

der de intentie deze vordering te verhandelen.

  Leningen en vorderingen worden initieel gewaardeerd 

tegen hun nominale waarde, verminderd met een relevante 

voorziening voor dubieuze debiteuren, plus of min de 

geaccumuleerde afschrijvingen, gebruikmakend van de 

effectieve-rente methode van elk verschil tussen het oor-

spronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum. Het 

bedrag van de voorziening wordt opgenomen in de 

resultatenrekening.

Afgeleide fi nanciële instrumenten 
("derivaten") 
De Vennootschap gebruikt derivaten ("afgeleide fi nanciële 

instrumenten") om het renterisico af te dekken dat voortvloeit 

uit de fi nanciering van haar activiteiten. De Vennootschap 

houdt geen derivaten aan voor speculatieve doeleinden, maar 

derivaten die niet in aanmerking komen voor hedge accounting 

worden verwerkt als fi nanciële instrumenten aangehouden 

voor handelsdoeleinden.

Derivaten worden initieel gewaardeerd tegen hun kostprijs. De 

waardering na de eerste opname gebeurt tegen reële waarde. 

De opname van de daaruit voortvloeiende winsten of verliezen 

hangt af van het feit of hedge accounting wordt toegepast en 

eventueel ook van de aard van de afgedekte positie.

Bij aanvang van de indekking wordt het derivaat ingedeeld als 

ofwel een indekking van het risico van veranderingen in de 

reële waarde van opgenomen activa of verplichtingen of van 

een niet-opgenomen vaststaande toezegging (reële-waarde-

indekking) ofwel als een indekking van een mogelijke toe-

komstige kasstroom (kasstroomindekking).

Derivaten die voldoen aan de criteria voor hedge accounting 

worden als volgt verwerkt:

(i) Reële-waarde-indekking
   Wijzigingen in de reële waarde van derivaten die worden 

ingedeeld en voldoen aan de criteria van reële-waarde-

indekkingen, worden opgenomen in de resultatenrekening 

samen met elke wijziging in de reële waarde van het afge-

dekte actief of de afgedekte verplichting die verbonden is 

met het afgedekte risico.

(ii) Kasstroomindekking
   Het effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde 

van derivaten die beantwoorden aan de criteria van een 

kasstroomindekking, wordt verwerkt via het eigen vermo-

gen. De winst of het verlies verbonden met het niet-effec-

tieve deel wordt direct opgenomen in de resultatenrekening.



71

   De geaccumuleerde bedragen in het eigen vermogen wor-

den overgebracht naar de resultatenrekening in de periodes 

waarin de afgedekte kasstromen de resultatenrekening 

beïnvloeden.

   Wanneer een indekkingsinstrument vervalt of verkocht 

wordt, of wanneer een indekking niet langer voldoet aan de 

criteria van hedge accounting, blijven de geaccumuleerde 

winsten en verliezen behouden in het eigen vermogen. 

Ze worden pas opgenomen in de resultatenrekening wan-

neer de verbintenis of de afgedekte kasstromen worden 

opgenomen in de resultatenrekening. Indien er niet langer 

afgedekte kasstromen verwacht worden, worden de geac-

cumuleerde winsten of verliezen uit het eigen vermogen 

overgebracht naar de resultatenrekening.

Zelfs indien ze resulteren in een effectieve economische indek-

king, beantwoorden sommige instrumenten niet aan de defi ni-

tie van hedge accounting in overeenstemming met IAS 39. 

Wijzigingen in de reële waarde van derivaten die niet voldoen 

aan de criteria van hedge accounting, worden rechtstreeks 

opgenomen in de resultatenrekening.

Vastgoedbeleggingen, 
aangehouden voor verkoop  
Een vastgoedbelegging wordt geclassifi ceerd als aangehou-

den voor verkoop wanneer het actief in zijn huidige staat 

onmiddellijk beschikbaar is voor verkoop en indien die verkoop 

zeer waarschijnlijk is.

Een vastgoedbelegging aangehouden voor verkoop wordt op 

dezelfde wijze gewaardeerd als andere vastgoedbeleggingen.

Handelsvorderingen
Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale 

waarde, verminderd met een voorziening voor dubieuze debi-

teuren. Het bedrag van deze voorziening (waardevermindering) 

wordt opgenomen in de resultatenrekening.

Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen omvatten de contante en direct opvraagbare 

deposito’s. Kasequivalenten zijn kortlopende, uiterst liquide 

beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in een 

gekend bedrag aan geldmiddelen, en die een looptijd hebben 

van drie maanden of minder en geen materieel risico van waar-

deveranderingen in zich dragen.

Deze componenten worden in de balans opgenomen tegen 

hun nominale waarde of hun kostprijs.

Bijzondere waardeverminderingen
De Vennootschap herziet op elke sluitingsdatum de boek-

waarde van de materiële en immateriële activa (behalve het 

beleggingsvastgoe) om na te gaan of er een indicatie is die 

wijst op een mogelijk waardeverlies. In voorkomend geval 

wordt een bijzondere waardevermindering toegepast. Dit 

gebeurt jaarlijks systematisch op de kasstroomgenererende 

eenheden (KGE) of de KGE-groepen waaraan goodwill werd 

toegerekend in het kader van een bedrijfscombinatie. Een vast-

goedbelegging is in principe een KGE voor zover ze inkomsten 

van geldmiddelen genereert, onafhankelijk van andere activa. 

Een test op bijzondere waardevermindering vergelijkt de boek-

waarde van een actief of van een KGE (of KGE-groep) met zijn 

indekkingswaarde die overeenkomt met het hoogste bedrag 

van (i) zijn reële waarde verminderd met de verkoopkosten en 

(ii) zijn bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de geactualiseerde 

waarde van de verwachte toekomstige kasstromen van gebruik 

van een actief of een KGE (KGE-groep).

Indien de boekwaarde van een actief of van een KGE (KGE-

groep) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt het surplus 

als een bijzonder waardeverminderingsverlies direct geboekt in 

de resultatenrekening, in de eerste plaats als vermindering van 

de goodwill voor de KGE (KGE-groep). 

Waardeverliezen worden later teruggenomen uit het resultaat 

indien de reasliseerbare waarde van een actief of KGE 

(KGE-groep) hoger is dan de boekwaarde ervan, behalve bij 

waardeverminderingen op de goodwill, die nooit worden terug  -

genomen.  

Kapitaal
Gewone aandelen worden opgenomen in het eigen vermogen.

De marginale kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

uitgifte van nieuwe aandelen of opties, worden zonder belas-

tingen in mindering van de ontvangsten in het eigen vermogen 

opgenomen.

Dividenden worden opgenomen als een verplichting wanneer 

ze worden toegekend door de Algemene Vergadering.
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Rentedragende leningen  
Leningen worden initieel opgenomen tegen het bedrag van de 

ontvangsten, verminderd met de transactiekosten.

Daarna worden de leningen gewaardeerd tegen geamorti-

seerde kostprijs, waarbij elk verschil tussen de ontvangsten 

(verminderd met de transactiekosten) en de inkoopwaarde in 

de resultatenrekening wordt opgenomen over de periode van 

de leningen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de effectie-

ve-rentemethode.

Handels- en overige verplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen worden gewaar-

deerd tegen hun nominale waarde.

Personeelsbeloningen
De Vennootschap heeft zowel toegezegd-pensioenregelingen 

als toegezegde-bijdragenregelingen.

>  Een toegezegd-pensioenregeling is een pensioenplan dat 

een bedrag bepaalt dat de werknemer zal ontvangen bij zijn 

pensionering en dat meestal afhangt van verschillende fac-

toren zoals de leeftijd, de diensttijd en het loon.

  Het bedrag dat voorgesteld wordt in de balans, is gebaseerd 

op actuariële berekeningen (gebruikmakend van de "projec-

ted unit credit"-methode) en vertegenwoordigt de contante 

waarde van de uitkeringsverplichtingen, rekening houdend 

met de niet-opgenomen actuariële winsten of verliezen, ver-

minderd met de nog niet opgenomen pensioenkosten van 

verstreken diensttijd en met de reële waarde van de fonds-

beleggingen. Indien dit bedrag positief is, wordt een voor-

ziening opgenomen op de balans die op dit moment het 

tekort is dat de Vennootschap zou moeten betalen aan haar 

werknemers bij hun pensionering. Indien dit bedrag negatief 

is, wordt op de balans enkel een actief opgenomen indien 

de Vennootschap in de toekomst voordeel zal halen uit deze 

overfi nanciering van het plan.

  Actuariële winsten en verliezen worden opgenomen indien 

de netto cumulatieve niet-opgenomen winsten of verliezen 

aan het einde van de vorige verslagperiode meer bedragen 

dan 10% van de contante waarde van de toegezegd-

pensioenregeling of, indien hoger, van de reële waarde van 

de activa op die datum. Het gedeelte van de actuariële win-

sten en verliezen dat deze limieten overschrijdt, wordt ver-

deeld over de verwachte gemiddelde resterende dienst-

 periode van de werknemers die in het plan participeren. 

Deze bereke ningen worden uitgevoerd voor elke toegezegd-

pensioen regeling van de Vennootschap.

>  Een toegezegde-bijdragenregeling is een pensioenplan 

waarbij de Vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan een 

aparte Vennootschap. De Vennootschap heeft geen enkele 

verplichting, in rechte afdwingbare of feitelijke, om verdere 

bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende 

activa zou beschikken om de pensioenen van alle werk-

nemers te betalen met betrekking tot de diensten die zij 

hebben geleverd in de huidige of voorbije dienstperiodes.

  Bijdragen worden als lasten opgenomen wanneer ze ver-

schuldigd zijn, en worden dan opgenomen in de personeels-

kosten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen in de balans indien aan vol-

gende voorwaarden voldaan is:

>  er is een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) ver-

plichting ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden;

>  het is waarschijnlijk dat een uitstroom van middelen vereist 

zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en

>  het bedrag van de verplichting kan op betrouwbare wijze 

worden geschat.

Het bedrag dat wordt opgenomen als voorziening, is de beste 

schatting van de uitgave die nodig is om de bestaande ver-

plichting af te wikkelen op de afsluitingsdatum. Indien het 

effect van de tijdwaarde van geld materieel is, is het bedrag 

van de voorziening de contante waarde van de uitgave die ver-

wacht wordt nodig te zijn om de verplichting af te wikkelen.

Opbrengsten
De huuropbrengsten uit een operationele lease worden in 

de opbrengsten opgenomen over de leaseperiode in over-

eenstemming met het toerekeningsbeginsel.

Een leaseperiode om niets of andere prikkels toegekend 

aan de klanten worden lineair opgenomen over de eerste 

leaseperiode.

Winsten of verliezen op de vervreemding 
van vastgoedbelegging
De winst of het verlies op de vervreemding van een vastgoed-

belegging is het verschil tussen de ontvangsten uit de verkoop 
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verminderd met de transactiekosten en de laatst gerappor-

teerde reële waarde van het verkochte vastgoed. De winst of 

het verlies wordt gerealiseerd op het moment van de over-

dracht van de risico’s en voordelen.

Belastingen op het resultaat
De belasting op het resultaat van het boekjaar bestaat uit de 

courante belasting en de uitgestelde belasting. Belastingen 

worden opgenomen in de resultatenrekening behalve wanneer 

ze betrekking hebben op transacties of gebeurtenissen die 

direct in het eigen vermogen worden opgenomen. In dat geval 

worden ook de betrokken belastingen opgenomen in het eigen 

vermogen.

De over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

belasting is het verwachte te betalen bedrag op de fi scale 

winst van de verslagperiode, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van de belastingtarieven van toepassing op de afsluitings-

datum en elke aanpassing aan de verschuldigde (of verreken-

bare) belastingen met betrekking tot vorige verslagperiodes.

Uitgestelde belastingen worden berekend aan de hand van de 

balansmethode op de tijdelijke verschillen tussen de boek-

waarde van activa en verplichtingen (liability method) in de 

balans en de fi scale boekwaarde van deze activa en verplich-

tingen. Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd door 

gebruik te maken van belastingtarieven die naar verwachting 

van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering 

wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld.

Uitgestelde belastingvorderingen worden enkel opgenomen in 

zoverre het waarschijnlijk is dat voldoende fi scale winst 

beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke verschil kan worden 

verrekend.

C.  Signifi cante boekhoudkundige 
beoordelingen 
en belangrijkste bronnen 
van schattingsonzekerheden

Cruciale beoordelingen bij de toepassing 
van de boekingsmethoden van de 
Vennootschap
Voor de gebouwen die op lange termijn worden verhuurd, is de 

Vennootschap, behalve bij beperkte uitzonderingen, van oor-

deel geweest dat vrijwel alle risico’s en voordelen eigen aan de 

eigendom van de activa niet op de huurder zijn overgedragen 

en dat deze contracten bijgevolg gewone huurovereenkomsten 

vormen overeenkomstig de IAS 17-norm.

Belangrijkste bronnen van 
schattingsonzekerheden
Schatting van de reële waarde en, in voorkomend geval, 
van de bedrijfswaarde van vastgoedbeleggingen

De reële waarde en, in voorkomend geval, de bedrijfswaarde 

van vastgoedbeleggingen wordt geraamd door een onaf-

hankelijk schatter, volgens de principes die in de boekings-

methoden worden uiteengezet. 

Geschillen en onzekerheden

Befi mmo is, als verweerder of als eiser, verwikkeld in enkele 

procedures die globaal en volgens de Vennootschap, geen 

belangrijke weerslag kunnen hebben voor Befi mmo. De waar-

schijnlijkheid van eruit resulterende activa of passiva is namelijk 

bijzonder klein, en in voorkomend geval gaat het om relatief 

onaanzienlijke bedragen.

D.  Verwerving van Fedimmo NV
Befi mmo CVA heeft op 29 december 2006 90% van de aan-

delen verworven van NV Fedimmo, vennootschap opgericht 

op 28 december 2006, door inbreng in natura van een porte-

feuille van 62 gebouwen, volledig aan de Staat verhuurd voor 

een gemiddelde duur van 17 jaar.

Conform de kapitaalstructuur van Fedimmo beschikt Befi mmo 

over 90% van de stemrechten in de Algemene Vergadering; de 

FPIM en Sopima NV hebben 10%.

Boekhoudkundig wordt deze overname verwerkt als een 

bedrijfscombinatie in de zin van IFRS-norm 3.

De prijs voor de overname van de participatie in Befi mmo 

(verhoogd met de transactiekosten) in het eigen vermogen 

van Fedimmo bedraagt 576 624 454 €. De verschillende 

transactiekosten betreffende onderzoek en uitvoering van 

de verrichting, omvatten vooral de honoraria voor juridisch, 

vastgoedkundig, boekhoudkundig en fi nancieel advies, aan-

gevraagd om deze belangrijke vastgoedoperatie tot een goed 

einde te brengen.

Bij de waardering van de activa en verplichtingen van Fedimmo 

op hun reële waarde verscheen een goodwill-bedrag, overeen-
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komend met het verschil tussen de overnameprijs en de reële 

waarde van de verworven nettoactiva. Om de berekening van 

dit verschil toe te lichten, worden hierna de reële waarden van 

de activa en de verplichtingen van Fedimmo op overnameda-

tum beschreven.

Activa
>  Gebouwen: De vastgoedportefeuille van Fedimmo bestaat 

uit 62 kantoorgebouwen, volledig verhuurd aan de Staat, 

waarvan één gebouw dat in fi nancieringshuur werd gegeven 

en waarvoor in de balans een schuldvordering wordt gepre-

senteerd (cf. infra). De reële waarde (d.w.z. de waarde zon-

der kosten volgens IAS 40) van de 61 vastgoedbeleggingen 

in portefeuille werd op 28 december 2006 (overnamedatum) 

geraamd op 703 786 229 €.

>  Vorderingen fi nanciële leasing: Deze post met een totaal-

bedrag van 9 992 739 € betreft contracten voor fi nanciële 

leasing (conform de IAS 17-norm) voor de volgende activa: 

enerzijds een gebouw in Wandre, anderzijds de gebouwen 

WTC-toren 3 en 4 (erfpachtcontract op het terrein). 

>  Geldmiddelen: Een inbreng in geldmiddelen vond plaats bij 

de oprichting van Fedimmo, namelijk een bedrag van 

61 500 €. Hierdoor bedraagt het netto-effect van deze inves-

teringsverrichting op de geldmiddelen van de Vennootschap 

(gelijk aan het verschil tussen de overnamekosten en de 

geldmiddelen die binnen Fedimmo beschikbaar waren) een 

betaling uit kas van 576 562 954 €, volledig geregeld in geld-

middelen door de Vennootschap.

Verplichtingen
>  Schulden fi nanciële leasing: Het erfpachtcontract op de 

constructies van WTC-toren 3, in huur genomen door 

Fedimmo, vormt een contract van fi nanciële leasing waar-

voor een schuld ten belope van 82 057 958 € werd geboekt 

op 28 december 2006.

>  Andere schulden: Fedimmo is daarnaast andere schulden 

aangegaan voor een totaalbedrag van 9 617 776 €. Het 

betreft hier met name de notariskosten en de registratie-

rechten die werden betaald bij de oprichting van de Ven-

nootschap, en de huurgelden die aan de Staat moeten wor-

den terugbetaald voor het gebruik van Toren 3 van het WTC.

De reële waarde van de nettoactiva van Fedimmo NV op 

overnamedatum bedraagt dus 622 164 735 €, waarvan 

559 948 261 € (= 90%) als aandeel van Befi mmo CVA en 

62 216 473 € (= 10%) van de Staat (FPIM en Sopima).

Voor Befi mmo bedraagt het positieve verschil tussen de kost-

prijs van bedrijfscombinatie en haar aandeel in de reële waarde 

van de nettoactiva van Fedimmo 16 676 192 € (= 576 624 454 

– 559 948 261). Dit is dus de goodwill die Befi mmo CVA 

betaalde bij de overname. Deze goodwill staat voor de toe-

komstige economische voordelen, verbonden met de syner-

gieën, optimaliseringen en vooruitzichten van ontwikkeling van 

een portefeuille van geografi sch gespreide gebouwen. Deze 

goodwill is minstens jaarlijks het voorwerp van een onderzoek 

tot bijzondere waardevermindering, conform de IAS 36-norm 

uit te voeren. 

Vanaf haar overnamedatum tot de sluitingsdatum van haar eer-

ste boekjaar op 30 september 2007 genereerde Fedimmo een 

omzet van 28 378 021 € en een in IFRS herwerkt resultaat van 

26 708 845 €. Op een pro-formabasis, rekening houdend met 

de inbreng van Fedimmo op een periode van 12 maanden, zou 

de geconsolideerde omzet 113 914 577 € bedragen hebben; 

het geconsolideerde nettoresultaat zou dan 95 289 793 € 

geweest zijn.

E. Informatie per bedrijfssegment
Befi mmo bezit een vastgoedportefeuille die voor 98,4% uit 

kantoorgebouwen en voor 1,6% uit semi-industriële opper-

vlakte bestaat. 

Aangezien deze semi-industriële activiteit in termen van 

opbrengsten volstrekt marginaal is (ongeveer 2,2%), is de seg-

mentering per activiteitentype niet van toepassing op Befi mmo.

Wat geografi sche spreiding betreft, ligt de vastgoedportefeuille 

van Befi mmo hoofdzakelijk in Brussel (79%). De overige 21% 

zijn gebouwen in Vlaanderen (15,8%) en in Wallonië (5,2%). De 

segmenten Vlaanderen en Wallonië werden opgericht na de 

overname van Fedimmo.

Binnen de Brusselse markt(1) (cf. kaart in het beheersverslag) 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende 

submarkten waar de voorbije jaren uiteenlopende trends waar-

neembaar waren:

(1) Gegevens van de vastgoedmarkt. Bron: CB Richard Ellis - september 2007.
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CBD (Central Business District)
>  Voorraad: 8,2 miljoen m²

>  Een groot gedeelte van de vraag is structureel en komt van 

Belgische, federale, gewestelijke en Europese instellingen, 

alsook van bedrijven, vertegenwoordigingen en kantoren die 

er behoefte aan hebben zich in de nabijheid van deze instel-

lingen te vestigen.

>  Huurleegstand: 6,7%; lichte daling (ongeveer 552 000 m²).

>  Speculatieve projecten tegen einde 2009: 

ongeveer 305 000 m².    

>  Take-up 2007 (Q1-Q3): ongeveer 230 000 m².

De lopende of komende ontwikkelingen nemen toe in het 

Stadscentrum maar nemen af in de ruimte Noord. 

Meer dan 57% van de portefeuille van Befi mmo, namelijk 

22 gebouwen en een totale oppervlakte van 389 510 m², ligt in 

het CBD. 

De leegstandsgraad van Befi mmo bedraagt 3,9% en is duide-

lijk lager dan die van de markt (6,7%).

Gedecentraliseerd
>  Voorraad: 2,8 miljoen m².

>  In dit segment treft men vooral privé-bedrijven aan, en in 

geringere mate de Europese Commissie (back-offi ce).

>  Belangrijke huurleegstandsgraad: 

12,8% (ongeveer 353 000 m²); afnemend.

>  Speculatieve projecten tegen einde 2008: 108 000 m².

>  Take-up in 2007 (Q1-Q3): ongeveer 110 000 m².

9% van de portefeuille van Befi mmo, namelijk 10 gebouwen en 

een totale oppervlakte van 77 307 m², ligt in de gedecentrali-

seerde zone.

Deze gebouwen zijn goed gelegen; hun huurtoestand is gesta-

biliseerd op korten en middellange termijn.

De huurleegstandsgraad van Befi mmo in dit segment (2,7%) is 

duidelijk lager dan het marktgemiddelde (12,8%).

Rand
>  Voorraad: 1,7 miljoen m².

>  In dit segment zijn alleen privé-bedrijven aanwezig die zeer 

gevoelig zijn voor de economische conjunctuur.

>  Belangrijke huurleegstandsgraad: 

17,5% (ongeveer 305 000 m²); licht afnemend.

>  De ontwikkelingen van nieuwe projecten zijn sterk vertraagd.

>  We onderscheiden ongeveer 62 000 m² speculatieve kantoor-

ruimte die tegen eind 2009 worden opgeleverd.

>  Take-up in 2007 (Q1-Q3): ongeveer 113 000 m².

12% van de portefeuille van Befi mmo, namelijk 10 gebouwen 

en een totale oppervlakte van 126 373 m², ligt in de Rand.

De sterke concurrentie oefent een zware neerwaartse druk uit 

op de huurprijzen en zet de eigenaars ertoe aan de huurders 

belangrijke voordelen te verlenen inzake gratuïteiten.

Vlaanderen en Wallonië
Vlaanderen
16% van de portefeuille van Befi mmo, namelijk 37 gebouwen 

en een totale oppervlakte van 190 679 m², ligt in Vlaanderen.

Deze gebouwen liggen – met uitzondering van twee industriële 

gebouwen ("Kontich I & II") – in het stadscentrum en zijn voor 

lange termijn verhuurd aan administraties in de overheids-

sector. 

De bezettingsgraad bedraagt 99,8%.

Wallonië
5% van de portefeuille van Befi mmo, namelijk 20 gebouwen en 

een totale oppervlakte van 95 601 m², ligt in Wallonië.

Deze gebouwen liggen in het stadscentrum en zijn voor lange 

termijn verhuurd aan administraties in de overheidssector. 

De bezettingsgraad bedraagt 100%.
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(in duizend €)

Brussel 
stadscentrum

Brussel
gedecentraliseerd

Brussel 
rand

2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06

RESULTATENREKENING      
A. Huurinkomsten 59 065 48 175 10 967 11 065 14 303 13 853

B. Operationeel vastgoedresultaat 55 534 45 628 10 293 10 375 11 861 11 573

C.Variatie van de reële waarde van de gebouwen 34 115 14 643 6 260 2 685 -1 021 -23

D. Resultaat uit de overdracht van gebouwen 1 265 - - - - -

E. RESULTAAT VAN HET SEGMENT (= B+C+D) 90 914 60 272 16 553 13 060 10 840 11 551
Percentage per segment 66,4% 67,9% 12,1% 14,7% 7,9% 13,0%

F. Algemene kosten van de Vennootschap      

G.Andere operationele opbrengsten en -kosten      

H.Financieel resultaat      

I. Belastingen      

NETTORESULTAAT (= E+F+G+H+I)      
Groepsaandeel      

Minderheidsresultaat      

BALANS       
Activa      
Goodwill 7 391 - - - - -

Vastgoedbeleggingen 1 059 102 682 088 163 608 157 343 216 061 210 857

- waarvan investeringen van het jaar 342 899 710 5 1 548 6 226 368

Overige activa 7 161 - - - 4 599 -

TOTAAL ACTIVA 1 073 654 682 088 163 608 157 343 220 661 210 857
Percentage per segment 56,6% 61,5% 8,6% 14,2% 11,6% 19,0%

Totaal verplichtingen 70 130 - - - 250 -
Totaal eigen vermogen      

Groepsaandeel      

Minderheidsbelangen      

TOTAAL VERPLICHTINGEN 
EN EIGEN VERMOGEN 70 130 - - - 250 -
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Wallonië Vlaanderen
Niet-bestede 

bedragen Totaal

2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06

    
7 496 2 304 13 072 858 - - 104 902 76 256

6 859 2 070 12 427 661 - - 96 975 70 307

-2 040 617 1 388 56 - - 38 701 17 978

- 489 - - - - 1 265 489

4 819 3 175 13 815 716 - - 136 941 88 774
3,5% 3,6% 10,1% 0,8% - - 100,0% 100,0%

   -8 564 -6 992 -8 564 -6 992

   -312 -855 -312 -855

   -35 732 -14 316 -35 732 -14 316

   -584 -622 -584 -622

     91 750 65 989
     89 079 65 989

     2 671 -

        
        

2 673 - 6 108 - - - 16 172 -

93 029 16 038 281 099 12 031 - - 1 812 899 1 078 357

79 031 39 267 680 - - - 695 841 2 665

2 756 - - - 53 183 30 655 67 699 30 655

98 457 16 038 287 207 12 031 53 183 30 655 1 896 770 1 109 012
5,2% 1,4% 15,1% 1,1% 2,8% 2,8% 100,0% 100,0%

- - - - 829 599 448 784 899 978 448 784
    996 792 660 228 996 792 660 228

    931 905 660 228 931 905 660 228

    64 887 - 64 887 -

- - - - 1 826 390 1 109 012 1 896 770 1 109 012
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F.  Gewone huurovereenkomsten 
(Befi mmo in de hoedanigheid 
van verhuurder)

De volgende tabel bevat een detailoverzicht van de toekom-

stige huurprijzen die met grote zekerheid door Befi mmo zullen 

worden geïnd krachtens de lopende huurovereenkomsten. Het 

gaat meer bepaald om niet-geïndexeerde huurprijzen die geïnd 

zullen worden vóór de volgende opzegdatum die in de huur-

overeenkomsten is opgenomen.

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

HUURINKOMSTEN   
Op minder dan één jaar 107 442 74 054

Tussen één en vijf jaar 366 713 209 334

Op meer dan vijf jaar 643 922 190 812

Totaal 1 118 077 474 200

De voorwaardelijke huurprijzen die door Befi mmo worden geïnd 

en die hoofdzakelijk bestaan uit de jaarlijks toegepaste indexe-

ring van de huurprijzen, bedragen voor boekjaren 2006/2007 

en 2005/2006 respectievelijk 1,58 en 1,47 miljoen €.

Type-huurovereenkomst van Befi mmo 
De overgrote meerderheid van de gebouwen van Befi mmo (de 

gebouwen van Fedimmo niet meegerekend) wordt verhuurd 

op basis van een type-huurovereenkomst, doorgaans met een 

looptijd van 9 jaar en, naargelang het geval, eventuele opzeg-

mogelijkheden na afl oop van het derde en zesde jaar, mits 

inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden vóór de 

vervaldatum.

De huurovereenkomsten kunnen buiten deze tussentijdse ver-

valdagen niet worden opgezegd en ze kunnen evenmin stilzwij-

gend worden verlengd.

De huurprijzen moeten meestal driemaandelijks (en soms half-

jaarlijks) worden vooruitbetaald. Ze worden jaarlijks op de ver-

jaringsdatum van de huurovereenkomst geïndexeerd.

De gemeenschappelijke en individuele onkosten, alsook de 

verzekeringspremies, zijn ten laste van de huurders die, ter 

dekking van deze bedragen, elk trimester (of semester) samen 

met hun huur een voorschot storten. Een afrekening van de 

werkelijk aangegane kosten wordt jaarlijks opgesteld.

De belastingen, de taksen en de roerende voorheffi ng worden 

eveneens volledig naar de huurders doorgerekend.

Om de naleving te garanderen van de verplichtingen die hen 

krachtens de huurovereenkomst zijn opgelegd, dienen de 

huurders in de meeste gevallen een onherroepelijke en op eer-

ste verzoek opeisbare huurwaarborg te betalen.

Wanneer de huurders hun intrek nemen in de lokalen, wordt er 

een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt door een 

expert. Na het verstrijken van de huurovereenkomst dienen de 

huurders de lokalen terug te geven in de staat zoals beschre-

ven in de plaatsbeschrijving bij het intreden, onder voorbehoud 

van normale slijtage. Bij het verlaten van de lokalen stelt een 

expert een uitgaande plaatsbeschrijving op. De huurders zijn 

desgevallend een schadevergoeding verschuldigd voor het 

herstellen van huurschaden en voor de eventuele onbeschik-

baarheid van lokalen tijdens de herstellingswerken.

De huurders mogen hun huurovereenkomst niet overdragen of 

de lokalen onderverhuren zonder de uitdrukkelijke en vooraf-

gaande toestemming van de verhuurder. Wanneer Befi mmo 

met de overdracht van een huurovereenkomst akkoord gaat, 

blijven de cedent en cessionaris hoofdelijk en ondeelbaar aan-

sprakelijk ten aanzien van Befi mmo.

Elke huurovereenkomst wordt geregistreerd.

Type-huurovereenkomst van Fedimmo
Fedimmo verhuurt haar gebouwen aan de Belgische Staat op 

basis van een type-huurovereenkomst.

De huurovereenkomsten zijn niet opzegbaar buiten de verval-

dagen en hebben meestal een lange looptijd. Behoudens tijdige 

vooropzeg vóór een vervaldag, worden ze stilzwijgend verlengd 

voor een duur die varieert volgens de huurovereenkomst.

De halfjaarlijkse huurprijzen zijn betaalbaar in de loop van het 

semester en zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexering.

De huurkosten zijn ten laste van de huurder krachtens de 

bijzondere voorwaarden. De belastingen en taksen zijn exclu-

sief ten laste van de huurder.

Wanneer de huurders hun intrek nemen en wanneer ze weer 

vertrekken wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving opge-

maakt door twee experts, de ene aangesteld door de huurge-

ver, de andere door de huurder, teneinde het bedrag te 

bepalen van de vergoeding voor de huurschade die de huur-

der de huurgever verschuldigd is.

De huurder – de Belgische Staat – hoeft geen huurwaarborg 

vast te zetten. Bij overdracht van huurovereenkomst aan een 

andere persoon dan een dienst van de Staat, moet een 

huurwaarborg worden vastgezet.

De huurder mag de lokalen niet onderverhuren tenzij met toe-

stemming van de verhuurder, behalve aan een dienst van de 

Staat. Bij onderverhuring of overdracht van de huurovereen-
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komst, blijven de cedent en de cessionaris hoofdelijk en 

ondeelbaar aansprakelijk ten aanzien van alle verplichtingen 

van de huurovereenkomst.

De verantwoordelijkheid voor toezicht op het gebouw en 

bescherming van de lokalen komt aan de huurder toe.

De type-huurovereenkomst voorziet in het engagement van de 

huurgever (Fedimmo) om binnen de drie jaar werkzaamheden 

voor wederinstaatstelling uit te voeren (opgesomd in een spe-

cifi eke bijlage bij elke huurovereenkomst), en correlatief, voor al 

deze werkzaamheden, een verhoging van de huurprijs (even-

eens gepreciseerd in deze bijlage) die de huurder (de Belgi-

sche Staat) verschuldigd is. De stijging van de huurprijs voor 

elke rubriek in de werkzaamheden wordt berekend volgens 

een regel van drie, en toegepast na de realisatie van elke 

rubriek van deze werkzaamheden.

Fedimmo heeft zich aldus ertoe geëngageerd om in de gebou-

wen die zij aan de Belgische Staat verhuurt, werkzaamheden uit 

te voeren voor een budget van omstreeks 50 miljoen €, gespreid 

over een periode van drie jaar (renovatieprogramma 2007/2009).

Elke huurovereenkomst wordt geregistreerd.

G.  Gewone huurovereenkomsten 
(Befi mmo in de hoedanigheid 
van huurder)

Deze tabel bevat een detailoverzicht van de toekomstige huur-

prijzen die in alle zekerheid door Befi mmo zullen worden 

betaald krachtens de lopende huurovereenkomsten en 

met betrekking tot huurcontracten die Befi mmo in de hoeda-

nigheid van huurder (huur van gebouwen, voertuigen,…) heeft 

afgesloten. 

De hierna weergegeven huurprijzen zijn vaststaande huurprijzen 

en houden dus geen rekening met toekomstige indexeringen.

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

BETAALDE HUURPRIJZEN   
Op minder dan één jaar 325 298

Tussen één en vijf jaar 1 151 1 075

Op meer dan vijf jaar 11 654 11 747

Totaal 13 130 13 120

De voorwaardelijke huurprijzen die door Befi mmo worden 

betaald en die hoofdzakelijk bestaan uit de jaarlijks toegepaste 

indexering van de huurprijzen, bedragen 5 000 € voor boekjaar 

2005/2006 en 6 000 € voor boekjaar 2006/2007.

H.  Algemene kosten 
van de Vennootschap

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

Personeelskosten 3 147 2 099

Werkingskosten 1 227 1 221

Erelonen 1 847 1 680

Kosten verbonden 
met het statuut van vastgoedbevak 1 239 1 004

Overige kosten 1 104 988

Totaal algemene kosten 8 564 6 992

De algemene kosten van de bevak bestrijken alle kosten die 

niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan het beheer en het kleine 

en grote onderhoud van gebouwen. Ze omvatten de perso-

neelskosten van de Vennootschap (lonen, sociale lasten, …), 

de werkingskosten (huur van lokalen, kantoorbenodigd-

heden, …), de erelonen die aan verschillende externe advi-

seurs werden betaald ( juridisch, human resources, …), met 

name in het kader van bijzondere projecten.   

De kosten verbonden met het statuut van vastgoedbevak 

omvatten alle kosten die vereist zijn voor een notering op een 

publieke markt (Euronext, kosten van uitbetaling coupons, …) 

en voor het statuut van vastgoedbevak (driemaandelijkse 

waardering van de portefeuille, kosten depositobank, …). De 

overige kosten omvatten onder andere de vergoeding van de 

zaakvoerder Befi mmo NV. 

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

BEDRAGEN GESTORT AAN DE 
ZAAKVOERDER BEFIMMO NV
Terugbetaling van kosten rechtstreeks 
verbonden met zijn opdracht (de 
vergoedingen van de bestuurders 
inbegrepen) 611 591

Vergoeding rechtstreeks naar 
verhouding tot het resultaat
van Befi mmo CVA 1 104 941

Totaal 1 715 1 532

 30.09.07 30.09.06

PERSONEELSBESTAND 
VAN DE VENNOOTSCHAP
Aantal personen verbonden door 
een arbeidsovereenkomst 28 18
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I. Financieel resultaat

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

XIX. (+) Financiële opbrengsten 6 650 1 496
(+) Geïnde interesten en dividenden 1 069 379

(+) Inkomsten uit fi nanciële indekkingsinstrumenten 2 262 934

(+) Leasevergoedingen 332 - 

(+) Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële activa 2 987 183

XX. (-) Interestkosten -34 823 -14 334
(-) Nominale interestlasten op leningen -31 983 -12 800

(-) Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van fi nanciële schulden -165 -815

(-) Kosten van fi nanciële indekkingsinstrumenten(1) - -710

(-) Andere interestkosten -2 675 -8

XXI. (-) Andere fi nanciële kosten -7 559 -1 478
(-) Bankkosten en andere commissies -1 379 -1 275

(-) Kosten van fi nanciële indekkingsinstrumenten(1) -5 070 -120

(-) Herwaarderingsminderwaarden op fi nanciële activa -1 110 -83

(+/-) Financieel resultaat -35 732 -14 316

J. Belastingen op het resultaat
De componenten van de belastinglast op het resultaat worden 

hierna weergegeven: 

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

Lopende belastingen 584 622
Lopende belastingen van het boekjaar 627 622

Correcties op lopende belastingen 
van vorige boekjaren -43 -

Uitgestelde belastingverplichtingen - -

Totale belastingverplichtingen 
op het resultaat 584 622

Befi mmo is een commanditaire vennootschap op aandelen 

met het statuut van Vastgoedbevak. Dit statuut voorziet in vrij-

stelling van vennootschapsbelastingen op het resultaat.

De Vennootschap is niettemin onderhevig aan een belasting-

heffi ng tegen het belastingtarief voor vennootschappen 

(33,99%) op haar niet toegestane uitgaven. Het te betalen 

belastingbedrag op deze uitgaven bedraagt (op 30 septem-

ber 2007) 637 198 €. 

Daarnaast blijft het fi liaal Fedimmo, als naamloze vennoot-

schap, onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Na 

aftrek van de notionele interesten, berekend op de eigen mid-

delen van Fedimmo, is haar heffi ngsgrondslag echter nul; 

een bedrag van 4,9 miljoen € van notionele interesten wordt 

overgedragen op de volgende boekjaren. Naast het feit dat 

geen enkele lopende belasting wordt geregistreerd voor 

Fedimmo, zou dus een activa van uitgestelde belastingen 

geboekt moeten worden ten belope van een bedrag dat 

gelijk is aan 33,99% van de overdracht van notionele interes-

ten, teneinde de fi scale reserve weer te geven die aftrekbaar is 

van de toekomstige winsten. Aangezien de fi scale vooruitzich-

ten voor Fedimmo echter tonen dat haar heffi ngsgrondslag 

voor elk jaar nul zou moeten zijn, dankzij de aftrekbaarheid van 

de notionele interesten, zou de Vennootschap dit actief van uit-

gestelde belasting nooit realiseren, zodat dit niet geboekt 

wordt.

Fedimmo is bovendien niet onderworpen aan het IFRS-refe-

rentiesysteem voor haar statutaire rekeningen, en de Belgische 

boekhoudnormen stipuleren dat de valorisering van haar vast-

goedportefeuille wordt opgesteld volgens de methode van 

afschrijving van de kostprijs. Deze valoriseringsmethode cre-

eert een verschil tussen de fi scale basis voor de gebouwen 

(vastgesteld volgens de Belgische normen) en hun geconsoli-

deerde boekhoudwaarde die, conform het IFRS-systeem, 

overeenkomt met de reële waarde. Op 30 september 2007 

bedraagt de fi scale basis van de portefeuille 685,7 miljoen €. 
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K. Resultaat per aandeel
Het resultaat per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat te delen door het gewogen gemiddelde aantal bestaande aan-

delen die in de loop van de betrokken boekjaren in omloop waren.

Aangezien Befi mmo geen instrumenten gebruikt die tot verwatering aanleiding geven, zijn de gewone en de verwaterde resultaat 

identiek.

RESULTAAT PER AANDEEL
(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

TELLER
Nettoresultaat van het boekjaar 91 750 65 989

Minderheidsbelangen 2 671 -

Groepsaandeel 89 079 65 989

NOEMER 
Aantal aandelen in omloop per einde van de periode (in eenheden) 13 058 969 9 794 227

Gewogen gemiddelde aantal aandelen in omloop tijdens de periode (in eenheden) 10 822 844 9 794 227

Resultaat per aandeel (gewoon en verwaterd) (in €) 8,23 6,74

Dividend van het boekjaar 
Interim-brutodividend 30 074 -

Uit te keren brutodividend 18 743 48 165

Totale brutodividend van het boekjaar 48 817 48 165
Brutodividend per aandeel (€)(2) 4,51 4,92

Nettoresultaat - groepsaandeel - exclusief resultaat op de portefeuille
Nettoresultaat, exclusief gerealiseerde en niet-gerealiseerde meerwaarden op 
vastgoedbeleggingen (in duizend €) 49 113 47 522

Nettoresultaat, exclusief gerealiseerde en niet-gerealiseerde meerwaarden op 
vastgoedbeleggingen/aandeel (in €) 4,54 4,85

(1)  De subrubriek “Kosten van fi nanciële indekkingsinstrumenten” is zowel opgenomen in de 
rubriek “Interestkosten” waar zij de interesten omvat die de Vennootschap heeft betaald 
ingevolge de uitoefening van het indekkingsderivaat, als in de rubriek “Andere fi nanciële 
kosten” waarin de waardevariaties zijn opgenomen van het niet-doeltreffende gedeelte 
van de indekkingsderivaten die de Vennootschap in bezit heeft. 

Dat is méér dan de boekwaarde voor IFRS (682,8 miljoen €), 

vastgesteld ten behoeve van de consolidering. Dit aftrekbare 

tijdelijke verschil van 2,9 miljoen € zou aanleiding kunnen zijn 

tot boeking van een actief van uitgestelde belasting tegen de 

belastingvoet van 33,99%, maar dit wordt niet geregistreerd 

gezien de hoger uiteengezette fi scale vooruitzichten. 

Niettemin blijkt dat dit verschil tussen de fi scale basis van de 

gebouwen van Fedimmo en hun IFRS-boekwaarde in de 

komende boekjaren zou moeten omkeren en negatief worden; 

dit zou een uitgesteld belastingpassief genereren dat alleen 

geboekt kan worden voor zover het de uitgestelde belasting-

activa zou overtreffen.

(2)  Voor boekjaar 2006/2007 genieten de bestaande aandeelhouders vóór de kapitaalverho-
ging van Befi mmo een totaal brutodividend van 4,51 €/aandeel, wat overeenkomt met 
3,07 €/aandeel interimdividend ("voorschot") (gematerialiseerd met coupon 14) én een 
dividendsaldo aan het eind van het boekjaar van 1,44 €/aandeel (gematerialiseerd met 
coupon 15). De nieuwe aandeelhouder die tijdens de kapitaalverhoging van juni 2007 toe-
getreden is in het kapitaal van Befi mmo, geniet enkel het dividend dat gematerialiseerd 
wordt door coupon 15.

62  I  GECONSOLIDEERD VERSLAG  I  62  I  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  I  63  I  GECONSOLIDEERDE BALANS  I  64  I  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  I  65  I  GECONSOLIDEERD 

VARIATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN  I  66  I  TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN  I  92  I  VERSLAG VAN DE COMMISSARIS  I  94  I  STATUTAIR VERSLAG

94  I  STATUTAIRE RESULTATEN REKENING  I  95  I  STATUTAIRE BALANS



8 2  I  B E F I M M O  I  C R E A T I N G  V A L U E  I N  R E A L  E S T A T E  I  F I N A N C I E E L  V E R S L A G  I  J A A R V E R S L A G  2 0 0 7

L. Goodwill
De overname van Fedimmo heeft voor Befi mmo een goodwill gecreëerd vanuit het positieve verschil tussen de overnameprijs (inclu-

sief transactiekosten) en het aandeel van Befi mmo in de reële waarde van de verworven nettoactiva. Deze goodwill, ingeschreven 

op actiefzijde in de balans van de geconsolideerde fi nanciële staten, staat voor de toekomstige economische voordelen, verbonden 

met de synergieën, optimaliseringen en vooruitzichten van ontwikkeling van een portefeuille van geografi sch gespreide gebouwen.

Onderstaande tabel toont de evolutie van de waarde van de goodwill tijdens het boekjaar:

(in miljoen €) 2006/2007 2005/2006

KOSTEN
Saldo bij aanvang van boekjaar - -
Extra bedragen, verbonden met de bedrijfscombinaties, gerealiseerd tijdens het boekjaar 16 676 -

Verminderingen, verbonden met de vervreemding van activa, gerealiseerd tijdens het boekjaar -504 -

Saldo bij einde van boekjaar 16 172 -
WAARDEVERLIEZEN
Saldo bij aanvang van boekjaar - -
Waardeverliezen, geregistreerd tijdens het boekjaar - -

Saldo bij einde van boekjaar - -
BOEKWAARDE
Waarde bij aanvang van boekjaar - -
Waarde bij einde van boekjaar 16 172 -

De goodwill werd toegerekend aan de kasstroomgenererende 

eenheden die die zullen profi teren van de synergieën van de 

overname. In het geval van de Fedimmo-portefeuille komt dit 

overeen met groepen gebouwen, volgens hun ligging verspreid 

per geografi sch segment. Dezer spreiding van de goodwill per 

geografi sch segment wordt geïllustreerd in onderstaande 

tabel.

Wat de bewegingen van het jaar betreft, werd naast de 

vorming van de goodwill bij de overname van Fedimmo in 

december 2006, een vermindering van goodwill genoteerd 

bij de overdracht van een erfpacht van 99 jaar op het 

Tocopro-ge bouw in maart 2007. Aangezien het gebouw uit de 

portefeuille van de Vennootschap werd gelicht, werd de ermee 

verbonden goodwill geïntegreerd in de berekening van het 

gerealiseerde overdrachtresultaat.

Uitzonderlijke waardeverminderingsverliezen
Aan het einde van boekjaar 2007 was de goodwill het voor-

werp van een test op uitzonderlijke waardeverminderingsverlie-

zen (gerealiseerd op niveau van groepen van gebouwen 

waarop de goodwill werd toegerekend op basis van geografi -

sche segmenten), door de boekwaarde van de gebouwen-

groepen te vergelijken (inclusief de voor 100% toegerekende 

goodwill) met hun bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde van de 

groepen van gebouwen werd vastgesteld door de vastgoed-

expert, op basis van een actualiseringsberekening van de 

kas stromen die deze gebouwen hebben gegenereerd. De 

hypotheses van deze berekening zijn conform de voorschriften 

van IAS-norm 36. Deze bedrijfswaarde is gelijk aan de investe-

ringswaarde van de gebouwen op 30 september 2007. 

Het resultaat van deze test (weergegeven in volgende tabel) geeft 

aan dat geen waardevermindering genoteerd moet worden.

GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

(in duizend €) Goodwill
Boekwaarde  

(inclusief goodwill op 100%) 

Bedrijfs-
waarde 

Waarde -
ver mindering

Brussel - stadscentrum 597 27 895 27 916 -

Brussel - Leopoldwijk 2 108 98 731 98 814 -

Brussel - ruimte Noord 4 685 218 810 218 980 -

Waals Gewest 2 673 80 365 80 438 -

Vlaams Gewest 6 108 274 903 275 092 -

Totale portefeuille 16 172 700 704 701 241 -
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Test van gevoeligheid
De methode voor de berekening van de reële waarde van 

vastgoedbeleggingen door onafhankelijke schatters steunt op 

vaststelling van diverse specifi eke hypotheses, namelijk vooral 

de actualisatiegraad van de kasstromen die door de gebou-

wen worden gegenereerd, en de eigen restwaarde van elk 

gebouw.

De gevoeligheid van de waarde van de goodwill aan de 

schommelingen in de actualisatiegraad van de kasstromen, 

gegenereerd door de gebouwengroepen waaraan de goodwill 

is toegerekend, werd getest. Hieruit blijkt dat deze graad 

met 3,5% moet stijgen voordat de eerste waardeverminderin-

gen van de geboekte goodwill worden vastgesteld. Afgezien 

van dit niveau zou een extra stijging met 1% van deze graad 

een waardevermindering van 11 300 € van de waarde van de 

goodwill meebrengen.

M. Vastgoedbeleggingen

(in duizend €)

Boekwaarde per 30.09.05 1 063 217
Andere investeringen 2 665

Desinvesteringen -5 502

Variatie in de reële waarde 17 978

Boekwaarde per 30.09.06 1 078 357
Overnames 703 786

Andere investeringen 14 475

Desinvesteringen -22 421

Variatie in de reële waarde 38 701

Boekwaarde per 30.09.07 1 812 899

Toezeggingen

Verbintenissen tegenover de huurders

Befi mmo heeft zich ertoe geëngageerd de volgende werken uit 

te voeren:

>  Tegenover de Regie der Gebouwen: werken voor ongeveer 

39,2 miljoen € in 2007 en 2008, waarvan 16,8 miljoen € voor 

rekening van de huurder;

>  Eveneens tegenover de Regie der Gebouwen: werken voor 

ongeveer 25,5 miljoen € in het gebouw "Uitbreiding Justitie" 

tussen oktober 2007 en begin 2009, waarvan 2,9 miljoen € 

voor rekening van de huurder;

Daarnaast heeft Fedimmo zich tegenover de Belgische Staat 

verbonden tot uitvoering van werkzaamheden in de hele porte-

feuille, gespreid over drie jaar (2007 tot 2009), voor een totaal-

bedrag van 50,1 miljoen €  Meer bepaald:

>  Fedimmo heeft zich tegenover de Regie der Gebouwen ver-

bonden tot realisatie, in Toren 3 van het World Trade Center, 

van werken voor ongeveer 22,2 miljoen €, mogelijk uit te 

breiden met specifi eke inrichtingswerken voor rekening van 

de huurder. 

Anderzijds is Befi mmo tegenover bepaalde huurders verbinte-

nissen aangegaan om renovatie- en inrichtingswerken uit te 

voeren in meerdere gebouwen van haar portefeuille, voor een 

totaalbedrag van ongeveer 0,2 miljoen €.

Lopende contractuele verbintenissen, 
ondertekend met erkende aannemers

Contractuele verbintenissen van Befi mmo 
met erkende aannemers:

>  World Trade Center Toren 2: 

contract voor een bedrag van 16,53 miljoen € incl. BTW;

>  Brederode 2: 

contract voor een bedrag van 4,50 miljoen € incl. BTW;

>  Central Gate: 

contract voor een bedrag van 1,28 miljoen € incl. BTW;

>  Uitbreiding Justitie: 

contract voor een bedrag van 16,21 miljoen € incl. BTW;

>  Woluwe Garden D: 

contract voor een bedrag van 0,70 miljoen € incl. BTW;

>  Ikaros Business Park: 

contract voor een bedrag van 1,27 miljoen € incl. BTW.

Contractuele verbintenissen van Fedimmo 
met erkende aannemers:

>  Luik – Rue Paradis: 

contract voor een bedrag van 0,38 miljoen € incl. BTW;

contract voor een bedrag van 0,19 miljoen € incl. BTW;

contract voor een bedrag van 0,18 miljoen € incl. BTW;

contract voor een bedrag van 0,48 miljoen € incl. BTW;

>  Binche: 

contract voor een bedrag van 0,17 miljoen € incl. BTW.
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Verbintenissen tot overname van gebouwen:

Befi mmo is tegenover CIP de verbintenis aangegaan om de 

aandelen te verwerven van NV Axento, bezitter van een 

gebouw in constructie op het Kirchberg-plateau in Luxemburg.  

De overname is gepland bij de voorlopige oplevering van het 

gebouw in april 2009. Het gebouw is, zoals bekend, gevalori-

seerd op 96,5 miljoen € "akte in handen".

Befi mmo is voorts tegenover NV Codic de verbintenis aange-

gaan om de gebouwen van fase V van Ikaros Business Park 

te verwerven bij hun voorlopige oplevering.  Het totaalbedrag 

van deze investering bedraagt ongeveer 10,8 miljoen €. Op 

30 september 2007 was reeds één van de drie gebouwen 

opgeleverd.

Overdrachtsbeperkingen
Geen enkel gebouw in de portefeuille van Befi mmo is 

bezwaard met een hypotheek of enige andere restrictie voor 

realisatiemogelijkheden of overdracht. Het enige voorbehoud 

hierbij komt van de standaardbepalingen in de overeenkomst 

voor gesyndiceerd krediet van 30 maart 2006 (verbod tot ver-

koop van een gebouw dat bestemd is voor verhuring aan een 

bedrijf van de groep, of voor verkoop aan een bedrijf van de 

groep) die verder geen invloed hebben op hun waarde.

Op dezelfde manier is geen enkel gebouw in het patrimonium 

van Befi mmo bezwaard met enige restrictie aangaande de 

recuperatie van opbrengsten. Het enige voorbehoud hierbij is 

dat het Poelaertgebouw, dat in het kader van een fi nanciële 

operatie kon genieten van interessante vooraarden, het voor-

werp is geweest van een fi nanciering door overdracht van toe-

komstige huurschulden aan een fi nanciële instelling, en niet 

kan worden overgedragen zonder voorafgaand akkoord van 

de cessionaris van de huurprijzen of de vooruitgeschoven 

afbetaling van de fi nanciële schuld.

N. Ontwikkelingsprojecten

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

Ontwikkelingsprojecten 2 216 -

Totaal van de 
ontwikkelingsprojecten 2 216 -

Deze rubriek registreert een bedrag voor reeds uitgevoerde 

werken in de gebouwen in portefeuille, waarvoor echter nog 

geen enkele factuur ontvangen werd op datum van afsluiting 

van het boekjaar.

Deze werken, die een meerwaarde opleveren voor de betrokken 

gebouwen, werden door de onafhankelijke schatters nog niet in 

aanmerking genomen bij hun valorisering van de gebouwen bij 

sluitingsdatum. Daarom werden deze werken geregistreerd in 

een afzonderlijke rubriek, los van deze van de vastgoedbeleg-

gingen in het actief van de balans van de Vennootschap.

O.  Financiële activa 
en verplichtingen

Financiële instrumenten
Om maximaal voordeel te halen uit het historisch lage rentepeil 

op korte termijn dat tijdens de voorbije jaren kon worden vast-

gesteld, heeft Befi mmo haar fi nancieringsstrategie geënt op 

het afsluiten van leningen met variabele rentevoet (Euribor 

1 maand of 3 maanden), beschermd tegen stijging door de 

aankoop van optionele indekkingsinstrumenten zoals cap-

opties (plafond op de rentevoeten).

De niveaus van de variabele rentevoeten zijn sinds ruim 

een jaar sterk verhoogd. Befi mmo heeft daarom, zonder haar 

fi nancieringsstrategie met variabele rentevoeten fundamenteel 

veranderd, gewerkt aan versterking van haar structuur van 

indekking door de aankoop van extra cap-opties (in de vorm 

van twin cap-opties zoals hieronder beschreven) en door vaste 

rentevoeten op een gedeelte van haar schuld door een calla-

ble-swapcontract aan te gaan.

Op 30 september 2007 was de fi nancieringsstructuur van 

Befi mmo hoofdzakelijk opgebouwd rond:

>  Een programma van thesauriebewijzen voor een totaalbedrag 

van 300 miljoen €, afgesloten bij Dexia, Fortis en KBC, dat tij-

dens het boekjaar permanent werd benut ten belope van 

ongeveer 94% van het totaalbedrag. (Door bijzondere 

marktomstandigheden was het gebruik op 30 septem-

ber 2007 slechts 239,3 miljoen €; medio november 2007 was 

dit niveau teruggekeerd naar ongeveer 299 miljoen €); 

>  Bilaterale kredietlijnen bij Dexia en ING voor een totaalbedrag 

van 150 miljoen € en met een beperkte duur, meer gericht 

aangewend (gebruik op 30 september 2007: 84,5 miljoen €);

>  Een gesyndiceerd krediet voor een totaalbedrag van 350 mil-

joen €, met een looptijd van 6 jaar (2006-2012), vergoed 

op basis van kortlopende Euribor-tarieven (waaraan een 

marge wordt toegevoegd volgens de rating van de Vennoot-

schap), voor 50 miljoen € aangesproken; de beschikbare 

300 miljoen € dient als back-upkredietlijn voor het programma 
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van thesauriebewijzen (vergoed via een bereidstellingscom-

missie), om elk marktrisico inzake liquiditeit te voorkomen;

>  Een overbruggingskrediet voor een initieel bedrag van 575,6 mil-

joen €, met een looptijd van 1 jaar (vervaldag eind december 

2007, op weg naar herfi nanciering door een ander overbrug-

gingskrediet), waarvan op 30 sept ember 2007 het gebruik 

326 miljoen € bedroeg; het verschil werd voor 250 mil joen € 

geherfi nancierd dankzij de kapitaalverhoging van juni 2007;

>  Enkele leningen met vaste rentevoet, voor een totaalbedrag 

van ongeveer 41 miljoen € op afsluitingsdatum, gelijk aan 5% 

van de totale schuld, die tijdens de komende boekjaren vol-

gens een vast afl ossingsschema worden terugbetaald.

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

SCHULDENLAST   
Langlopend
Schulden met variabele rentevoet 50 000 50 000

Schulden met vaste rentevoet 33 512 40 659

Totaal 83 512 90 659
Kortlopend
Schulden met variabele rentevoet 649 396 297 330

Schulden met vaste rentevoet 7 192 20 055

Totaal 656 588 317 385
TOTALE SCHULDENLAST 740 100 408 043

Bovenstaande tabel illustreert dat het belangrijkste deel van de 

fi nanciële schuld van de Vennootschap bestaat uit kortlopende 

fi nanciële schulden die dus dit jaar nog vervallen. Hierbij moet 

echter gepreciseerd worden dat de liquiditeit van de fi nancie-

ring, gerealiseerd door uitgifte van kortlopende thesauriebewij-

zen, op lange termijn wordt verzekerd door een beschikbare 

back-uplijn voor het totaalbedrag van het programma, namelijk 

300 miljoen €, voor een duur van 6 jaar. Wat herfi nanciering 

van het overbruggingskrediet tot december 2007 betreft, heeft 

de Vennootschap gekozen voor een nieuw kortlopend krediet 

van één jaar teneinde zichzelf de tijd te gunnen om op het 

geschikte moment langetermijnfi nancieringen te creëren die 

optimaal beantwoorden aan haar behoeften in termen van 

bron, duur en fi nanciële voorwaarden. 

Deze fi nancieringsstrategie is geresulteerd in een gemiddelde 

fi nancieringskostprijs van 4,09% (inclusief de geldende indek-

kingskosten) voor het voorbije boekjaar. De fi nancieringsstruc-

tuur heeft voornamelijk variabele rentevoeten, zodat de 

Vennootschap relatief gevoelig is voor schommelingen van de 

rentevoeten op de markt. Op basis van het niveau van de 

rente voeten op 30 september 2007 zou een stijging met 

25 basispunten een negatieve weerslag van omstreeks 1,1 mil-

joen € hebben; een daling van diezelfde grootte zou een posi-

tieve impact van ongeveer 1,4 miljoen € hebben op het 

fi nancieel resultaat van de Vennootschap.

Befi mmo heeft bijgevolg een indekkingsstrategie voor renteva-

riaties uitgewerkt die de impact van een stijging van de kortlo-

pende rente op de totale schuldenlast van de Vennootschap 

moet beperken. De Raad van Bestuur heeft in dit verband een 

beleid voor de toekomstige aankoop van indekkingsinstrumen-

ten uitgewerkt waarbij 50% tot 75% van de totale schuldenlast 

van de Vennootschap over een periode van 3 tot 5 jaar, met 

name door middel van optie-instrumenten wordt ingedekt. De 

uitvoering van dit beleid heeft ertoe geleid dat de Vennoot-

schap de volgende fi nanciële instrumenten bij fi nanciële instel-

lingen van eerste categorie heeft aangekocht:

>  cap-opties aan 5%, ter indekking van de periode van 30 juni 

2006 tot 31 december 2008, voor een onderliggend bedrag 

van 368 miljoen €, waarvan 200 miljoen € op basis van Euribor 

3 maanden en 168 miljoen € op basis van Euribor 1 maand;

>  cap-opties aan 4,75% op Euribor 3 maanden voor een 

bedrag van 200 miljoen € en aan 4,57% op Eurobor 1 maand 

voor een bedrag van 168 miljoen €; deze cap-opties hebben 

echter een deactiverende drempel ("Knock-out") bij 5%. De 

cap-opties, gekocht in augustus 2007, werden gecontrac-

teerd om het indekkingsniveau over de periode van septem-

ber 2007 tot eind december 2008 te verbeteren;

>  twin cap-opties 3,5%-5%, aangekocht in oktober 2006 en 

maart 2007, ter indekking van de periode van 1 januari 2009 

tot 31 december 2011, voor een totaalbedrag van 400 mil-

joen €. Deze instrumenten, waarvan de onderliggende 

bedragen telkens voor de helft zijn gebaseerd op Euribor 

1 maand en 3 maanden, laten de Vennootschap toe om de 

opwaartse evolutie van de rentevoeten tot een niveau van 

3,5% te beperken. Dit plafond bedraagt 5% wanneer de ren-

tevoeten dit tweede niveau overschrijden;

>  IRS callable aan 3,73%, gekocht in maart 2007 voor een 

periode van 5 jaar en voor een totaalbedrag van 200 mil-

joen €. Met dit instrument kan de rentevoet vastgezet wor-

den op 3,73% voor ongeveer 25% van de totale schuld van 

Befi mmo, en dit voor 5 jaar. Voor de aanschaf van dit instru-

ment heeft Befi mmo aan de bank echter een optie verkocht 

om de swap te annuleren op een gegeven datum, namelijk 

31 december 2008, op haar eigen initiatief. Door de verkoop 

van deze optie kon Befi mmo de gewaarborgde vaste rente 

over de periode tot eind december 2008 verlagen.
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De boekhoudkundige verwerking van deze instrumenten in 

IFRS is geval per geval te bekijken. De intrinsieke waarde van 

de cap options aan 5% (voor een onderliggend bedrag van 

328 miljoen €) en van de twin cap-opties aan 3,5%-5% kan 

worden beschouwd als een indekkingsinstrument voor toe-

komstige cashfl ows volgens IAS 39, aangezien deze instru-

menten perfect gekoppeld zijn aan de geraamde schulden met 

variabele rentevoet die de Vennootschap tijdens de indek-

kingsperiode van deze opties zal aangaan. Die schulden zijn 

hoogst waarschijnlijk, vermits Befi mmo een bevak is en bijge-

volg statutair en krachtens de vigerende regelgeving verplicht 

is om minstens 80% van de jaarlijks gegenereerde cashfl ow uit 

te keren, waaruit derhalve een structureel belangrijk schulden-

niveau voortvloeit. Immers wordt de schuld van de Vennoot-

schap, die op de afsluitingsdatum ongeveer 740 miljoen € 

bedraagt, voortdurend hernieuwd om aan deze uitkeringsver-

plichting te kunnen voldoen. De variatie van de tijdwaarde van 

deze indekkingsinstrumenten wordt dan weer rechtstreeks in 

de resultatenrekening geboekt. De IRS callable daarentegen, 

en de cap-opties met KO kunnen niet worden beschouwd als 

indekkingsinstrumenten volgens de IFRS-normen. Daarom 

wordt hun variatie in marktwaarde integraal geboekt in de 

resultatenrekening van de Vennootschap. 

Vanaf 1 oktober 2007 zullen de cap-opties aan 5% echter niet 

meer worden erkend als indekkingsinstrument volgens IAS 39; 

de vervaldagen van deze instrumenten corresponderen dan niet 

meer systematisch met de vervaldagen van de onderliggende 

schuld; de waardevariaties van deze instrumenten worden dan 

integraal geboekt in de resultatenrekening van de Vennootschap.

Op basis van de huidige budgettaire hypotheses illustreert de 

onderstaande tabel de overeenkomst tussen het bedrag van 

de schuld en de indekkingsinstrumenten over de drie volgende 

boekjaren van Befi mmo:

(in miljoen €)

Gerealiseerd
2005/2006

(op 30.09.06)

Gerealiseerd
2006/2007

(op 30.09.07)

Prognose
2007/2008

(op 30.09.08)

Prognose
2008/2009

(op 30.09.09)

Prognose
2009/2010

(op 30.09.10) 

Cap aan 5% 368 368 368 - -

Cap aan 4,57%/4,75% met KO 5% - 368 368 - -

Twin cap aan 3,5% - 5% - - - 400 400

IRS callable 3,73% - 200 200 0 / 200(1) 0 / 200(1)

Totaal afgedekt bedrag 368 568(2) 568(2) 400 / 600 400 / 600
Thesauriebewijs 272 239 395 399 391

Gesyndiceerd krediet 50 50 50 50 50

Bilaterale lijnen 26 85 150 150 150

Overbruggingskrediet / herfi nanciering - 326 215 350 410

Totaalbedrag van schulden met variabele 
rentevoet 347 699 810 949 1 001
Hedge ratio 106% 81% 70% 42% / 63% 40% / 60%
Schulden met vaste rentevoet 61 41 33 26 24

Totale schuldenlast 408 740 843 974 1 025

Conform de hoger beschreven boekhoudmethodes worden de waardeschommelingen van de afgeleide instrumenten in bezit van de 

Vennootschap (al dan niet indekkingsinstrumenten) die tijdens het boekjaar plaatsvonden, beschreven in de volgende tabel:

(in duizend €)
Initiële reële 

waarde

Aanschaf 
tijdens het 

boekjaar

Variatie op 
intrinsieke 
waarde in 

eigen middelen

Variatie op 
waarde in tijd 
in resultaten-

rekening
Reële waarde 

bij afsluiting

Boekjaar 2005/2006 337 - - -28 309

Boekjaar 2006/2007 309 4 673 4 522 -1 490 8 014

(1)  Op 31 december 2008 heeft de bank-tegenpartij van de IRS callable de mogelijkheid het 
contract op te zeggen. Na die datum wordt de dekking dus ofwel geannuleerd, ofwel 
behouden voor een bedrag van 200 miljoen €.

(2)  Vanuit economisch standpunt vormen de caps met KO die in 2007 werden gekocht, geen 
bijkomende indekking maar een verbetering van de bestaande dekking door de cap aan 
5%. Het onderliggend bedrag van 368 miljoen € waarop deze caps slaan, wordt dus niet 
toegevoegd aan het onderliggende totaalbedrag van de indekkingsinstrumenten.
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De rubriek van de activa in reële waarde via resultaat omvat een 

portefeuille van vastgoedcertifi caten (gebouw Terhulpsesteen-

weg 177) in reële waarde voor een bedrag van 2,1 miljoen € 

evenals de afgeleide instrumenten die niet erkend zijn als indek-

kingsinstrumenten, namelijk de IRS callable en de cap-opties 

met desactiverende drempel (waarvan de kenmerken beschre-

ven zijn in de bijlage over de activa en fi nanciële verplichtingen) 

die werden gekocht tijdens het boekjaar, op sluitingsdatum 

gevaloriseerd op een totaalbedrag van 1,4 miljoen €.

De rubriek indekkingsinstrumenten omvat – op reële waarde – 

de twin cap-opties en de cap-opties aan 5% die de Vennoot-

schap op sluitingsdatum in bezit had. De rubriek Andere omvat 

de waarde van het voorschot dat de Vennootschap heeft 

betaal in het kader van het Axento-project, met het oog op 

toekomstige verwerving van de aandelen van deze vennoot-

schap, zodra het gebouw afgewerkt is. De boekwaarde van de 

activa in deze laatste rubriek is gelijk aan hun reële waarde. 

Q. Financiële vlottende activa

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

Leningen en vorderingen uitgegeven 
door de entiteit 743 228

Andere 4 600 -

Totaal van de fi nanciële vlottende 
activa 5 343 228

Deze rubriek van kortlopende fi nanciële activa omvat diverse 

bedragen, te recupereren bij tegenpartijen van de Vennoot-

schap, maar ook, in de subrubriek Andere, de voorschotten 

die aan de vennootschap Codic werden betaald voor aankoop 

van 2 gebouwen van fase 5 van Ikaros. Deze voorschotten 

maken de fi nanciering mogelijk van de constructie van deze 

gebouwen. Deze worden eigendom van Befi mmo (en komen 

dan in de rubriek van de vastgoedbeleggingen) zodra hun 

bouwfase afgerond is. De boekwaarde van de activa in deze 

laatste subrubriek is gelijk aan hun reële waarde. 

Opname in de boekhouding
In de IFRS-rekeningen van Befi mmo stemt de waarde van de 

geboekte activa en verplichtingen overeen met hun reële 

waarde, aangezien de belangrijkste posten van de activa (vast-

goedcertifi caten, geldmiddelen en kasequivalenten…) tegen 

hun marktwaarde of slotkoers op de beurs worden geboekt 

terwijl de belangrijkste posten van de verplichtingen (fi nanciële 

schulden, handelsschulden, …) meestal kortlopend of met vari-

abele rentevoet zijn waardoor hun boekwaarde dan ook nage-

noeg met hun reële waarde overeenstemt.

Befi mmo heeft op datum van 30 september 2007 echter nog 

fi nanciële schulden met vaste rentevoet uitstaan voor een 

bedrag van ongeveer 40,7 miljoen € waarvan de terugbeta-

lingstermijn oorspronkelijk over periodes van 5 tot 18 jaar was 

gespreid. De vaste rentevoeten die voor deze langlopende 

schulden waren bepaald, stemt in de meeste gevallen niet lan-

ger overeen met de rentevoeten die momenteel op de geld-

markten gangbaar zijn, wat een verschil teweegbrengt tussen 

hun boekwaarde, zoals opgenomen aan de passiefzijde van de 

balans, en hun reële waarde. De volgende tabel vergelijkt het 

totaalbedrag van de schulden met vaste rentevoet aan boek-

waarde en in reële waarde per einde van de boekjaren 

2005/2006 en 2006/2007. Op te merken valt dat de reële 

waarde van de schulden met vaste rentevoet geraamd wordt 

aan de hand van een actualisatie van hun toekomstige cash-

fl ows op basis van een percentage dat met het kredietrisico 

van de Vennootschap rekening houdt.

(in duizend €)

30.09.07 30.09.06

Boek-
waarde

Reële 
waarde

Boek-
waarde

Reële 
waarde

Financiële schulden 
met vaste rentevoet 40 704 41 254 60 713 63 417

P. Financiële vaste activa

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

Activa in reële waarde via resultaat 3 482 1 528

Leningen en vorderingen uitgegeven 
door de entiteit 127 174

Indekkingsinstrumenten 6 590 309

Andere 15 427 2

Totaal van de fi nanciële 
vaste activa 25 626 2 013
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R.  Langlopende en kortlopende 
fi nanciële schulden

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

LANGLOPENDE 
FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen 82 934 89 916

Financiële leasing 64 199 -

Andere 1 504 1 502

Totaal van de langlopende 
fi nanciële schulden 148 637 91 418

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

KORTLOPENDE 
FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen 656 761 317 385

Financiële leasing 5 931 -

Totaal van de kortlopende 
fi nanciële schulden 662 692 317 385

De rubriek van de fi nanciële schulden tegenover kredietinstellin-

gen omvat alle bankfi nancieringen van de Vennootschap. Het 

is belangrijk te vermelden dat een bedrag van 239,3 miljoen € 

aan kortlopende fi nanciële schuldende uitgifte van thesaurie-

bewijzen door de Vennootschap betreft. Hoewel het hier om 

uitgiftes op korte termijn gaat, geniet heel het programma 

een back-uplijn voor een restduur van 5 jaar (via een niet-

gebruikt gedeelte van het gesyndiceerd krediet), hetgeen de 

Vennootschap een veiligheid op lange termijn levert voor dit 

fi nancieringsinstrument.

De subrubriek fi nanciële leasing omvat de schuld die verbon-

den is met het erfpachtcontraat op WTC-toren 3, waarvan 

Fedimmo de erfpachthuurder is. Deze schuld is over korte en 

lange termijn gespreid in de rubrieken kortlopend en lang-

lopend, afhankelijk van de invorderbaarheid ervan.

De toekomstige betalingen, verbonden met deze schuldsub-

rubriek voor fi nanciële leasing zijn: 

(in duizend €)
Huur bedragen  

nominaal
Huur bedragen  
geactua liseerd

Op minder dan één jaar 7 393 5 931

Tussen één en vijf jaar 68 692 64 131

Op meer dan vijf jaar - -

Totaal 76 085 70 062

Deze betalingen in de toekomst omvatten het bedrag van de 

nog te betalen huren tot het einde van het erfpachthuurcon-

tract en de vergoeding die Fedimmo moet betalen om volle 

eigenaar te worden van de toren.

WTC-toren 3 is voorts het voorwerp van een verhuring voor 

een initiële duur van 21 jaar aan de federale overheidsdiensten. 

De basishuren (dat wil zeggen: niet geïndexeerd) die zullen 

worden geïnd in het kader van deze overeenkomst zijn :

(in duizend €)
Huur bedragen  

nominaal

Op minder dan één jaar 8 791

Tussen één en vijf jaar 35 162

Op meer dan vijf jaar 134 056

Totaal 178 009

De subrubriek Andere van de langlopende fi nanciële schulden 

omvat het bedrag van de huurwaarborgen, ontvangen in kas 

van de huurders van de vastgoedportefeuille van de Vennoot-

schap. Hun boekwaarde komt overeen met hun reële waarde.

S.  Handelsschulden en andere 
kortlopende schulden

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

b. Handelsschulden 31 228 32 177

    - Leveranciers 17 867 8 160

    - Huurders 13 361 24 017

c. Andere 39 822 2 741

   -  Fiscale, sociale 
en salarisvorderingen 6 075 2 741

    Andere 33 747 -

Totaal van de handelsschulden en 
andere kortlopende schulden 71 050 34 918

De rubriek van handelsschulden tegenover de leveranciers 

omvat de bedragen die verschuldigd zijn aan de verschil-

lende leveranciers van goederen en diensten waarmee de 

Vennootschap werkt. De schulden tegenover huurders betref-

fen veeleer de bedragen van voorschotten, ontvangen als 

voorschotten voor gezamenlijke lasten die de huurders vooraf 

be talen, en voor betalingen van huren voor latere periodes.

In de rubriek Andere omvat de eerste subrubriek vooral 

de bedragen van schulden met betrekking tot belastingen 
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en voorheffi ngen die de Vennootschap verschuldigd is; de 

tweede subrubriek betreft vooral de schuld met betrekking tot 

het interimdividend dat werd toegekend aan de aandeelhou-

ders van de Vennootschap vóór de kapitaalverhoging van 

juni 2007.

T. Personeelsbeloningen
Het personeel van Befi mmo geniet een pensioenregeling met 

een te bereiken doel. Deze regeling voorziet in de uitbetaling 

van een rustpensioen, berekend op basis van het laatste loon 

en de anciënniteit, en van een overlevingspensioen. Op ver-

zoek van de deelnemer kunnen deze prestaties ook in de vorm 

van een kapitaal worden uitgekeerd.

Deze pensioenregeling wordt gefi nancierd door stortingen in 

het Pensioenfonds Fortis Real Estate OFP alsook door de be-

taling van welbepaalde bijdragen aan een groeps verzekering.

Elk jaar wordt er, in overeenstemming met de IAS 19-norm, 

een actuariële evaluatie uitgevoerd door onafhankelijke actua-

rissen.

De contante waarde van de verplichtingen is als volgt geëvo-

lueerd:

(in duizend €) 2006/2007 2005/2006

VERGELIJKING VAN DE ACTUELE 
OBLIGATIEWAARDE
Contante waarde bij opening 1 316,4 907,1
Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten 159,0 98,9

Rentekosten 67,6 43,6

Werknemersbijdragen 26,1 17,9

Pensioenkosten van verstreken 
diensttijd - -

Bedrijfscombinaties - -

Inperkingen of afwikkelingen - -

Actuariële winst/(verlies) (344,8) 249,0

Betaalde vergoedingen - -

Verplichtingen bij afsluiting
door contante waarde bij afsluiting 1 224,3 1 316,4
Contante waarde van de 
verplichtingen - 
gefi nancierde pensioenregelingen 1 224,3 1 316,4

Contante waarde van de 
verplichtingen - 
niet-gefi nancierde pensioenregelingen - -

De reële waarde van de activa is als volgt geëvolueerd:

(in duizend €) 2006/2007 2005/2006

AANSLUITING VAN DE REËLE 
WAARDE VAN DE 
FONDSBELEGGINGEN
Reële waarde bij opening 1 598,0 1 244,4
Verwacht rendement 104,7 81,1

Actuariële winst/(verlies) (54,1) 54,5

Werkgeversbijdragen 272,0 200,1

Werknemersbijdragen 26,1 17,9

Bedrijfscombinaties - -

Inperkingen of afwikkelingen - -

Betaalde vergoedingen - -

Reële waarde bij afsluiting 1 946,7 1 598,0

De volgende fondsbeleggingen/verplichtingen werden in de 

balans geboekt:

(in duizend €) 2006/2007 2005/2006

VERGELIJKING VAN IN BALANS 
GEBOEKTE BEDRAGEN
Reële waarde van de verplichtingen 1 224,3 1 316,4

Reële waarde van de 
fondsbeleggingen (1 946,7) (1 598,0)

(Overschot)/Tekort (722,4) (281,6)

Niet in de balans opgenomen 
actuariële winst (verlies) - -

Nog niet in de balans opgenomen 
pensioenkosten
van verstreken diensttijd - -

Nog niet geactiveerd bedrag wegens 
limiet fondsbeleggingen 722,4 281,6

In de balans opgenomen 
fondsbeleggingen/verplichtingen - -
In de balans opgenomen 
verplichtingen - -

In de balans opgenomen 
fondsbeleggingen - -
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De totale pensioenkosten die in de resultatenrekening werden 

geboekt, zijn als volgt samen te vatten:

(in duizend €) 2006/2007 2005/2006

TOTALE PENSIOENKOSTEN 
GEBOEKT IN 
RESULTATENREKENING
Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten 159,0 98,9

Rentekosten 67,6 43,6

Verwacht rendement (104,7) (81,1)

Actuariële winst/(verlies) (290,7) 194,5

Effect van limiet 440,8 (55,7)

Pensioenkosten van verstreken 
diensttijd - -

Inperkingen of afwikkelingen - -

Totale pensioenkosten 272,0 200,1

De pensioenkosten zijn ondergebracht in de rubriek algemene 

kosten van de Vennootschap in de IFRS-resultatenrekening.

De reële waarde van de fondsbelegging kan als volgt worden 

uitgesplitst:

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06

REËLE WAARDE VAN DE 
FONDSBELEGGINGEN
Eigen-vermogeninstrumenten 606,3 45,9% 535,5 49,8%

Schuldbewijzen 434,6 32,9% 365,6 34,0%

Vastgoed 44,9 3,4% 38,7 3,6%

Andere 235,1 17,8% 135,5 12,6%

Subtotaal (pensioenfonds) 1 320,9 100,0% 1 075,3 100,0%

Groepsverzekeringen 625,8  522,7  

Totaal 1 946,7  1 598,0  

De historiek van het overschot/tekort van de pensioenregeling en de ervaringsgebonden correcties van de contante waarde van de 

verplichtingen en de reële waarde van de fondsbeleggingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het gedeelte van de actuariële 

winsten (verliezen) dat aan gewijzigde actuariële hypotheses toe te schrijven is) zijn in de onderstaande tabel samengevat:  

(in duizend €) 30.09.07 30.09.06 30.09.05 30.09.04 30.09.03

Contante waarde van de verplichtingen 1 224,3 1 316,4 907,1 718,8 Niet beschikbaar

Reële waarde van de fondsbeleggingen -1 946,7 -1 598,0 -1 244,4 -932,7 Niet beschikbaar

(Overschot)/Tekort (722,4) (281,6) (337,2) (213,9) Niet beschikbaar

Ervaringsaanpassingen die onstaan op   

a) contante waarde van de verplichtingen 78,4 102,2 Niet beschikbaar Niet beschikbaar  

b) reële waarde van de fondsbeleggingen 54,1 (54,5) (46,6) Niet beschikbaar  

De verwachte bijdragen van Befi mmo voor boekjaar 2007/2008 worden geraamd op 283 duizend €.

De fondsbeleggingen omvatten 41 duizend € aan aandelen, 

uitgegeven door Befi mmo. 

Het verwachte rendement wordt berekend door weging van de 

verwachte opbrengspercentages van elke categorie van fonds-

beleggingen. Deze verwachte opbrengstpercentages bedra-

gen 5,5% voor effecten met vaste opbrengst, 8,5% voor de 

aandelen en vastgoedwaarden en 3,5% voor de overige fi nan-

ciële instrumenten.

Het reële rendement op de fondsbeleggingen bedraagt 

50,6 duizend € in 2006/2007 (tegenover 135,6 duizend € voor 

2005/2006). 

De belangrijkste actuariële hypotheses worden als volgt 

samengevat:

30.09.07 30.09.06

Verdisconteringspercentage 5,50% 4,50%

Verwachte salarisstijging 4,00% 4,00%

Verwacht rendement van 
fondsbeleggingen 6,00% 6,00%

Verwachte pensioenstijging 2,00% 2,00%

Sterftetabel MR-5/FR-5 MR-5/FR-5 
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(1)  Dit bedrag stemt overeen met de vergoedingen die effectief tijdens het boekjaar werden 
betaald. Dit bedrag kan worden beïnvloed door variaties in het effectieve personeels-
bestand.

U. Transacties met verbonden partijen
Compensaties van de bestuurders van Befi mmo NV en van de belangrijkste verantwoordelijken van Befi mmo CVA, gedragen door 

Befi mmo CVA.

BOEKJAAR 2006/2007

Naam

Kortetermijn- 
beloningen 
(salarissen,
bonussen)

Vergoedingen 
na uitdiensttreding

(pensioenen,…)

Andere 
langetermijn- 

beloningen
Ontslag- 

vergoedingen

Benoît Godts 26 000   

Gustaaf Buelens 12 050   

Luc Vandewalle 8 750   

Marc Blanpain 20 650   

Marcus Van Heddeghem 13 300   

Gaëtan Piret 18 650   

Philippe Gosse 5 000   

bvba Roude - Jacques Rousseaux 24 900    

Arcade Consult bvba - André Sougné 16 250    

CEO 436 250 62 810  650 000

waarvan variabel 180 000    

Directie(1) 456 350 17 885   

waarvan variabel 54 000    

Totaal belangrijkste verantwoordelijken 1 038 150 80 695 - 650 000

BOEKJAAR 2005/2006

Naam

Kortetermijn- 
beloningen 
(salarissen,
bonussen)

Vergoedingen 
na uitdiensttreding

(pensioenen,…)

Andere 
langetermijn- 

beloningen
Ontslag- 

vergoedingen

Benoît Godts 24 800   

Gustaaf Buelens 16 250   

Luc Vandewalle 3 750   

Marc Blanpain 21 050   

Marcus Van Heddeghem 10 000   

Gaëtan Piret 17 100   

Philippe Gosse 7 500   

bvba Roude - Jacques Rousseaux 11 600    

Arcade Consult bvba - André Sougné 10 000    

CEO 346 909 64 560  650 000

waarvan variabel 112 909    

Directie(1) 386 584 13 113   

waarvan variabel 54 250    

Totaal belangrijkste verantwoordelijken 855 542 77 673 - 650 000

De vergoedingen na uitdiensttreding worden beschreven in de toelichting bij de personeelsbeloningen.

De relaties met de entiteiten van de Fortis-groep worden beschreven in het hoofdstuk over Corporate Governance.
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Verslag van de Commissaris 

Over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 

30 September 2007 gericht tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders

Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van Commissaris dat 

ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende ver-

meldingen en inlichtingen.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van BEFIMMO Comm. VA ("de Vennootschap") en haar 

dochterondernemingen (samen "de groep"), opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans op 30 september 2007, de geconsolideerde winst-en 

verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en een 

overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en toelichtingen. Het geconsolideerde balan-

stotaal bedraagt 1 896 770 (000) € en de geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 91 750 (000) €. 

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoorde-

lijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het 

opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als 

gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van geschikte grondslagen voor fi nanciële verslaggeving, en het 

maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controle-

normen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt 

georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwij-

kingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over 

de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is 

afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de 

bestaande interne controle van de groep met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarre-

kening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effecti-

viteit van de interne controle van de groep te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen voor fi nanciële 

verslaggeving, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de Vennootschap, alsook de voorstelling van de 

geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan 

van de Vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening 

dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de fi nanciële toestand van de groep per 30 sep-

tember 2007, en van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met de Internati-

onal Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften. 

Verslag van de Commissaris

DELOITTE

Bedrijfsrevisoren

Lange Lozanastraat 270

B-2018 Antwerpen

Belgium



93

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van 

aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

>  Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarre-

kening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de 

groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten 

op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties 

vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

>  Zoals vermeld in het jaarverslag van het bestuursorgaan zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 17 december 

2007 voorgesteld worden om de berekeningsmethodiek van de vergoeding van de statutaire zaakvoerder Befi mmo NV te wijzi-

gen.  Deze nieuwe berekening is voor het boekjaar afgelopen op 30 september 2007 reeds geboekt onder voorbehoud van de 

goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Antwerpen, 9 november 2007

De Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door 

Jos Vlaminckx Jurgen Kesselaers

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises BV o.v.v.e. CVBA
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: Louizalaan 240, B-1050 Brussel
BTW BE 0429.053.863 - RPR Brussel - Fortis 230-0046561-21
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Statutaire resultatenrekening (in duizend €)

30.09.07 30.09.06

I. (+) Huurinkomsten 76 599 76 256

III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten -282 -298

NETTO-HUURRESULTAAT 76 318 75 958
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 4 613 4 406

V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 
door de huurder op verhuurde gebouwen 18 478 18 544

VI. (-) Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar 
op huurschade en wederinstaatstelling op het einde van de huur -9 -

VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder 
op verhuurde gebouwen -18 173 -18 290

VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 146 24

VASTGOEDRESULTAAT 81 372 80 642
IX. (-) Technische kosten -6 822 -7 326

X. (-) Commerciële kosten -1 493 -1 203

XI. (-) Kosten en taksen van niet verhuurde goederen -1 504 -673

XII. (-) Beheerkosten vastgoed -1 227 -1 124

XIII. (-) Andere vastgoedkosten -27 -8

(+/-) Vastgoedkosten -11 072 -10 335
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 70 300 70 307
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -7 846 -6 992

XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten -42 -855

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 62 412 62 460
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen - 489

XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 37 908 17 978

OPERATIONEEL RESULTAAT 100 320 80 926
XIX. (+) Financiële opbrengsten 29 701 1 496

XX. (-) Interestkosten -32 805 -14 334

XXI. (-) Andere fi nanciële kosten -7 557 -1 478

(+/-) Financieel resultaat -10 662 -14 316
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 89 658 66 611
XXIII. (-) Vennootschapsbelasting -584 -622

(+/-) Belastingen -584 -622
NETTORESULTAAT  89 074 65 989
TOTAAL GEWOON EN VERWATERD RESULTAAT PER AANDEEL 8,23 6,74

De Commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire rekeningen van Befi mmo CVA.
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Statutaire balans (in duizend €)

ACTIVA 30.09.07 30.09.06

I. Vaste activa 1 756 136 1 080 775
C. Vastgoedbeleggingen 1 130 052 1 078 357

E. Andere materiële vaste activa 327 405

F. Financiële vaste activa 625 757 2 013

II. Vlottende activa 24 625 28 237
B. Financiële vlottende activa 5 358 228

D. Handelsvorderingen 11 802 10 326

E. Belastingsvorderingen en andere vlottende activa 173 139

F. Kas en kasequivalenten 4 293 14 961

G. Overlopende rekeningen 2 999 2 583

TOTAAL ACTIVA 1 780 761 1 109 012

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 30.09.07 30.09.06

EIGEN VERMOGEN 931 899 660 228
A. Kapitaal 186 919 142 295

B. Uitgiftepremies 372 952 161 261

D. Reserves 21 113 21 113

E. Resultaat 346 393 335 558

a. Overgedragen resultaat van vorige boekjaren 287 394 269 569

b. Nettoresultaat van het boekjaar 59 000 65 989

G. Indekkingsinstruments 4 522 -

VERPLICHTINGEN 848 862 448 785
I. Langlopende verplichtingen 84 438 91 418
B. Langlopende fi nanciële schulden 84 438 91 418

a. Kredietinstellingen 82 934 89 916

c. Andere 1 504 1 502

II. Kortlopende verplichtingen 764 424 357 367
B. Kortlopende fi nanciële schulden 696 761 317 385

a. Kredietinstellingen 656 761 317 385

c. Andere 40 000 -

D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 64 593 34 918

E. Andere kortlopende verplichtingen - 1 761

F. Overlopende rekeningen 3 069 3 304

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1 780 761 1 109 012

De Commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire rekeningen van Befi mmo CVA.
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Algemene inlichtingen over 
Befi mmo CVA en haar kapitaal

1. Identifi catie
1.1. Naam
BEFIMMO CVA, vastgoedbevak naar Belgisch recht.

1.2. Maatschappelijke zetel
Waversesteenweg 1945, 1160 Oudergem. 

De zetel kan op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder 

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 30 augustus 1995 opgericht in de 

vorm van een naamloze vennootschap met de maatschappe-

lijke benaming "Woluwe Garden D", bij akte verleden ten over-

staan van Meester Gilberte RAUCQ, notaris te Brussel. De 

vennootschap werd later, op 24 november 1995, getransfor-

meerd tot commanditaire vennootschap op aandelen met de 

maatschappelijke benaming "Befi mmo", bij akte verleden ten 

overstaan van opnieuw Meester Gilberte RAUCQ. De statuten 

werden herhaaldelijk gewijzigd. De recentste gecoördineerde 

statuten zijn beschikbaar op de website van Befi mmo CVA 

(www.befi mmo.be).

1.5. Duur 
BEFIMMO CVA werd opgericht voor onbepaalde duur.

1.6. Register van rechtspersonen
BEFIMMO CVA is ingeschreven in het Register van Rechts-

personen 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 "vast-

goed", 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 gedefi nieerd 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 onroe-

rende goederen, ingeschreven op de lijst voorzien door 

artikel 31 of artikel 129 van voormelde wet van twintig juli 

tweeduizend en vier;

>  de vastgoedcertifi caten voorzien door 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 gedefi nieerd worden door de konink-

lijke besluiten, genomen in uitvoering van de wet van twintig 

juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 

collectief beheer van beleggingsportefeuilles en van toepas-

sing op de collectieve beleggingsinstellingen investerend in 

onroerende goederen.

  BEFIMMO CVA kan echter, ten bijkomende of tijdelijke titel, 

beleggingen uitvoeren in roerende waarden, andere dan die-

gene gedefi nieerd in voorgaande alinea, volgens de modali-

teiten 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 bijko-

mend of tijdelijk karakter rechtvaardigt. Het in bezit houden 

van roerende waarden moet verenigbaar zijn met het nastre-

ven op korte of middellange termijn van het beleggingsbeleid 

zoals hierboven beschreven. Genoemde waarden zullen 

daarbij verhandelbaar moeten zijn op een gereglementeerde, 

regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegan-

kelijke markt. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehou-

den 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 ver-

werven, noodzakelijk voor de onmiddellijke uitvoering van 

haar activiteit.

Zij kan alle nodige maatregelen treffen en alle verrichtingen uit-

voeren, namelijk diegene waarvan sprake in artikel 6 van de 

statuten die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de bevor-
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dering van haar maatschappelijk doel binnen de wettelijke 

bepalingen die dit regelen.

Zij mag belangen nemen, door middel van fusie of ander, in 

elke onderneming met een identiek doel.

Artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen is niet toe-

passelijk krachtens artikel 20, § 4, van de wet van twintig juli 

tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collec-

tief beheer van beleggingsportefeuilles.

1.8. Plaatsen waar de voor het publiek toegankelijke docu-
menten ter inzage liggen

>  De statuten van BEFIMMO CVA en van Befi mmo NV liggen 

ter inzage bij de Griffi e van de Rechtbank van Koophandel 

van Brussel, bij de maatschappelijke zetel en op de website 

internet www.befi mmo.be.

>  De jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale 

Bank van België en liggen ter inzage bij de Griffi e van de 

Rechtbank van Koophandel van Brussel.

>  De jaarrekeningen en de bijbehorende verslagen van 

BEFIMMO CVA, worden elk jaar toegezonden aan de aan-

deelhouders op naam, alsook aan elke andere persoon die 

daarom verzoekt.

>  De besluiten houdende benoeming en ontslag van de leden 

van de Raad van Bestuur van Befi mmo NV worden bekend-

gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

>  De fi nanciële berichten met betrekking tot BEFIMMO CVA 

worden gepubliceerd in de fi nanciële pers en worden 

bezorgd aan Euronext. Ze kunnen ook geraadpleegd wor-

den op de website www.befi mmo.be.

De andere voor het publiek toegankelijke en in het prospectus 

vermelde documenten liggen ter inzage op de maatschappe-

lijke zetel van BEFIMMO CVA.

2. Maatschappelijk kapitaal

2.1. Uitgegeven kapitaal

Per 30 september 2007 bedraagt het maatschappelijk kapitaal 

189 727 025,09 €. Het is belichaamd in 13 058 969 aandelen 

zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort.
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2.2. Toegestaan kapitaal

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 decem-

ber 2007 zal worden voorgesteld om aan de zaakvoerder 

een nieuwe machtiging te geven waardoor hij het kapitaal 

in één of meerdere keren kan verhogen ten belope van 

189 727 025,09 €.

Bij dezelfde voorwaarden is de zaakvoerder gemachtigd con-

verteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.  

Deze machtiging zou worden gegeven voor een duur van vijf 

jaar.  Ze is vernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden gerealiseerd 

door inschrijving in contanten, in natura of door omzetting van 

reservers.

2.3. Wijziging van het kapitaal vanaf 30.09.06

BEDRAG  
(in €)

AANTAL
AANDELEN

Op 30.09.06 142 295 272,45 9 794 227

Op 30.09.07 189 727 025,09 13 058 969

2.4. Structuur van het aandeelhouderschap op 30.09.07

AANGEVERS

AANTAL VERKLAARDE 
STEMRECHTEN OP DE 

DATUM VAN DE 
VERKLARING

DATUM VAN DE 
VERKLARING %

Fortis Insurance Belgium 

en verbonden vennootschappen 2 120 777 10.02.05(1) 16,24

Free fl oat(2) 10 938 192 83,76

(1)  Bevestigd door de verbintenis tot inschrijving, aangegaan tijdens de kapitaalverhoging van 
juni 2007.

(2)  Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. Het betreft 
de aandelen in handen van de aandeelhouders met minder dan 5% van het totale aantal 
aandelen in hun bezit.

3. Identiteit van de oprichter van Befi mmo CVA
BEFIMMO CVA werd opgericht op initiatief van Bernheim-

Comofi  NV (vandaag Fortis Real Estate Holding NV), met maat-

schappelijke zetel te 1210 Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10.
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Fedimmo NV
= Dochtermaatschapij 90%

BEFIMMO 
CVA 

= VastgoedbevakBefimmo NV
= Beherende vennoot zaakvoerder 

Stille vennoten 
= Aandeelhouders

5. Identiteit en kwalifi caties van de 
vastgoedexperts van befi mmo CVA
BEFIMMO CVA doet een beroep op meerdere vastgoedex-

perts, meer bepaald: CB Richard Ellis, Cushman & Wakefi eld, 

Winssinger & Partners en Jones Lang LaSalle.

4. Commanditaire vennootschap op aandelen
BEFIMMO CVA is georganiseerd in de vorm van een comman-

ditaire vennootschap op aandelen ("CVA").

Een CVA bestaat uit twee categorieën van vennoten:

>  de beherende vennoot, wiens naam in de fi rmanaam van de 

vennootschap voorkomt en die onbeperkt aansprakelijk is 

voor de verbintenissen van de vennootschap;

>  de stille vennoten of aandeelhouders, die slechts tot het 

beloop van hun inbreng en zonder hoofdelijkheid aansprake-

lijk zijn.

Het beheer van een CVA wordt overigens verzorgd door één of 

meer zaakvoerders.

In het geval van BEFIMMO CVA is Befi mmo NV de beherende 

vennoot die ook de functies van enig statutair zaakvoerder 

verzorgt.

Befi mmo NV wordt gecontroleerd door Fortis Real Estate 

Asset Management.

Befi mmo CVA beschikt over 90% van de aandelen van NV 

Fedimmo.

Het betreft maatschappijen van vastgoedexperts met een uit-

stekende marktkennis die een internationale faam genieten.
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Statuten van Befi mmo CVA

"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

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

Uitreksel uit de gecoördineerde statuten 
op 7 juni 2007 
(De volledige gecoördineerde statuten van Befimmo Comm.VA zijn beschikbaar 

op de griffe van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, op de maatschap-

pelijke zetel van Befimmo alsook op de website www.befimmo.be)

Artikel twee: Beherende vennoten - aandeelhouders
De vennootschap is samengesteld uit twee categorieën van vennoten:

1. de naamloze vennootschap "BEFIMMO", beherende vennoot waarvan de 

benaming in de 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 over-

eenkomstig het artikel 15 van de statuten.

 Elke wijziging van de beherende vennoot brengt de wijziging mee van de 

maatschappelijke 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 vennoot-

schap vertegenwoordigt.

Artikel zes: Verdelingsregels van de beleggingen
1. De activa van de vennootschap worden belegd in vastgoed gedefinieerd in 

het artikel 2, 4° van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd 

vijfennegentig.

 Ten einde een adequate verdeling te verzekeren van de investeringsrisico’s, 

wor-den de onroerende beleggingen in hoofdzaak verdeeld in drie types 

investeringen:

 -  kantoorgebouwen met een grote flexibiliteit, lage onderhoudskosten en 

beschikkend over een groot aantal parkeerplaatsen.

 - gestructureerde handelsgebouwen zoals "shopping centers".

 - semi-industriële gebouwen zoals kantoren en opslagplaatsen.

 De onroerende goederen mogen in Europa gelegen zijn.

2. De beleggingen in roerende waarden, anderen dan de hierboven vermelde 

onroerende goederen, worden uitgevoerd overeenkomstig de criteria gede-

finieerd 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 

opgenomen begrenzingen berekend op basis van activa die niet belegd zijn 

in vastgoed.

 De vennootschap mag geen andere roerende waarden in bezit houden 

dan onroe-rende goederen, tenzij ze onderworpen zijn aan onderhandelin-

gen op een gereglemen-teerde 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 vennoot-

schap niet overschrijdt.

4. De vennootschap kan, ten bijkomende titel, één of meerdere gebouwen in 

leasing geven, met of zonder aankoopoptie.

Artikel acht: Kapitaal
Het kapitaal wordt vastgesteld op honderd negenentachtig miljoen zevenhon-

derd zevenentwintig duizend vijfentwintig euro negen cent (189 727 025,09 €).

Het wordt vertegenwoordigd door dertien miljoen achtenvijftig duizend negen-

honderd negenenzestig (13 058 969) aandelen zonder aanduiding van nominale 

waarde genummerd van 1 tot 13 058 969 die elk één evenredig deel  van het 

kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.

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 meer-

dere keren, ten belope van honderd tweeënveertig miljoen tweehonderd 

vijfennegentigduizend tweehonderd 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 twee-

duizend en vijf.

Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen uitgevoerd worden door inschrijving in 

speciën, 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 betref-

fende de vastgoed Bevaks en huidige statuten.

In voorkomend geval, zullen de uitgiftepremies, in het geval van een kapitaal-

verhoging waartoe de zaakvoerder beslist heeft, na eventuele aanrekening der 
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kosten, door de zaakvoerder op een onbeschikbare rekening geplaatst moeten 

worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitma-

ken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met 

een beslissing van de Algemene Vergadering beslissend binnen de voorwaarden 

vereist door artikel 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 

beslissing van de zaakvoerder binnen het kader van het toegestaan kapitaal. 

Het is de vennootschap evenwel verboden rechtstreeks of onrechtstreeks op 

haar eigen kapitaalverhoging in te tekenen.

2. In geval van openbare uitgifte van aandelen van de vennootschap, zal deze 

moeten handelen overeenkomstig de regels voorgeschreven in artikel 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 vijfen-

negentig met betrekking tot de Vastgoed-bevaks.

3. Bij elke kapitaalverhoging, stelt de zaakvoerder de koers en de uitgiftevoor-

waarden 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 aan-

tal van hun effecten op de dag van de uitgifte.

Overeenkomstig artikel 11 §1 van het Koninklijk Besluit van tien april negen-

tienhonderd vijfennegentig betreffende de Vastgoed-bevaks, kan niet worden 

afgeweken van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

Artikel twaalf: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de regels 

voorzien in 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 ge-

durende dertig dagen voorafgaand aan de inbreng;

3° Het in 1° bedoelde verslag moet tevens de weerslag vermelden van de 

voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders, in het 

bijzonder wat hun aandeel in de winst en in het kapitaal betreft.

Artikel dertien: Wederinkoop van eigen aandelen
1. De vennootschap kan haar eigen in speciën volledig volstorte aandelen 

verwerven en in pand houden krachtens de beslissing van de Algemene 

Vergadering beraadslagend overeenkomstig 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 

bekendmakingsdatum van de notulen van de Algemene Vergadering van 

dertien december tweeduizend en vijf en is voor een gelijke periode hernieuw-

baar.

3. De voorwaarden voor de vervreemding van effecten verworven door de ven-

nootschap worden naargelang het geval vastgesteld overeenkomstig het 

artikel 622 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, door de Algemene 

Vergadering of door de zaakvoerder.

Artikel veertien: Vorm
De aandelen zijn aan toonder of op naam, ze zijn allen volledig volstort en zonder 

aanduiding van nominale waarde.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door de zaakvoerder. Deze 

handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden. 

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaan-

delen 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 omrui-

ling 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 effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij ver-

tegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam en 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.

Artikel vijftien: Zaakvoering
De vennootschap wordt, binnen het exclusieve belang van de aandeelhouders, 

bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die beherende vennoten moeten 

zijn, aangeduid in huidige statuten.

Artikel zestien: Zaakvoering uitgeoefend door een 
rechtspersoon
De zaakvoerder van de vennootschap is een rechtspersoon; indien het om 

een naamloze vennootschap gaat, handelt hij door zijn raad van bestuur en, in 

voorkomend geval, haar afgevaardigde(n) voor het dagelijks bestuur, in functie 

van de aard van de handelingen uit te voeren in huidige vennootschap. De 

leden van de organen van de zaakvoerende rechtspersoon en met name indien 

het een naamloze vennootschap betreft, haar bestuurders en afgevaardigden 

voor het dagelijks bestuur, zijn ten persoonlijke titel noch zaakvoerder noch 

afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, noch beherende vennoot van huidige 

vennootschap.

Artikel zeventien: Interne organisatie en hoedanigheid 
van de leden van de organen van de zaakvoerder
De zaakvoerder moet op een zulkdanige wijze georganiseerd worden dat in de 

schoot van zijn raad van bestuur minstens twee fysische personen op een col-

legiale wijze het toezicht uitoefenen op haar afgevaardigde(n) voor het dagelijks 

bestuur voor wat de handelingen betreft die de vennootschap aanbelangen.



103

De leden van de organen van bestuur en van het dagelijks bestuur van de zaak-

voerder, moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid, ervaring en autono-

mie, 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 vennoot-

schap 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 be-

treffende 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 maat-

regelen; 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 tweeduizend 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 oproe-

pen met als agenda de vaststelling 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 dage-

lijks 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 bijeenge-

roepen 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 vennoot-

schap niet ontbonden, zelfs indien het gaat om de enige zaakvoerder. Deze 

zaakvoerder wordt door de Algemene Vergadering vervangen, beraadslagend 

zoals voor statutenwijziging, door oproeping door de andere zaakvoerders of 

door de commissarissen.

De zaakvoerder wordt door gezegde vergadering verkozen op een lijst waarop 

minstens twee kandidaten voorgesteld worden door de promotor(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 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 recht-

streeks 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 

jaarrekeningen.

3. Deze bezoldiging is gelijk aan twee honderdste (2/100ste) van een referentie-

winst overeenkomende, indien er een winst verwezenlijkt werd, met honderd 

achtenne-gentigsten (100/98sten) van de winst van het boekjaar vóór belastin-

gen en na verrekening van deze bezoldiging op het betreffend maatschappe-

lijk boekjaar, op een zulkdanige wijze dat na verrekening van de bezoldiging in 

de lasten van de vennootschap de bezoldiging met betrekking tot het boek-

jaar 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 verschul-

digd, 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 tweeëntwintig: Machten van de zaakvoerder
1. De zaakvoerder van de BEVAK heeft alle machten om alle handelingen te 

verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn van de verwezenlijking van het maat-

schappelijk 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 bepa-

ling 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 

voorkomend geval, elke wijziging aan de lijst van deskundigen zoals bedoeld 

in artikel 5, § 1, 8° van gezegd Koninklijk Besluit voor aan de Commissie voor 

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 

negentienhonderd vijfennegentig voor aan de Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen.

 De zaakvoerder stelt de bewaarder op de hoogte van elke vastgoedver-

richting van de vennootschap overeenkomstig het artikel 13, § 2 van het 

Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig.

3. De zaakvoerder kan aan elke lasthebber elke bijzondere macht verlenen, 

beperkt tot bepaalde handelingen of aan een reeks van welbepaalde han-

delingen, met uitzondering van het dagelijks bestuur en van de machten die 

hem zijn voorbehouden door 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.
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Artikel drieentwintig: Vertegenwoordiging van de 
vennootschap
1. De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarbij een 

openbaar ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd door de 

zaakvoerder, volgens de wettelijke en statutaire regels over de vertegenwoor-

diging van deze zaakvoerder – rechtspersoon.

2. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lastheb-

bers 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 vertegenwoordiger moet zijn.

Artikel vijfentwintig: Controle
1. De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regel-

matigheid van de verrichtingen, vast te stellen in de jaarrekeningen, moet 

toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen, lid/leden van het 

Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

 Deze commissaris(sen) is/zijn benoemd door de Algemene Vergadering voor 

een hernieuwbare termijn van drie jaar, en kunnen slechts herroepen worden 

voor wettige redenen, eventueel onder straffe van schadevergoeding.

 De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast, alsook hun 

bezoldigingen.

 Deze commissaris(sen) controleert/controleren en certifieert/certifiëren de 

boekhoudkundige gegevens vermeld in de jaarrekening van de vennootschap 

en bevestigt/bevestigen in voorkomend geval alle over te dragen informatie 

overeenkomstig 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 toe-

passing op de vennootschap met het statuut van een investeringsmaat-

schappij 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 documen-

ten van de vennootschap.

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 

december 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 eerst-

volgende werkdag.

De vergadering kan buitengewoon worden samengeroepen telkens het belang 

van de vennootschap het vereist. 

Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die één/

vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarlijkse vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of 

op een plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangeduid in de bijeen-

roeping.

De buitengewone 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 commis-

sarissen.

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 zaak-

voerder 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 ver-

tegenwoordigen 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 vertegenwoor-

digd 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 pand-

houdende schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich respectie-

velijk 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 drieëndertig: Stemrecht van de aandeelhouders
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. In geval van verkrijging of inpandname van de eigen aandelen door de ven-

nootschap, wordt het stemrecht van deze effecten opgeschort.

3. De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam, tenzij 

de Algemene Vergadering, met meerderheid van stemmen, er anders over 

beslist.

Artikel vierendertig: Beraadslagingen van de Algemene 
Vergadering - Stemrecht
1. Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet 

op de agenda voorkomen, behalve indien alle aandeelhouders en 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 wijzigin-

gen aan de statuten, zijn slechts geldig genomen met de toestemming van 

elkeen der zaakvoerders.
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Voornaamste statutenwijzigingen 
die ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering die 
plaatsvindt op 17 december 2007 
Artikel 9: Toegestane kapitaal
- Voorstel tot vervanging van de machtiging gegeven aan de statutaire zaak-

voerder om het maatschappelijke kapitaal te verhogen overeenkomstig artikel 

603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen door een nieuwe 

machtiging (geldig voor een termijn van 5 jaar) om het maatschappelijk kapi-

taal te verhogen, in één of meerdere malen, op de data, onder de voorwaar-

den en de modaliteiten die de zaakvoerder zal vaststellen, ten belope van een 

bedrag dat maximum gelijk is aan het geplaatste kapitaal (hetzij ten belope 

van 189 727 025,09 €).

- Voorstel om te preciseren dat de kapitaalverhogingen aanleiding kunnen 

geven tot de uitgifte van aandelen met stemrecht en dat zij eveneens kunnen 

plaatsgrijpen door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoe-

fening van inschrijvingrechten – al dan niet verbonden aan een effect – die 

aanleiding kunnen geven tot de creatie van aandelen met stemrecht. 

Artikel 13: Wederinkoop van eigen aandelen
- Voorstel tot hernieuwing voor een periode van 3 jaar van de machtiging ver-

leend aan de statutaire zaakvoerder om eigen aandelen aan te kopen en te 

vervreemden, indien deze verkrijging of deze vervreemding noodzakelijk is ter 

voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap.

- Voorstel om een nieuw punt 4 toe te voegen, teneinde dit artikel in over-

eenstemming te brengen met de machtigingen gegeven aan de zaakvoer-

der inzake de vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig artikel 

622,§2,alinea 2,1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14: Vorm van aandelen
Voorstel om dit artikel te wijzigingen ten gevolge van de nieuwe wetgeving inzake 

de afschaffing van aandelen aan toonder. 

Artikel 17: Interne organisatie en hoedanigheid van de 
leden van de organen van de zaakvoerder
Voorstel om te verwijzen naar de effectieve leiding van de vennootschap in de 

zin van artikel 38 van de wet van 20 juli 2004.

Artikel 21: Vergoeding van de zaakvoerder
Voorstel om de berekeningswijze van de vergoeding van de zaakvoerder te 

wijzigen op basis van de IFRS-normen met behoud van de neutraliteit van de 

boekhoudkundige normen.

Artikel 29: Toelating tot de vergadering
Voorstel om de toelating tot Algemene Vergadering uit te breiden naar houders 

van gedematerialiseerde aandelen al preciserend aan welke toelatingsformalitei-

ten zij dienen te voldoen.

Artikel 36: Maatschappelijke geschriften
Voorstel om toe te voegen dat de kosten die door de vennootschap gedragen 

kunnen worden omvatten "de  kosten opgesomd in het prospectus waarvan 

sprake in artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995".

3. Elk ontwerp tot wijziging aan de statuten moet vooraf aan de Commissie voor 

het Bank-, Financie- en Assurantiewezen voorgelegd worden, overeenkom-

stig 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 beslis-

sing genomen wat ook het aantal aanwezige effecten op de vergadering is, 

met meerderheid van stemmen.

Artikel zesendertig: Maatschappelijke geschriften
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig sep-

tember.

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 vijfennegentig 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 vastgoedverrichtingen en de beleggingsverrichtingen, de 

bezoldiging van de zaakvoerder en de kosten waarvan sprake in artikel 21 van 

de statuten, de kosten van technisch beheer, toezicht, onderhoud, en andere 

van de onroerende goederen van de vennootschap, de 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 

verslagen 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 vennoot-

schap overgaat tot de uitgifte van aandelen of de wederinkoop van deze anders 

dan op de beurs.

Artikel achtendertig: Voorschotten op dividenden
1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aan-

geduid 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 betalings-datum van deze voorschotten vast.

2. De dividenden van effecten op naam en de niet opgeëiste tantièmes verjaren 

na vijf jaar vanaf hun eisbaarheid.

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 gemeenschappe-

lijke 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 cashfl ow 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 specifi eke regeling waarvan de meest markante bepalin-

gen de volgende zijn:

>  De vorm aannemen van een naamloze vennootschap of een 

commanditaire vennootschap op aandelen.

>  Beursnotering.

>  Een schuldenlast beperkt tot 65% van de totale activa in 

marktwaarde.

De vastgoedbevak

>  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 vermo-

gen in één vastgoedcomplex.

>  Een vrijstelling van vennootschapsbelasting op voorwaarde 

dat de resultaten voor 80% worden uitgekeerd.

>  Een bevrijdende roerende voorheffi ng 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 onder-

worpen aan een belasting van 16,995% op de latente meer-

waarden en belastingvrije reserves (16,5% verhoogd met 3% 

als bijkomende crisisbijdrage).
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Bijlage: geconsolideerde portefeuille van Befi mmo

(1) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 september 2007.

OPBRENGSTEIGENDOMMEN (op 30.09.07)
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JAAR VAN

RENOVATIE

VERHUUR-
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VLAKTE

(m²) 
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DUUR 
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CONTRACTEN 
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LOPENDE
HUREN
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BEZETTINGS-
GRAAD

 (%)

KANTOREN

Brussel stadscentrum
Brederode 1 

1990/2001  25 213 14  3 277 2,8%  3 320 100,0%Brederode-, Naamse- en Theresianenstraat te 1000 Brussel

Brederode 2
in renovatie  7 592 -  1 063 0,1%  118 6,8%Brederode- en Naamsestraat te 1000 Brussel

Central Gate
1997/2000  30 675 3/6/9  3 549 3,2%  3 705 86,6%Ravensteinstraat 50-70 / Cantersteen 39-55 te 1000 Brussel

Keizer
1997/2004  5 953 9  926 0,8%  927 100,0%Keizerslaan 11 te 1000 Brussel

Uitbreiding Justitie
in renovatie  18 795 20,5  2 914 3,4%  3 982 100,0%Vierarmenstraat 13 te 1000 Brussel

Voorlopig Bewind
1973/2005  2 836 21  406 0,5%  536 100,0%Voorlopig Bewindstraat 15 te 1000 Brussel

Keizerin
1997/2000  17 070 9  2 627 2,3%  2 659 100,0%Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel

Lambermont
1850/2000  1 788 21  225 0,3%  297 100,0%Lambermontstraat 2 te 1000 Brussel

Pacheco
1976  5 481 15  412 0,5%  543 100,0%Pachecolaan 32 te 1000 Brussel

Poelaert
2001  14 146 18  3 013 2,6%  3 025 100,0%Poelaertplein 2-4 te 1000 Brussel

 129 549  18 412 16,3%  19 112 89,7%

Brussel Leopoldwijk
Kunst

1920/2005  16 793 21  2 721 3,1%  3 585 100,0%Kunststraat 28/30, Handelstraat 96/112 te 1000 Brussel

Froissart
1980  2 581 1,21  304 0,3%  402 100,0%Froissartstraat 95 te 1000 Brussel

Guimard
1997  5 357 3/6/9  1 138 1,0%  1 153 100,0%Guimardstraat 9, Handelstraat 87-91 te 1040 Brussel

Jozef II
1994  12 831 27  3 663 3,1%  3 678 100,0%Jozef II-straat 27 te 1000 Brussel

Schuman 3
2001  5 487 9  1 405 1,3%  1 473 100,0%Schumanplein 2-4a, Froissartstraat 141a-143 te 1040 Brussel

Schuman 11
2004  5 176 3/6/9  1 147 1,2%  1 384 92,7%Schumanplein 11 te 1040 Brussel

Wetenschap
1959/1999  4 921 3,25  415 0,5%  547 100,0%Wetenschapstraat 8 te 1000 Brussel

View Building
2001  11 106 3/6/9  2 007 1,7%  2 022 100,0%Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel

Wiertz
1996  10 857 3/6/9  2 798 2,4%  2 822 99,6%Wiertzstraat 30-50 te 1050 Brussel

 75 109  15 598 14,6%  17 067 99,3%
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OPBRENGSTEIGENDOMMEN (op 30.09.07)
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KANTOREN (vervolg)

Brussel ruimte Noord
Noord Building

1989  42 726 25/27  7 750 6,6%  7 694 100,0%Koning Albert II-laan 156/1 te 1000 Brussel

World Trade Center - Toren 2(2)

in renovatie  66 326 9  10 926 10,3%  12 084 97,3%Koning Albert II-laan 30 te 1000 Brussel

World Trade Center - Toren 3
1981  75 800 21  6 677 7,5%  8 791 100,0%Koning Albert II-laan 30 te 1000 Brussel

 184 852 25 353 24,4%  28 568 98,8%

Brussel gedecentraliseerd
Eudore Devroye

1996  1 576 6/9  289 0,2%  292 100,0%Pater Eudore Devroyestraat 245 te 1150 Brussel

Goemaere
1988/1998  6 966 3/6/9  935 1,1%  1 244 99,9%Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel

Terhulpsesteenweg 177
1970  1 462 6  179 0,2%  180 72,7%Terhulpsesteenweg 177 te 1170 Brussel

Jean Dubrucq
1991  7 744 9  815 0,7%  822 100,0%Jean Dubrucqlaan 175 b 1 te 1080 Brussel

La Plaine
1995  15 933 12/18  3 390 2,9%  3 406 100,0%Generaal Jacqueslaan 263G te 1050 Brussel

Triomf I
1998  11 498 6/9  2 499 2,0%  2 382 100,0%Arnaud Fraiteurlaan 15-23 te 1050 Brussel

Triomf II
1998  9 257 6/9  1 310 1,1%  1 322 99,9%Arnaud Fraiteurlaan 15-23 te 1050 Brussel

Triomf III
1993  6 974 3/6/9  555 0,7%  873 77,7%Arnaud Fraiteurlaan 25-27 te 1050 Brussel

 61 410  9 972 9,0%  10 520 97,1%

Brusselse Rand
Eagle Building

2000  8 712 6/9  928 0,7%  837 79,1%Kouterveldstraat 20 te 1831 Diegem

Fountain Plaza
1991  16 690 3/6/9  1 335 1,8%  2 143 92,5%Belgicastraat 1/3/5/7 te 1930 Zaventem

Ikaros Business Park (fasen I tot V)
1990 tot 2007  42 781 3/6/9  4 346 4,2%  4 934 81,2%Ikaroslaan te 1930 Zaventem

Media
1999  18 651 3/6/9  2 928 2,6%  3 075 98,7%Medialaan 50 te 1800 Vilvoorde

Ocean House
1997  4 693 6/9  713 0,6%  721 100,0%Belgicastraat 17 te 1930 Zaventem

Planet II
1988  10 277 3/6/9  655 0,6%  716 62,8%Leuvensesteenweg 542 te 1930 Zaventem

Waterloo Offi ce Park
1992  2 005 3/6/9  225 0,2%  265 84,0%Gebouw A, Drève de Richelle 161 te 1410 Waterloo

Woluwe Garden B
1997  7 673 3/6/9  1 297 1,1%  1 288 91,4%Woluwelaan 28 te 1932 Zaventem

Woluwe Garden D
1994  7 673 3/6/9  637 0,4%  421 32,8%Woluwelaan 24 te 1932 Zaventem

 119 155  13 064 12,3%  14 400 82,6%
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(1) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 september 2007.
(2)  In Toren 2 van het World Trade Center is een verdieping van 1 500 m² geïntegreerd van Toren 1 van 

datzelfde gebouw waarvan Befi mmo volledig eigenaar is.
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Wallonië
Ath - Place des Capucins 1 1995  4 055 18  363 0,4%  479 100,0%

Binche - Rue de la Régence 31 1960  2 480 9  116 0,1%  153 100,0%

Braine-L'Alleud - Rue Pierre Flamand 64 1977  2 175 21  133 0,1%  175 100,0%

Chênée - Rue Large 59 1983  1 276 6  56 0,1%  74 100,0%

Eupen - Vervierserstrasse 8 1989  2 240 15  185 0,2%  244 100,0%

La Louvière - Rue Ernest Boucqueau 15 1997  6 116 18  547 0,6%  721 100,0%

Liège - Avenue Emile Digneffe 24 1953  2 358 6  116 0,1%  153 100,0%

Liège - Rue Paradis 1 1987  38 945 6  2 658 3,0%  3 494 100,0%

Liège - Rue Rennequin-Sualem 28 1968  2 991 6  140 0,2%  185 100,0%

Malmedy - Rue Joseph Werson 2 2000  2 757 21  219 0,2%  288 100,0%

Marche-en-Famenne - Avenue du Monument 25 1988  4 070 18  329 0,4%  434 100,0%

Mons 1 - Rue Joncquois 118 2002  7 851 18  1 146 0,9%  1 070 100,0%

Mons 2 - Digue des Peupliers 71 1976  7 268 9  1 149 0,9%  1 061 100,0%

Namur - Rue Henri Lemaître 3 1925  990 9  46 0,1%  60 100,0%

Namur - Rue Pépin 5 1965  1 130 9  93 0,1%  123 100,0%

Namur - Rue Pépin 31 1900  1 018 9  48 0,1%  64 100,0%

Namur - Rue Pépin 22 1900  877 9  39 0,0%  51 100,0%

Namur - Avenue de Stassart 9 1900  1 939 9  127 0,1%  168 100,0%

Saint-Vith - Klosterstrasse 32 1988  2 956 18  229 0,3%  301 100,0%

Seraing - Rue Haute 67 1971  2 109 15  102 0,1%  135 100,0%

 95 601  7 841 8,1%  9 431 100,0%

Vlaanderen
Antwerpen - Frankrijklei 73 1973  5 243 3  312 0,3%  407 100,0%

Antwerpen - Kattendijkdok - Oostkaai 22 1978  12 167 3  509 0,6%  664 100,0%

Antwerpen - Tabaksvest 50 1992  2 399 3  92 0,1%  122 100,0%

Bilzen - Brugstraat 2 1995  1 318 18  122 0,1%  161 100,0%

Brugge - Boninvest 1 1996  2 690 21  130 0,1%  171 100,0%

Brugge - Langerei 7 1974  3 428 3  262 0,3%  345 100,0%

Deinze - Brielstraat 25 1988  3 167 15  234 0,3%  308 100,0%

Dendermonde - Sint-Rochusstraat 63 1987  6 453 21  555 0,6%  732 100,0%

Diest - Koning Albertstraat 12 1995  2 869 21  261 0,3%  345 100,0%

Diksmuide - Woumenweg 49 1979  2 207 21  157 0,2%  207 100,0%

Eeklo - Raamstraat 18 1993  3 155 15  253 0,3%  333 100,0%

Haacht - Remi van de Sandelaan 1 1985  2 170 18  176 0,2%  231 100,0%

Halle - Zuster Bernardastraat 32 1985  7 440 18  657 0,7%  862 100,0%

Harelbeke - Kortrijksestraat 2 1990/2006  1 973 9  152 0,2%  200 100,0%

Herentals - Belgielaan 29 1987  3 296 18  283 0,3%  373 100,0%

Ieper - Arsenaalstraat 4 1994  4 623 18  402 0,5%  529 100,0%

Izegem - Kasteelstraat 15 1981  2 910 9  199 0,2%  263 100,0%
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Vlaanderen (vervolg)

Knokke-Heist - Majoor Vandammestraat 4 1979  2 696 21  224 0,3%  295 100,0%

Kortrijk - Bloemistenstraat 23 1995  11 505 18  975 1,1%  1 278 100,0%

Kortrijk - Ijzerkaai 26 1992  1 813 9  138 0,2%  182 100,0%

Lokeren - Grote Kaai 20 2005  1 938 21  175 0,2%  231 100,0%

Menen - Grote Markt 10 1988  3 273 9  250 0,3%  330 100,0%

Nieuwpoort - Juul Filliaertweg 41 1982  2 868 15  227 0,3%  299 100,0%

Ninove - Bevrijdingslaan 7 1981  2 683 9  205 0,2%  271 100,0%

Oudenaarde - Marlboroughlaan 4 1963  4 701 21  236 0,3%  311 100,0%

Roeselare - Rondekomstraat 30 1987/2003  6 795 21  472 0,5%  622 100,0%

Sint-Niklaas - Driekoningenstraat 4 1992  6 987 18  583 0,7%  768 100,0%

Sint-Truiden - Abdijstraat 6 1984  3 932 15  271 0,3%  357 100,0%

Tervuren - Leuvensesteenweg 17 1980  20 408 15  816 0,9%  1 067 100,0%

Tielt - Tramstraat 48 1982  4 180 15  310 0,3%  409 100,0%

Tienen - Goossensvest 3 1985  6 390 15  495 0,6%  653 100,0%

Tongeren - Verbindingstraat 26 2002  7 482 21  752 0,8%  990 100,0%

Torhout - Burg 28 1973  1 720 18  119 0,1%  157 100,0%

Torhout - Elisabethlaan 27 1985  1 284 9  101 0,1%  133 100,0%

Vilvoorde - Groenstraat 51 1995  5 992 21  565 0,6%  744 100,0%

 164 155  11 670 13,1%  15 350 100,0%

TOTAAL KANTOREN  829 831  101 910 97,8%  114 448 95,0%
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OPBRENGSTEIGENDOMMEN (op 30.09.07)

(1) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 september 2007.

98   I   ALGEMENE INLICHTINGEN   I   98   I   IDENTIFICATIE   I   99   I   MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL   I   99   I   IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER VAN BEFIMMO CVA   I   100   I   COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP 

AANDELEN   I   100   I   IDENTITEIT EN KWALIFICATIES VAN DE EXPERTS   I   101   I   STATUTEN VAN BEFIMMO CVA   I   101   I   UITREKSEL UIT DE GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP 7 JUNI 2007   I   105   I   VOORNAAMSTE 

STATUTENWIJZIGINGEN DIE TER GOEDKEURING WORDEN VOORGELEGD AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING   I   106   I   DE VASTGOEDBEVAK   I   107   I   BIJLAGE: GECONSOLIDEERDE PORTEFEUILLE VAN BEFIMMO

BOUWJAAR/
JAAR VAN

RENOVATIE

VERHUUR-
BARE

OPPER-
VLAKTE

(m²) 

INITIËLE
DUUR 

VAN DE
CONTRACTEN 

(jaren)

OPGEVRAAG-
DE HUREN

TIJDENS HET
BOEKJAAR
(duizend €) 

AANDEEL
PORTE-

FEUILLE(1) 
(%)

LOPENDE
HUREN

(duizend €)

BEZETTINGS-
GRAAD

 (%)

ANDERE

SEMI-INDUSTRIEEL

Brussel gedecentraliseerd
Anderlecht I - Industrielaan 101-113 te 1070 Anderlecht 1976  7 797 3/6/9  345 0,3%  355 100,0%

Anderlecht II - Bollinckxstraat 26-32 te 1070 Anderlecht 1980  8 100 3/6/9  592 0,5%  598 100,0%

 15 897 937 0,8%  953 100,0%

Brusselse Rand
Green Hill - Hoge Wei en Hermesstraat te 1930 Zaventem 1986  7 218 3/6/9  155 0,3%  371 89,4%

 7 218 155 0,3%  371 89,4%

Vlaanderen
Kontich 1 - Prins Boudewijnlaan 9 te 2550 Kontich 1983  18 452 3/6/9  623 0,6%  741 98,8%

Kontich 2 - Prins Boudewijnlaan 17 te 2550 Kontich 1990  8 072 3/6/9  382 0,4%  416 93,7%

 26 524 1 005 1,0%  1 157 96,9%

TOTAAL SEMI-INDUSTRIEEL  49 639 2 097 2,2%  2 481 96,9%

ONDERGROND EN RECHTEN OM TE BOUWEN
World Trade Center - Toren 4

- - - - -  - -Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

Ikaros Business Park - Fase V
2007 - - - -  55 -[Gebouwen O & P] te 1930 Zaventem

Tocopro
- - - - -  - -Louizalaan 233 te 1050 Brussel

TOTAAL ONDERGROND EN RECHTEN OM TE BOUWEN -  - - 55 -

TOTAAL BEFIMMO 879 470  104 007 100,0%  116 984 95,1%



Concept, realisatie en fotozetwerk: CHRIS - Communication Agency

Foto’s: Jean-Michel Byl, Nicolas Schul

Fotogravure en drukwerk: SNEL GRAFICS

Ce rapport annuel est également disponible en français.

This annual report is also available in English.
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