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Identiteit & Strategie 
Profiel

1,9  miljard €
De waarde van de portefeuille 
van kantoren van Befimmo.

31mensen
Het team van Befimmo vormt een 
primordiaal element in de goede 
uitwerking van deze strategie.  
De implicatie van iedereen betekent een 
sleutelfactor in het succes.

Befimmo is een Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch 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 koninklijke besluiten 
van 10 april 1995, 10 juni 2001 en 21 juni 2006.
Befimmo werd in 1995 “vanuit het niets” opgericht. Ze beschikt momenteel over een portefeuille  
van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen met een waarde van 1,9 miljard € bij een beurskapitalisatie van meer 
dan 930 miljoen € op 30 september 2008.
Als professioneel vastgoedeigenaar hanteert Befimmo een op de aandeelhouders gerichte strategie  
die wordt bezield door de optimalisering van haar cashflow op lange termijn en de creatie van meerwaarde  
uit vastgoed. 
Befimmo schenkt in haar activiteit prioritaire aandacht aan de volgende elementen:

haar klanten 
  de vastgoedgebruikers, want zonder hun 

huurgeld is niets mogelijk. Befimmo waakt over 
de duurzaamheid van haar cashflow en tracht de 
best mogelijke bezettingsgraad te handhaven 
door uitdieping van de vertrouwensrelatie 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 aandeel te genereren;

het oordeelkundige karakter  
van desinvesteringen 
  die passen in een beleid van anticipatie op cycli, 

arbitrage van de portefeuille, of 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 

financieringskosten te beperken en haar resultaat 
te beschermen tegen een stijging van de 
rentevoeten boven bepaalde drempels, en dit 
met een horizon van drie tot vijf jaar;

de ontwikkeling en de motivatie 
van haar eigen team
  op 30 september 2008 gaat het om 31 mensen 

die zich maximaal inzetten voor hun bedrijf.



Creating value in real estate

08

Jaarverslag 2008

B
efim

m
o

 Jaarverslag
 2008

BEFIMMO Comm.V.A. 
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Maatschappelijke zetel 
Waversesteenweg 1945, 1160 Brussel 
Register van de Rechtspersonen (RPR): 0 455 835 167 
Tel.: +32 2 679 38 60 - Fax: +32 2 679 38 66 
e-mail: contact@befimmo.be - www.befimmo.be

Foto Cover: Gebouw Meir 48 gelegen te Antwerpen.

Identiteit & Strategie 
Profiel

1,9  miljard €
De waarde van de portefeuille 
van kantoren van Befimmo.

31mensen
Het team van Befimmo vormt een 
primordiaal element in de goede 
uitwerking van deze strategie.  
De implicatie van iedereen betekent een 
sleutelfactor in het succes.

Befimmo is een Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch 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 koninklijke besluiten 
van 10 april 1995, 10 juni 2001 en 21 juni 2006.
Befimmo werd in 1995 “vanuit het niets” opgericht. Ze beschikt momenteel over een portefeuille  
van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen met een waarde van 1,9 miljard € bij een beurskapitalisatie van meer 
dan 930 miljoen € op 30 september 2008.
Als professioneel vastgoedeigenaar hanteert Befimmo een op de aandeelhouders gerichte strategie  
die wordt bezield door de optimalisering van haar cashflow op lange termijn en de creatie van meerwaarde  
uit vastgoed. 
Befimmo schenkt in haar activiteit prioritaire aandacht aan de volgende elementen:

haar klanten 
  de vastgoedgebruikers, want zonder hun 

huurgeld is niets mogelijk. Befimmo waakt over 
de duurzaamheid van haar cashflow en tracht de 
best mogelijke bezettingsgraad te handhaven 
door uitdieping van de vertrouwensrelatie 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 aandeel te genereren;

het oordeelkundige karakter  
van desinvesteringen 
  die passen in een beleid van anticipatie op cycli, 

arbitrage van de portefeuille, of 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 

financieringskosten te beperken en haar resultaat 
te beschermen tegen een stijging van de 
rentevoeten boven bepaalde drempels, en dit 
met een horizon van drie tot vijf jaar;

de ontwikkeling en de motivatie 
van haar eigen team
  op 30 september 2008 gaat het om 31 mensen 

die zich maximaal inzetten voor hun bedrijf.



Kerncijfers

KERNCIJFERS (op 30.09)
2008 2007

Totale oppervlakte van de portefeuille (m²) 851 647 879 470

Waarde van de portefeuille (miljoen €) 1 886,5(1) 1 812,9

Bezettingsraad (%) 97,3 95,1

Eigen vermogen, toewijsbaar aan de aandeelhouders (2) (miljoen €) 966,8 931,9

Schuldratio (%) 46,9 46,8

Investeringsvermogen (miljoen €) 1 005,9 986,5

KERNCIJFERS PER AANDEEL (2) (op 30.09)
2008 2007

Intrinsieke waarde (€) 74,03 71,36

Sluitingskoers (€) 71,53 72,93

Nettocashflow (€) 4,58 4,78

Nettoresultaat (€) 4,45 8,23

Return (3) (€) 4,11 11,94

Brutodividend (€) 4,55 4,51

Return op eigen vermogen (%) 5,76 17,71

Brutorendement (4) (%) 6,36 6,17

(1)  In dit jaarverslag bedoelen we met onze porte-
feuille zowel het beleggingsvastgoed als de 
gebouwen die voor de verkoop bestemd zijn.

(2)  De financiële gegevens worden voorgesteld als 
“groepsaandeel”.

(3)  De return komt overeen met het verschil in intrin-
sieke waarde over een jaar, verhoogd met het 
brutodividend dat tijdens dat jaar werd 
uitgekeerd.

(4)  Brutodividend gedeeld door de beurskoers op 
30 september.

(5)  Publicatie na sluiting van de beurs.

Befimmo heeft zich georganiseerd om op optimale wijze 
operaties te verrichten in Frankrijk. Befimmo is sinds 
23 september 2008 immers ook genoteerd op Euronext Paris. 
Ze voldoet zo aan alle voorwaarden om, in voorkomend 
geval, voor het SIIC-stelsel te kunnen kiezen en de fiscale 
transparantie te garanderen in het voordeel van haar 
aandeelhouders.

2008

AGENDA VAN DE AANDEELHOUDER 2008-2009
Datum

Uitkering van het dividend 2008 op vertoon van coupon nr. 16 vanaf 19 december 2008

Tussentijdse verklaring - Publicatie van de intrinsieke waarde op 31 december 2008 dinsdag 17 februari 2009 (5)

Publicatie van de halfjaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 31 maart 2009 donderdag 28 mei 2009 (5)

Tussentijdse verklaring - Publicatie van de intrinsieke waarde op 30 juni 2009 donderdag 23 juli 2009 (5)

Publicatie van de jaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 30 september 2009 woensdag 18 november 2009 (5)

Gewone Algemene Vergadering 2009 dinsdag 15 december 2009

Dividend 2009 op vertoon van coupon nr. 17

 Ex-date dividend 2008/2009 donderdag 17 december 2009

 Record date dividend 2008/2009 maandag 21 december 2009

 Uitbetaling dividend 2008/2009 dinsdag 22 december 2009

Elke referentie aan de portefeuille, het 
vermogen, de cijfergegevens, de activi-
teiten van Befimmo, moet worden begre-
pen op geconsolideerde basis, met 
inbegrip van deze van haar filiaal 
Fedimmo, tenzij het tegendeel uitdrukke-
lijk blijkt uit de context of uit een 
vermelding.

Portefeuille

Huurders (3)

Befimmo op de beurs

100%

64%

6,36%

Befimmo ontwikkelt een “pure player” (2) 
investeringsstrategie in kantoorgebouwen 
in stadscentra. Op 30 september 2008 
bestaat haar portefeuille voor  
100% uit kantoren.

De openbare instellingen 
vertegenwoordigen 64% van 
de totale huurinkomsten.

Op 30 september 2008 sloot 
het Befimmo-aandeel af op 
71,53€. Het biedt derhalve een 
brutorendement van 6,36%.

 Openbare sector
  Financieel
 Industrie
  IT - Telecom
  Consulting - Communicatie - 

Advocaten
  Chemie - Petroleum - Farma -  

Gas - Elektriciteit
 Diensten
 Vastgoed
 Andere
 Autoindustrie
 Handel

Befimmo tegenover de EPRA-index (4)

115

105

95

85

75

65

55
10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08

 EPRA/NAREIT Belgium
 Beurskoers Befimmo Comm.V.A.
 EPRA/NAREIT Europe

  Brussel Central Business 
District

  Brussel Gedecentraliseerd
  Brussel Rand
 Vlaanderen
 Wallonië

57%8%

10%

20%

5%
Geografische  
verdeling (1)

(1) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van reële waarden op 30 september 2008.
(2)  “Pure player”: belegger/investeerder die zijn activiteiten toespitst op één enkel segment, 

geografisch of sectoraal, waarvan hij de knowhow perfect beheerst.
(3) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van lopende huren op 30 september 2008.
(4)  Bron: EPRA European Public Real Estate Association (www.epra.com).

64%

0,7%

2,6%
4,3%

4,5%

8,9%

5,7%

7,4%

0,8%
0,6%
0,5%
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2 Brief aan de aandeelhouders

Brief aan de aandeelhouders

De huurinkomsten van volgend boekjaar  
zijn al voor 99% verzekerd.

Geachte Aandeelhouders,

Hoeveel water is er niet naar zee gevloeid tussen het einde van boekjaar 2008 en het moment 
waarop we deze brief schrijven, nu de wereldwijde financiële storm woedt en gevreesd wordt 
voor een periode van recessie! 

Befimmo is uiteraard niet helemaal immuun voor deze crisis. De evolutie van de koers van ons 
aandeel sinds de afsluiting van het boekjaar bewijst het. 

De omgeving waarin uw Vastgoedbevak morgen zal evolueren, zal zeer waarschijnlijk grondig 
verschillen van deze van de voorbije jaren. 

Befimmo lijkt ons nochtans goed beschermd. 

Befimmo is immers eigenaar van een ruime portefeuille met een honderdtal kwaliteitsgebouwen, 
waarvan de inkomsten grotendeels (64%) komen van openbare instellingen die contracten van 
lange duur (gemiddeld 12 jaar) zijn aangegaan. De overname in december 2006 van 90% van de 
aandelen van de NV Fedimmo, eigenaar van 62 aan de Belgische Staat verhuurde gebouwen, 
heeft in die context de duurzaamheid van de Vastgoedbevak grondig versterkt en gezorgd voor 
een basis van langdurige solide inkomsten. Befimmo beschikt dankzij deze nog ver verwijderde 
vervaldagen van huurcontracten over ruim voorspelbare inkomsten (behoudens faillissement van 
een huurder, zijn de huurinkomsten van volgend boekjaar nu al verzekerd voor 99%; voor de 
twee daaropvolgende boekjaren is dat respectievelijk 93% en 82%). Tot slot werd de financiering 
van Befimmo vóór de zomer en de “gebeurtenissen” van september en oktober 2008 geher-
structureerd over langere periodes. Ze heeft nu een gemiddelde duur van bijna vier jaar wat ons 
gerust stelt voor de naleving van onze engagementen. 

Dankzij deze troeven zou Befimmo gewapend moeten zijn voor de periode die zich aandient vol 
turbulenties en bijsturingen, maar vermoedelijk ook opportuniteiten.

De vermoedelijke verdwijning van beleggers “zonder eigen middelen” die werkten in de – van-
daag minstens ijdele – hoop op kortetermijnprofijt, zal “klassieke” institutionele beleggers waar-
toe ook Befimmo behoort, met hun goede en solide financiële structuur, meer dan waarschijnlijk 
nieuwe opportuniteiten aanreiken om kwaliteitsvolle gebouwen te verwerven tegen waarden die 
het dividend nog zouden moeten verbeteren en die tegelijk meerwaardeperspectieven openen. 
Befimmo zal deze evolutie met veel aandacht volgen.

Het jaar 2008 – dat wij reeds sinds 2005 (na de akkoorden tussen Befimmo en De Post) aan-
kondigden als een overgangsjaar wat cashflow per aandeel betreft – was uiteindelijk uitstekend 
en gevoelig beter dan verwacht. De belangrijke meerwaarden, die boven op de marktwaarde die 
Befimmo boekte overeenkomstig de IFRS-boekhoudnormen, gegenereerd werden op de 
verkoop van de gebouwen Woluwe Garden, de semi-industriële gebouwen, de Fedimmo-
gebouwen met “korte huurcontracten” met de Belgische Staat en de liquidatie van het vast-
goedcertificaat “La Hulpe”, hebben het mogelijk gemaakt het aangekondigde verschil tussen 
cashflow per aandeel (3,79€) en dividend (4,51€) volledig – en zelfs meer dan dat – op te vullen.
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+3%
Naast de gerealiseerde 
meerwaarden is de 
nettocashflow op 
30 september 2008 ongeveer 
3% hoger dan een jaar eerder 
aangekondigd.

Boekjaar 2008 sluit uiteindelijk met een cashflow (4,58€ per aandeel) en een resultaat (4,45€ per 
aandeel) die gevoelig boven de verwachtingen liggen. Hierdoor kunnen we aan de Algemene 
Vergadering van aandeelhouders van 15 december 2008 voorstellen een nettodividend van 
3,87€ (4,55€ bruto) uit te keren, wat méér is dan vorig jaar en dan de voorspellingen.

In 2008 hebben wij mooie operaties gerealiseerd: denk aan de verhuring voor negen volle jaren 
van gebouw Brederode Corner aan Sheraton Management LLC, die hier zijn Europees hoofd-
kwartier heeft gevestigd, of aan de overname van de zakelijke rechten op twee gewestelijke 
zetels van Fortis Bank in het kader van een “sale and rent back”-operatie, gespreid over 12 tot 
27 jaar.

Uitgerekend in de huidige context blijven we overtuigd van de deugdelijkheid van een “pure 
player”-strategie, namelijk een strategie van professioneel belegger in kantoorgebouwen in de 
stadscentra, vooral in Brussel, een stad die historisch een beperkte volatiliteit kent en dus de 
beleggers veiligheid biedt. 

We hebben ook de voorbereiding van de door ons beoogde geografische diversificatie voortge-
zet. Na een eerste stap in Luxemburg hebben we Parijs, door zijn grootte de eerste Europese 
markt, gekozen voor een mogelijke inplanting van Befimmo. Motieven zijn het feit dat deze markt 
weinig huurleegstand kent – wat de in het vooruitzicht gestelde inkomsten geloofwaardig maakt 
– terwijl de vastgoedwaarden een substantieel neerwaarts revisieproces voortzetten. Parijs zou 
Befimmo in een nabije toekomst dus een reëel waardecreatieperspectief kunnen bieden. 
Befimmo heeft zich erop voorbereid: vanaf september 2008 is ons aandeel genoteerd op, en wij 
voldoen aan de voorwaarden om te opteren voor het SIIC-statuut (Société d’Investissement 
Immobilier Cotée – genoteerd vastgoedbeleggingsbedrijf), wat de aandeelhouders fiscale 
transparantie garandeert.

Ondanks onze stellige overtuiging dat Befimmo slagvaardig genoeg is om deze crisis veilig door 
te komen, kunnen wij niet ontkennen dat we in een crisisomgeving opereren. Dit brengt een 
gevoelige stijging van de marges op financieringen met zich mee, die eventueel gedeeltelijk 
gecompenseerd zou kunnen worden door de daling van de rente op korte termijn. De cashflow-
prognoses voor de komende boekjaren werden dan ook aangepast aan deze onzekere context.

Indien nodig zullen wij, zoals in 2005 aangekondigd, een gedeelte van de gerealiseerde en 
niet-gedistribueerde meerwaarden gebruiken om een eventueel verschil tussen cashflow en 
voorzien dividend aan te vullen; dit zou reeds in het komend boekjaar het geval kunnen zijn. 
Deze meerwaarden komen vanzelfsprekend aan onze aandeelhouders toe. Wij zullen ze uitkeren 
op het moment dat dit het meest opportuun lijkt, met name in het geval van een moeilijke 
economische conjunctuur zoals we die op dit ogenblik kennen. Dat draagt ertoe bij dat we het 
stabiele en zelfs licht stijgende dividend kunnen uitkeren dat u terecht van uw investering in 
Befimmo verwacht.

Wij danken u andermaal voor uw bevestigde vertrouwen.

Brussel, 12 november 2008.

Voor Befimmo Comm.V.A.

De statutaire Zaakvoerder Befimmo NV

 
Benoît De Blieck Alain Devos 
Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de Raad 
Permanent vertegenwoordiger van Bestuur
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Impressive   track record
Befimmo heeft sinds haar oprichting in 1995 een geregelde, krachtige maar 
gecontroleerde groei van haar portefeuille gerealiseerd. Deze portefeuille 
creëert voortdurend waarde en is nu ruim 1,9 miljard € waard.
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Evolutie van de 
activiteiten
Investeringen en 
desinvesteringen
1. Semi-industriële portefeuille en 
Woluwe Garden B&D 
Tijdens het eerste halfjaar van boekjaar 
2007/2008 heeft Befimmo zijn semi-industri-
ële portefeuille en de twee kantoorgebou-
wen Woluwe Garden B&D overgedragen 
aan de vennootschappen AIG Global Real 
Estate Investment, Rockspring Property 
Asset Management en Rockspring PIM Ltd. 
Deze transacties betreffen een rechten- en 
kostenvrij totaalbedrag van 72 miljoen €.

Befimmo zet hiermee haar strategie van 
“pure player” belegger voort, verlicht ener-
zijds het gewicht van zijn portefeuille in de 
Brusselse rand en realiseert anderzijds zijn 
uitstap uit het marginale, niet langer strategi-
sche semi-industriële segment. Deze opera-
tie heeft een belangrijke meerwaarde (1) 
gegenereerd van ongeveer 7,5 miljoen €, of 
0,57€ per aandeel.

Befimmo wil een actief beheer van haar 
portefeuille voortzetten door te investeren in 
kwaliteitsgebouwen in de stadscentra en 
door zich te ontdoen van gebouwen die niet 
langer strategisch zijn of die tot maturiteit 
gekomen zijn.

2. Gebouwen in Antwerpen en Leuven 
Befimmo heeft op 26 juni 2008 met Fortis Bank 
een operatie afgerond over de verwerving van de 
zakelijke rechten op twee gebouwen, de gewes-
telijke zetels in Antwerpen en Leuven, die meteen 
weer verhuurd werden, vooral aan Fortis Bank.

Deze operatie werd uitgevoerd tegen de normale 
marktvoorwaarden die deze van de vastgoedex-
pert niet overtreffen.

Het gebouw in Antwerpen (20.612 m2), gevormd 
door Meir 48, Wapperstraat 2 tot 6 en Joden-
straat 19 tot 31, bestaat uit twee technisch 
onafhankelijke entiteiten:

>  de Meir, gebouw in klassieke stijl met een grote 
architecturale waarde (bankfiliaal, vergaderloka-
len, kluizenzaal en kantoren), volledig aan Fortis 
Bank verhuurd voor een duur van 27 jaar;

>  de Wapper, eigentijds gebouw voor gebruik als 
kantoren, eveneens volledig aan Fortis Bank 
verhuurd voor een duur van 18 jaar. 

Het gebouw in Leuven (19.033 m2), in de Vital 
Decosterstraat 42-44, is eveneens een recent en 
functioneel kantoorgebouw. Het wordt voor 
driekwart voor lange duur verhuurd aan Fortis 
Bank (huurcontracten van 12 tot 15 jaar) en voor 
het overige aan andere solide huurders.

Deze operatie past perfect in de “pure player” 
investeringsstrategie van Befimmo. Het gaat hier 
immers om kwaliteitsvolle kantoorgebouwen, 
uitstekend gelegen in het stadscentrum.  
Ze worden voor 100% verhuurd met een gewo-
gen gemiddelde duur van 17 jaar. Dit is een 
waarborg voor lange, regelmatige, en geïn-
dexeerde cashflows. 

Deze operatie laat toe om een recurrente verbete-
ring van de cashflow te verwachten van 0,07€ per 
aandeel, geïndexeerd.

De belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar

% van de verzekerde 
huurinkomsten op basis van 
de laatste vervaldag van 
de huurovereenkomsten 
(op grond van de 
lopende en reeds 
ondertekende toekomstige 
huurcontracten).

% van de verzekerde 
huurinkomsten op basis 
van de eerste vervaldag van 
de huurovereenkomsten 
(op grond van de 
lopende en reeds 
ondertekende toekomstige 
huurcontracten).
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Percentage van de verzekerde huurinkomsten op basis van de resterende duur van de 
huurovereenkomsten (2) (op grond van de lopende en reeds ondertekende toekomstige 
huurcontracten) (in%) 

(1)  De meerwaarde is de nettoverkoopwaarde, 
verminderd met de reële waarde (‘fair value’ 
IFRS) en eventuele bijbehorende goodwill, 
geboekt aan het einde van het kwartaal dat 
de verkoop voorafgaat.

(2)   De verhouding tussen enerzijds verzekerde 
huurbedragen van volgende jaren, berekend 
vanuit huidige situatie uitgaand van het feit 
dat elke huurder vertrekt op zijn eerste ver-
valdag en dat geen enkele andere huur werd 
gerealiseerd, en anderzijds de lopende huren 
op 30 september 2008.

50%
Over 10 jaar, in 2018, loopt 
nagenoeg de helft van onze 
huidige contracten nog altijd 
door.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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3. Fedimmo – Gebouwen met korte 
huurcontracten 
Fedimmo verkocht in juni 2008 de zakelijke 
rechten van twee gebouwen die voor korte 
termijn worden verhuurd aan de Belgische 
Staat (Tabaksvest in Antwerpen, Langerei in 
Brugge). Deze operaties hebben een alge-
mene meerwaarde (1) van ongeveer 1,2 mil-
joen € gegenereerd, of 0,09€ per aandeel.

Deze gebouwen bieden een duidelijk hoger 
valorisatiepotentieel in het kader van een 
herontwikkeling, na de lopende huurcon-
tracten, als gebouwen met residentiële of 
gemengde bestemming. Een dergelijke 
herontwikkeling past echter niet in de 
business van Fedimmo en evenmin in onze 
“pure player” strategie.

4. FOD Financiën in Luik
Tijdens het boekjaar heeft Fedimmo midde-
len aangewend om zich voor te bereiden 
tegen 24 december 2008 op een antwoord 
op de offerteaanvraag van de Regie der 
Gebouwen voor “een promotieovereen-
komst voor werken om een gebouw ter 
beschikking te stellen als onderdak voor de 
Federale Overheidsdienst Financiën in Luik”. 
Deze ongetwijfeld complexe operatie past 
goed in de strategie van Fedimmo: het gaat 
om het aanbieden aan de Belgische Staat 
– en daarna uitbaten – van een nieuw 
gebouw (39.000 m2 kantoren) op basis van 
een lang en voorafgaand huurcontract  
(25 jaar). Op die manier valoriseert Fedimmo 
voor eigen rekening een goed waarvan ze al 
eigenaar is.

5. SIIC-optie
Tot slot valt te melden dat Befimmo zich 
heeft georganiseerd om op optimale wijze 
operaties te kunnen verrichten in Frankrijk. 
Befimmo is sinds 23 september 2008 
namelijk ook genoteerd op Euronext Paris, 
en voldoet aan alle voorwaarden om, in 
voorkomend geval, het SIIC-stelsel te 
kunnen kiezen en daarmee de fiscale 
transparantie voor de aandeelhouders te 
garanderen.

6. Andere
Naast deze succesvolle operaties onder-
zocht Befimmo globale investeringsdossiers 
in België en Parijs voor een totale opper-
vlakte van 220.000 m2 aan gebouwen met 
een investeringswaarde van meer dan één 
miljard €. Enkele van deze projecten worden 
nog altijd bestudeerd; de andere konden 
niet worden geconcretiseerd. 

Verhuringen 
In de context van een moeilijke economische 
conjunctuur wil Befimmo meer dan ooit 
klanten-huurders binden door zeer bijzondere 
aandacht te blijven besteden aan hun comfort 
en hun tevredenheid. Zo slaagt Befimmo erin 
de inkomsten op middellange en lange termijn 
te beschermen. Voor boekjaar 2008/2009 zijn 
bijvoorbeeld 99% van de huurinkomsten al 
contractueel verzekerd. Die verhouding is nu 
al 93% voor 2009/2010 en 82% voor 
2010/2011. 

Op 30 september 2008 haalt de portefeuille 
van Befimmo een bezettingsgraad van 97,3%. 
Dat is een stijging tegenover 30 september 
2007 (95,1%) en 30 september 2006 (94,7%). 
Die stevige groei is te danken aan de verhuring 
van Brederode Corner (na renovatie) aan 
Sheraton Management LLC, en aan de 
afstand van de gebouwen Woluwe Garden 
B&D die te lijden hadden van een belangrijke 
huurleegstand.

Op 30 september 2008 kende de Brusselse 
kantoormarkt een leegstandsgraad van 8,8%. 
Er blijven echter belangrijke verschillen 
bestaan tussen de verschillende delen van de 
markt. Befimmo doet beter dan de markt, in 
alle segmenten van de Brusselse markt.

Het Central Business District (“CBD”) telt  
6,8% leegstaande oppervlakte in de Leopold-
wijk en 5,6% in Ruimte Noord. Het eigenlijke 
Stadscentrum (binnen de Brusselse Vijfhoek) 
wordt dan weer gekenmerkt door een hoge 
bezettingsgraad: slechts 3,4% van de ruimte is 
hier vrij.

De bezettingsgraad bereikte 
op 30 september 2008 een 
hoog niveau.

De overdracht van 
de semi-industriële 
portefeuille en van de 
gebouwen Woluwe 
garden B&D heeft een 
belangrijke meerwaarde 
van 7,5 miljoen €,  
of 0,57€ per aandeel, 
gecreëerd.

97,3%
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De Befimmo portefeuille in 
de Gedecentraliseerde zone 
behoudt een leegstandsgraad 
(2,9%) die duidelijk lager is 
dan het marktgemiddelde 
(12,7%).

2,9%

huurleegstanD (op 30.09.08)

 CeNtrum LeOpOLD NOOrD GeDeCeNtrALISeerD rAND tOtAAL

Befimmo 2,7% 2,0% 1,1% 2,9% 12,4% 2,7%

Vastgoedmarkt (1) 3,4% 6,8% 5,6% 12,7% 18,3% 8,8%

(1) Bron: Cijfersgegevens van CB Richard Ellis - september 2008

De CBD-portefeuille van Befimmo heeft een 
bezettingsgraad van 98,1%. De 1,9% beschik-
baarheid betreft vooral het gebouw Central 
Gate.

Befimmo had het genoegen nieuwe klanten te 
verwelkomen in de CBD-gebouwen: Sheraton 
Management LLC, Somerset County Council, 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.

Tal van huurders hebben hun vertrouwen in 
Befimmo bevestigd door hun contracten te 
vernieuwen en uit te breiden: de VDAB, 
CREG, Gide Loyrette Nouel, het Europees 
Parlement, enz. Eén van de belangrijkste 
gebeurtenissen met betrekking tot de porte-
feuille van het CBD-segment is het verhuren, 
in het begin van dit jaar en dus nog vóór het 
einde van de werken, van het hele gebouw 
“Brederode Corner” (8.036 m2) aan Sheraton 
Management LLC, dat er zijn algemene 
Europese hoofdzetel in onderbrengt. Het 
contract heeft een oorspronkelijke vaste duur 
van 9 jaar. Na het vertrek van de vorige 
gebruikers, einde maart 2007, heeft Befimmo 
een renovatie van het hele gebouw laten 
uitvoeren. De werken, waarvoor het totale 
budget 5,2 miljoen € bedroeg, werden in 
maart 2008 afgerond.

De VDAB [Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding] die het 
volledige Keizer-gebouw (5.953 m2) huurt, 
heeft zijn contract verlengd met een periode 
van vijf jaar en bevestigt daarmee zijn gebruik 
van het gebouw tot 30 september 2018.

CREG [Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas] en het advocatenkan-
toor Gide Loyrette bevestigden met onderte-
kening van een nieuw huurcontract voor een 
duur van 6/9 jaar hun installatie in de View 
Building waar zij respectievelijk 3.095 m² en 
1.221 m² gebruiken.

Verder vernieuwde het Europees Parlement 
zijn huurcontract voor het Wiertz-gebouw voor 
een vaste duur van 9 jaar vanaf 1ste april 2008, 

met verdubbeling van de huidige oppervlakte.

De Befimmo portefeuille in de Gedecentrali-
seerde zone behoudt een leegstandsgraad 
die duidelijk lager is dan het marktgemiddelde 
(12,7%): op 30 september 2008 blijft de 
beschikbaarheid onder 2,9% of 2.315 m², in 
de gebouwen Terhulpsesteenweg 177 en 
Triomf 3.

In de Brusselse Rand blijft de situatie moeilijk. 
De bezettingsgraad stijgt tegenover vorig jaar: 
87,6% tegenover 82,7% in september 2007, 
vooral door de verkoop van de gebouwen 
Woluwe Garden B&D.

Befimmo mocht nieuwe klanten verwelkomen 
in de portefeuille Rand: Denso, Oracle, Secre-
tary Plus, Helm Benelux, Payroll Services, 
Venilia, Jeol, VDL Klima, Mavane, Neways, 
enz.

De volgende huurders hebben hun vertrou-
wen in Befimmo bevestigd via verlenging en/of 
uitbreiding van de huur: Biomedical, Avnet, 
Samsung, Siemens, Tauw, Vicon, Toyoda 
Gosei, enz.

Het Mediagebouw in Vilvoorde werd volledig 
opnieuw verhuurd na het vertrek van Scarlet 
eind juni 2008 naar een ander gebouw van 
Befimmo (Fountain Plaza). De vrijgekomen 
oppervlakten zijn intussen verhuurd aan 
Oracle (4.423 m²) en Denso (1.385 m²) die zich 
in het gebouw vestigen voor een vaste duur 
van 6 jaar.  
Ook Samsung heeft zijn gebouwbezetting 
bijna verdubbeld met de huur van een extra 
ruimte van 1.317 m² voor een vaste duur van 
minstens zes jaar.

Tijdens het voorbije boekjaar ondertekende 
Befimmo huurcontracten voor een totale 
kantooroppervlakte van 32.500 m² (waarvan 
21.305 m² netto take-up), en 4.753 m² aan 
opslagruimte of polyvalente ruimte (waarvan 
4.136 m² netto take-up). Tussen de huurcon-
tracten die dit jaar werden aangegaan, verte-

Uitbreiding Justitie 
Centrum
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eén van de belangrijkste gebeurtenissen voor de 
portefeuille van het cBD-segment is de verhuring, 
begin dit jaar en nog vóór het einde van de werken, van 
devolledige Brederode corner aan sheraton management 
llc, voor een oorspronkelijke vaste huurtermijn van 9 jaar.

genwoordigen die met nieuwe klanten 55% 
van de huurgelden (18 transacties), terwijl het 
saldo (19 transacties) nieuwe contracten met 
bestaande huurders betreft.

De evolutie van de 
portefeuille 
Gebouwen van Befimmo vóór 
de overname van Fedimmo 
Befimmo is altijd bezorgd om goed onder-
houd van het vastgoedpatrimonium en om 
constante verbetering van de kwaliteit van 
de gebouwen. Daarom werden verbete-
ringswerken uitgevoerd voor een bedrag van 
1,7 miljoen €: onder andere in de gebouwen 
Eagle, Ikaros Business Park, Wiertz, enz. 
Deze werken werden ten laste genomen in 
de rekeningen van het boekjaar.

Befimmo vervolgt ook het grootscheepse 
investeringsprogramma voor haar gebou-
wen in het Brusselse CBD:

1. uitbreiding Justitie: 
Na de ondertekening (juni 2007) van een 
nieuw huurcontract van 20,5 jaar met de 
Belgische Staat, voor de huur van het 
gebouw na de werken, is Befimmo na eind 
augustus 2007 gestart met een grondige 
renovatie. De werkplanning omvat de 
herinrichting van de omgeving en toegang 
tot het gebouw, de vernieuwing van dak en 
gevels, de installatie van een krachtig 
ventilatie- en klimaatregelingsysteem, de 
vernieuwing van alle elektrische systemen, 
het sanitair, de brandvoorzieningen en 
afwerkingen, evenals werken voor huurin-
richting. Het totale budget van deze werken 
bedraagt 22,6 miljoen €. Deze zullen binnen 
de geplande termijnen, begin 2009 eindi-
gen, zodat het nieuwe huurcontract kan 
starten.

2. Brederode Corner: 
Na het vertrek van de gebruikers, einde 
maart 2007, voerde Befimmo een volledige 
renovatie van dit gebouw door: 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 ruimtes werden opgeleverd in maart 
2008. Begin mei 2008 nam de nieuwe 
huurder, Sheraton Management LLC, er zijn 
intrek. 

3. World trade Center - toren 2: 
In het kader van de akkoorden van eind 
2005 (1) tussen De Post, de Regie der 
Gebouwen en Befimmo waarbij de huurcon-
tracten van De Post vanaf 1ste januari 2009 
worden overgenomen door de Regie der 
Gebouwen, is Befimmo einde juni 2007 
gestart met het renovatieprogramma voor 
dit gebouw. De werken (totale kostprijs van 
22,4 miljoen €) worden in meerdere fasen 
uitgevoerd en afgerond tegen einde 2008. 
Hierin zijn belangrijke huurinrichtingswerken 
voor rekening van de nieuwe gebruikers 
inbegrepen.

Brederode Corner 
Centrum

(1)  Voor aanvullende informatie kunt u het persbericht van 
2 februari 2006 raadplegen op de website van Befimmo: 
www.befimmo.be.
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4. Central Gate:
In februari 2009 verlaat de FOD Financiën 
het gebouw Central Gate. De FOD bezet er 
tot nu een grote oppervlakte (5.457 m²). 
Befimmo start daarna met de renovatie van 
het gebouw. Het project wordt in meerdere 
fasen uitgevoerd en wil het historische 
karakter en de architectuur van het gebouw 
respecteren. Deze werken betreffen voorna-
melijk de renovatie van de ingangen,  
de reorganisatie van het interne verkeer, de 
herinrichting van de vrije ruimtes.  
Het gerenoveerde gebouw zal de huurders 
– op termijn – comfortabele en flexibel in te 
richten kantoren bieden met een uitzonder-
lijke ligging (naast het Centraal Station). Het 
richt zich op die manier op huurders die op 
zoek zijn naar de troeven van een ‘prime’ 
locatie, tegen een aantrekkelijke huurprijs. 
Befimmo zal daarna stelselmatig de renova-
tie van de andere kantoorverdiepingen 
voortzetten, afhankelijk van de huursituatie 
van het gebouw. De eerste fase van dit 
project betreft een investering van ongeveer 
3 miljoen €.

5. Keizerin:
Befimmo is van plan te starten met renova-
tiewerken in dit gebouw dat dankzij zijn 
visionaire architectuur tal van troeven heeft. 
Het gebouw geniet een grote visibiliteit door 
zijn prestigieuze ligging aan de voet van de 
St. Goedelekathedraal, rechtover de Keize-
rinlaan en naast het Centraal Station. Het 
renovatieprogramma zal het gebouw de 
standing, het comfort en de flexibiliteit van 
eigentijdse gebouwen verlenen, met als 
basisfilosofie het respect voor strenge regels 
aangaande energieprestaties (DPE).  
Alle passieve en actieve maatregelen zullen 
worden genomen om de toekomstige 
gebruikers te laten beschikken over een 
gebouw dat aan hun behoeften voldoet en 
tegelijk het energieverbruik beperkt. Het 
project is trouwens laureaat van de BIM-

wedstrijd 2007 voor “groene gebouwen”.  
De noodzakelijke stedenbouwkundige en 
milieuvergunningen werden in september 
2007 aangevraagd bij de bevoegde overhe-
den en zouden tegen einde 2008 afgeleverd 
moeten worden.  
De totale investering wordt geraamd op 
25,5 miljoen €.

Gebouwen uit de portefeuille 
van Fedimmo
Fedimmo heeft als verhuurder onderhouds-
werken en grote herstellingen uitgevoerd 
voor een bedrag van 0,7 miljoen €, opgeno-
men in de rekening van het boekjaar. 

Daarnaast bestudeert de Regie der Gebou-
wen in overleg met Fedimmo de invoering 
van een omnium-onderhoudscontract dat 
de hele portefeuille zou dekken.

Fedimmo heeft ook een belangrijk investe-
ringsprogramma voor de gebouwen in 
portefeuille:

1. Algemeen renovatieprogramma: 
Het programma van contractuele werk-
zaamheden waartoe Fedimmo zich tegen-
over de Belgische Staat heeft geëngageerd, 
werd dit boekjaar voortgezet. 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 vóór eind 2009.  
De huurcontracten met de Belgische Staat 
voorzien in een geleidelijke verhoging van de 
huurprijzen naarmate de werken vorderen. 
Zonder WTC Toren 3 mee te rekenen, heeft 
Fedimmo aan het eind van dit boekjaar 
werken gerealiseerd voor een bedrag van 
9,5 miljoen €.

De renovatie van Toren 3 van het World 
Trade Center, die voor een periode van 21 
jaar wordt verhuurd aan de Belgische Staat, 
en die een belangrijk deel van die werken 

Central Gate 
Centrum
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(22,2 miljoen €) opeist, werd iets uitgesteld 
(2009/2011) om de Regie der Gebouwen in 
staat te stellen het onderzoek naar de 
inplanting van de diensten die de toren gaan 
bewonen, af te ronden. Tegelijk met de 
renovatiewerkzaamheden zullen immers ook 
belangrijke huurinrichtingswerken voor 
rekening van de Regie der Gebouwen 
uitgevoerd worden.

2. Wetenschap: 
Teneinde het einde van het lopende huur-
contract met de Belgische Staat (begin 
2010) voor te bereiden, werd gestart met 
studiewerk voor de renovatie van het 
gebouw in de Wetenschapsstraat in Brussel. 
Het project voorziet in integrale renovatie 
van het gebouw en reorganisatie van verti-
caal en horizontaal verkeer om de 
bestaande oppervlakken te optimaliseren. 
De noodzakelijke stedenbouwkundige en 
milieuvergunningen werden einde 2007 
aangevraagd bij de bevoegde overheden en 
zouden tegen midden 2009 afgeleverd 
moeten worden. Het totale budget van de 
werken bedraagt 11 miljoen €.

3. Froissart: 
Het studiewerk voor de renovatie van dit 
kleine, maar schitterend gelegen gebouw, in 
de onmiddellijke omgeving van de Schu-
man-rotonde in het hart van de Brusselse 
Europese wijk, is bezig. De werken met een 
totaalbudget van ongeveer 5,7 miljoen €, 
zouden in april 2009 moeten starten.  
De noodzakelijke stedenbouwkundige en 
milieuvergunningen werden in oktober 2007 
aangevraagd bij de bevoegde overheden en 
zouden nog vóór het einde van 2008 afgele-
verd moeten worden. 

De huurcontracten met de 
Belgische Staat voorzien in 
een gestage verhoging van 
de huurprijzen met 6,5%, 
naarmate de werken worden 
uitgevoerd.

6,5%

Befimmo let er voortdurend op zijn vastgoedpatrimonium 
goed te onderhouden en de kwaliteit van haar gebouwen 
constant te verbeteren, en voert daarom een belangrijk 
investeringsprogramma uit in haar gebouwen.

Wetenschap
Leopoldwijk
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De Brusselse vastgoedmarkt (1)

net zoals de andere markten lijdt de 
Brusselse markt onder de crisis.
De Europese vastgoedmarkten zijn fors 
dooreengeschud door de financiële crisis, al 
verschilt de intensiteit van de schok van de 
ene markt tot de andere. Deze schok is 
zowel voelbaar op het niveau van de huren 
als op het niveau van de investeringen. 
Brussel lijkt minder geraakt door de crisis 
dan andere grote Europese steden (zoals 
Londen, Madrid en Parijs), vooral dankzij zijn 
structurele stabiliteit. Brussel hoeft normaal 
echter geen al te strenge correcties te 
vrezen. De huren en de rendementen zijn 
ondanks alles op relatief redelijke niveaus 
gebleven.

Brussel behoort, met 12,8 miljoen m² aan 
kantoorruimte, tot de grote markten van 
Europa.

De huurmarkt
Ondanks de eerste 9 vrij dynamische 
maanden, met +/- 120.000 m² verhuurd 
tijdens het 3e kwartaal van 2008 en een 
totaal van 351.000 m² tijdens de eerste drie 
kwartalen, zal Brussel niet het gemiddelde 
van 500.000 m² op jaarbasis van de voorbije 
jaren bereiken. De vraag van de eerste twee 
kwartalen werd gevoed vanuit de privé-
sector, terwijl in het 3e kwartaal vooral de 
openbare sector enkele grote transacties 
realiseerde. Het relatieve gedeelte van de 
openbare sector steeg met 34% over 
9 maanden. Er worden weinig transacties 
verwacht voor het 4e kwartaal.

In een onzekere economische context 
verzwakt de vraag naar kantoorruimte vanuit 
de bedrijven. Het jaar 2008 zal dus zeker 
worden gekenmerkt door een vertraging in 
de ingebruiknemingen. 

De leegstandsgraad daalt sinds midden 
2006. Deze trend wordt bevestigd in sep-
tember 2008 met een percentage van 8,8% 
tegenover 9,5% vorig jaar. Deze daling is toe 
te schrijven aan de combinatie van enerzijds 
een aanhoudende vraag op de huurmarkt 
en anderzijds weinig opleveringen van 
speculatieve projecten in de eerste maan-
den van het jaar. Deze afname van de 
leegstandsgraad zal zich in 2009 waar-
schijnlijk niet voortzetten. Een omgekeerde 
evolutie is niet onmogelijk. De leegstands-
graad zou vanaf 2009 inderdaad moeten 
toenemen na de oplevering van een vrij 
groot aantal projecten (meer dan 
1.000.000 m²) vóór eind 2010. Het meren-
deel hiervan werd opgestart zonder geïden-
tificeerde huurder. Voor 2009 en 2010 zijn 
respectievelijk 380.000 m² (waarvan 78% 
speculatief) en 451.000 m² (waarvan 75% 
speculatief) gepland. Het valt nu af te 
wachten of de vraagcapaciteit van de markt 
een dergelijk aanbod zal kunnen 
absorberen.

Ondanks de verwachte vertraging van de 
vraag blijven de huurprijzen in het centrum 
van Brussel stabiel op redelijke niveaus. 
Sommige transacties in de Leopoldwijk 

3
CBD

1
2

4

6

7

5

1. Ruimte Noord 
2. Centrum
3. Zuidwijk
4. Louizawijk
5. Leopoldwijk
6. Gedecentraliseerd
7. Rand

Brussel

(1) Bron: CB Richard Ellis 
gegevens op 30 september 2008 
en Jones Lang LaSalle – 
Speciaal dossier Vastgoed – Bijvoegsel 
bij l’Echo – vrijdag 24 oktober 2008
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De leegstandsgraad van het 
markt daalt sinds half 2006. 
Deze trend wordt op 30 
september 2008 bevestigd 
met een leegstandsgraad 
onder de 9%.

8,8%
werden zelfs afgesloten tegen ‘prime’-
niveaus (tussen 250€/m² en 275€/m²). De 
huurprijzen voor de Gedecentraliseerde 
zone en de Rand lijden dan weer onder 
zwaardere druk. 

De Brusselse vastgoedmarkt bestaat uit drie 
geografische zones: het Central Business 
District (CBD), de Gedecentraliseerde zone 
en de Rand. Aangezien elke zone eigen 
kenmerken heeft, is een afzonderlijke 
analyse aangewezen.

Central Business District 
(CBD)
Deze zone wordt gevormd door het Stads-
centrum, de Leopoldwijk, de Noordruimte, 
de Louizawijk en het Zuidstation. CBD 
vertegenwoordigt vandaag een kantoor-
ruimte van 8,2 miljoen m² (of 64% van de 
totale Brusselse kantoormarkt) en is goed 
voor 56% van de vraag.

In CBD werd de vraag voor de eerste 
9 maanden van 2008 gedragen door grote 
transacties van de openbare sector 
(103.000 m²). We vermelden onder meer de 
verhuring van Covent Garden aan de Euro-
pese Commissie (31.000 m²), terwijl twee 
gebouwen aan het Zuidstation (Ring station 
14.000 m² & South Express A2 10.000 m²) 
voor lange termijn aan de NMBS werden 
verhuurd. 

De leegstandsgraad voor heel CBD 
bedraagt op 30 september 2008 ongeveer 

5,4%. Dat is een forse daling tegenover vorig 
jaar (6,7%). Deze verlaging wordt bevestigd 
in de verschillende subwijken van het CBD. 
De leegstandsgraad zakte tot 6,8%, 3,4% en 
5,6% in respectievelijk Leopoldwijk, Stads-
centrum en Noordwijk. Zoals hoger aange-
haald, zal deze dalende trend voor de 
leegstand niet blijven duren: vele specula-
tieve projecten zullen tegen eind 2010 
opgeleverd worden. In de Leopoldwijk gaat 
het om 168.000m², in het Stadscentrum om 
179.000m² en in de Noordwijk om 
94.000m².

De huurprijzen in het centrum van Brussel 
zijn stabiel gebleven en liggen meestal 
tussen 160€/m² en 225€/m². De ‘prime rent’ 
handhaaft zich tussen 275€/m² en 300€/m² 
voor kleine oppervlakken in de micromarkt 
rond de Schuman-rotonde.

Gedecentraliseerde zone en 
rand 
De Gedecentraliseerde zone en de Rand 
vormen 44% van de vraag (respectievelijk 
ongeveer 76.000 m² en 79.000 m² sinds het 
begin van dit jaar). Deze zones lokken veel 
Belgische en multinationale ondernemingen 
die zich laten overtuigen door aantrekkelijke 
huurprijzen. 

De leegstandsgraad in de Gedecentrali-
seerde zone bedraagt 12,7% en is stabiel 
tegenover vorig jaar. Deze zone lijdt echter 
onder verhuizingen van de multinationals die 
zich laten verleiden door de voordelige 
belasting (taxatieverschil tot 50€/m²/jaar) in 
de Rand.

De Rand is benadeeld wat ligging en open-
baar vervoer betreft, en is ook direct afhan-
kelijk van de goede gezondheid van de 
privé-sector. Crisistijd is hier het eerst 
voelbaar. Dit verklaart waarom de toestand 
in de Rand enigszins verslechterd is tegen-
over vorig jaar. De leegstandsgraad is 
gestegen van 17,5% naar 18,3% op 30 sep-
tember 2008. 

De huurprijzen voor tweedehandse kantoor-
gebouwen staan meer onder druk dan deze 
voor nieuwe gebouwen. Deze laatste blijven 
relatief stabiel. Het gaat om ongeveer  
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Bezettingsgraad van Befimmo/markt (1) (in%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Markt
  Befimmo
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150€/m² in de Gedecentraliseerde zone en 
om 126€/m² in de Rand. Deze huurprijzen 
lijken een bodem te hebben bereikt en 
zouden in deze moeilijke tijden niet nog 
meer onder druk komen te staan.

De beleggingsmarkt
De kredietcrisis weegt op de beleggings-
markt, zowel wat transactievolume betreft 
als op het niveau van de spelers en op het 
niveau van de rendementen.

De beleggingsmarkt is momenteel ver-
traagd. We kunnen alleen maar vaststellen 
dat weinig transacties plaatsvinden sinds de 
turbulenties van de voorbije maanden. Het 
kantoortransactievolume van het 3e kwartaal 
2008 bedraagt 276 miljoen €, tegenover 
925 miljoen € voor datzelfde kwartaal in 
2007. Dat is dus een daling met bijna 70%. 
Voor het hele jaar 2008 wordt een totaalvo-
lume van 1,7 miljard € verwacht, of een 
stevige daling tegenover het recordvolume 
dat in 2007 werd bereikt (+/- 2,5 miljard €). 
Deze toestand volgt niet uit een gebrek aan 
producten maar uit een gebrek aan even-
wicht tussen de verwachte verkoopprijzen 
en de aangeboden koopprijzen. 

Volgens de vastgoedagenten werd een 
daling van de waarden vastgesteld op 
30 juni 2008 (met gemiddeld -6,7%, of 
duidelijk lager dan het Europese gemiddelde 
van -12%). Deze correctie zou in stappen 
plaatsvinden en is momenteel vooral te 
merken voor producten van minder goede 

kwaliteit op locaties waar geen schaarste 
heerst. De waardedaling zou overeenstem-
men met een rendementstijging van 50 bps 
op 30 september 2008 voor klassieke 
kantoorgebouwen in het CBD, en van 
100 bps tot 150 bps voor gebouwen in de 
Gedecentraliseerde zone en de Rand. 

Wat de spelers op de beleggingsmarkt 
aangaat, is er een ommekeer in de situatie. 
In een crisis, wanneer financieringsproble-
men toenemen door beperkingen op de 
toegang tot kredieten, hebben spelers met 
belangrijke eigen middelen (“equity players”) 
een voordeel op degenen die afhangen van 
leningen. 

Van die investeerders moeten diegene met 
opportunistische reflexen uit het verleden nu 
plaats maken voor de beter gestructureerde 
investeerders. De Belgische investeerders 
nemen opnieuw een belangrijk deel (39%) 
van het investeringsvolume voor hun 
rekening.

Besluit: ondanks de vele onzekerheden die 
de volgende maanden nog op de markt 
zullen wegen, zouden de komende jaren 
opportuniteiten kunnen bieden.

Brussel lijkt nochtans minder 
getroffen te worden door 
de crisis dan ander grote 
europese steden, met name 
dankzij zijn structurele 
stabiliteit.

 België
 Duitsland
  UK
 Frankrijk
 Ierland
 Spanje

39%

22%

15%

9%

8%

7%
De grote investeerders  
in 2008 (1)

(1)  Bron van de cijfergegevens over de markt:  
CB Richard Ellis – september 2008 

Brussel positioneert zich,  
met 12,8 miljoen m² aan 
kantoorruimte, tussen de 
grote markten van europa.

12,8 mln. m2
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Beheersverslag16
De identiteit en de strategie van Befimmo 

Befimmo is een Vastgoedbeleggingsvennoot-
schap naar Belgisch 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 koninklijke 
besluiten van 10 april 1995, 10 juni 2001 en 
21 juni 2006.

Befimmo werd in 1995 “vanuit het niets” 
opgericht. Ze beschikt momenteel over een 
portefeuille van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen 
met een waarde van 1,9 miljard € bij een 
beurskapitalisatie van meer dan 930 miljoen € 
op 30 september 2008.

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

Befimmo schenkt in haar activiteit prioritaire 
aandacht aan de volgende elementen:

>  haar klanten, de vastgoedgebruikers, want 
zonder hun huurgeld is niets mogelijk. 
Befimmo waakt over de duurzaamheid van 
haar cashflow en tracht de best mogelijke 
bezettingsgraad te handhaven door uitdieping 
van de vertrouwensrelatie 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 resul-
taat en van de waarde per aandeel te 
genereren;

>  het oordeelkundige karakter van desinves-
teringen die passen in een beleid van antici-
patie op cycli, arbitrage van de portefeuille, of 
gewoon het grijpen van kansen;

>  de kostenbeheersing, zowel wat vastgoed-
uitgaven 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 
financieringskosten te beperken en haar 

resultaat te beschermen tegen een stijging 
van de rentevoeten boven bepaalde drem-
pels, en dit met een horizon van drie tot vijf 
jaar;

>  de ontwikkeling en de motivatie van haar 
eigen team: op 30 september 2008 gaat het 
om 31 mensen die zich maximaal inzetten 
voor hun bedrijf.

Befimmo kent een evenwichtig risico-returnpro-
fiel 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 Befimmo haar activitei-
ten voortzetten met dezelfde filosofie van 
waardecreatie voor de aandeelhouders:

>  Befimmo concentreert zich op haar basisspe-
cialisatie van “Asset Manager”, investeerder in 
kantoorvastgoed in stadscentra in Brussel, in 
België. Als “pure player” wenst Befimmo zich 
niet te diversifiëren naar andere specialisaties 
waarvoor het andere risico-returnprofielen zou 
moeten in acht nemen dan die van professio-
neel belegger in kantoorvastgoed. Gezien de 
verscherpte concurrentie op de Brusselse 
“home market” kan Befimmo op gepaste 
momenten – zoals eerder al in Luxemburg – 
interesse tonen voor nieuwe investeringspro-
jecten in het buitenland, meer bepaald in 
landen van de eurozone met mooie groeiper-
spectieven door hun positie in de vastgoed-
cyclus, en met een wetgeving die de 
specifieke fiscale transparantie van de 
vastgoedbevaks garandeert, meer bepaald in 
steden met een veelbelovende en liquide 
markt. Momenteel bestudeert Befimmo 
investeringsopportuniteiten op de Parijse 
markt die volgens haar gepast beantwoordt 
aan al deze criteria.

>  Aanvullend zou Befimmo zich gericht kunnen 
interesseren in marktopportuniteiten die 
afwijken van deze strategie, voor zover de 
relevantie hiervan behoorlijk aangetoond kan 
worden.

>  Befimmo besteedt ook aandacht aan acquisi-
tiemogelijkheden met een meer financieel 
profiel, gericht op solide cashflows op lange 
termijn, vanwege solide debiteuren.
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De investeringsstrategie steunt op vier hoofdcriteria: ligging, kwaliteit van het 
gebouw, betrouwbaarheid van de huurders en langetermijncontracten.

First-class  
assets portfolio
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op 30 september 2008 heeft Befimmo 100% kantoren  
in portefeuille.

De portefeuille

Profiel
Bij de oprichting in 1995 stelde Befimmo 
zich tot doel te investeren 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 leidt 
vandaag tot een weliswaar gediversifieerde 
maar ‘eenzijdige’ portefeuille (100% kanto-
ren). Dit weerspiegelt de keuze van Befimmo 
om zijn specialisatie van Asset Manager 
voort te zetten met ontwikkeling van een 
strategie van “pure player” (1) in kwaliteitsvolle 
kantoorgebouwen in wijken waar de 
schaarste zich structureel genereert, zoals 
de stadscentra. De basismarkt is het Brus-
selse CBD (Central Business District). 

De portefeuille is goed verdeeld over de 
verschillende submarkten en geniet tegelijk:

1. een stevig draagvlak:
>  57,5% ligt in het Central Business District 

waar een groot gedeelte van de vraag 
structureel is en uitgaat van de Belgische, 
federale, gewestelijke en Europese instel-
lingen en van bedrijven, vertegenwoordi-
gingen en kantoren die er behoefte aan 
hebben zich dichtbij die instellingen te 
vestigen;

2. en opportuniteiten: 
>  8,1% ligt gedecentraliseerd, vooral daar 

waar de ondernemingen ook stedelijke 
faciliteiten genieten (beschikbaarheid van 
openbaar vervoer, toegang tot diensten, 
nabijheid van klanten, enz.);

>  9,7% ligt in de Brusselse rand, in Zaventem 
en Vilvoorde. Meer dan de helft van deze 
portefeuille, de bedrijfsparken Ikaros en 
Planet, behoort tot het segment van parken 
met kleine kantoorgebouwen. Kleine 
bedrijven of filialen van multinationals 
vinden hier snel een flexibel en efficiënt 
antwoord op hun behoeften. Deze niche is 
het meest gevoelig voor marktcycli;

>  de rest van de portefeuille ligt in stadscen-

 Openbare sector
  Financieel
 Industrie
  IT - Telecom
  Consulting - Communicatie - 

Advocaten
  Chemie - Petroleum - Farma -  

Gas - Elektriciteit
 Diensten
 Vastgoed
 Andere
 Autoindustrie
 Handel

huurders (3)

64%

0,7%

2,6%
4,3%

4,5%

8,9%

5,7%

7,4%

0,8%
0,6%
0,5%

verDeling van De oPenBare sector (1ste vervalDag) (op 30.09.08)

 
HuurDerS

GeWOGeN  
GemIDDeLDe Duur  (2)

JAArLIJKSe  
Huur perCeNtAGe

Openbare sector
Federaal 13,5 jaar 58,9 miljoen  € 49%

Openbare sector
Gewesten 5,9 jaar 10,8 miljoen  € 9%

Europese instellingen 11,8 jaar 5,4 miljoen  € 5%

Vertegenwoordigingen  
en ambassades 3,1 jaar 1,1 miljoen  € 1%
tOtAAL 12,2 jaar 76,2 miljoen  € 64%
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tra, verspreid over heel België (19,7% in 
Vlaanderen; 5,0% in Wallonië). Deze 
gebouwen worden meestal voor lange 
termijn verhuurd aan de Belgische Staat.

De huurbedragen zijn goed beschermd: 64% 
ervan komt (gemiddeld nog voor meer dan 
12 jaar) van Belgische of Europese overheids-
instellingen. De bezettingsgraad van de 
portefeuille blijft op een duidelijk hoger niveau 
dan dat van de markt. De beheerskosten 
(onderhoudswerken, beheer, algemene 
kosten) zijn onder controle.

In een portefeuille van dergelijke omvang 
– een honderdtal gebouwen – ontstaat 
uiteraard een “pipeline” van herontwikkelin-
gen die extra waarde opleveren. De lopende 
of komende renovaties van de gebouwen 
WTC Toren 2, Uitbreiding Justitie, Central 
Gate en Keizerin worden nu actief beheerd. 
Hetzelfde geldt voor de gebouwen van 
Fedimmo, in toepassing van de huurcontrac-
ten met de Belgische Staat. Het gaat hierbij 
vooral om WTC Toren 3, Froissart en Weten-
schap in Brussel, Paradis-gebouw in Luik en 
het gebouw in Oudenaarde.

Investeringsstrategie
In het segment van de kantoorgebouwen is 
Befimmo geïnteresseerd in investeringspro-
jecten die aan de volgende kenmerken 
voldoen:

>  een goede ligging (zichtbaarheid, bereik-
baarheid) in zones die bereikbaar zijn met 
het openbaar vervoer;

>  een gepaste kritische grootte, goed 
uitgerust, efficiënt;

>  in staat om met succes de “due 
diligence”-controles betreffende steden-
bouwkundige, technische, milieukundige, 
juridische en fiscale aspecten te 
doorstaan;

>  beschikkend over een waardescheppend 
potentieel.

Befimmo zou ook een “hogere” positie 
kunnen innemen en bepaalde commerciali-
seringsrisico’s nemen (bv. wat betreft de 
bezetting van gebouwen die reeds in bouw 
werden verworven). Befimmo kan in voorko-
mend geval ook partnerships aangaan met 
projectontwikkelaars of aannemers om de 
realisatierisico’s (kosten, termijn, kwaliteit) te 
dekken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 
het Axento-project in Luxemburg.

Befimmo stelt ook belang in investeringspro-
jecten met een veeleer financieel profiel die 
hun verwervers een lange en regelmatige 
stroom van solide cashflow opleveren.

De basisspecialisatie van Befimmo is inves-
teren in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen op 
plaatsen waar waarde wordt gegenereerd 
door de schaarste, zoals bijvoorbeeld in de 
Central Business Districts. 

75% van de portefeuille 
ligt in Brussel, stad met 
een historisch beperkte 
volatiliteit, hetgeen de 
investeerders veiligheid 
biedt.

75%

geografische verdeling (4)

 Brussel
 Vlaanderen
 Wallonië

  Brussel Stadscentrum
  Brussel  

Leopoldwijk
 Brussel Ruimte Noord 
  Brussel 

Gedecentraliseerd
 Brussel Rand 

75,3%

17,7%

16,5%

23,3%
8,1%

9,7%

19,7%

5,0%
(1)  “pure player”: belegger/investeerder die 

zijn activiteiten toespitst op één enkel 
segment, geografisch of sectoraal, 
waarvan hij de knowhow perfect 
beheerst. 

(2)  De gewogen gemiddelde duur van de 
huurcontracten: de som van [de lopende 
jaarlijkse huurgelden van elk huurcon-
tract, vermenigvuldigd met de reste-
rende duur tot de eerste vervaldag van 
dat contract] gedeeld door de lopende 
totale jaarlijkse huur in portefeuille.

(3)   De verhoudingen zijn uitgedrukt op 
basis van lopende huren op 30 septem-
ber 2008.

(4)  De verhoudingen zijn uitgedrukt op 
basis van de reële waarden op 30 sep-
tember 2008.
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(1)  De gewogen gemiddelde duur van de huurcontracten: de som van [de lopende jaarlijkse huurgelden van elk huurcontract, ver-
menigvuldigd met de resterende duur tot de eerste vervaldag van dat contract] gedeeld door de lopende totale jaarlijkse huur 
in portefeuille.

(2)  De huurgelden van De Post zijn tot 31 december 2008 inbegrepen in de huurgelden van de Regie der Gebouwen.
(3)  Belgacom heeft bevestigd zijn huurcontract te zullen beëindigen op de vervaldag in augustus 2009.
(4)  Een meerderheid van 3/6/9 - huurcontracten.
(5)  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 aftrek van de ‘investeringswaarde’ van de gemiddelde transactiekosten over de 
laatste drie jaar. Dit komt overeen met 2,5% voor gebouwen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen €, en met 10% 
(Vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) voor gebouwen met een waarde van minder dan 2,5 miljoen €.  
De portefeuille van Befimmo omvat de beleggingsgebouwen en de gebouwen die bestemd zijn voor de verkoop.

(6)  Bezettingsgraad = lopende huuropbrengst (inclusief deze van de verhuurde oppervlakten waarvoor het huurcontract nog niet 
is ingegaan) / (lopende huurinkomsten + geraamde huurwaarde voor de leegstaande oppervlaktes). Deze bezettingsgraad 
omvat alle gebouwen van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo, inclusief de gebouwen die gerenoveerd en niet 
verhuurd worden.

Duur van de huurcontracten hyPotheses voor De komenDe Drie 
jaren

1/3 van de huurders met een huurcontract met een 
restduur van minder dan 3 jaar verlaten de 
portefeuille 
2/3 van de huurders met een huurcontract met 
een restduur van minder dan 3 jaar blijven in de 
portefeuille

 

 3 jaar en -
 3 tot 6 jaar
 6 tot 9 jaar
 9 tot 15 jaar
 15 tot 18 jaar
 18 jaar en meer

21,8%

21,0%

7,1%

19,6%

17,5%

13,0%

21,0%
18 jaar en meer

28,1%
15 jaar en meer

49,9%
9 jaar en meer 62,9%

6 jaar en meer

80,4%
3 jaar en meer

huurDers (1ste vervalDag) (op 30.09.08)

 
HuurDerS

GeWOGeN  
GemIDDeLDe Duur (1)

JAArLIJKSe  
Huur perCeNtAGe

 1. Regie der Gebouwen (2) 48,7%

 2. Vlaamse Gemeenschap 6,5%

 3. Europese Commissie 3,2%

top drie van de huurders (openbare sector) 12,7 jaar 69,8 miljoen € 58,4%

 4. Fortis Bank 4,0%

 5. Citibank 2,9%

 6. Linklaters Associates 2,7%

 7. Belgacom (3) 2,4%

 8. Levi Strauss 2,4%

 9. Sheraton Management LLC 1,5%

 10. Europees Parlement 1,3%

Zeven volgende huurders 8,1 jaar 20,5 miljoen € 17,2%

tien volgende huurders 3,9 jaar 9,0 miljoen € 7,5%

top 20 van de huurders 11,0 jaar 99,3 miljoen € 83,1%

+/- 220 huurders 1,5 jaar (4) 20,2 miljoen € 16,9%

tOtAAL 9,4 jaar 119,5 miljoen € 100,0%
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top 20 van de huurders goed voor 83,1% van de 
totale huurgelden; huurcontracten met een gewogen 
gemiddelde duur van 11 jaar.

De portefeuille
Op 30 september 2008 had de geconsoli-
deerde portefeuille een waarde (5) van 
1.886,5 miljoen €.

Deze waarde moet worden vergeleken met 
1.812,9 miljoen € bij de aanvang van het 
boekjaar op 1ste oktober 2007.

Het verschil is vooral toe te schrijven aan:

>  de verwerving van de gebouwen in 
Antwerpen en Leuven, meer gedetailleerd 
uitgelegd in het hoofdstuk over de belang-
erijke gebeurtenissen van het boekjaar (zie 
blz. 6 van dit jaarverslag);

>  de verwerving van de gebouwen van fase 
V van Ikaros Business Park (Zaventem);

>  de investeringen die tijdens het boekjaar in 
de gebouwen werden gerealiseerd;

>  de overdracht van de semi-industriële 
portefeuille en van de gebouwen Woluwe 
Garden B&D, meer gedetailleerd uitgelegd 
in het hoofdstuk over de belangerijke 
gebeurtenissen van het boekjaar (zie 
blz. 6 van dit jaarverslag);

>  een licht verschil op de reële waarde van 
de geconsolideerde portefeuille (-0,33%).

De volgende tabel (zie blz. 22) toont de 
waarden van de portefeuille van Befimmo, 
enerzijds zonder Fedimmo en anderzijds 
geconsolideerd per geografische zone.

De waardeverminderingen die tijdens het 
laatste kwartaal werden geregistreerd in de 
Gedecentraliseerde zone en in de Rand 
werden nagenoeg gecompenseerd door 
waardeverhoging van de gebouwen die voor 
lange termijn worden verhuurd. Deze stijging 
is vooral te danken aan de indexering van de 
huurprijzen.

In de geconsolideerde portefeuille bedraagt 
het huurrendement 6,26% op 30 septem-
ber 2008, tegenover 6,40% bij het begin van 
het boekjaar. Als men de geschatte waarde 
van de leegstaande ruimtes meerekent, 
bedraagt dit 6,43% tegenover 6,73%.

De bezettingsgraad (6) bereikte een zeer 
hoog niveau, van 95,1% bij het begin van het 
boekjaar naar 97,3% op 30 september 
2008. We herinneren eraan dat wij tegen 
30 september 2009 een afname van deze 
bezettingsgraad tot 95,7% verwachten, als 
gevolg van de renovatie van de gebouwen 
Keizerin en Central Gate. Tijdens de werken 
zullen deze gebouwen namelijk gedeeltelijk 
of volledig ontruimd zijn.
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op 30 september 2008 had de geconsolideerde portefeuille 
een totale oppervlakte van 851.647 m2.

6,26%
eind september 2008 bedraagt het globale 
huurrendement van de geconsolideerde 
vastgoedportefeuille 6,26%. 

evolutie van De WaarDen (op 30.09 - in miljoen  €)

2006 2007 2008
(portefeuille  

vóór Fedimmo) 
(geconsolideerde 

portefeuille) 
(geconsolideerde 

portefeuille)
Variatie 

12 maanden (1)

Kantoren 1 051,1 1 753,7 1 886,5
Centrum (CBD) 682,1 1 028,8 1 095,0 +0,21%
Gedecentraliseerd 147,6 154,7 151,4 -2,20%
Rand 205,3 209,1 179,6 -2,82%
Vlaanderen - 268,2 367,4 +1,19%
Wallonië 16,1 93,0 93,1 -3,56%
Andere 27,3 59,2 - -

tOtAAL 1 078,4 1 812,9 1 886,5 -0,33%

overZicht van De kantoren Per geograFische Zone (op 30.09.08)

Oppervlakte Verzekerde waarde (2) Waarde (3) Jaarlijkse huur 
(m2) (duizenden €) (duizenden €) (duizenden €)

Kantoren 
Centrum (CBD) 390 194 836 767 1 095 032 66 455
Gedecentraliseerd 61 410 140 662 151 359 10 737
Rand 106 469 195 771 179 644 12 155
Vlaanderen 197 973 461 699 367 358 20 292
Wallonië 95 601 201 839 93 107 9 848

tOtAAL 851 647 1 836 738 1 886 500 119 487

evolutie van het renDement van De PorteFeuille (op 30.09)

 
2004

 
2005

 
2006

 
2007

 
2008

Totale oppervlakte (m2) 541 842 525 333 523 037 879 470 851 647
Globaal patrimonium (duizenden €) 1 097 866 1 063 217 1 078 357 1 812 899 1 886 500
Bezettingsgraad 91,4% 92,8% 94,7% 95,1% 97,3%
Potentieel rendement (4) 7,87% 7,71% 7,55% 6,73% 6,43%
Verdeling
m2 kantoren 489 947 473 398 473 398 829 831 851 647
m2 andere 51 895 51 935 49 639 49 639 -
% kantoren 97,1% 97,0% 97,5% 98,4% 100,0%
% andere 2,9% 3,0% 2,5% 1,6% -
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eind september 2008 bedragen 
de huurinkomsten van de 
volledige portefeuille ongeveer 
119,5 miljoen.

Op 30 september 2008 bereikt 
de bezettingsgraad van de 
volledige portefeuille een hoog 
niveau van 97,3%.

samenvatting van De vastgoeDgegevens van De PorteFeuille van BeFimmo (5) (op 30.09.08)

OpBreNGSteIGeNDOmmeN HuurOpperVLAKte (m²)
AANDeeL IN De 

pOrteFeuILLe  (6) 
LOpeNDe HureN 

(duizenden  €) BeZettINGSGrAAD

KANtOreN

Brussel - Stadscentrum

10 gebouwen 130 233 17,9% 21 383 97,3%

Brussel - Leopoldwijk

9 gebouwen 75 109 14,5% 17 302 98,0%

Brussel – ruimte Noord

3 gebouwen 184 852 23,2% 27 770 98,9%

Brussel Central Business District

22 gebouwen 390 194 55,6% 66 455 98,1%

Brussel Gedecentraliseerd

8 gebouwen 61 410 9,0% 10 737 97,1%

Brussel rand

7 gebouwen en kantoorparken 106 469 10,2% 12 155 87,6%

tOtAAL BruSSeL 558 073 74,8% 89 347 96,5%

Vlaanderen

35 gebouwen 197 973 17,0% 20 292 100,0%

Wallonië

20 gebouwen 95 601 8,2% 9 848 100,0%

tOtAAL BeFImmO 851 647 100,0% 119 487 97,3%

(1) Variatie van de reële waarde tussen 2007 en 2008 (zonder investeringen en desinvesteringen).
(2)  De verzekerde waarde is de vernieuwbouwwaarde (zonder de grond).
(3)  Het is niet in het belang van de aandeelhouder de waarden per afzonderlijk gebouw te vermelden.
(4)  Het potentiële rendement van de vastgoedportefeuille, dat het rendement toont indien de portefeuille voor 100% verhuurd zou zijn, wordt berekend als de verhouding 

tussen de huidige huuropbrengsten, vermeerderd met de huurwaarde van de niet-verhuurde oppervlakken, en de investeringswaarde.
(5)  De bijlage bij dit jaarverslag (blz. 124) bevat een volledige lijst van alle gebouwen in de geconsolideerde portefeuille van Befimmo.
(6) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 september 2008.
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De conclusies van de vastgoedexpert

Winssinger & Vennoten
Geachte heer, 

Betreft: Schatting dd. 30 september 2008 

Achtergrond
Befimmo heeft ons aangesteld om over te 
gaan tot de waardering van haar vastgoed-
patrimonium per 30 september 2008, in het 
kader van de voorbereiding van haar financi-
ele staten op deze datum.

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

Zoals dat gebruikelijk is, hebben we onze 
opdracht uitgevoerd op basis van de door 
Befimmo verstrekte gegevens m.b.t. de 
huurstaat, de kosten en belastingen te 
dragen door de verhuurder, de uit te voeren 
werken, en ook alle andere factoren die de 
waarde van de gebouwen zouden kunnen 
beïnvloeden. Wij gaan ervan uit dat die 
inlichtingen juist en volledig zijn.

Zoals expliciet omschreven in onze schat-
tingsverslagen, omvatten deze geen enkel 
onderzoek naar de structurele en technische 
kwaliteit van de gebouwen, noch naar de 
mogelijke aanwezigheid van schadelijke 
stoffen. Befimmo is goed op de hoogte van 
het eventuele bestaan van deze risicofacto-
ren 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 interna-
tionale normen IVS (International Valuation 
Standards) en hun toepassingsprocedures, 
onder andere op het vlak van de schatting 
van Vastgoedbevaks. 

De Investeringswaarde wordt gedefinieerd 
als de meest waarschijnlijke waarde die 
redelijkerwijs gehaald kan worden onder 
normale verkoopsvoorwaarden tussen 
welwillende en goed geïnformeerde partijen, 
instemmend en handelend in omstandighe-
den van normale concurrentie, vóór aftrek 
van de transactiekosten.

De investeringswaarde houdt geen rekening 
met de toekomstige investeringsuitgaven die 
het vastgoedpatrimonium zullen verbeteren, 
noch met de toekomstige voordelen verbon-
den 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 investerings-
markt, rekening houdend met de ligging en 
de kwaliteit van het gebouw en van de 
huurder op het ogenblik van de waardering. 

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

De verkoop van een gebouw is in theorie 
onderworpen aan overdrachtsrechten die 
geïnd worden door de Overheid. Het bedrag 
van dit recht hangt onder andere af van de 
overdrachtswijze, van het profiel van de 
koper en van de geografische ligging van het 

voor het boekjaar 2008/2009 is al 99% van de 
huurinkomsten contractueel verzekerd.
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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 inbegre-
pen, de gemiddelde transactiekost 2,5% 
bedraagt.

De verkoopwaarde exclusief kosten voor 
gebouwen van meer dan 2.500.000€ over-
eenkomende 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 van 2,5% 
zal periodiek herzien en aangepast worden, 
voor zover de vastgestelde afwijking op de 
institutionele markt groter is dan +/-0,5%. 
Voor de andere gebouwen werden de 
registratierechten afgetrokken.

Op basis van de opmerkingen uit de vorige 
paragrafen, bevestigen we dat de investe-
ringswaarde van het vastgoedpatrimo-
nium van Befimmo op 30 september 2008 
1.934.998.000€ (ÉÉN MILJARD NEGEN-
HONDERD VIERENDERTIG MILJOEN 
NEGENHONDERD ACHTENNEGENTIG 
DUIZEND EURO); bedraagt, inclusief de 
gebouwen die geschat zijn door Cushman & 
Wakefield, CB Richard Ellis and Jones Lang 
LaSalle. 

De verkoopwaarde van het vastgoedpatri-
monium van Befimmo op 30 september 
2008 in overeenstemming met de reële 
waarde (“fair value”) van het vastgoedpa-
trimonium van Befimmo bedraagt 
1.886.500.281€ (ÉÉN MILJARD ACHTHON-
DERD ZESENTACHTIG MILJOEN VIJFHON-
DERDDUIZEND TWEEHONDERD 
EENENTACHTIG EURO); exclusief naakte 

eigendom gebouw Tocopro, inclusief de 
gebouwen die geschat zijn door Cushman & 
Wakefield, CB Richard Ellis en Jones Lang 
LaSalle.

Op deze basis bedraagt het globaal rende-
ment (projecten niet inbegrepen) op de 
huidige huuropbrengst 6,26%. Het globaal 
rendement (inclusief de geschatte 
markthuurwaarde voor de leegstand) 
bedraagt 6,43%.

De bezettingsgraad van het totale vastgoed-
patrimonium bedraagt 97,32%. 

De huidige huur voor de totale vastgoedport-
folio (met uitzondering van projecten en 
renovaties) ligt gemiddeld 1,96% hoger dan 
de normale geschatte huurwaarde.

Het patrimonium bestaat uit:

Brussel, 19 gemeenten 64,68%

Periferie van Brussel 9,52%

Vlaanderen en Wallonië 24,46%

Projecten, terreinen en gebouwen in renovatie 1,34%
tOtAAL 100%

Met de meeste hoogachting,

Brussel, de 5 november 2008 

WINSSINGER & VENNOTEN N.V.

Benoît FORGEUR (1) Philippe WINSSINGER (1)

(1)  Sprl/bvba, Managing Directors DTZ Partners s.a./n.v., Managing Directors 

02
B

eh
ee

r
s

ve
r

s
la

g



Beheersverslag26

Brugge

Dendermonde

Lokeren

Oudenaarde

Antwerpen

Tervuren

Namur

St-Vith

Malmedy

Eupen

Marche-en
Famenne

Mons

Liège

Knokke-Heist

Sint-
Niklaas

Ninove
Bilzen

Tienen Sint Truiden
Tongeren

Chênée

Seraing

Vilvoorde Haacht

Halle

Ath Braine-l’Alleud

Binche

La Louvière

Diest

Herentals

Roeselare

Diksmuide

Nieuwpoort

MenenIeper
Harelbeke

Deinze

Torhout

Eeklo

Leuven

Izegem
Tielt

Kortrijk

14 15 16

17 18

4
7

20
8 9

19

10

5

11

1

12 13

2

6

3

51

55 31

49

3447
41

27

44

45

39

46

35

29

43
25 30

38

37

53 54

42

40

33

26
50

36

32

48 24

52

28

21 22 23

73
61

57
58
5964

68
6265

63 60

6756

77

87

76

80

79
75

6966

72
71

74

70

86

83
85

82
81

84

78

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 Émile Digneffe 24 8 Liège, Rue Paradis 1 
 9 Liège, Rue Rennequin-Sualem 28 10 Malmedy, Rue Joseph Werson 2 11 Marche-en-Famenne, Av. 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, Meir 48 24 Bilzen, Brugstraat 2 
 25 Brugge, Boninvest 12 26 Deinze, Brielstraat 25 27 Dendermonde, St-Rochusstraat 63 28 Diest, Koning Albertstraat 12  
29 Diksmuide, Woumenweg 49 30 Eeklo, Raamstraat 18 31 Haacht, Remi van de Sandelaan 1  32 Halle, Zuster Bernardastraat 32 
33 Harelbeke, Kortrijksestraat 2 34 Herentals, Belgielaan 29 35 Ieper, Arsenaalstraat 4 36 Izegem, Kasteelstraat 15  
37 Knokke-Heist, Majoor Vandammestraat 4 38 Leuven, Vital Decosterstraat 42/44 39 Kortrijk, Bloemistenstraat 23  
40 Kortrijk, Ijzerkaai 26 41 Lokeren, Grote Kaai 20  42 Menen, Grote Markt 10 43 Nieuwpoort, Juul Filliaertweg 41 
44 Ninove, Bevrijdingslaan 7 45 Oudenaarde, Marlboroughlaan 4  46 Roeselare, Rondekomstraat 30 47 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 4 
48 Sint-Truiden, Abdijstraat 6 49 Tervuren, Leuvensesteenweg 17 50 Tielt, Tramstraat 48 51 Tienen, Goossensvest 3   
52 Tongeren, Verbindingstraat 26 53 Torhout, Burg 28 54 Torhout, Elisabethlaan 27 55 Vilvoorde, Groenstraat 51

De portefeuille in detail

BeLGIË

Brussel
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De geconsolideerde portefeuille bestaat op 30 september 2008 voor 100% 
uit kantoren. Ze telt 851.647 m² en heeft een waarde van 1.886,5 miljoen €.

BruSSeL StADSCeNtrum
 56 Brederode 1 en 2 >> 57 Central Gate >> 58 Keizer >> 59 Uitbreiding Justitie >> 60 Voorlopig Bewind >> 61 Keizerin >> 62 Lambermont >>  
63 Pacheco >> 64 Poelaert

BruSSeL LeOpOLDWIJK
 65 Kunst >> 66 Froissart >> 67 Guimard >> 68 Jozef II >> 69 Schuman 3 en 11 >> 70 Wetenschap >> 71 View Building >> 72 Wiertz

BruSSeL ruImte NOOrD
 73 Noord Building >> 74 World Trade Center Toren 2 en 3

BruSSeL GeDeCeNtrALISeerD
75 Eudore Devroye >> 76 Goemaere >> 77 Terhulpsesteenweg 177 >> 78 Jean Dubrucq >> 79 La Plaine >> 80 Triomf I, II en III

BruSSeLSe rAND
 81 Eagle Building >> 82 Fountain Plaza >> 83 Ikaros Business Park >> 84 Media >> 85 Ocean House >> 86 Planet 2 >>  
87 Waterloo Office Park

BruSSeL

Brugge
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Lokeren
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Beheersverslag28
Kantoorgebouwen (1) > 10 000 m2

Brussel  
Stadscen-
trum

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

Central Gate
Ravensteinstraat 50-70/Cantersteen 
39-55 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 30.675 m² 
Jaar van renovatie: 1997-2000

Uitbreiding Justitie
Vierarmenstraat 13 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 19.035 m² 
Jaar van renovatie: 2009

Keizerin
Keizerinlaan 17-19 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 17.070 m² 
Jaar van renovatie: 1997-2000 

(1) De bijlage bij dit jaarverslag (p. 124) bevat een volledige lijst van alle gebouwen in de geconsolideerde portefeuille van Befimmo.
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Brussel  
Leopoldwijk

Poelaert
Poelaertplein 2-4 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 14.146 m² 
Jaar van renovatie: 2001 

Kunst
Kunststraat 28/30 
Handelsstraat 96/112 
1040 Brussel 
Oppervlakte: 16.793 m² 
Jaar van renovatie: 2005

Jozef II
Jozef II-straat 27 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 12.831 m² 
Bouwjaar: 1994

View Building
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Oppervlakte: 11.106 m² 
Jaar van renovatie: 2001 

op 30 september 2008 was de bezettingsgraad van de 
portefeuille 97,3%.
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Beheersverslag30

Brussel  
Ruimte 
Noord

Wiertz
Wiertzstraat 30-50 
1050 Brussel 
Oppervlakte: 10.857 m² 
Bouwjaar: 1996

Noord Building
Koning Albert II-laan 156/1 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 42.726 m² 
Bouwjaar: 1989

WTC - Toren 2
Koning Albert II-laan 30 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 66.326 m² 
Jaar van renovatie: in uitvoering

WTC - Toren 3
Koning Albert II-laan 30 
1000 Brussel 
Oppervlakte: 75.800 m² 
Bouwjaar: 1981 
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Brussel  
Gede- 
centraliseerd

Brussel  
Rand

La Plaine
Generaal Jacqueslaan 263G 
1050 Brussel 
Oppervlakte: 15.933 m² 
Bouwjaar: 1995 

Triomf I & II
Arnaud Fraiteurlaan 15-23 
1050 Brussel 
Oppervlakte: 20.755 m² 
Bouwjaar: 1998 

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: 46.053 m² 
Bouwjaar: 1990 tot 2007 

Fountain Plaza
Belgicastraat 1/3/5/7 
1930 Zaventem 
Oppervlakte: 16.690 m² 
Bouwjaar: 1991
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Beheersverslag32

Wallonië

Vlaanderen

Media
Medialaan 50 
1800 Vilvoorde 
Oppervlakte: 18.105 m² 
Bouwjaar: 1999

Planet II
Leuvensesteenweg 542 
1930 Zaventem 
Oppervlakte: 10.277 m² 
Bouwjaar: 1988

Liège - Paradis
Rue Paradis 1 
4000 Liège 
Oppervlakte: 38.945 m² 
Bouwjaar: 1987

Antwerpen - 
Kattendijkdok
Kattendijkdok - Oostkaai 22 
2000 Antwerpen 
Oppervlakte: 12.167 m² 
Bouwjaar: 1978 
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Antwerpen - Meir
Meir 48 
2000 Antwerpen 
Oppervlakte: 20.612 m² 
Jaar van renovatie: 1985 
 

Leuven - Vital
Vital Decosterstraat 42/44 
3000 Leuven 
Oppervlakte: 19.033 m² 
Bouwjaar/jaar van renovatie: 1993 

Kortrijk - 
Bloemistenstraat
Bloemistenstraat 23 
8500 Kortrijk 
Oppervlakte: 11.505 m² 
Bouwjaar/jaar van renovatie: 1995/2005 

Tervuren - 
Leuvensesteenweg 

Leuvensesteenweg 17 
3080 Tervuren 
Oppervlakte: 20.408 m² 
Bouwjaar: 1980
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ook in het voorbije boekjaar bleven 
duurzame ontwikkeling, ethiek en 
human resources centraal staan in de 
bezorgdheden van Befimmo.

I. Duurzame 
ontwikkeling
Befimmo heeft de 
ambitie om zich op de 
Belgische vastgoedmarkt 
te positioneren als een 
verantwoordelijke speler 
op het vlak van duurzame 
ontwikkeling.
Het is duidelijk dat het beheer van gebouwen 
een economisch, maatschappelijk en ecolo-
gisch effect heeft op de omgeving. Omdat het 
zich bewust is van haar verantwoordelijkheden 
en overeenkomstig haar globale strategie, 
heeft Befimmo zich actief, efficiënt en voor 
lange termijn geëngageerd in duurzame 
ontwikkeling, door te kiezen voor een dynami-
sche aanpak van tijdig inspelen op risico’s en 
opportuniteiten. 

Befimmo voert hiertoe een beleid van duur-
zame ontwikkeling en is van plan om intern 
een functie van milieucoördinator te creëren.

Befimmo ziet de volgende 5 pijlers voor een 
beleid van duurzame ontwikkeling:

1.  respect voor de milieureglementeringen die 
voor Befimmo toepasselijk zijn, meer bepaald 
de gewestelijke reglementeringen die Richtlijn 
2002/91/CE aangaande energieprestaties 
van gebouwen (EPG) transponeren; 

2.  de ontwikkeling van een preventieve aanpak 
van het milieueffect;

3.  continue evaluatie en verbetering van zijn 
algemene milieuprestaties;

4.  binnen de grenzen van zijn bevoegdheid zijn 
huurders aansporen tot respect voor het 
milieu;

5.  invoering van effectieve communicatiesys-
temen om een optimale coördinatie van 
uitbestede activiteiten te garanderen.

Befimmo volgt een pragmatische benadering 
en identificeert, naarmate haar activiteiten 
vorderen, welke hiervan een belangrijk 
milieueffect hebben. Befimmo acht het van 
primordiaal belang, zowel vanuit een bekom-
mernis om het verbeteren van de milieupres-
taties van haar vastgoedportefeuille als met 
het oog op de verwachtingen van de stake-
holders — dat zijn zowel externe partijen 
(huurders, aandeelhouder, gewesten, 
gemeenten, enz.) als interne (werknemers, 
beheersmaatschappijen, onderhoudsbedrij-
ven, architecten, enz.), om de menselijke en 
financiële middelen daar in te zetten waar ze 
de grootste meerwaarde opleveren.

Befimmo heeft de voorbije jaren de globale 
ecologische voetafdruk van haar activiteiten 
beperkt. Hiervoor wordt met name op twee 
niveaus gehandeld: 

1.  Befimmo heeft energieaudits uitgevoerd op 
een groot gedeelte van haar portefeuille, 
en heeft op basis van de resultaten hiervan 
een investeringsplan over meerdere jaren 
goedgekeurd om de energieprestaties van 
haar portefeuille te optimaliseren.  
53% van de portefeuille van Befimmo 
wordt al bevoorraad met hernieuwbare 
elektriciteit, via een kaderovereenkomst 
voor de elektriciteitslevering die is afgeslo-
ten door beheerder FREPM. 
Voor de rest van haar portefeuille, zal 
Befimmo een grondig haalbaarheidsonder-
zoek laten uitvoeren naar de installatie van 
zonnepanelen. 

  Daarnaast zal Befimmo een permanente 
monitoring met individuele tellers invoeren 
om enerzijds onregelmatigheden op te 
sporen en anderzijds voor elk gebouw een 
meer gedetailleerde jaarlijkse analyse te 
kunnen realiseren. De initiatieven van 
Befimmo aangaande duurzame ontwikke-
ling en energieprestaties verlenen de 
huurders echter geen specifieke rechten, 
tenzij de door Befimmo afgesloten huur-
contracten dit anders stipuleren;

2.  de tweede krachtlijn waar Befimmo op 
focust, is deze van belangrijke renovaties. 
Befimmo respecteert vanzelfsprekend alle 
toepasselijke wettelijke verplichtingen en 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid  
van Befimmo
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Beheersverslag36

53% van de Befimmo-
portefeuille wordt al met 
hernieuwbare elektriciteit 
bevoorraad.

53%
houdt daarnaast vanaf de designfase van 
elk nieuw project rekening met talrijke 
aspecten van duurzame ontwikkeling zoals 
duurzame passieve en actieve technieken, 
hernieuwbare energie, duurzaam waterver-
bruik, de milieubalans van de gebruikte 
materialen en grondstoffen, het mobiliteits-
plan, beschermende maatregelen tijdens 
de bouwfase en afvalverwerking. 

De verwachte resultaten aangaande milieu-
prestaties verbeteren van jaar tot jaar, zoals 
blijkt uit de volgende tabel (zie blz. 37).

Befimmo wil duurzame ontwikkeling ook 
promoten door in te grijpen op het niveau van 
elementen die het bedrijf zélf niet recht-
streeks onder controle heeft, maar waarop 
het een zekere invloed kan uitoefenen, zoals 
het gedrag van zijn huurders. Aangezien het 
gedrag van de huurders een belangrijke rol 
speelt in de globale energieprestatie van een 
gebouw, en aangezien het beheer van een 
gebouw bij de meeste klanten niet tot hun 
interne expertise behoort, wil Befimmo zich 
ontwikkelen als partner voor haar huurders, 

om hen te gidsen en te helpen in het gebruik 
van de ruimtes die zij betrekken. Concreet zal 
dit vertaald worden in een ‘Goed Gedrag’-
Code die zal verduidelijken hoe Befimmo  
haar huurders zal gidsen en helpen bij het 
gebruik van de ruimtes die zij betrekken, en 
die richtlijnen vastlegt voor de huurders. 

Om de geleverde inspanningen voor duur-
zame ontwikkeling te structureren, wordt 
momenteel gewerkt aan een systeem voor 
milieubeheer (SMB) dat een dagelijkse 
follow-up en een jaarlijkse evaluatie van de 
aangegane engagementen, de implementatie 
van het milieuprogramma en de realisatie van 
de doelstellingen die Befimmo zichzelf oplegt, 
mogelijk moet maken. Het SMB zal met 
name tot doel hebben de indicatoren (ener-
gie, water en afval) te bewaken die prioritair 
worden geacht op het niveau van de globale 
evaluatie van de milieuprestaties van de 
portefeuille van Befimmo. Deze oefening 
maakt het mogelijk om met meer precisie de 
status van individuele gebouwen op te stellen 
en vervolgens concretere prestatiedoelstel-

PROJECT 
“KEIZERIN”
De europese richtlijn 2002/91/ce betref-
fende de ePB-norm (energieprestaties 
van gebouwen) eist voor nieuwe con-
structies die een vergunningsaanvraag 
impliceren, de opmaak van een studie-
dossier over hun energieprestatie. 
Befimmo heeft er zich toe verbonden om 
op een krachtige en proactieve manier in 
te spelen op deze regelgeving die sinds 
juli 2008 van kracht is in het Brusselse 
gewest. 
een mooi voorbeeld hiervan is het project 
“keizerin” dat in de categorie “renovatie 
van kantoren” werd uitgeroepen tot 
laureaat van de Bim-wedstrijd 2007 voor 
voorbeeldige, duurzame gebouwen.

Architect: 
Crépain Binst Architecture

troeven:
>  Uitstekende ligging
>  Passieve en actieve duurzame 

energiemaatregelen
>  Flexibiliteit van het gebouw
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evolutie van De milieuPrestaties, verBonDen met Belangrijke renovaties

Standaardrenovatie
renovatieproject 

Keizerin 2007
renovatieproject 

Wetenschap 2008

K-waarde (1) 47 37 34

E-waarde (2) 143 80 < 70

CO2-uitstoot [kg / m²] 66,26 33,75 24,92

lingen te definiëren.

Befimmo beseft goed dat communicatie een 
primordiale factor is voor het welslagen van 
dit ambitieuze project. Verscheidene partijen 
tonen interesse. De invoering van een gepast 
en doeltreffend communicatiesysteem 
beoogt optimalisering van de middelen, 
bewustmaking van de verschillende spelers 
en informatieverstrekking aan alle partijen die 
interesse tonen voor de evolutie van  
Befimmo’s activiteiten voor duurzame 
ontwikkeling. 

Tot slot zal Befimmo deelnemen aan ver-
scheidene sectorale werkgroepen, en dit met 
twee hoofddoelstellingen: voorop lopen bij 
alle nieuwe technologieën en methodolo-
gieën die worden ontwikkeld voor duurzame 
ontwikkeling, en haar knowhow in dit domein 
delen.

II. Ethiek
Befimmo heeft een Ethische Code goedge-
keurd die respect voor ethische waarden 
oplegt in de relaties met haar klanten, haar 
beheersteam, haar partners en haar 
aandeelhouders. 

In naleving van deze Ethische Code heeft 
Befimmo een intern beleid ontwikkeld ter 
beperking van de risico’s gekoppeld aan 
witwassen van geld en financiering van 
terrorisme.

III. Human Resources 
Het team van Befimmo vormt een primordi-
aal element in de goede uitvoering van de 
algemene strategie. De betrokkenheid van 
iedereen vormt een sleutelfactor in het 
welslagen. Befimmo is zich ervan bewust 
dat een aangenaam werkklimaat de creativi-
teit en de motivatie prikkelt, en bij de mede-
werkers een krachtig engagement wekt 
tegenover het bedrijf. De combinatie met 
een verrijkende professionele ervaring 
versterkt dit alles nog.

Op 30 september 2008 bestond het team 
uit 31 mensen (55% mannen; 45% vrouwen).

68% van hen zijn houder van een universitair 
diploma; 81% van deze academici hebben 
bovendien een diploma van het postuniver-
sitaire type. 

De afwezigheidsgraad voor het voorbije 
boekjaar is lager dan 2% van het totale 
aantal gepresteerde dagen.

Tijdens dit boekjaar heeft Befimmo vijf 
nieuwe werknemers verwelkomd en één 
vertrek geregistreerd.

Naast een loonbeleid dat overeenstemt met 
de marktreferenties, geniet het personeel in 
dienst van Befimmo van een extralegaal 
pensioenstelsel dat een vervangingsinko-
men garandeert in verhouding tot het loon 
bij pensionering (systeem van de Defined 
Benefits).

Befimmo wil zich ontwikkelen als partner voor haar 
huurders, om hen te gidsen en te helpen bij het gebruik 
van de ruimtes die zij bezetten.

(1)  K-coëfficiënt = het globale niveau van thermi-
sche isolatie van een gebouw.

(2)  E-coëfficiënt = het niveau van verbruik van 
primaire energie door een gebouw.
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Beheersverslag38

heel bijzonder in de huidige context blijft Befimmo overtuigd van de deugdelijkheid van een “pure player” strategie, 
d.w.z. een professionele investeerder in kantoorgebouwen in de stadscentra, vooral in Brussel.

Clear & sound  
“pure player” strategy
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De informatie over de belangrijkste risico’s 

Strategische risico’s
marktrisico 
De portefeuille van Befimmo bestaat uitslui-
tend uit kantoorgebouwen, en is dus 
geconcentreerd op sectoraal vlak. 

Op geografisch vlak is de portefeuille 
gelokaliseerd in België. Het gedeelte in 
Brussel bedraagt 75,3%, en daarvan is 
57,5% meer specifiek gesitueerd in het 
Central Business District. De overlopige 
investering in een gebouw in constructie in 
Luxemburg-stad (Axento-project), dat tegen 
midden 2009 in de portefeuille zal worden 
geïntegreerd, vormt een eerste stap in de 
internationale diversificatie die Befimmo 
nastreeft. Zoals aangekondigd zouden de 
volgende stappen zich moeten concretise-
ren op de Parijse vastgoedmarkt.

Wat huurders betreft, is de Belgische Staat 
eind september 2008 goed voor 49% van 
de huurgelden. Als men het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en de Europese 
instellingen erbij optelt, is de openbare 
sector goed voor 64%.

Het effect van de economische en vast-
goedcycli op de resultaten van de Vennoot-
schap wordt verzacht door de relatief lange 
duur van de huurcontracten met deze 
openbare sector (gemiddeld 9,4 jaar voor 
de totale portefeuille) en door het gewicht 
van de huurders uit de openbare sector in 
de portefeuille.

De portefeuille bestaat uit goed gelegen 
gebouwen die werden opgetrokken con-
form hoge kwaliteitsstandaarden. De 
aangeboden investeringsprojecten worden 
overigens slechts in overweging genomen 
indien ze beantwoorden aan de strenge, 
door Befimmo gedefinieerde selectiecriteria 
wat betreft ligging, technische en milieuge-
richte eigenschappen, juridische context, 
positief effect op cashflow en return, en 
bron voor waardecreatie op termijn.  

In de huidige economische context zou de 
portefeuille in de toekomst een waarde-
daling kunnen kennen. Een waardedaling 
van de portefeuille met 1% zou, bij gelijke 
perimeter van de eigen vermogen, overeen-
stemmen met een stijging van de schuld-
ratio ter grootte van 0,5%.

Imagorisico
Befimmo hecht een groot belang aan haar 
financiële communicatie. De Vennootschap 
publiceert geregeld persberichten om de 
investeerders te informeren over gebeurtenis-
sen die hen aanbelangen. Ze publiceert ook 
haar financiële prognoses over drie jaar en de 
hypotheses die deze ondersteunen. Befimmo 
organiseert voorts minstens twee keer per jaar 
roadshows om haar activiteiten voor te stellen 
aan professionele en particuliere beleggers, en 
neemt deel aan financiële beurzen.

Compliance-risico
Befimmo hecht bijzonder belang aan het 
respecteren van het juridisch en reglementair 
kader, en vraagt geregeld assistentie van 
externe adviseurs (op boekhoudkundig, 
technisch, financieel en juridisch vlak).

Befimmo besteedt vooral aandacht aan de 
evolutie van de reglementering, meer bepaald 
wat leefmilieu, stedenbouw, mobiliteitsbeleid 
en duurzame ontwikkeling aangaat. Meer 
specifiek doet Befimmo het mogelijke om 
progressief (namelijk afhankelijk van de 
evolutie van de technieken), de milieucompo-
nent te integreren in de due diligences vóór 
elke mogelijke aanschaf van vastgoed en in 
de renovatieactiviteiten op de portefeuille.

Voor Fedimmo worden de risico’s aangaande 
stedenbouw en leefmilieu, en de risico’s van 
eventuele non-conformiteit van bepaalde 
installaties verzacht door het renovatiepro-
gramma dat op de portefeuille wordt toege-
past, en door de prioriteit die hierbij wordt 
gegeven aan deze problematieken.

De portefeuille bestaat uit goed gelegen gebouwen die 
werden opgetrokken conform hoge kwaliteitsstandaarden.
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Operationele risico’s
risico’s op de huurinkomsten
De continuïteit van de cashflow van Befimmo 
hangt vooral af van de veiligstelling van 
huurinkomsten op lange termijn.  
De vennootschap waakt erover dat een 
belangrijk deel van haar portefeuille op lange 
termijn wordt verhuurd. Deze strategie werd in 
boekjaar 2007/2008 met name 
geconcretiseerd:

>  met de overdracht van de semi-industriële 
portefeuille en van verschillende gebouwen 
met korte huurcontracten (portefeuille van 
Fedimmo) en/of met laag bezettingsniveau 
(gebouwen in de Rand),

>  met de aankoop van twee gebouwen die 
worden verhuurd, voornamelijk aan Fortis 
Bank, voor een gemiddelde duur van 17 jaar,

>  met de ondertekening, begin 2008, van een 
huurcontract van lange duur met de ven-
nootschap Sheraton Management LLC, voor 
het gebouw Brederode Corner (8.036 m²).

Er wordt voornamelijk gezocht naar huurders 
met een stabiele ontwikkeling, zoals openbare 
instellingen of multinationals. 

De huurcontracten bevatten indexeringsclau-
sules die de Vennootschap beschermen tegen 
de muntontwaarding. Het effect van de 
aanpassingen van de huurprijzen aan de 
inflatie (basis: gezondheidsindex) mag worden 
geraamd op 1,2 miljoen € op jaarbasis, bij een 
indexstijging van 1%.

Befimmo ontwikkelde een strategie die op 
klanttevredenheid en klantenbinding gericht is, 
door hen oplossingen aan te reiken die zo 
goed mogelijk tegemoet komen aan hun 
behoeften in hun opeenvolgende ontwikke-
lingsfasen. De belangrijkste klanten worden 
minstens één keer per jaar proactief benaderd 
om te kunnen anticiperen op hun toekomstige 
behoeften. Deze follow-up wordt vergemak-
kelijkt door het feit dat de 20 belangrijkste 
klanten 83,1% van de huurinkomsten verte-
genwoordigen (met een gewogen gemiddelde 
duur van 11 jaar voor hun huurcontracten). 

De klemtoon ligt ook op de toepassing van 
een strenge procedure voor identificatie en 
follow-up van klanten met betalingsproble-
men: regelmatige vergaderingen tussen 
boekhouding, zaakvoerder en commerciële 
krachten; minstens driemaandelijkse 
bespreking in het auditcomité. Zo konden 
de waardeverminderingen op handelsvorde-
ringen in boekjaar 2007/2008 beperkt blijven 
tot minder dan 100.000€.

Om het kredietrisico te beperken wordt van 
de huurders (met uitzondering van de 
openbare instellingen) meestal een huur-
waarborg ter grootte van 6 maandhuren 
geëist, wat overeenstemt met de gebruike-
lijke praktijk op de markt. Voor de grootste 
dossiers wordt de financiële toestand 
onderzocht.

Een zeer groot aandeel van de huidige 
huurders heeft beslist om in de Befimmo-
portefeuille te blijven. Klanten die onze 
portefeuille verlaten, doen dat in de over-
grote meerderheid van de gevallen om 
redenen waar Befimmo geen vat op heeft 
(herstructurering, vertrek naar het buiten-
land, enz.).

Dankzij dit proactief beheer is Befimmo erin 
geslaagd om haar bezettingsgraad te 
handhaven en zelfs te verbeteren (97,3%), 
wat merkelijk beter is dan het marktgemid-
delde (91,2%), zoals ook blijkt uit de leeg-
standsgraad op 30 september 2008:

>  CBD: Befimmo 1,9% tegenover een 
marktgemiddelde van 5,4%

>  Gedecentraliseerd: Befimmo 2,9% tegen-
over een marktgemiddelde van 12,7%

>  Rand: Befimmo 12,4% tegenover een 
marktgemiddelde van 18,3%

Deze percentages blijven echter conjunc-
tuurgevoelig, vooral in de Rand.

Een schommeling van 1% in de bezettings-
graad van gebouwen heeft een weerslag 
van ongeveer 1,1 miljoen € op het bedrijfs-
resultaat op gebouwen.

83,1%
De 20 belangrijkste klanten 
vertegenwoordigen 83,1% 
van de huurinkomsten  
(en hun huurcontracten 
hebben een gewogen 
gemiddelde duur van 11 jaar).
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Financieringsrisico’s  
risico’s verbonden met de financierings-
kosten en met de bancaire tegenpartijen
Om op lange termijn de beste financiële 
voorwaarden te genieten, steunt de huidige 
schuldenlast van de Vennootschap vooral op 
leningen met variabele rentevoet (commercial 
paper en bilaterale en gesyndiceerde kredietlij-
nen). Deze benadering heeft als gevolg dat het 
resultaat van Befimmo tamelijk gevoelig is voor 
de evolutie van de rentevoeten.

De renterisico’s van deze financieringsvorm 
worden echter onder controle gehouden via 
een beleid van dekking van het renterisico over 
een horizon van 3 tot 5 jaar dat 50 à 75% van 
de totale schuld dekt. De bedoeling is ons te 
beschermen tegen een forse rentestijging. 
Deze dekking wordt gerealiseerd met behulp 
van instrumenten van het optionele type (caps 
en twin caps) en swap (IRS of callable IRS).  
Op 30 september 2008 bedraagt het aandeel 
van de totale schuld dat voorwerp is van 
dekking van het renterisico, 93%. De keuze van 
de instrumenten en van hun niveau steunt op 
een analyse van de renteprognoses van 
verschillende geraadpleegde banken en een 
arbitrage tussen de kostprijs van het instrument 
en het gerealiseerde beschermingsniveau. 

Het onderschrijven van een dekkingsinstrument 
bij een financiële instelling creëert een tegen-
partijrisico indien deze instelling in gebreke blijft.

Het financiële model van Befimmo steunt op 
een structurele schuldenlast, zodat de positie in 
gedeponeerde cash bij een financiële instelling 
per definitie relatief beperkt is (4,6 miljoen € op 
30 september 2008).

Op basis van de toestand op 30 september 
2008 zou een opwaartse afwijking met 1% van 
de financieringsgraad op het volledige boekjaar 
een bijkomende financiële last van 3,5 miljoen € 
gegenereerd hebben, naast een stijging van de 
waarde van de (al dan niet als zodanig door de 
IAS 39-norm erkende) afgeleide indekkings-
instrumenten met 8,3 miljoen €. Het gecombi-
neerde effect van deze verschillen zou de 
intrinsieke waarde van de Vennootschap op 
30 september 2008 (groepsaandeel) op 
971,8 miljoen € brengen, wat zou overeenko-

men met 74,4€ per aandeel (tegen een gereali-
seerde intrinsieke waarde van 966,8 miljoen €, 
of 74,03€ per aandeel).

De cashflow van het boekjaar (groepsaandeel) 
zou dan 56,4 miljoen € bedragen, of 4,32€ per 
aandeel (tegenover de gerealiseerde cashflow 
van 59,8 miljoen € of 4,58€ per aandeel).

Omgekeerd zou een neerwaartse afwijking met 
1% van de financieringsgraad op het volledige 
boekjaar een vermindering van de financiële 
last van 4,3 miljoen € gegenereerd hebben, 
naast een daling van de waarde van de (al dan 
niet als zodanig door de IAS 39-norm erkende) 
afgeleide indekkingsinstrumenten met 5,7 mil-
joen €. Het gecombineerde effect van deze 
variaties zou de intrinsieke waarde van de 
Vennootschap op 30 september 2008 (groeps-
aandeel) op 965,4 miljoen € brengen, of 73,9€ 
per aandeel. De cashflow van het boekjaar 
(groepsaandeel) zou dan 64,1 miljoen € bedra-
gen, of 4,91€ per aandeel.

Om het tegenpartijrisico te beperken doet 
Befimmo een beroep op verschillende referen-
tiebanken op de markt teneinde een zekere 
diversificatie in de herkomst van de financierin-
gen en van de rentedekkingen te garanderen. 
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde 
diensten. Befimmo heeft een zakelijke relatie 
met 13 banken:

>  de belangrijkste banken die de financiering 
verzekeren, zijn, in volgorde van belang: ING, 
Dexia, Fortis, LB-Lux, BECM (groep CM-
CIC), ABN-AMRO/RBS, LLOYDS TSB. 
Samen dekken deze banken één miljard van 
de 1,1 miljard aan lijnen die op 30 septem-
ber 2008 openstaan voor Befimmo;

>  de banken die tegenpartij zijn voor de 
dekkingsinstrumenten, zijn in volgorde van 
belang: Fortis, ING, Dexia en KBC.

Befimmo herziet geregeld de lijst van deze 
bankrelaties en de blootstelling tegenover elk 
ervan.

Vermeldenswaard is dat een stijging van de 
kortetermijnrente in een context van sterkere 
inflatie als gevolg van een economische groei of 
van exogene factoren, na verloop van tijd, via 
de indexeringsclausules, een positief effect 
heeft op de huurinkomsten.

het totaal van 
de geïnstalleerde 
dekkingsinstrumenten 
brengt de 
vennootschap eind 
september 2008 tot 
een dekkingsratio (1) van 
93%.

(1)  De dekkingsratio: de som [van de 
dekkingsinstrumenten en van de vaste 
schuld] gedeeld door de totale 
schuldenlast.
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De financieringskosten van de Vennootschap 
zijn verbonden met de rating die haar werd 
toegekend. Een neerwaartse herziening van 
onze rating met één categorie (BBB naar BBB–) 
zou onze jaarlijkse financieringskosten met 
ongeveer 1,4 miljoen € verhogen.

risico’s verbonden met de liquiditeit
Op 30 september 2008 bedraagt de schuldratio 
van de vennootschap 46,9%, wat duidelijk lager 
is dan de maximale 65% die de wetgeving op 
de Vastgoedbevaks bepaalt. 

Befimmo wil deze schuldratio in “going con-
cern” mode onder een maximumniveau van 
omstreeks 50 tot 55% handhaven.

Het liquiditeitsrisico op korte termijn wordt 
gedekt door gebruik van lijnen op middellange/
lange termijn als back-up voor het commercial-
paperprogramma. Als gevolg van de realisatie, 
tijdens het boekjaar, van verschillende nieuwe 
financieringslijnen, waaronder een gesyndiceerd 
krediet van 300 miljoen €, bedraagt eind sep-
tember 2008 de gewogen gemiddelde duur van 
de financieringen 3,72 jaar.

risico’s verbonden met de 
gebouwen
Deze risico’s hebben betrekking op:

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

De gebouwen zijn gedekt door diverse verzeke-
ringspolissen (die met name de risico’s van 
brand, storm, waterschade, enz. dekken) voor 
een totale waarde (nieuwbouwwaarde) van 
1.837 miljoen €.

Befimmo doet daarnaast al het mogelijke om de 
gebouwen in goede werkingsstaat te onderhou-
den, onder meer via een programma van 
werkzaamheden (in 2007/2008 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 preven-
tieve en correctieve onderhoudswerken. Deze 
planning wordt opgesteld voor drie 
tijdsbestekken:

>  evaluatie voor het volgende boekjaar: nauw-
keurige, volledige en gedetailleerde inventaris 

van alle uit te voeren werken;

>  evaluatie op drie jaar: relatief nauwkeurige 
planning van de geïdentificeerde belangrijke 
werken;

>  vooruitblik op tien jaar: meer algemene plan-
ning op basis van de statistieken over de 
levensduur van de installaties. 

Een gedeelte van de gebouwen in portefeuille 
wordt gedekt door onderhoudscontracten van 
het type “Totale Waarborg”.

2. de uitvoering van grote werkzaamheden

Befimmo 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 Befimmo dus, afhankelijk van de 
huursituatie van haar gebouwen, belangrijke 
renovatie- en investeringsprogramma’s uit. De 
volgende realisaties zijn gepland:

>  voor ongeveer 39,2 miljoen € in WTC Toren 2 
in 2007 en 2008, waarvan 16,8 miljoen € voor 
rekening van de huurder;

>  voor ongeveer 22,6 miljoen € in Uitbreiding 
Justitie tussen oktober 2007 en begin 2009, 
waarvan 2,9 miljoen € voor rekening van de 
huurder;

>  voor ongeveer 3 miljoen € in Central Gate 
(periode 2007/2011);

>  voor ongeveer 25,5 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 miljoen € 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 11 miljoen € in Wetenschap, 
vanaf april 2010;

>  voor ongeveer 5,7 miljoen € in het gebouw 
Froissart, vanaf begin 2009.

Er is een gedetailleerde technische, budgettaire 
en planningfollow-up opgesteld om de risico’s 
die met uitvoering van werkzaamheden gepaard 
gaan, te dekken.
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De financiële structuur 

eind september 2008 
bedraagt de gewogen 
gemiddelde duur van de 
financieringen 3,72 jaar.

3,72 jaar

De financiële structuur van Befimmo heeft 
eind september 2008 de volgende belang-
rijkste kenmerken: 

>  bevestigde kredietlijnen voor een totaalbe-
drag van 1.093 miljoen €, benut ten 
belope van 815 miljoen €;

>  een schuldratio van 46,9 % en een gewo-
gen gemiddelde schuldduur van 3,72 jaar;

>  een beleid van indekking tegen rente-
risico’s dat het effect van een stijgende 
rente beperkt maar dat tegelijk ruim laat 
profiteren van de rentedalingen.

Het ratingkantoor Standard & Poor’s heeft 
op 1ste oktober 2008 de rating BBB/stable 
voor de langetermijnschuld van Befimmo en 
de rating A-2 voor de kortetermijnschuld 
bevestigd.

1. Schuldstructuur op 
30 september 2008
De schuld bestaat voornamelijk uit:

>  een gesyndiceerd krediet dat in 2006 tot 
stand werd gebracht voor een totaalbe-
drag van 350 miljoen € met een duur van 
6 jaar (2006-2012), verlengd met één extra 
jaar voor een bedrag van 220 miljoen €;

>  een gesyndiceerd krediet dat in juni 2008 
tot stand werd gebracht voor een totaal-
bedrag van 300 miljoen € en voor een 
duur van 5 jaar;

>  verschillende bilaterale kredietlijnen voor 
een totaalbedrag van 350 miljoen €;

>  verschillende leningen met vaste intrest, 
voor een totaalbedrag van ongeveer 
93 miljoen €, waarvan 60 miljoen € 
gevormd in maart 2008 met de overdracht 
van de toekomstige (niet-geïndexeerde) 
huurgelden van 4 gebouwen in de porte-
feuille van Fedimmo NV.

Met het oog op vermindering van zijn 
financieringskosten heeft Befimmo een 
commercial-paperprogramma voor een 
maximumbedrag van 400 miljoen € opgezet. 
In de huidige context van crisis op de 
financiële markten en schaarste van liquidi-
teit, werd dit programma eind september 
ondanks alles aangewend voor 206 mil-
joen €. Dit programma beschikt over back-

uplijnen, samengesteld door de 
verschillende ingevoerde lijnen.

De tot stand gebrachte financieringslijnen 
maken het mogelijk – met voorbehoud voor 
specifieke omstandigheden – om het hoofd 
te bieden aan de verbintenissen van de 
vennootschap, de in de portefeuille 
geplande renovatiewerken te financieren en 
belangstelling te tonen voor nieuwe 
investeringsprojecten.

2. Indekking van het 
renterisico 

Het geheel van geïnstalleerde instrumenten 
brengt de vennootschap eind september 
2008 tot een dekkingsratio van ongeveer 
93% en een gemiddelde financieringskost-
prijs (incl. marge en dekkingskosten) van 
4,78%. De dekkingsratio is eind september 
2008 hoger dan 75% door het feit dat in een 
context van stijgende kortetermijnrentes 
nieuwe instrumenten van het type IRS 
callable werden geïnstalleerd, anticiperend 
op het einde van de dekking die werd 
verzekerd door de CAP’s 5% die zelf in 
december 2008 vervallen. Eind maart 2009 
zou – als alle andere elementen gelijk blijven 
– de dekkingsratio op een niveau tussen 
68 en 91% moeten komen, afhankelijk van 
het al dan niet handhaven van de IRS 
callable 3,73%.

De verschillende aanwezige instrumenten 
worden uitvoeriger beschreven in de nota bij 
de geconsolideerde financiële staten over de 
financiële activa en passiva.

Concreet voorziet de onderneming, afhan-
kelijk van de omstandigheden, een meer 
gerichte dekking, bijvoorbeeld van het type 
Forward Rate Agreement, om het koersri-
sico te dekken dat gepaard gaat met de 
jaarovergang.
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De financiële resultaten

Gebeurtenissen die 
de perimeter van de 
onderneming beïnvloeden
De vastgoedperimeter is tijdens het boekjaar 
lichtjes uitgebreid. Enerzijds heeft Befimmo 
twee gebouwen gekocht in Antwerpen en 
Leuven (gewestelijke zetels van Fortis Bank) 
terwijl intussen ook overdrachten plaatsvon-
den: overdracht van de semi-industriële 
portefeuille en van twee gebouwen in de 
Rand; twee gebouwen van Fedimmo met 
huurcontracten voor korte termijn. Intussen 
bleven het kapitaal van Befimmo en het aantal 
aandelen tijdens het boekjaar ongewijzigd.

Vergeleken met voorig boekjaar wordt de 

(in miljoen € - groepsaandeel)

Gerealiseerd 
2007/2008

prognose 
2007/2008 

(Jaarverslag 2007)
Gerealiseerd 

2006/2007

Nettoresultaat 58,2 51,2 89,1 (1)

Nettocashflow 59,8 49,4 51,7

analyse van cashFloWverschillen (in miljoen €)

Nettocashflow 2006/2007 (groepsaandeel) 51,7

Verschil in bijdrage van de eigen portefeuille van Befimmo -1,9

Bijdrage vierde kwartaal Fedimmo (2) 2,4

Evolutie van de financiële lasten (rentevoeten, enz.) -0,3

Effect van de vastgoedverkopen 6,2

Netto-effect van de rentedekkingsinstrumenten 1,8

Andere (vastgoedcertificaten, enz.) -0,1

Nettocashflow 2007/2008 (groepsaandeel) 59,8

Toelichting bij de resultaten

Het jaar 2007/2008 werd, na de akkoorden 
met De Post en de Belgische Staat van 
december 2005 over WTC Toren 2, aange-
kondigd als een overgangsjaar, met een 
verwachte cashflow van 3,79€ per aandeel, 
lager dan het aangekondigde dividend 
(4,51€ bruto per aandeel). 

Uiteindelijk bleek het jaar duidelijk beter af te 
sluiten dan aangekondigd, met een gereali-
seerde nettocashflow per aandeel van 4,58€ 

(+ 21%) en een gerealiseerd nettoresultaat 
per aandeel van 4,45€ (+ 14%). De verbete-
ring van de cashflow komt vooral van de 
realisatie van meerwaarden tegenover de 
reële waarde bij de overdracht van bepaalde 
activa.

Om die reden zal de Zaakvoerder aan de 
Algemene Vergadering van aandeelhouders 
van 15 december 2008 een hoger dividend 
voorstellen (3,87€ netto per aandeel).

totale nettocashflow van het boekjaar gunstig 
beïnvloed door de verkoop van verschillende 
gebouwen uit de portefeuille (nettobijdrage 
van 6,2 miljoen €) en de inbreng van Fedimmo 
(2,4 miljoen €) die voor het eerste een vol jaar 
betreft. Deze evolutie wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd door de vermindering met 
1,9 miljoen € van de bijdrage vanuit de eigen 
portefeuille van Befimmo, als gevolg van de 
hoger vermelde uitvoering van het 
renovatieprogramma.

De huurinkomsten stijgen met 4,4%, zijnde 
4,6 miljoen €, tegenover vorig jaar. Dit is het 
gevolg van de bijdrage van een volledige 
jaarbijdrage van Fedimmo en van de indexe-
ring van de huurprijzen, gedeeltelijk gecom-

(1)  Merk op dat het resultaat van boekjaar 
2006/2007 uitzonderlijk hoog was als gevolg 
van de waardeverhoging van de gebouwen 
met 2,18%, of 38,7 miljoen € die tijdens dat 
boekjaar werd geregistreerd.

(2)  In 2007/2008 heeft Fedimmo voor een 
volledig jaar bijgedragen in de resultaten, 
terwijl dit in 2006/2007 slechts voor 3 
kwartalen was.
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penseerd door de daling van de inkomsten 
door de renovatie van drie belangrijke gebou-
wen (Uitbreiding Justitie, World Trade Center 
Toren 2 en Brederode Corner).

Het operationeel vastgoedresultaat stijgt 
met 5,24% tegenover vorig jaar. 

De stijging van de algemene kosten resul-
teert vooral uit de kosten die verbonden zijn 
met vastgoedprojecten die tijdens het boek-
jaar werden bestudeerd.

Het resultaat op verkoop van gebouwen 
van 8,8 miljoen € volgt uit de meerwaarde die 
werd gerealiseerd op de verkoop van de 
semi-industriële portefeuille, gebouwen in de 
Rand en twee gebouwen met korte huurter-
mijn van Fedimmo.

De reële waarde van de gebouwen in 
portefeuille is in dit boekjaar nagenoeg stabiel 
gebleven (min 6,3 miljoen €, of -0,33%), terwijl 
die reële waarde het boekjaar ervoor op 
uitzonderlijke wijze was gestegen met 
38,7 miljoen €.

Bij abstractie van dit verschil in reële waarde 
van de gebouwen zou de progressie van het 
operationeel resultaat 12,2% bedragen.  
Dit is vooral te verklaren door de meerwaar-
den op de verkoop van gebouwen en het 
effect van een volledig jaar van Fedimmo.  
In totaal daalt het operationeel resultaat 
niettemin met 27% tegenover dat van vorig 
jaar.

Het financieel resultaat bedraagt -31,3 mil-
joen €. Dat is een verbetering met 4,3 mil-
joen € tegen vorig boekjaar. Abstracten 
gedaan van non-cashelementen bedraagt het 
financieel resultaat -36,4 miljoen €: een daling 
met 4,6% in vergelijking met vorig jaar. De 
belangrijkste verschillen zijn te verklaren door 
de volgende factoren:

>  de stijging van de rentekosten (4,3 mil-
joen €), verbonden met de evolutie van het 
volume van de financiële schuld die van 
740 miljoen € op 30 september 2007 stijgt 
naar 815 miljoen € (impact van het pro-
gramma van renovatiewerken en van de 
gerealiseerde overnames en overdrachten), 
en met de stijging van de rentekosten;

>  het netto-effect (non-cash) van de waarde-

verschillen verbonden met de verschillende 
dekkingsinstrumenten voor het renterisico 
(dat een reevaluatie meerwaarde bij her-
waardering van 5,1 miljoen € genereert 
tegenover een minderwaarde van 1,5 mil-
joen € vorig jaar);

>  de inkomsten van geïnde intresten, vooral 
op de IRS, die een lagere koers dan de 
Euribor-koers garanderen tijdens het boek-
jaar (1,8 miljoen €).

Het nettoresultaat daalt met 32%, zijnde 
29,8 miljoen €, in vergelijking met vorig jaar. 
Deze evolutie is vooral te verklaren vanuit de 
combinatie van de volgende factoren:

>  de vermindering van het bedrijfsresultaat;

>  de verbetering van het financieel resultaat 
(hoger beschreven).

Het brutodividend vertegenwoordigt 99% van 
de gegenereerde cashflow en 102% van het 
nettoresultaat van het boekjaar.

Op reglementair vlak vertegenwoordigt het 
brutodividend 186% van het berekende 
bedrag (“gecorrigeerd boekjaarresultaat”), 
volgens de regels in artikel 7, 1e lid, van het 
Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 op de 
boekhouding, de jaarrekening en de geconso-
lideerde jaarrekening van openbare vastgoed-
bevaks, 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 krachtens het Koninklijk 
Besluit, en het blijft in lijn met de door 
Befimmo gegenereerde geconsolideerde 
cashflow (groepsaandeel). 

De nettoactiefwaarde bedraagt 74,03€ per 
aandeel (groepsaandeel) aan het eind van 
boekjaar 2007/2008, te vergelijken met een 
waarde van 71,36€ per aandeel aan het eind 
van vorig boekjaar. Merk op dat in juni 2007 
een voorschot op dividend van 3,07€ werd 
uitgekeerd op de bestaande aandelen vóór de 
kapitaalverhoging, en een complementair 
dividend van 1,44€ op alle bestaande aande-
len in december 2007. De return van het 
boekjaar bedraagt dus 4,11€ per aandeel, of 
5,76% van het nettoactief bij het begin van het 
boekjaar.
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De bestemming van het resultaat  
(statutaire rekeningen)

De nettowinst van het boekjaar bedraagt 
58.167.500,10€. Rekening houdend met een 
overgedragen winst van 327.649.999,99€ 
bedraagt het te bestemmen resultaat 
385.817.500,09€.

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

Aan de Gewone Algemene Vergadering zal 
worden voorgesteld:

>  een dividend van 59.456.717,68€ uit te 
keren, wat overeenkomt met een netto-
dividend van 3,87€ (of een brutodividend 
van 4,5529€) voor elk van de 13.058.969 
aandelen van de Vennootschap, uit te 
betalen tegen afknipping van coupon 
nr. 16. Het bedrag dat wordt voorgesteld 
tot uitkering als dividend voor boekjaar 
2007/2008 is hoger dan het minimum dat 
wordt verplicht door artikel 7 van het 
Koninklijk Besluit van 21 juni 2006.

>  het saldo, namelijk een bedrag van 
326.360.782,41€, opnieuw over te dragen.

Het nettobedrag, namelijk 3,87€, wordt 
uitgekeerd. Een houder van coupons die 
vrijgesteld is van voorheffing, ontvangt 
derhalve een bedrag dat gelijk is aan het 
aantal coupons in bezit, vermenigvuldigd 
met 3,87 en gedeeld door 0,85.

Coupon nr. 16 is vanaf 19 december 2008 
betaalbaar aan de loketten van de banken 
Fortis, ING en Dexia.

Aan de Algemene 
Vergadering van 
aandeelhouders van 
15 december 2008 zal 
worden voorgesteld een 
nettodividend van 3,87€ 
per aandeel uit te keren.

4,55€ /brutoaandeel
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De belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting 

Na de afsluiting van het boekjaar heeft de 
financiële crisis wereldwijd een enorme vlucht 
genomen. Op het tijdstip van redactie van dit 
jaarverslag valt onmogelijk te voorspellen 
waar en wanneer deze crisis zal stabiliseren 
en welke gevolgen op lange termijn ze zal 
hebben voor de economische wereld in het 
algemeen en de vastgoedmarkt in het 
bijzonder. 

Voor ondernemingen die net zoals Befimmo 
actief zijn in de vastgoedmarkt, zijn de 
belangrijkste onmiddellijke effecten van deze 
crisis in het algemeen enerzijds een toename 
van het risico van onvermogen van huurders, 
en anderzijds de moeilijke toegang tot krediet.

Wat betreft de toename van het risico van 
onvermogen van de huurders, verwijst 
Befimmo naar het hoofdstuk “Belangrijkste 
Risico’s” in onderhavig jaarverslag, met een 
evaluatie van de gevolgen van potentieel 
onvermogen van huurders. In dit verband 
herinnert Befimmo er echter aan dat de 
Belgische Staat zijn belangrijkste huurder is, 

en dat de huurgelden die worden gegene-
reerd door gebouwen die aan openbare 
instellingen worden verhuurd, op een gecon-
solideerde basis, 64% van de totale verschul-
digde huurgelden uitmaken. 

Wat betreft de moeilijke toegang tot krediet, 
zal dit probleem specifiek aan de orde zijn 
indien Befimmo een beroep zou willen doen 
op krediet om nieuwe belangrijke projecten te 
financieren (bijvoorbeeld de verwerving van 
een nieuw kantoorgebouw, belangrijke 
renovatiewerken die nu nog niet gepland zijn, 
enz.), met dien verstande dat, onder voorbe-
houd van specifieke omstandigheden, dit 
probleem hetzelfde gewicht heeft voor alle 
spelers in de economische wereld in het 
algemeen en de vastgoedmarkt in het 
bijzonder. 

Uitgezonderd voor wat hierboven werd 
vermeld, en het dagelijks beheer niet meege-
rekend, preciseert de Zaakvoerder dat er na 
afsluiting geen bijzondere gebeurtenissen 
plaatsvonden.
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Beheersverslag48

Befimmo is reeds een “pure player” en kan zich daardoor concentreren op de waardecreatie van haar 
portefeuille en tegelijk de groei van haar corebusiness ondersteunen. Befimmo gelooft in geografische 
diversificatie (Parijs - cBD), zonder te raken aan haar Belgisch profiel.

Appealing perspectives



49

B
eh

ee
r

s
ve

r
s

la
g

B
r

ie
F 

a
a

n
 D

e 
a

a
n

D
ee

lh
o

u
D

er
s

Fi
n

a
n

c
ie

el
 v

er
s

la
g

01
02

03
04

a
lg

em
en

e 
in

li
c

h
ti

n
g

en

De vooruitzichten, het dividendbeleid

Vooruitzichten
Befimmo handhaaft een strategie van opti-
malisering van cashflows en waardecreatie.

De vooruitzichten voor de komende drie 
boekjaren, opgesteld volgens de IFRS-nor-
men en gepresenteerd op geconsolideerd 
niveau, steunen enerzijds op de elementen 
die op 30 september 2008 bekend zijn (meer 
bepaald de bestaande contracten) en ander-
zijds op hypotheses (meer bepaald verlen-
ging van huurcontracten en werving van 
nieuwe huurders) en op de appreciatie van 
bepaalde risico’s door Befimmo.

Deze vooruitzichten houden met name 
rekening met de grondige renovaties en 
werken die voor de drie komende boekjaren 
gepland zijn, meer bepaald voor de gebou-
wen World Trade Center Toren 2, Uitbreiding 
Justitie, Keizerin, Central Gate, evenals 
werken waartoe Fedimmo zich krachtens 
huurcontracten verbonden heeft in de 
gebouwen die door de Regie der Gebouwen 
worden gehuurd. Alleen de investeringswer-
ken die een waardeverhoging opleveren voor 
het gebouw, worden op het actief gebracht.

Deze vooruitzichten mogen niet geïnterpre-
teerd worden als een engagement van 
Befimmo om ze te realiseren; ze zijn overi-
gens niet het voorwerp van een verklaring 
van de Bedrijfsrevisor.

De effectieve uitvoering ervan hangt namelijk 
af van een reeks factoren waarop Befimmo 
geen vat heeft, zoals de evolutie van de 
financiële en vastgoedmarkten. Gezien de 
huidige context van enorme financiële crisis 

en de vrees voor recessie, zouden de gehan-
teerde hypotheses in de toekomst wel eens 
een bijzonder belangrijke volatiliteit kunnen 
kennen.

De hypotheses en risico-appreciaties leken 
redelijk op het ogenblik dat ze geformuleerd 
werden. Gezien de moeilijkheid om de reële 
gebeurtenissen te voorspellen, zouden ze 
evenwel al dan niet correct kunnen blijken, 
zodat de realiteit van de resultaten, de 
financiële toestand, de prestaties of realisa-
ties van Befimmo, of de marktresultaten 
substantieel zouden kunnen verschillen van 
deze vooruitzichten.

Gezien deze onzekerheden wordt aan de 
aandeelhouders verzocht zich niet uitsluitend 
op deze vooruitzichten te baseren.

Deze vooruitzichten gelden overigens enkel 
voor het ogenblik waarop dit verslag werd 
opgesteld.

Befimmo verbindt zich niet tot actualisering 
van deze vooruitzichten, bijvoorbeeld om een 
wijziging te melden van de hypotheses 
waarop ze steunen, uiteraard onder voorbe-
houd van de wettelijke verplichtingen ter 
zake, met name krachtens het Koninklijk 
Besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van emittenten van financiële 
instrumenten die zijn toegelaten tot verhan-
deling op een Belgische gereglementeerde 
beurs.

Volgende hypotheses werden in acht 
genomen: 

Wat de cashflows betreft:

Gerealiseerd Gerealiseerd Hypotheses Hypotheses Hypotheses

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Stijging van de gezondheidsindex 1,79% 4,80% 2,45% (1) 2,00% 1,90%

Verhouding gerealiseerde/
potentiële inkomsten (2) 93,5% 90,8% 94,0% 95,6% 96,6%

Gemiddelde van de Euribor-
rentevoet 1 en 3 maand 3,93% 4,60% 3,96% 2,86% 3,71%

(1) 4% voor Fedimmo (jaarlijkse indexatie op basis van index van november).
(2)  Het gaat om het resultaat van de deling van het totaal van de effectief bekomen huurinkomsten van dat boekjaar door het 

totaal van alle huurinkomsten die in dat boekjaar geïnd hadden kunnen worden, 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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Wat de waardeverschillen in de portefeuille 
betreft:

In de huidige context van onzekerheid op de 
financiële en vastgoedmarkten leek het ons 
niet steekhoudend een hypothese te formu-
leren wat de evolutie van de waarde van de 
vastgoedportefeuille betreft. Ter informatie: 
een waardeschommeling van 1% van de 
vastgoedportefeuille zou naar schatting een 
effect van omstreeks 18,8 miljoen € hebben 
op het bedrijfsresultaat, en een effect van 
1,4€ op de intrinsieke waarde per aandeel. 
Het is belangrijk te noteren dat een dergelijk 
verschil geen impact zou hebben op de 
nettocashflow die de Vennootschap 
genereert.

Wat nieuwe investeringen betreft, wil Befimmo 
zijn groeidoelstellingen voortzetten door te 
trachten markt opportuniteiten te grijpen die 
zich in België en in Luxemburg of op de Parijse 
markt kunnen aandienen, voor zover de 
overwogen operaties conform de strategie zijn 
en duurzame perspectieven van waardecre-
atie voor de aandeelhouders bieden.

Deze groei is op twee manieren mogelijk:

>  regelmatige en progressieve interne groei 
door rechtstreekse en onrechtstreekse 
acquisities, afhankelijk van de investe-
ringscapaciteit van Befimmo;

>  gerichte externe groei door fusie met 
andere vastgoedportefeuilles, afhankelijk 
van de opportuniteiten.

Op kruissnelheid zou de schuldratio van 
Befimmo 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 verbeteren 
met 0,08€ op jaarbasis, en zou de schuldra-
tio naar 51,8% van het totale actief brengen 
(tegenover de ratio van 46,90% op 30 sep-
tember 2008, gecorrigeerd met de uitbeta-
ling van het dividend van het boekjaar).

Een groeiproject dat Befimmo zou dwingen 
een schuldratio van 55% aanzienlijk en 
structureel te overschrijden, zou later een 
beroep op de kapitaalmarkt vereisen zoals 
het geval was in 2007 na de overname van 
Fedimmo, ofwel eventueel een partnership.

De vooruitzichten werden nochtans opge-
steld bij constante perimeter wat onroe-
rende activa betreft, en houden dus geen 
rekening met eventuele nieuwe investerin-
gen (behalve in Axento Luxemburg waarin 
Befimmo zich heeft geëngageerd).

Datzelfde geldt voor eventuele desinveste-
ringen met betrekking tot niet-strategische 
activa. Twee kantoorgebouwen van 
Fedimmo, voor korte termijn verhuurd aan 
de Staat, zullen nochtans allicht uit de 
portefeuille verdwijnen zodra aan bepaalde 
opschortende voorwaarden voldaan is.

In de vooruitzichten is derhalve geen enkele 
externe groei opgenomen.

Gerealiseerd Gerealiseerd Hypotheses Hypotheses Hypotheses

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Befimmo geconsolideerd 2,18% -0,33% - - -
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geconsoliDeerDe resultatenrekening en Balans: vooruitZichten

reSuLtAteNreKeNING (in duizenden € - op 30.09) 2008 2009 2010 2011

I.(+)  Huurinkomsten 109 507 116 582 126 900 131 120

III.(+/-) Met verhuur verbonden kosten -346 -350 -350 -350

Netto huurresultaat 109 161 116 232 126 550 130 770

(+/-) Netto vastgoedkosten -7 101 -6 207 -5 153 -4 899

Operationeel vastgoedresultaat 102 060 110 025 121 397 125 871

XIV.(-) Algemene kosten van de Vennootschap -11 888 -10 368 -11 081 -11 193

XV.(+/-) Andere operationele opbrengsten en 
kosten 1 255 500 - -

Operationeel resultaat vóór resultaat op 
de portefeuille 91 427 100 157 110 317 114 678

XVI.(+/-) Resultaat verkoop 
vastgoedbeleggingen 8 801 154 7 833 -

XVIII.(+/-) Variaties in de reële waarde van 
vastgoedbeleggingen -6 316 - - -

Operationeel resultaat 93 913 100 311 118 150 114 678

(+/-) Financieel resultaat -31 349 -41 523 -39 345 -47 764

resultaat vóór belastingen 62 563 58 788 78 805 66 914

(+/-) Belastingen -646 -708 -722 -736

Nettoresultaat 61 918 58 080 78 083 66 178

Nettoresultaat - groepsaandeel 58 170 55 037 74 011 62 773

Nettoresultaat - minderheidsbelangen 3 748 3 043 4 072 3 405

Nettocashflow - groepsaandeel 59 758 57 833 75 453 63 511

Nettoresultaat per aandeel - groepsaandeel 4,45 4,21 5,67 4,81

Nettocashflow per aandeel – groepsaandeel 4,58 4,43 5,78 4,86

Brutodividend per aandeel 4,55 4,60 4,65 4,70

BALANS (in duizenden € - op 30.09) 2008 2009 2010 2011

totaal der activa 1 971 751 2 102 762 2 135 570 2 156 039

 Vastgoedbeleggingen 1 877 636 2 037 028 2 078 691 2 097 913

 Andere activa 94 115 65 734 56 879 58 127

totaal van het eigen vermogen 1 028 507 1 027 983 1 045 253 1 049 189

 Eigen vermogen 966 809 964 497 978 436 980 524

 Minderheidsbelangen 61 698 63 486 66 816 68 665

totaal van de verplichtingen 943 244 1 074 779 1 090 317 1 106 850

 Financiële schuldenlast 812 857 951 328 1 016 938 1 033 354

 Andere verplichtingen 130 387 123 451 73 379 73 496

totaal van de verplichtingen en van het 
eigen vermogen 1 971 751 2 102 762 2 135 570 2 156 039

Intrinsieke waarde - groepsaandeel 74,03 73,86 74,92 75,08

Schuldratio (%) 46,9% 51,1% 51,1% 51,3%
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Dividendbeleid
Uit de hoger gestelde hypotheses blijkt dat 
de inkomsten van boekjaar 2008/2009 
allicht niet zullen overeenkomen met het 
maximale potentieel van de portefeuille. Dat 
heeft te maken met het effect van de relatief 
ingrijpende renovaties in de portefeuille.

Hieruit blijkt – volgens de hoger gestelde 
hypotheses, en met name die van een 
constante vastgoedperimeter – dat de 
nettocashflow per aandeel voor boekjaar 
2008/2009 lichtjes lager zou zijn dan de 
dividendvooruitzichten.

Het evenwicht zou zich herstellen – bij onze 
huidige kennis van zaken – tegen boekjaar 
2009/2010 en volgende.

Bij dit vooruitzicht, en voorts ermee rekening 
houdend dat, zoals meegedeeld in de 
Algemene Vergadering van aandeelhouders 

van december 2005, de meerwaarde van 
13,6 miljoen €, gerealiseerd op de over-
dracht van het Borschette-gebouw, in 
voorkomend geval het verschil tussen 
cashflow en dividend van het boekjaar zou 
kunnen absorberen, wil Befimmo in dit 
stadium de eerder geformuleerde dividend-
voorspellingen handhaven.

Befimmo blijft zijn inspanningen voortzetten 
om nieuwe investeringen te doen die winst-
gevend zijn voor de aandeelhouders, om de 
nettocashflow te doen groeien en zo de 
degelijkheid van het dividend te versterken.

In deze hypotheses denkt Befimmo aldus in 
staat te zijn het beleid van dividendgroei te 
kunnen voortzetten.
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Het Befimmo-aandeel

Befimmo staat genoteerd op Euronext Brussel (B-compartiment) en is opgenomen in de indexen Next 150, Bel Mid en Bel Real 
Estate van Euronext. Befimmo figureert ook tussen de vastgoedindexen EPRA en GPR250.

gegevens Per aanDeel (op 30.09 - in €) 2004
(BGAAp)

2005
(IFrS)

2006
(IFrS)

2007 (1)

(IFrS)
2008 (1)

(IFrS)

Aantal aandelen 9 794 227 9 794 227 9 794 227 13 058 969 13 058 969
Beurskoers
Hoogste 77,45 88,50 91,65 97,60 81,62
Laagste 67,65 73,00 74,40 69,12 62,01
Sluiting 76,50 87,50 90,00 72,93 71,53
Intrinsieke waarde 61,65 65,48 67,41 71,36 74,03
Return per aandeel 4,88 6,62 6,73 11,94 4,11
Return (2) (%) 7,9% 11,25% 11,09% 17,71% 5,76%
Nettocashflow per aandeel 5,36 6,48 4,84 4,78 4,58
Nettoresultaat per aandeel 4,48 6,62 6,74 8,23 4,45
Uitkeringspercentage (%) 91% 90% 103% 169% 186% (3)

Brutodividend 4,62 4,80 4,92 4,51 4,55
Brutorendement (4) (%) 6,04% 5,49% 5,47% 6,17% 6,36%
Nettodividend 3,93 4,08 4,18 3,83 3,87

Befimmo op euronext Brussels
Het Befimmo-aandeel kende in boekjaar 
2007/2008, in een context van wispelturige 
financiële markten, een ongewone volatiliteit. 
De koers handhaaft zich nochtans op een 
niveau dat nagenoeg gelijk is aan dat van 
vorig jaar. Op 30 september 2008 sloot het 
aandeel af op 71,53€ tegenover 72,93€ op 
30 september 2007. Dat is dus een licht 
verlies van 1,92%. Befimmo die sinds de 
oprichting in 1995 bijna voortdurend werd 
genoteerd met een premie op haar intrin-
sieke waarde (gemiddeld 15%), sluit dit 
boekjaar met een kleine disagio van 3,38%.

Befimmo is genoteerd op euronext Brussel en sinds 
september 2008 ook op euronext Paris.

Beurskapitalisatie (in miljoen €)
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(1)  De financiële gegevens worden gepresenteerd als “groepsaandeel”.
(2)  Return: de stijging van het eigen vermogen tijdens het boekjaar, rekening hou-

dend met het uitgekeerde dividend.
(3)  Deze cijfers komen voort uit een berekening op basis van het gecorrigeerde 

resultaat zoals gedefinieerd door het KB van 21 juni 2006. In 2008 komt het uit-
gekeerde dividend overeen met 102% van het nettoresultaat van het boekjaar.

(4)  Het brutorendement is gelijk aan het brutodividend, gedeeld door de koers op 
30 september.
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maandelijkse volumes (in duizend aandelen)Premie en disagio (in%)

Befimmo tegenover de indexen Bel 20 en Bel real estate(2)
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Befimmo tegenover de ePra-index (1)
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Het gemiddelde dagelijkse volume dat in 
2007/2008 werd genoteerd, bedraagt 
20.000 effecten. Dat is constant in verhou-
ding tot vorig boekjaar. Bij een beurskoers 
van 71,53€ biedt Befimmo een brutorende-
ment van 6,36%.

De beursstorm is na de afsluiting van ons 
boekjaar aanzienlijk verergerd. Alle beurzen 
hebben zwaar te lijden onder de financiële 
en vastgoedcrisis die meer dan een jaar 
geleden losbarstte in de Verenigde Staten. 
Zoals alle Belgische en Europese beursge-
noteerde vastgoedaandelen kende ook het 
Befimmo-aandeel een ongunstige ontwikke-
ling, die nog werd geaccentueerd door zeer 
krachtige schommelingen op het niveau van 
de beurskoers. 

Eind oktober 2008 was het weggezakt tot 
ongeveer 58€: een daling met 18,92% 
tegenover bij de sluiting van het boekjaar. 
Toch werd Befimmo duidelijk minder geraakt 
door deze beurskrach dan andere grote 
bedrijven. Deze trend wordt overigens 
bevestigd in de verschillende hierna vol-
gende grafieken die de prestatie van 
Befimmo tegenover de Bel20- en de EPRA-
indexen illustreren.

De opvallende daling van de koers van het 
Befimmo-aandeel lijkt ons verbonden met 
het verlies aan vertrouwen op de financiële 
markt en met de onzekere perspectieven 
wat de evolutie van de vastgoedmarkt in de 
komende maanden betreft.
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DiviDenD (in €/per aandeel)

2004 2005 2006 2007 2008
Brutodividend 4,62 4,80 4,92 4,51 4,55
Nettodividend 3,93 4,08 4,18 3,83 3,87
Aantal aandelen bij sluiting 9 794 227 9 794 227 9 794 227 13 058 969 13 058 969

 agenDa van De aanDeelhouDer 2008-2009
Datum

Uitkering van het dividend 2008 op vertoon van coupon nr. 16 vanaf 19 december 2008
Tussentijdse verklaring - Publicatie van de intrinsieke waarde op 31 december 2008 dinsdag 17 februari 2009 (5)

Publicatie van de halfjaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 31 maart 2009 donderdag 28 mei 2009 (5)

Tussentijdse verklaring - Publicatie van de intrinsieke waarde op 30 juni 2009 donderdag 23 juli 2009 (5)

Publicatie van de jaarresultaten en van de intrinsieke waarde op 30 september 2009 woensdag 18 november 2009 (5)

Gewone Algemene Vergadering 2009 dinsdag 15 december 2009
Dividend 2009 op vertoon van coupon nr. 17
 Ex-date dividend 2008/2009 donderdag 17 december 2009
 Record date dividend 2008/2009 maandag 21 december 2009
 Betaalbaarstelling van het dividend 2008/2009 dinsdag 22 december 2009

aanDeelhouDerschaP

Aangevers
Aantal aangegeven stemrechten  

op datum van de verklaring
Datum van  

de verklaring %
Fortis Insurance Belgium en verbonden vennootschappen 2 454 729 15.10.2008 18,8
Vlottend (4) 10 604 240 81,2

Het kapitaal van Befimmo is in handen van talrijke aandeelhouders. De volgende tabel steunt op de laatste ontvangen transparan-
tieverklaringen die een stemrecht van meer dan 5% aantonen (3) (wet van 2 maart 1989 en  Koninklijk Besluit van 10 mei 1989).

Beschrijving van de noemer van Befimmo Comm.V.A.

1. Effectieve stemrechten, toekomend aan aandelen die kapitaal representeren: 13.058.969

2.  Toekomstige, al dan niet potentiële stemrechten, resulterend uit rechten en verbintenissen tot conversie in, of tot inschrijving 
op uit te geven aandelen, namelijk: uitoefening van warrants: geen

(1) Bron: EPRA European Public Real Estate Association (www.epra.com).
(2) Bron: www.euronext.com
(3)  Aan de Buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 25 november 2008 en, indien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering van 15 december 2008, zal worden voorgesteld om naast de wettelijke drempels te voorzien in een statutaire drempel van 3%.
(4) Percentage van het kapitaal van een vennootschap in handen van het publiek. Het betreft alle aandeelhouders met minder dan 5% van het totale aantal aandelen in hun bezit.
(5) Publicatie na de sluiting van de beurs.

toelating van het Befimmo-aandeel op 
de beurs euronext paris
In het kader van haar strategie van geografi-
sche diversificatie heeft Befimmo Parijs als 
eerste potentieel doelwit gekozen. Parijs, de 
eerste Europese markt, wordt namelijk 
gekenmerkt door een hoge bezettingsgraad 
terwijl de vastgoedwaarden een substantieel 
neerwaarts herzieningsproces voortzetten. 
Parijs zou Befimmo in de toekomst dus een 
reëel waardecreatieperspectief kunnen 
bieden. 

Befimmo staat in deze context sinds 23 sep-
tember 2008 genoteerd op Euronext Paris. 
Deze notering moet bijdragen tot de verster-
king van de faam van Befimmo bij de Franse 
investeerders en tot de ontwikkeling van het 
Franse aandeelhouderschap. Befimmo zal 
hierdoor overigens ook eventueel het Franse 
SIIC-statuut (société d’investissements 
immobiliers cotée - beursgenoteerd vast-
goedbeleggingsbedrijf) kunnen aanvragen.
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De corporate governance

I. Principes
Befimmo NV, de statutaire zaakvoerder van 
Befimmo Comm.V.A., heeft zich ertoe verbon-
den om de principes van de Belgische Corpo-
rate Governance Code strikt toe te passen.

De beheermethodes van Befimmo vormen een 
stevig kader om de naleving van deze verbinte-
nis 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 remuneratiecomité;

>  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 Befimmo 
(www.befimmo.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 bepalen onder meer:

>  preventieve regels voor marktmisbruik, 
afgestemd op Europese Richtlijn 2003/6/CE 
inzake handel met voorkennis en 
marktmanipulatie;

>  regels aangaande belangenconflicten;

>  maatregelen om de risico’s op witwaspraktij-
ken te beperken.

Elk lid van het beheersteam van Befimmo 
Comm.V.A. heeft zich overigens verbonden tot 
naleving van de preventieve regels aangaande 

marktmisbruik zoals gedefinieerd in het Charter 
en in een intern document dat de belangrijkste 
wettelijke verplichtingen terzake toelicht. 

Befimmo verbindt zich ertoe deze principes 
geregeld te herzien teneinde rekening te 
houden met de evolutie van het wettelijke kader 
en van de technologische ontwikkelingen en 
dus de conformiteit met de huidige of toekom-
stige vereisten betreffende corporate gover-
nance in stand te houden.

II. Beheersorganen
A. Statutair Zaakvoerder
Befimmo NV beheert de Vastgoedbevak. In 
overeenstemming met de statuten heeft 
Befimmo NV in de hoedanigheid van statutair 
zaakvoerder de bevoegdheid de daden te 
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-
zenlijking van het maatschappelijk doel van 
Befimmo Comm.V.A. (met uitzondering van de 
daden die de wet of de statuten voorbehoudt 
aan de Algemene Vergadering), de beheers-
ploeg van Befimmo Comm.V.A. samen te 
stellen en te leiden, de trimestriële resultaten, 
het halfjaarverslag, het ontwerp van jaarverslag 
en de prospectussen voor Befimmo Comm.V.A. 
op te stellen, de vastgoedexperts aan te stellen, 
wijzigingen in de lijst met experts voor te stellen, 
de wijziging van depothouder voor te stellen, de 
depothouder te informeren over elke vastgoed-
transactie van Befimmo Comm.V.A., bijzondere 
bevoegdheden toe te kennen aan de mandata-
rissen, hun vergoeding te bepalen, het kapitaal 
te verhogen via het toegestane kapitaal, en alle 
operaties te verrichten die Befimmo Comm.V.A. 
kunnen aanbelangen, zoals fusie of andere.

De bezoldiging van Befimmo NV is vastgelegd 
conform artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 
10 april 1995.

Befimmo NV heeft naast betaling van honoraria 
en kosten die rechtstreeks aan de opdracht zijn 
gekoppeld, recht op een vergoeding in verhou-
ding tot het nettoresultaat van het boekjaar. 

De bezoldiging van Befimmo NV wordt elk jaar 
berekend op het geconsolideerd resultaat vóór 
belastingen, groepsaandeel, van het referentie-
boekjaar, resulterend uit de rekeningen opge-
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steld conform het IFRS-referentiesysteem, 
goedgekeurd door de Europese Unie. 

Het resultaat wordt als volgt aangepast met het 
oog op bedoelde bezoldiging: 

(i) de meer- of minderwaarden, resulterend uit 
de evaluatie van de reële waarde van de 
gebouwen van de Vennootschap of haar filialen 
en het andere vastgoed in de zin van het 
Koninklijk Besluit van 10 april 1995, zullen uit 
het resultaat worden gelicht in de mate dat ze 
betrekking hebben op hetgeen de aankoop-
waarde van deze elementen overtreft (latere 
investeringen 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 gereali-
seerde meerwaarde of minderwaarde wordt 
berekend met referentie aan de laagste waarde 
tussen aankoopwaarde (inclusief latere investe-
ringen) en de recentste reële waarde van het 
gerealiseerde actief, geboekt in de driemaan-
delijkse rekeningen, zonder afbreuk te doen 
aan toepassing van punt (i).

Deze vergoeding is gelijk aan 2/100 van een 
corresponderende referentiewinst voor zover 
winst geboekt werd, aan 100/98 van het 
resultaat, bedoeld in de vorige alinea, en na 
boeking van deze vergoeding voor het betref-
fende boekjaar, zodanig dat na boeking van de 
vergoeding in de kosten van Befimmo 
Comm.V.A., de vergoeding voor het boekjaar 
vertegenwoordigt 2,04% van het bedrag van 
het eerder vermelde resultaat.

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

De berekening van het honorarium is onder-
worpen aan controle door de Commissaris.

Conform de statuten is de zaakvoerder onaf-
zetbaar, tenzij om een gegronde reden.

Alain Devos

Benoît De Blieck

Jacques rousseaux (1)

marc Van Heddeghem

Gustaaf Buelens

Gaëtan piret

Luc Vandewalle

marc Blanpain

Benoît Godts

André Sougné (2)

Raad van Bestuur  
van Befimmo NV
(situatie op 30.09.2008)

(1)  Vaste vertegenwoordiger van bvba Roude, Bestuurder.
(2)  Vaste vertegenwoordiger van bvba Arcade Consult, Bestuurder.
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B. permanent 
vertegenwoordiger
Befimmo NV heeft conform de wet een 
permanent vertegenwoordiger bij Befimmo 
Comm.V.A. benoemd die namens en voor 
rekening van Befimmo NV belast is met de 
uitvoering van de beslissingen van de 
bevoegde organen van Befimmo 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 
Zaakvoerder Befimmo NV
>  de Raad telt minstens drie onafhankelijke 

bestuurders in de zin van het Wetboek van 
Vennootschappen en van de Belgische 
corporate governance Code;

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

>  de Raad telt een meerderheid van bestuur-
ders zonder binding met de Promotor.

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

De Raad van Bestuur heeft in boekjaar 
2007/2008 elf keer vergaderd.

De Raad van Bestuur telt tien bestuurders:

Voorzitter
>  Alain Devos, Voorzitter van het directieco-

mité van Fortis Real Estate NV (1), [bestuur-
der, verbonden met de Promotor]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 9

Gedelegeerd bestuurder - permanent 
vertegenwoordiger
>  Benoît De Blieck [uitvoerend bestuurder, 

niet verbonden aan de Promotor]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 11

Andere bestuurders
>  Arcade Consult BVBA, vertegenwoordigd 

door haar Permanent vertegenwoordiger, 
André Sougné [bestuurder, niet verbonden 
met de Promotor]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 10

>  marc Blanpain, erevoorzitter van de Raad 
van Bestuur van de Belgolaise Bank 
[bestuurder, niet verbonden aan de 
Promotor]. Aanwezigheden tijdens de Raad 
van Bestuur in boekjaar 2007/2008: 10

>  Gustaaf Buelens, Voorzitter van  
Buelens NV [onafhankelijk bestuurder]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 8

>  Benoît Godts, gedelegeerd bestuurder van 
Fortis Real Estate Asset Management NV 
[bestuurder, verbonden aan de Promotor]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 9

>  Gaëtan piret, gedelegeerd bestuurder van 
Immobel NV en Voorzitter van het Uitvoerend 
Comité [bestuurder, niet verbonden aan de 
Promotor]. Aanwezigheden tijdens de Raad 
van Bestuur  in boekjaar 2007/2008: 10

>  roude BVBA, vertegenwoordigd door haar 
permanent vertegenwoordiger, Jacques 
Rousseaux [onafhankelijk bestuurder]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 11

>  Luc Vandewalle, Voorzitter van de Raad 
van Bestuur van ING België [onafhankelijk 
bestuurder]. Aanwezigheden tijdens de 
Raad van Bestuur in boekjaar 2007/2008: 9

>  marc Van Heddeghem, Managing Director 
van Redevco Retail Belgium S.C.S.,  
[onafhankelijk bestuurder]. 
Aanwezigheden tijdens de Raad van 
Bestuur in boekjaar 2007/2008: 10

De mandaten van de bestuurders verstrijken 
aan het einde van de Gewone Algemene 
Vergadering van Befimmo NV van 19 maart 
2011, behalve die van Arcade Consult BVBA 
en van Roude BVBA, die verstrijken in maart 
2009, en dat van de heer Marc Van Heddeg-
hem, dat verstrijkt in maart 2010.

Verslag van de activiteiten van de raad 
van Bestuur
De Raad van Bestuur van Befimmo NV, 
statutair Zaakvoerder van de Vastgoedbevak 
Befimmo Comm.V.A., beslist in het exclusieve 
belang van alle aandeelhouders over strategi-
sche keuzes, investeringen en desinvesterin-
gen, en financiering over langere termijn.

(1)  In zijn hoedanigheid van permanent vertegen-
woordiger van A. Devos SPRL.
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Zij stelt de jaar- en halfjaarrekeningen van de 
Vastgoedbevak Befimmo op; stelt het 
beheersverslag voor op de Algemene Verga-
dering van de aandeelhouders; beslist over 
het gebruik van het toegestane kapitaal en 
roept de Gewone en Buitengewone Alge-
mene Vergaderingen van de aandeelhouders 
bijeen.

Zij ziet toe op de nauwgezetheid, de nauw-
keurigheid en de transparantie van de mede-
delingen aan de aandeelhouders, financieel 
analisten en het publiek, zoals de prospec-
tussen, 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 betrekking op kantoorgebou-
wen in België, Luxemburg en Frankrijk.

De Raad van Bestuur heeft tijdens boekjaar 
2007/2008 ook belangrijke resoluties goed-
gekeurd over de volgende onderwerpen:

1.  Beslissing om de semi-industriële porte-
feuille en de gebouwen Woluwe Garden 
B&D te verkopen;

2.  Beslissing om de rechten te verwerven op 
twee gebouwen in Antwerpen en Leuven, 
voor lange termijn verhuurd aan Fortis 
Bank;

3.  Beslissing om een overbruggingskrediet 
van 325 miljoen € aan te gaan;

4.  Beslissing om een gesyndiceerd krediet ter 
waarde van 300 miljoen € aan te gaan;

5.  Beslissing om een akkoord te sluiten voor 
uitbreiding van commercial-
paperprogramma;

6.  Beslissing om met diverse banken ver-
schillende bilaterale lijnen aan te leggen 
voor een bedrag van 300 miljoen €;

7.  Beslissing om de nodige voorwaarden in te 
vullen om het SIIC-statuut aan te vragen in 
Frankrijk;

8.  Beslissing – teneinde de coherentie en de 
evaluatie van het vastgoedpatrimonium te 
vereenvoudigen en te verbeteren – om 
Winssinger & Vennoten en Jones Lang 
LaSalle te benoemen als expert van de 

Vastgoedbevak, en Jones Lang LaSalle 
vanaf boekjaar 2008/2009 de rol van 
coördinator van de expertises toe te 
vertrouwen;

9.  Beslissing om een beleid van duurzame 
ontwikkeling in te voeren;

10.  Beslissing om aan de Algemene Verga-
dering voor te stellen een drempel van 
3% in te voeren in de statutaire 
transparantieverklaring;

11.  Beslissing om de heer Philippe van 
Boxmeer tot nieuwe Compliance Officer 
te benoemen conform het Corporate 
Governance Charter;

De zelfevaluatie van de doeltreffendheid van 
de werking van de Raad van Bestuur wordt 
momenteel gerealiseerd.

Vergoeding
Het vergoedingsbeleid voorziet in de uitbeta-
ling door Befimmo Comm.V.A. van presentie-
geld in de vorm van zitpenningen aan de 
bestuurders (behalve de gedelegeerd 
bestuurder). Deze bedragen 10.000€ per jaar 
(vast gedeelte) en 2.500€ per vergadering.

D. Gedelegeerd bestuurder 
van Befimmo 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 
voorbereidt en de beheersbeslissingen 
uitvoert.

De gedelegeerd bestuurder behartigt de 
operationele aspecten onder toezicht van het 
Comité van toezicht op het dagelijks beheer.

Samen met de andere effectieve bedrijfslei-
ders legt hij aan de Raad van Bestuur voor-
stellen aangaande strategische aspecten voor; 
hij leidt het team van Befimmo Comm.V.A. 
conform de beslissingen van de Raad van 
Bestuur; hij stelt aan de Raad van Bestuur 
investeringen, desinvesteringen en financierin-
gen voor.
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In dit geval is de gedelegeerd bestuurder van 
Befimmo NV ook permanent vertegenwoordi-
ger van Befimmo 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 werden de heer Benoît De 
Blieck, gedelegeerd bestuurder van 
Befimmo NV, de heer Laurent Carlier, CFO, 
en mevrouw Martine Rorif, COO, benoemd 
tot effectieve bedrijfsleiders.

F. management
Befimmo Comm.V.A. beschikt over een 
operationeel team van 31 personen en ziet 
erop toe de werkingskosten ervan op een 
optimaal niveau te behouden.

De belangrijkste verantwoordelijken zijn:

Cédric Biquet 
Investment Officer 

Laurent Carlier 
Effectief bedrijfsleider – Chief Financial 
Officer

Benoît De Blieck 
Effectief bedrijfsleider - Chief Executive 
Officer

emilie Delacroix 
Communication Officer 

rikkert Leeman 
Chief Technical Officer 

martine rorif 
Effectief bedrijfsleider - Chief Operating 
Officer

philippe van Boxmeer 
Secretary General

G. Comités
1. Comité van toezicht op het dagelijks 
beheer
Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit Comité 
twaalf keer vergaderd.
Het bestaat, conform het Koninklijk Besluit van 
10 april 1995, uit twee natuurlijke personen, 
gekozen binnen de Raad van Bestuur van 
Befimmo NV:
>  marc Blanpain, bestuurder niet verbonden 

aan de Promotor - Aanwezigheden tijdens 
het Comité van toezicht tijdens boekjaar 
2007/2008: 12

>  Benoît Godts, bestuurder verbonden aan 
de Promotor 
Aanwezigheden tijdens het Comité van 
toezicht tijdens boekjaar 2007/2008: 11

De vergoeding van de leden van dit Comité 
bedraagt 750€ per bijeenkomst. Het Comité 
van toezicht op het dagelijks beheer vergewist 
zich van het bestaan van procedures en 
methodes die het geheel van het dagelijks 
bestuur dekken en van de naleving ervan door 
de gedelegeerd bestuurder. Zijn opdracht 
impliceert echter geen controle van alle daden 
die de gedelegeerde voor het dagelijks 
bestuur verricht.
Het Comité diende zich uit te spreken over de 
volgende dossiers:
1.  Analyse en optimalisering van de verzeke-

ringsdekking van Befimmo Comm.V.A.;
2. Opvolging van geschillen;
3. Delegeren van machten;
4. Veiligheid van het computernetwerk;
5. Financieel beleid;

6. Follow-up van de lopende zaken.

2. Auditcomité 
Het Auditcomité assisteert de Raad van 
Bestuur wat betreft de interne controle (in het 
bijzonder de toepassing van wetgeving, regle-
menten en interne regelingen aangaande 
belangenconflicten), het opstellen van financiële 
rekeningen, financiële 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 één van deze 
onderwerpen.
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Het Comité bestaat uit drie leden, gekozen 
door de Raad van Bestuur uit zijn eigen leden, 
de gedelegeerd bestuurder niet meegerekend 
(voor de samenstelling, zie blz. 65 - V. ontbre-
ken van afwijking). 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 
zeven keer vergaderd.
Voor boekjaar 2007/2008 waren de leden van 
het Comité:

>  Gaëtan piret, bestuurder niet verbonden 
aan de Promotor - Voorzitter van het Audit-
comité 
Aanwezigheden tijdens het Auditcomité 
tijdens boekjaar 2007/2008: 7

>  Benoît Godts, bestuurder verbonden aan 
de Promotor 
Aanwezigheden tijdens het Auditcomité 
tijdens boekjaar 2007/2008: 6

>  BVBA roude, vertegenwoordigd door haar 
permanent vertegenwoordiger, Jacques 
Rousseaux, onafhankelijk bestuurder 
Aanwezigheden tijdens het Auditcomité 
tijdens boekjaar 2007/2008: 7

De vergoeding van de leden van dit Comité 
bedraagt 1.500€ per bijeenkomst. In 
2007/2008 werden met name de volgende 
punten onderzocht:

1.  Driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse 
boekhoudkundige toestand;

2.  Beleid van financiering en dekking van het 
renterisico;

3.  Risk management (onderzoek van geschil-
len, interne controle, enz.);

4.  Budgetten en vooruitzichten voor de 
komende boekjaren;

5.  Onderzoek van de nieuwe reglementering 
aangaande financiële communicatie.

Tijdens boekjaar 2007/2008 hebben de leden 
van het Auditcomité een grondige zelfevaluatie 
uitgevoerd van de efficiënte van werking van 
dit Comité.

Naar aanleiding hiervan heeft het Auditcomité 
een reeks voorstellen voorgelegd aan de Raad 

van Bestuur. De belangrijkste ervan zijn: 

> Wijziging van het intern reglement;

>  Onderzoek van de opportuniteit van de 
invoering van een interne-auditfunctie;

> Continue vorming van de leden;

> Realisatie van een overzicht van de risico’s;

>  Beleid aangaande de onafhankelijkheid van 
de externe auditeur;

> Procedure van whistle-blowing.

De Raad van Bestuur heeft al deze voorstellen 
goedgekeurd. De Raad heeft voorts beslist dat 
het Auditcomité jaarlijks een reflectiemoment 
zal inbouwen over de werking van het Comité, 
dat het hierover verslag zal uitbrengen aan de 
Raad van Bestuur, en dat om de drie jaar een 
grondige zelfevaluatie zal plaatsvinden.

3. Benoemings- en remuneratiecomité 
Dit Comité identificeert kandidaten voor in te 
vullen functies in de Raad van Bestuur van 
Befimmo NV en legt ze ter goedkeuring voor 
aan de Raad van Bestuur van Befimmo NV. 
Het Comité onderzoekt alle kandidaturen voor 
de benoeming tot een bestuurdersfunctie en 
alle voorstellen die uitgaan van aandeelhou-
ders van Befimmo Comm.V.A. of Befimmo NV. 
Het Comité legt de Raad van Bestuur adviezen 
en aanbevelingen voor aangaande deze 
kandidaturen en voorstellen.

Verder moet dit Comité adviezen verstrekken 
aan de Algemene Vergadering van Befimmo 
NV betreffende de vergoedingen van de 
bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de 
belangrijkste kaderleden van de 
Vastgoedbevak.

Tijdens het voorbije boekjaar heeft dit Comité 
twee keer vergaderd.

Het Comité bestaat uit vier leden. De Raad van 
Bestuur kiest hen uit zijn eigen leden (voor de 
samenstelling, zie blz. 65 - V. Ontbreken van 
afwijking). De leden van dit Comité zijn:

>  Alain Devos, Voorzitter van de Raad van 
Bestuur, bestuurder verbonden aan de 
Promotor 
Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en 
remuneratiecomité in boekjaar 2007/2008: 2

>  marc Blanpain, bestuurder niet verbonden 
aan de Promotor - Aanwezigheden tijdens 
het Benoemings- en remuneratiecomité in 
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boekjaar 2007/2008: 2

>  Gustaaf Buelens, onafhankelijk bestuurder 
Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en 
remuneratiecomité in boekjaar 2007/2008: 2

>  marc Van Heddeghem, onafhankelijk 
bestuurder 
Aanwezigheden tijdens het Benoemings- en 
remuneratiecomité in boekjaar 2007/2008: 2

In 2007/2008 kwamen de volgende punten 
aan bod:

>  Aanbevelingen aangaande remuneratie van 
de leidende kaderleden;

>  Aanbevelingen aangaande de evolutie van 
de loonmassa;

>  Financieel statuut van de gedelegeerd 
bestuurder;

>  Vernieuwing van de mandaten van 
bestuurders;

>  Kwalificatie van bestuurders als 
onafhankelijk;

De vergoeding van de leden van dit Comité 
bedraagt 750€ per bijeenkomst.

H. Andere tussenkomende 
partijen
1. Commissaris
De Commissaris wordt benoemd na vooraf-
gaand akkoord van de CBFA (Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewe-
zen). Hij oefent een dubbele controle uit.

Enerzijds controleert en certificeert 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 Frank Verhaegen en Jurgen  
Kesselaers, bedrijfsrevisoren die gezamenlijk 
optreden, eindigt na de Gewone Algemene 
Vergadering ter goedkeuring van de jaarreke-
ning die wordt afgesloten op 30 september 

2010. Hiervoor werd een honorarium van 
75.000€ excl. BTW op jaarbasis vastgesteld. 

De honoraria van Deloitte Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA voor de controle van de 
maatschappelijke rekeningen van Fedimmo 
NV, en voor de opdrachten die bij wet aan de 
Commissaris zijn toebedeeld, bedragen 
39.000€ excl. BTW en 3.630€ excl. BTW.

2. Vastgoedexperts
Befimmo Comm.V.A. 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 vastgoedexpertiseop-
drachten toevertrouwd aan:
>  Winssinger & Vennoten, lid van de groep 

DTZ Debenham-Winssinger, voor de schat-
ting van alle gebouwen die niet zijn opgeno-
men in de opdracht van de drie andere 
experts die hierna worden vernoemd. 
Winssinger & Vennoten staat daarnaast in 
voor de coördinatie van de schattingen;

>  Cushman & Wakefield schat de gebouwen 
die werden ingebracht bij de fusie met 
Prifast, namelijk: Goemaere, Fountain Plaza, 
Media en Planet 2;

>  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, Devroye-
straat, rue du Jonquois, Digue des Peupliers 
en Schuman 11;

>  Jones Lang LaSalle schat de gebouwen in 
de portefeuille van Fedimmo, verworven in 
2006, evenals de gebouwen Vital en Meir, 
respectievelijk in Leuven en in Antwerpen, 
verworven in juni 2008.

Vanaf boekjaar 2008/2009 zal Befimmo de 
expertises van zijn geconsolideerde porte-
feuille toevertrouwen aan Winssinger & 
Vennoten, lid van groep DTZ Debenham-
Winssinger, en aan Jones Lang LaSalle.  
Deze laatste krijgt voorts de opdracht deze 
expertises te coördineren.

3. Depothoudende bank
Dexia Bank werd gekozen als depothoudende 
bank van Befimmo Comm.V.A. 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 belangenconflicten
Wat preventie van belangenconflicten aan-
gaat, is Befimmo 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 verplichting om in een aantal 
gevallen de CBFA te informeren) – en aan de 
aanvullende regels van haar Corporate 
Governance Charter. Befimmo past met het 
oog op transparantie de procedure toe die 
artikel 523 van het Wetboek van Vennoot-
schappen voorschrijft, indien de belangen van 
een bestuurder van de Zaakvoerder tegenge-
steld zijn aan die van Befimmo Comm.V.A..

Telkens als het strijdig zou zijn met de belan-
gen van de aandeelhouders van Befimmo 
Comm.V.A. dat de betrokken bestuurder 
informatie zou krijgen over de voorwaarden 
waaronder Befimmo Comm.V.A. een operatie 
wenst uit te voeren, wordt hem de voorberei-
dende 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 Befimmo 
Comm.V.A. de operatie al dan niet heeft 
uitgevoerd).

Indien Befimmo Comm.V.A. 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 minderheidsparticipatie heeft, 
een transactie te sluiten die buiten het toepas-
singsgebied 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 
Befimmo Comm.V.A. het niettemin noodzake-
lijk dat deze bestuurder dit meldt aan de 
andere bestuurders, en dit vóór de bespreking 
ervan in de Raad van Bestuur, dat zijn verkla-
ring 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 Befimmo Comm.V.A. dat de betrokken 
bestuurder informatie zou krijgen over de 
voorwaarden waaronder Befimmo Comm.V.A. 
bereid zou zijn de operatie 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 marktvoorwaarden. Indien de opera-
tie wordt gerealiseerd, moet ze worden 
vermeld in het hoofdstuk “Corporate Gover-
nance” 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 bestuur-
ders, 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 wette-
lijke verplichtingen terzake, rekening houdend 
met het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 
betreffende marktmisbruik, teneinde de 
belanghebbenden bewust te maken van hun 
verplichtingen.

De Compliance Officer 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 beschik-
ken of die redelijkerwijze zouden moeten 
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weten dat hun informatie voorkennis is. 
Bestuurders die transacties willen uitvoeren 
met financiële instrumenten, uitgegeven door 
Befimmo Comm.V.A., Befimmo NV of een 
filiaal, moeten dit vóór de uitvoering van die 
transactie schriftelijk melden aan de Compli-
ance Officer De Compliance Officer 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 transactie uit te 
voeren. De bestuurders moeten de CBFA 
melden welke transacties ze voor eigen 
rekening uitvoeren op de aandelen 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 financiële instrumenten van 
Befimmo Comm.V.A., Befimmo NV of een 
filiaal. De vennootschap heeft ook “trading 
windows” gedefinieerd: dit zijn de veilige 
periodes om transacties uit te voeren op de 
financiële instrumenten van de Vennootschap. 

Philippe van Boxmeer, secretaris-generaal, is 
de Compliance Officer van Befimmo 
Comm.V.A.

V. Ontbreken van 
afwijking
Onder voorbehoud van de structurele punten, 
verduidelijkt in het Charter, wijkt alleen de 
huidige samenstelling van het Auditcomité en 
van het Benoemings- en remuneratiecomité af 
van de Corporate Governance Code. Hierin 
wordt gestipuleerd dat een meerderheid van 
bestuurders onafhankelijk moet zijn. Het 
Auditcomité telt één onafhankelijke bestuurder 
op drie, het Benoemings- en remuneratieco-
mité telt er twee op vier. De reden hiervoor is 
dat de mandaten van een onafhankelijk lid van 
elk van deze comités werden vernieuwd in de 

hoedanigheid van bestuurder die niet verbon-
den is met de Promotor. Teneinde de continuï-
teit van de werkzaamheden van deze comités 
te waarborgen, en rekening houdend met de 
deskundigheden van deze bestuurders, werd 
de samenstelling van deze comités niet 
onmiddellijk aangepast.

Voor het overige werd in de loop van het 
voorbije boekjaar niet afgeweken van de 
regels van de Corporate Governance Code.

Structuur en organisatie

(1)  Transparantieverklaring 
ontvangen op 15 oktober 2008.

Aandeelhouders
De aandeelhouders, houders van de 

beursgenoteerde aandelen op Euronext, 
zijn de stille vennoten van de Vastgoedbe-

vak Befimmo Comm.V.A.
Fortis Insurance Belgium  

& verbonden 
vennootschappen

(18,8%(1))

Vlottend
(81,2%)

 

Vastgoedbevak Befimmo Comm.V.A.
genoteerd op Euronext. 

Deze Vastgoedbevak wordt beheerd door 
een team van professionals onder leiding 

van de statutaire Zaakvoerder Befimmo NV.

Fedimmo NV
Dochter-

maatschappij voor 90%

meirfree NV
Dochtermaatschappij 

voor 100%

Vitalfree NV
Dochtermaatschappij 

voor 100%

Befimmo NV
Befimmo NV is de beherende vennoot van  
de Vastgoedbevak Befimmo Comm.V.A.;  
als statutair Zaakvoerder van Befimmo 

Comm.V.A. beschikt Befimmo NV over uitge-
breide bevoegdheden voor het beheer  

van de Vastgoedbevak.

Befimmo 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, Befimmo NV.
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Verplichte vermeldingen 

toepassing van artikel 
523 van het Wetboek 
van Vennootschappen 
en van punt 29 van het 
Corporate Governance 
Charter aangaande 
belangenconflicten
Tijdens het voorbije boekjaar heeft geen 
enkele transactie aanleiding gegeven tot 
toepassing van artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen of van artikel 31 van 
het Corporate Governance Charter van 
Befimmo Comm.V.A. (dat het beleid van 
Befimmo Comm.V.A. inzake transacties met 
een bestuurder beschrijft voor zover niet 
gedekt door artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen).

toepassing van artikel 
524 van het Wetboek van 
Vennootschappen 
In het voorbije boekjaar heeft één transactie 
aanleiding gegeven tot toepassing van 
artikel 524 van het Wetboek van Vennoot-
schappen: de toekenning, door Fortis Bank 
NV, van een erfpachtrecht op lange termijn 
ten gunste van Befimmo Comm.V.A. en de 
verkoop door Fortis Bank, aan door 
Befimmo Comm.V.A. aangewezen vennoot-
schappen, van de ondergrond van twee 
gebouwen aan de Meir 48 (Wapper) in 
Antwerpen, respectievelijk Vital Decoster-
straat 42-44 in Leuven, en de verhuring van 
een gedeelte van het gebouw in Leuven 
voor een duur van vijftien jaar aan Fortis 
Bank NV, en de verhuring van het volledige 
gebouw in Antwerpen voor een duur van 
respectievelijk zevenentwintig jaar (gebouw 
Meir) en achttien jaar (gebouw Wapper) aan 
NV Fortis Bank.

Op 14 september 2007 besloot het Comité 
van onafhankelijke bestuurders “dat de 
geplande operatie tussen Befimmo 
Comm.V.A. en Fortis Bank NV in het voor-
deel van Befimmo Comm.V.A. en haar 
aandeelhouders is, hen geen schade 
toebrengt en geen enkel onrechtmatig 
voordeel oplevert aan Fortis Bank NV”.

De Raad van Bestuur van Befimmo NV 
heeft, in zijn hoedanigheid van statutair 
Zaakvoerder van Befimmo Comm.V.A., op 
8 november 2007 de volgende resolutie 
goedgekeurd:

“Deze twee gebouwen zijn de gewestelijke 
zetels van Fortis Bank, respectievelijk in 
Antwerpen en in Leuven. Ze genieten een 
uitstekende ligging in het centrum van de 
steden Antwerpen en Leuven.

Het pand in Antwerpen bestaat uit twee 
gebouwen: het ene heeft een klassieke stijl 
(agentschap, vergaderzalen, kluizenzaal, 
kantoren); het andere oogt modern (land-
schappelijke kantooropstelling).

Het gebouw in Leuven is een modern 
kantoorgebouw, verdeelbaar en met meer-
dere huurders. (…)

Na gedachtewisseling keurt de Raad eenpa-
rig de resolutie goed om het project ‘Ant-
werpen en Leuven’ met Fortis Bank te 
realiseren tegen de voorgestelde financiële 
voorwaarden, meer in detail beschreven in 
het advies van het Comité van onafhanke-
lijke bestuurders waarvan hoger sprake.

Als gevolg hiervan geeft de Raad de vol-
gende mandaten:

>  aan de gedelegeerd bestuurder: de 
raadsleden van de vennootschap opdra-
gen de juridische en fiscale zekerheid van 
de beoogde splitsing (tussen grond en 
opstal) te onderzoeken, en bij ontstentenis 
elk nuttig contact te leggen met de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen van de FOD 
Financiën;

>  aan de gedelegeerd bestuurder (onder 
voorbehoud van een voldoende zeker-
heidsniveau): voort te gaan met de uitwer-
king van de verschillende overeenkomsten 
met Fortis Bank, namelijk:

 -  de erfpachtovereenkomsten tussen 
Fortis Bank (eigenaar) en Befimmo 
(erfpachter),

 -  de huurcontracten en handelshuurcon-
tracten tussen Befimmo (titularis van de 
zakelijke rechten) en Fortis Bank 
(huurder),
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 -  de overeenkomsten (in voorkomend 
geval, de opties) voor verwerving van de 
ondergrond door een door Befimmo aan 
te wijzen vennootschap,

 -  de overname van de bestaande huur-
contracten in Leuven (Acerta en VDAB),

 -  en meer algemeen elk contract dat 
nuttig is om de operatie tot een goed 
einde te brengen.

>  aan de gedelegeerd bestuurder en een 
onafhankelijk bestuurder: alle nodige 
contracten met Fortis Bank NV af te 
sluiten en te ondertekenen, en alle andere 
handelingen die nodig zijn om de operatie 
tot een goed einde te brengen.”

Op basis van het genoemde verslag van het 
Comité van onafhankelijke bestuurders en 
de notulen van de Raad van Bestuur van 
8 november 2007, gaf de bedrijfsrevisor van 
Befimmo Comm.V.A. het volgende advies: 

“Op basis van onze procedures stellen wij 
het volgende vast:

-  aangaande punt a) hierboven hebben wij 
vastgesteld dat het besluit, opgenomen in 
de notulen van de Raad van Bestuur van 
8 november 2007, overeenstemt met het 
besluit van het advies van het Comité van 
onafhankelijke bestuurders;

-  aangaande punt b) hierboven hebben wij 
vastgesteld dat de financiële gegevens, 
opgenomen in het advies van het Comité 
van onafhankelijke bestuurders en in de 
notulen van de Raad van Bestuur, waar-
heidsgetrouw zijn. Dit impliceert niet dat 
wij de waarden van de transacties hebben 
geëvalueerd. Evenmin hebben wij de 
opportuniteit van de beslissing van de 
Raad van Bestuur geëvalueerd.”

In de lijn van zijn resolutie van 8 november 
2007 heeft de Raad van Bestuur van 
Befimmo NV, handelend in zijn hoedanigheid 
van statutair Zaakvoerder van Befimmo 
Comm.V.A., op 28 mei 2008 de volgende 
resolutie goedgekeurd voor oprichting van 
twee vennootschappen voor de aankoop 
van de ondergrond van het gebouw in 
Leuven, respectievelijk het gebouw in 
Antwerpen: 

“1. Oprichting van twee filialen door 
Befimmo Comm.V.A., in het kader van de 
operatie met betrekking tot de gebouwen in 
Antwerpen en Leuven:

>  de NV Vitalfree, waarvan het kapitaal 
1.900.000€ bedraagt, samengesteld uit 
1.000 nominatieve aandelen waarop 
contant en voor 99,5% wordt ingeschre-
ven door Befimmo Comm.V.A. (dat als 
enige stichter wordt benoemd) en voor 
0,5% door dhr. De Blieck, handelend 
namens de NV Meirfree in oprichting (dat 
als eenvoudige inschrijver wordt 
beschouwd), en die bij de oprichting voor 
een kwart zullen worden vrijgegeven;

>  de NV Meirfree, waarvan het kapitaal 
3.700.000€ bedraagt, samengesteld uit 
1.000 nominatieve aandelen waarop 
contant en voor 99,5% wordt ingeschre-
ven door Befimmo Comm.V.A. (dat als 
enige stichter wordt benoemd) en voor 
0,5% door NV Meirfree (dat als eenvou-
dige inschrijver wordt beschouwd), en die 
bij de oprichting voor een kwart zullen 
worden vrijgegeven;

2. Mandaat voor de gedelegeerd bestuur-
der, voor mevr. M. Rorif en/of dhr. L. Carlier, 
die gezamenlijk, per twee, handelen om 
alles te doen wat nodig is om de twee 
filiaalbedrijven van Befimmo Comm.V.A. op 
te richten (speciale rekeningen openen, 
contanten inbrengen door Befimmo 
Comm.V.A., twee financiële plannen opstel-
len, twee oprichtingsaktes verlijden en 
ondertekenen, enz.)”

Aanvullende inlichtingen
1. Voor zover nodig wordt gepreciseerd, 
op basis van artikel 24 van het Koninklijk 
Besluit van 10 april 1995, rekening 
houdend met de tussenkomst van Fortis 
Bank in de volgende operaties:
Wat betreft de portefeuille

>  Befimmo heeft met Fortis Bank NV op 
26 juni 2008 een transactie gesloten rond 
de verwerving van de zakelijke rechten op 
twee gebouwen in Antwerpen (20.612 m²) 
en Leuven (19.033 m²) die voornamelijk 
aan Fortis Bank NV worden verhuurd.  
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De globale acquisitiewaarde van deze 
operatie bedraagt 94,1 miljoen €.

>  In december 2007 werd een aanhangsel 
nr. 12 overeengekomen met Alpha Crédit 
NV, filiaal voor 100% van Fortis Bank NV, 
rond de bijkomende verhuring van een 
archiefruimte van ongeveer 100 m² op 
verdieping -2 van het gebouw (precaire 
verhuring – jaarlijkse huur ter waarde van 
10.000€).

Op het niveau van de schuldstructuur:

>  Een gesyndiceerd krediet voor een totaal-
bedrag van 350 miljoen € voor een duur 
van 6 jaar (2006-2012) werd in maart 2006 
tot stand gebracht door ING Bank NV en 
Fortis Bank NV. In de loop van boekjaar 
2007/2008 werd dit gesyndiceerd krediet 
uitgebreid tot 2013, voor een totaalbedrag 
van 220 miljoen €.

>  Befimmo beschikte over een commercial-
paperprogramma voor een totaalbedrag 
van 300 miljoen €. Eind april 2008 werd 
door Dexia Bank Belgium NV een uitbrei-
ding van dit programma van 100 miljoen € 
tot stand gebracht. Dexia Bank Belgium 
NV en Fortis Bank NV zijn de agenten 
ervan.

>  Eind juni 2008 werd een nieuw gesyndi-
ceerd krediet met een duur van 5 jaar voor 
een bedrag van 300 miljoen € tot stand 
gebracht door de banken ABN-AMRO 
Bank NV, Fortis Bank NV en ING Bank NV.

Het betreft gebruikelijke verrichtingen, 
uitgevoerd volgens de normale voorwaarden 
en waarborgen van de markt voor dit soort 
verrichtingen, zodat artikelen 523 en 524 
van het Wetboek van Vennootschappen hier 
niet van toepassing zijn.

2. Assistentieopdracht van Fortis real 
estate Holding NV
Aangaande de assistentieopdrachten door 
vennootschappen die verbonden zijn met de 
Promotor, is Befimmo blijven genieten van de 
diensten van Fortis Real Estate Property 
Management NV (FREPM, het vroegere 
Sogepro NV), waarmee in 2000 een niet-exclu-
sief raamcontract werd ondertekend voor het 
beheer van haar onroerende activa. Deze 

overeenkomst slaat op bijna de hele porte-
feuille van Befimmo en betreft het eigenaars-
beheer, het huurdersbeheer en de organisatie 
van het technisch onderhoud.

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

Voor het boekjaar, afgesloten op 30 september 
2008, nam Befimmo nettokosten voor honora-
ria voor een bedrag van 336.102,22€ incl. BTW 
ten laste. De open balans in de rekeningen van 
Befimmo op sluitingsdatum toonde een 
handelsschuld ten bedrage van 922.980,41€ 
incl. BTW.

Voor het dagelijks beheer kan Befimmo gericht 
een beroep doen op bepaalde diensten, 
voornamelijk van fiscale aard, die geleverd 
worden door de groep waartoe de Promotor 
behoort. 

Al deze diensten worden gefactureerd tegen 
marktvoorwaarden. Tijdens het boekjaar, 
afgesloten op 30 september 2008, heeft 
Befimmo voor een bedrag van 35.695,01€ incl. 
BTW gebruik gemaakt van deze diensten.

Honoraria van Deloitte
Deloitte – Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, 
vertegenwoordigd door de heren Frank 
Verhaegen en Jurgen Kesselaers – treedt op 
als Commissaris van de Vennootschap.

Naast de wettelijk bepaalde opdracht heb-
ben Deloitte en de verbonden Vennootschap-
pen tijdens boekjaar 2007/2008 voorts fiscaal 
advies geleverd voor een bedrag van 
20.166€ excl. BTW, evenals prestaties die 
verbonden waren met andere opdrachten 
buiten de revisieopdracht voor een bedrag 
van 29.146€ excl. BTW.

Onderzoek & ontwikkeling
Befimmo heeft tijdens het boekjaar geen 
enkele onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteit 
ondernomen.



69

B
eh

ee
r

s
ve

r
s

la
g

B
r

ie
F 

a
a

n
 D

e 
a

a
n

D
ee

lh
o

u
D

er
s

Fi
n

a
n

c
ie

el
 v

er
s

la
g

01
02

03
04

a
lg

em
en

e 
in

li
c

h
ti

n
g

en

elementen die een effect 
kunnen hebben bij een 
openbaar overnamebod
Artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 14 
november 2007 betreffende de verplichtingen 
van emittenten van financiële instrumenten die 
zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt (hierna het “Konink-
lijk Besluit”), verplicht de in deze bepaling 
opgesomde elementen die mogelijk een effect 
zouden hebben bij een openbaar overname-
bod, te noemen en in voorkomend geval te 
verduidelijken.

De bevoegdheden van het bestuursorgaan 
worden in dit verband in ruime mate beperkt 
door het statuut van Vastgoedbevak van de 
vennootschap. Terwijl een vennootschap die 
dat statuut niet heeft, moet worden beheerd in 
het maatschappelijk belang, wat een hele 
waaier van belangen kan inhouden (de belan-
gen van de aandeelhouders, maar ook het 
belang van de groep waartoe de vennoot-
schap behoort, de belangen van de werkne-
mers enz.), en terwijl bij een openbaar 
overnamebod de beslissingen van haar 
bestuursorgaan in toepassing van de voor-
ziene mechanismen moeten worden afgewo-
gen tegen dat maatschappelijk belang, moet 
elke Vastgoedbevak worden beheerd in het 
exclusieve belang van zijn aandeelhouders en 
mag het bestuursorgaan enkel dát belang 
voor ogen houden wanneer het een openbaar 
overnamebod evalueert.

- De kapitaalstructuur, in voorkomend geval 
onder vermelding van de verschillende soor-
ten aandelen en, voor elke soort aandelen, 
van de rechten en plichten die eraan verbon-
den zijn en het percentage van het geplaatste 
kapitaal dat erdoor wordt vertegenwoordigd 
(KB, art. 34, 1); Houders van effecten waaraan 
bijzondere zeggenschapsrechten verbonden 
zijn, en een beschrijving van deze rechten (KB, 
art. 34, 3); Bevoegdheden van het bestuurs-
orgaan (KB, art. 34, 8°)

Zoals elke commanditaire vennootschap op 
aandelen heeft Befimmo Comm.V.A. twee 
categorieën van vennoten: een beherende 
vennoot (Befimmo NV) en commanditaire 
vennoten. 

Conform de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen aangaande commandi-
taire vennootschappen op aandelen, bestaat 
de algemene vergadering van de vennoot-
schap uit deze twee soorten vennoten, en 
kan een beslissing slechts worden genomen 
mits goedkeuring ervan door deze beide 
categorieën van vennoten (cf. art. 34 van de 
statuten van Befimmo Comm.V.A.).

De beherende vennoot, Befimmo NV, is 
onbeperkt verantwoordelijk voor alle verbin-
tenissen van Befimmo Comm.V.A.. 

Befimmo NV is eveneens statutair Zaakvoer-
der van Befimmo Comm.V.A. en heeft in die 
hoedanigheid, door artikel 21 van de statu-
ten, recht op de vaste vergoeding conform 
het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 
aangaande de vastgoedbevaks.

De statutair Zaakvoerder is onafzetbaar, tenzij 
gerechtelijk, om dwingende redenen (art. 18 
van de statuten van Befimmo Comm.V.A.).

Naast de bevoegdheden die hem toekomen 
krachtens de structuur van de commanditaire 
vennootschap op aandelen, beschikt de 
Zaakvoerder over bepaalde machtigingen 
aangaande het recht om aandelen uit te 
geven of te kopen (clausule van toegestaan 
kapitaal en machtiging aangaande aankoop 
en vervreemding van eigen aandelen). 

Deze machten werden niet speciaal voorzien 
met het oog op een openbaar overnamebod: 
het gaat er vooral om, wat de clausule van 
het toegestane kapitaal aangaat, snel te 
kunnen inspelen op opportuniteiten, zonder 
de tijdsbelemmering van samenroeping van 
twee algemene vergaderingen (vermits de 
ervaring leert dat de eerste samengeroepen 
algemene vergadering systematisch niet 
beslissingsbevoegd is) en, wat de machtiging 
tot aankoop van eigen aandelen aangaat, 
een mechanisme te hebben dat kan worden 
aangewend om bij abnormale bewegingen 
de koers te stabiliseren. Deze clausules 
zouden niettemin in die context gebruikt 
kunnen worden. 
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Deze clausules bepalen meer precies wat 
volgt:

>  krachtens artikel 9 van de statuten van 
Befimmo Comm.V.A. is de statutair Zaak-
voerder gemachtigd het maatschappelijk 
kapitaal in één of meerdere malen te 
verhogen, door middel van inschrijvingen 
in speciën, door inbrengen in natura, of 
door incorporatie van reserves, op de 
data, onder de voorwaarden en modalitei-
ten die hij zal vaststellen, ten belope van 
een bedrag van maximum 
189.727.025,09€, hetzij, conform artikel 
603 en 657 van het Wetboek van Ven-
nootschappen, met een maximumbedrag 
dat overeenstemt met het bestaande 
maatschappelijk kapitaal; deze machtiging 
werd verleend voor een duur van vijf jaar 
vanaf de publicatie in de Bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van de notulen van de 
algemene vergadering van 17 december 
2007, hetzij van 8 februari 2008; de 
toepassing van deze clausule kan leiden 
tot een aanzienlijke verhoging van de 
eigen middelen, boven genoemd bedrag 
van 189.727.025,09€ voor zover de prijs 
voor inschrijving op nieuwe aandelen, 
vastgesteld door de Zaakvoerder, een 
uitgiftepremie bevat;

>  krachtens diezelfde bepaling en tegen 
diezelfde voorwaarden is de statutair 
Zaakvoerder gemachtigd om converteer-
bare obligaties of inschrijvingsrechten uit 
te geven, zonder evenwel het voorkeur-
recht van de aandeelhouders te kunnen 
beperken of af te schaffen. (Deze machti-
ging werd verleend voor een duur van vijf 
jaar vanaf 8 februari 2008.);

>  conform artikel 13.2 van de statuten van 
Befimmo Comm.V.A. is de statutair Zaak-
voerder gemachtigd om de volledig 
volgestorte aandelen van Befimmo 
Comm.V.A. te verwerven (binnen de 
wettelijke beperkingen) indien deze weder-
inkoop noodzakelijk is om de vennoot-
schap te vrijwaren tegen ernstig en 
dreigend nadeel. Deze machtiging geldt 
drie jaar vanaf 8 februari 2008 (datum van 
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad van de notulen van de alge-
mene vergadering van 17 december 2007) 
en is voor identieke termijnen verlengbaar;

>  conform artikel 13.4 van de statuten van 
Befimmo Comm.V.A. is de statutair Zaak-
voerder ook “gemachtigd om de eigen, 
door de vennootschap verkregen aande-
len te vervreemden in de volgende geval-
len: 1) wanneer deze aandelen genoteerd 
zijn in de zin van artikel 4 van het Wet-
boek; 2) wanneer de vervreemding plaats-
grijpt op een effectenbeurs of ten gevolge 
van een verkoopbod gericht aan alle 
aandeelhouders tegen dezelfde voorwaar-
den, teneinde de vennootschap te behoe-
den voor een ernstig en dreigend nadeel 
(deze machtiging is geldig gedurende een 
termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de 
bekendmaking van het proces-verbaal van 
de vergadering van zeventien december 
tweeduizend en zeven, en is verlengbaar 
voor identieke termijnen); 3) in alle andere 
gevallen, toegelaten door het Wetboek van 
Vennootschappen”.

- Statutaire beperking van de uitoefening 
van het stemrecht (Koninklijk Besluit,  
art. 34, 5°)

Geen enkele statutaire bepaling beperkt de 
uitoefening van het stemrecht van de ven-
noten van Befimmo Comm.V.A., vermits, 
zoals hoger vermeld, voor elke goedkeuring 
van een beslissing door de algemene 
vergadering het akkoord van beide catego-
rieën van vennoten vereist is.

Er wordt overigens aan herinnerd dat 
conform artikel 29 van de statuten, “bezit-
ters van aandelen aan toonder gehouden 
zijn om vijf volle dagen vóór de vastgestelde 
datum van de vergadering (tenzij wettelijk 
verplicht kortere termijn) hun effecten te 
deponeren in de maatschappelijke zetel of 
bij een in de bijeenroeping vermelde instel-
ling om tot de algemene vergadering toege-
laten te worden. Eigenaars van nominatieve 
aandelen moeten de Zaakvoerder binnen 
diezelfde termijn schriftelijk informeren (via 
brief of volmacht) over hun intentie om deel 
te nemen aan de vergadering en over het 
aantal effecten waarmee ze willen deelne-
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men aan de stemming. De titularissen van 
gedematerialiseerde aandelen moeten, 
binnen diezelfde termijn, op de maatschap-
pelijke zetel of bij de in de bijeenroeping 
vermelde instellingen een getuigschrift 
indienen, opgesteld door de erkende reke-
ninghouder of de vereffeningsinstelling, dat 
de onbeschikbaarheid van genoemde 
aandelen tot de datum van de algemene 
vergadering staaft.” Deze statutaire bepalin-
gen werden niet bedacht met het oog op 
openbare overnamebiedingen, maar kunnen 
in dit verband indirect een effect hebben 
doordat ze formaliteiten voor toelating tot de 
algemene vergadering vastleggen.

- Toepasselijke regels voor wijziging van de 
statuten van de emittent (Koninklijk Besluit, 
art. 34, 7°)

Conform artikel 9 van het Koninklijk Besluit 
van 10 april 1995 op de vastgoedbevaks, 
moet elk ontwerp tot wijziging van de 
statuten vooraf worden goedgekeurd door 
de CBFA. Deze regel kan van invloed zijn in 
het geval van een openbaar overnamebod, 
aangezien de bieder de statuten van de 
vennootschap niet naar eigen goeddunken 
kan wijzigen maar het ontwerp van wijziging 
zal moeten laten goedkeuren door de CBFA.

Net zoals elke beslissing van de algemene 
vergadering, moeten wijzigingen van de 
statuten van Befimmo Comm.V.A. de goed-
keuring krijgen van beide categorieën van 
vennoten.

- Belangrijke overeenkomsten waarbij de 
emittent partij is en die in werking treden, 
wijzigingen ondergaan of aflopen in geval 
van een wijziging van controle over de 
emittent na een openbaar overnamebod 
(KB, art. 34, 9°)

Het is gebruikelijk om in financieringscon-
tracten te voorzien in een zogenaamde 
“Change of control”-clausule die de bank de 
gelegenheid biedt om de terugbetaling van 
het krediet te eisen indien de wijziging van 
de controle over het kapitaal van de ven-
nootschap een ongunstig effect zou hebben 
(Material Adverse Effect) op die 
vennootschap.

De volgende banken hebben een dergelijke 
clausule voor controlewijziging opgenomen:

> ABN Amro

> Banca Monte Paschi

> Banque LBLux

>  Banque de l’Economie du Commerce et 
de la Monétique

> BBVA

> BCE Luxembourg

> Degroof

> Dexia

> Fortis 

> ING

> Lloyds

> Mizuho
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Nota 30.09.2008 30.09.2007

I. (+)    Huurinkomsten E 109 507 104 902

III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten F  -346 -282

NETTO-HUURRESULTAAT 109 161 104 621

IV. (+)   Recuperatie van vastgoedkosten 14 072 4 632

V. (+)   Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 
            door de huurder op verhuurde gebouwen 21 922 24 431

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 -23 296 -24 186

VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 159 146

VASTGOEDRESULTAAT 122 017 109 634

IX. (-)   Technische kosten -16 814 -8 360

X. (-)   Commerciële kosten -1 138 -1 515

XI. (-)   Kosten en taksen van niet-verhuurde goederen -1 028 -1 504

XII. (-)   Beheerkosten vastgoed -970 -1 253

XIII. (-)   Andere vastgoedkosten -7 -27

 (+/-) Vastgoedkosten -19 957 -12 659

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 102 060 96 975

XIV. (-)    Algemene kosten van de Vennootschap G -11 888 -8 564

XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten 1 255 -312

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE 
PORTEFEUILLE 91 427 88 100

XVI. (+/-)  Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 8 801 1 265

XVIII.(+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -6 316 38 701

OPERATIONEEL RESULTAAT 93 913 128 065

XIX. (+)   Financiële opbrengsten H 19 545 6 650

XX. (-)    Interestkosten H -40 239 -34 823

XXI.(-)    Andere financiële kosten H -10 655 -7 559

 (+/-) Financieel resultaat H -31 349 -35 732

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 62 563 92 334

XXIII.(-)   Vennootschapsbelasting I -646 -584

   (+/-) Belastingen I -646 -584

NETTORESULTAAT J 61 918 91 750

RESULTAAT GROEPSAANDEEL 58 170 89 079

MINDERHEIDSBELANGEN 3 748 2 671

GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT PER AANDEEL J 4,45 8,23

   
   
   

Geconsolideerde resultatenrekening (in duizend €)
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ACTIVA Nota 30.09.08 30.09.07
I. Vaste activa 1 927 934 1 867 469
A. Goodwill K 15 977 16 172
C. Vastgoedbeleggingen L 1 877 636 1 812 899
D. Ontwikkelingsprojecten - 2 216
E. Andere materiële vaste activa 722 692
F. Financiële vaste activa M 23 827 25 626
G. Vorderingen financiële leasing M 9 772 9 864
II. Vlottende activa 43 817 29 301
A. Activa bestemd voor verkoop L 8 865 -
B. Financiële vlottende activa M 1 870 5 343
C. Vorderingen financiële leasing M 56 53
D. Handelsvorderingen M 22 765 15 210
E. Belastingsvorderingen en andere vlottende activa M 3 112 203
F. Kas en kasequivalenten M 4 556 5 288
G. Overlopende rekeningen 2 594 3 205
TOTAAL ACTIVA 1 971 751 1 896 770

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Nota 30.09.08 30.09.07

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 028 507 996 792
I. Eigen vermogen, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij 966 809 931 905
A. Kapitaal 186 919 186 919
B. Uitgiftepremies 372 952 372 952
D. Reserves 21 113 21 113
E. Resultaat 385 825 346 399

a. Overgedragen resultaat van vorige boekjaren 327 655 287 394

b. Nettoresultaat van het boekjaar  58 170 59 005
G. Dekkingsinstrumenten - 4 522
II.      Minderheidsbelangen 61 698 64 887
VERPLICHTINGEN 943 244 899 978
I. Langlopende verplichtingen 862 434 153 838
B. Langlopende financiële schulden M 857 016 148 637

a. Kredietinstellingen M 597 651 82 934
b. Financiële leasing M 51 705 64 199
c. Andere M 207 661 1 504

D. Handelsschulden en andere langlopende schulden M 5 418 5 201
II. Kortlopende verplichtingen 80 810 746 140
A. Voorzieningen L 4 758 -
B. Kortlopende financiële schulden M 15 379 662 692

a. Kredietinstellingen M 8 970 656 761
b. Financiële leasing M 6 409 5 931

D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden M 46 967 71 050

F. Overlopende rekeningen 13 706 12 398
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1 971 751 1 896 770

Geconsolideerde balans (in duizend €)
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30.09.08 30.09.07
KAS EN KASEQUIVALENTEN IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR 5 288 14 961
Nettoresultaat van het boekjaar 61 918 91 750
Operationeel resultaat 93 913 128 065
Betaalde rente -36 663 -31 740
Ontvangen rente 4 108 853
Ontvangen dividenden 454 68
Betaalde belastingen -684 -557
Andere resultaten 790 -4 939
Aan het resultaat te onttrekken elementen zonder kaseffecten 4 246 -34 989
Verlies (terugneming) van waarde op handelsvorderingen (+/-) 93 24
Afschrijving / Verlies (terugneming) van waarde op materiële vaste activa (+/-) 166 128
Variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) 6 316 -38 701
In het resultaat opgenomen variatie van de reële waarde van langlopende financiële 
activa/verplichtingen (+/-) -5 532 963
Andere elementen 3 203 2 597
NETTO-KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN VÓÓR WIJZIGING 
IN WERKKAPITAAL 66 164 56 761
Wijziging in werkkapitaal 2 702 607
Beweging van rubrieken in activa -6 151 -6 382
Beweging van rubrieken in verplichtingen 8 853 6 989
KASSTROMEN VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN 68 866 57 368

Investeringen (-) / Desinvesteringen (+)

Overname filiaal Fedimmo - -576 563

Overname filialen Meir en Vital -94 275 -

Aanbetaling op gebouwen en gelijkgesteld - -18 902

Verkoop certificaten Terhulpen 2 497 -

Vastgoedbeleggingen

  Investeringen -48 307 -14 475

  Overdrachten 65 075 22 900

Andere materiële vaste activa -197 -415

Afdekkingsinstrumenten en andere financiële activa 50 -4 630

Kasstromen van investeringsactiviteiten -75 156 -592 086

KASSTROMEN VÓÓR FINANCIERINGSACTIVITEITEN -6 290 -534 718

Financiering (+/-)

Stijging (+) / Daling (-) van de financiële schulden 73 082 332 232

Stijging (+) / Daling (-) van de schulden van financiële leasing -11 986 -15 337

Stijging (+) / Daling (-) van andere langlopende verplichtingen 217 -

Kapitaalverhoging en -vermindering -6 000 256 315

Dividend van het vorig boekjaar (-) -49 755 -48 165

Kasstromen van financieringsactiviteiten 5 558 525 044

NETTOWIJZIGING VAN KAS EN KASEQUIVALENTEN -732 -9 674

KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 4 556 5 288

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in duizend €)
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Kapitaal
Uitgifte- 
premies Reserves

Niet-
gedistribu-

eerd 
resultaat

Indekkings-
instrumenten

Eigen 
vermogen: 

groepsaan-
deel

Minderheids-
belangen

Totaal eigen 
vermogen

EIGEN VERMOGEN OP 30.09.06 142 295 161 261 21 113(1) 335 558 - 660 228 - 660 228
Rechtstreeks in eigen vermogen 
geboekte resultaten - - - - 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 (3) 44 624 (3) 211 691 - - - 256 315 - 256 315
Betaald dividend - - - -78 239(4) - -78 239 - -78 239
EIGEN VERMOGEN OP 30.09.07 186 919 372 952 21 113 346 399 4 522 931 905 64 887 996 792
Waardeverschillen op 
dekkingsinstrumenten - - - - -4 522 -4 522 - -4 522
Nettoresultaat van het boekjaar - - - 58 170 - 58 170 3 748 61 918
Totaal van de geboekte 
kosten en opbrengsten - - - 58 170 -4 522 53 648 3 748 57 396
Kapitaalvermindering Fedimmo - - - - - - -6 000 -6 000
Betaald dividend - - - -18 743(5) - -18 743 -938 -19 681
       Saldo dividend 2007 Befimmo -18 743
        Dividend 2007 Fedimmo aan de    

minderheidsaandeelhouders -938
EIGEN VERMOGEN OP 30.09.08 186 919 372 952 21 113 385 825 - 966 809 61 698 1 028 507

Geconsolideerd variatieoverzicht  
van het eigen vermogen (in duizend €)

(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 dekkingsinstrumenten (twin cap) in het bezit van de 

Vennootschap. Deze bedragen werden tijdens het boekjaar in het resultaat opgenomen bij de herclassificatie van deze instrumenten.
(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 kortetermijnfinancieringen 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 daarnaast het in juni 2007 toegewezen interimdividend (dat betaalbaar is in december 2007) voor een bedrag van 30,1 miljoen €. 

(5)  Het saldo van het dividend van boekjaar 2006/2007, betaald in december 2007 voor een bedrag van 18,7 miljoen €, werd in boekjaar 2007/2008 uit de eigen vermogen gehaald.
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78 A. Algemene informatie over de Vennootschap

78 B. Belangrijkste boekings- en waarderingsmethodes

85 C. Significante boekhoudkundige  
beoordelingen en belangrijkste bronnen van 
schattingsonzekerheden

86 D. Sectorinformatie

90 E. Gewone huurovereenkomsten  
(Befimmo in de hoedanigheid van verhuurder)

91 F. Gewone huurovereenkomsten  
(Befimmo in de hoedanigheid van huurder)

91 G. Algemene kosten van de Vennootschap

92 H. Financieel resultaat

93 I. Belastingen op het resultaat

94 J. Resultaat per aandeel

95 K. Goodwill

96 L. Vastgoedbeleggingen en activa bestemd voor 
verkoop

98 M. Financiële activa en verplichtingen

105 N. Personeelsbeloningen

107 O. Transacties met verbonden partijen 

A. Algemene informatie over de 
Vennootschap
Befimmo (“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. De sluitingsdatum van de boekjaren van 
Fedimmo NV is eveneens vastgesteld op 30 september. In 
juni 2008 richtte Befimmo de naamloze vennootschappen 
Meirfree en Vitalfree op, met Befimmo zelf als hoofdaandeel-
houder. Deze vennootschappen sluiten hun boekjaar even-
eens af op 30 september. Het eerste boekjaar loopt tot 30 
september 2009.

De Vennootschap presenteert dus haar geconsolideerde 
financiële staten op 30 september 2008. De Raad van 
Bestuur van de Zaakvoerder Befimmo NV heeft de publicatie 
van deze geconsolideerde financiële staten op 12 november 
2008 gelast en goedgekeurd.    

De activiteiten van de Vennootschap zijn volledig gericht op 
het bezit en het beheer van een vastgoedportefeuille. Op 30 
september 2008 bestond de portefeuille vooral uit kantoorge-
bouwen in Brussel, verhuurd aan openbare overheden of aan 
privé-bedrijven, evenals uit kantoorgebouwen in diverse ste-
den in Vlaanderen en Wallonië, grotendeels verhuurd aan 
openbare overheden, voor langere termijn.

De Vennootschap is genoteerd op Euronext Brussel en heeft 
sinds september 2008 eveneens een notering op Euronext 
Paris.

B. Belangrijkste boekings- en 
waarderingsmethodes
Voorstellingsbasis 
De geconsolideerde financiële staten werden opgesteld con-
form 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. 

Toelichtingen bij de geconsolideerde  
financiële staten
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Ze zijn opgesteld op basis van de historische kostprijsme-
thode, behalve vastgoedbeleggingen en bepaalde financiële 
instrumenten die gewaardeerd worden tegen hun reële 
waarde.

De boekhoudmethodes werden consistent toegepast op de 
voorgestelde boekjaren.

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 
publicatie van de geconsolideerde staten, maar die pas van 
kracht worden na het boekjaar dat werd afgesloten op 30 
september 2008, namelijk: 

>  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 
activering zullen eisen van de interesten die betaalbaar zijn 
tijdens de bouwfase van de gebouwen.

>  De amendementen bij IAS-norm 1 – Presentatie van de 
financiële 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 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 gedefinieerde prestaties, verplichtingen 
voor minimale financiering en interactie, die vanaf boekjaar 
2008/2009 van kracht wordt. Afhankelijk van het door 
Befimmo goedgekeurde financieringsplan, zou de toepas-
sing van deze interpretatie een beperkte impact kunnen 
hebben op de bedragen die in de balans worden geboekt 
voor pensioenverplichtingen. 

>  IFRS-norm 8 – Operationele sectoren, en de herziene versie 
van IFRS-norm 3 – Bedrijfscombinaties, die de verwerking 
van toekomstige acquisities en van eventuele transacties 
met de minderheidsbelangen zouden kunnen beïnvloeden.

>  De andere normen of nieuwe interpretaties of gewijzigde 
versies (bv.: wijziging aan IAS 27 – Geconsolideerde en indi-
viduele financiële jaarrekeningen, IFRIC 15 – Contracten 
verbonden met de constructie van gebouwen, IFRIC 16 – 
Dekking van een netto-investering in een activiteit in het 
buitenland) nog niet in voege, zullen geen invloed hebben 
op de financiële staten van de Vennootschap.

Consolidatieprincipes 
Filialen 
De filialen zijn de entiteiten die de Vennootschap controleert. 
Dit betekent dat de Vennootschap direct of indirect, via haar 
filialen, meer dan 50% van de stemrechten heeft, of dat ze de 
macht heeft om het financieel en operationeel beleid te bepa-
len om de voordelen te recupereren die uit de activiteiten van 
het filiaal voortvloeien.

De filialen 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-onderne-
mers. 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 financiële staten van 
de gezamenlijk gecontroleerde entiteiten dekken dezelfde 
periode als die van de Vennootschap.

Geassocieerde ondernemingen 
De participaties in vennootschappen waarop de Vennoot-
schap een duidelijke invloed uitoefent, zonder ze te controle-
ren, worden 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 financiële staten. De 
latente winsten die resulteren uit transacties met de geza-
menlijk gecontroleerde entiteiten worden uitgeschakeld pro 
rata van het belang van de Vennootschap in deze onderne-
mingen. De latente verliezen worden op dezelfde manier als 
de latente verliezen uitgesloten, maar alleen voor zover er 
geen indicatie van een eventuele waardevermindering is.
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Bedrijfscombinaties en goodwill  
Wanneer de Vennootschap de controle van een activiteit 
overneemt, zoals gedefinieerd in IFRS-norm 3 – Bedrijfscom-
binaties, worden de activa, passiva en eventueel identificeer-
baere passiva van de verworven activiteit afzonderlijk geboekt 
op hun reële waarde.  Het verschil tussen de verwervingskos-
ten, inclusief alle kosten die direct toewijsbaar zijn aan de 
bedrijfscombinatie zoals de gestorte honoraria voor de advi-
seurs, en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van 
het verworven 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 (zie. infra).

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 win-
sten en verliezen worden geboekt in de resultatenrekening.

Winsten en verliezen die ontstaan bij betaling van transacties 
in vreemde valuta, worden in de resultatenrekening opgeno-
men als financiële 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 
Immateriële vaste activa worden geboekt indien het waar-
schijnlijk is dat de daaraan toe te schrijven verwachte toe-
komstige financiële voordelen naar de vennootschap zullen 
gaan en indien hun kostprijs op een betrouwbare manier kan 
geschat worden. Immateriële activa worden initieel gewaar-
deerd tegen kostprijs. Na hun initiële boeking worden imma-
teriële 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 afschrij-
vingsperiode 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 wor-
den net als herstructureringskosten onmiddellijk in de resulta-
tenrekening 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 
filiaal, worden de verschuldigde belastingen op de mogelijke 
kapitaalwinsten op overgenomen entiteiten opgenomen in de 
kostprijs van de betrokken activa. Na de opname worden 
vastgoedbeleggingen 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 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 (Internati-
onal 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 (registratie-
rechten en/of belasting over de toegevoegde waarde, notaris-
kosten) 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 trans-
actiekosten gemiddeld 2,5%(1) bedragen voor vastgoed dat 
meer dan 2,5 miljoen € kost en 10% of 12,5% – afhankelijk 
van het gewest – voor vastgoed dat minder kost dan 2,5 mil-
joen €.

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 specifieke kenmerken van het 
vastgoed.

Winsten of verliezen die voortvloeien uit een verandering in de 
reële waarde, worden in de resultatenrekening geboekt.

(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 betaald aan de vastgoedmakelaars en andere 
transactiekosten
Commissies verbonden aan de verwerving van vastgoedbe-
leggingen worden opgenomen in de boekwaarde van het 
actief. Hetzelfde is van toepassing indien de verwerving 
gebeurt via de aankoop van aandelen van een vastgoedon-
derneming, de bijdrage in natura van een vastgoed tegen de 
uitgifte van nieuwe aandelen of de toevoeging van activa door 
een fusie via overname van een vastgoedonderneming. In 
bovenstaande gevallen worden de notaris- en auditkosten 
echter opgenomen als lasten in de resultatenrekening.

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 vast-
goed 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 onaf-
hankelijke schatter een toename erkent in de waarde van 
het vastgoed. Voorbeeld: installatie van een airconditioning 
in een gebouw dat nog niet met een dergelijk systeem was 
uitgerust.

>  Uitgebreide renovatiewerken: deze worden normaal uitge-
voerd 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 betrokken 
actief.

>  Uitgaven met betrekking tot onderhoud en herstellingswer-
ken die geen extra functionaliteit of comfort teweegbren-
gen, 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 
vastgoed 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 ogen-
blik wordt het actief geherclassificeerd 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

investeringsuitgaven worden opgenomen in de kostprijs van 
het ontwikkelingsproject. Alle financieringskosten die verbon-
den zijn met de verwerving of constructie van onroerende 
goederen, worden rechtstreeks opgenomen in de resultaten-
rekening 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 afschrijvin-
gen en waardeverminderingen. De kostprijs omvat alle recht-
streeks toerekenbare kosten en het relevante gedeelte van de 
indirecte kosten die werden opgelopen om het actief 
gebruiksklaar 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.
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Financiële activa 
De financiële vaste activa bestaan uit:

> tot einde looptijd aangehouden beleggingen;

>  financiële activa tegen reële waarde via de resultaten-
rekening;

> voor verkoop beschikbare activa;

> leningen en vorderingen. 

In de balans worden ze onderverdeeld in vaste en vlottende 
financiële activa, gebaseerd op de intentie of waarschijnlijk-
heid van realisatie binnen de twaalf maanden na 
afsluitingsdatum.

i.  Tot einde looptijd aangehouden beleggingen zijn niet-afge-
leide financiële activa met vaste of bepaalbare betalingen 
en een vaste looptijd, waarvan de Vennootschap stellig 
voornemens 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 winsten en 
verliezen die ontstaan uit wijzigingen in de reële waarde, wor-
den opgenomen in de resultatenrekening in de periode waarin 
ze ontstaan. 

iii.  Voor verkoop beschikbare activa zijn niet-afgeleide financi-
ele 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 
onderhevig 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 financiële 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 geac-
cumuleerde afschrijvingen, gebruik makend van de effec-
tieve-rentemethode van elk verschil tussen het 
oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum. 
Het bedrag van de voorziening wordt opgenomen in de 
resultatenrekening.

Afgeleide financiële instrumenten 
(“derivaten”) 
De Vennootschap gebruikt derivaten (“afgeleide financiële 
instrumenten”) om het renterisico af te dekken dat voortvloeit 
uit de financiering van haar activiteiten. De Vennootschap 
houdt geen derivaten aan voor speculatieve doeleinden, maar 
derivaten die niet in aanmerking komen voor hedge accoun-
ting worden verwerkt als financiële instrumenten aangehou-
den 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 verlie-
zen hangt af van het feit of hedge accounting wordt toege-
past 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 toekom-
stige 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.



83

B
eh

ee
r

s
ve

r
s

la
g

B
r

ie
f 

a
a

n
 d

e 
a

a
n

d
ee

lh
o

u
d

er
s

fi
n

a
n

c
ie

el
 v

er
s

la
g

01
02

03
04

a
lg

em
en

e 
in

li
c

h
ti

n
g

en

  De geaccumuleerde bedragen in het eigen vermogen wor-
den overgebracht naar de resultatenrekening in de perio-
des 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 wanneer 
de verbintenis of de afgedekte kasstromen worden opge-
nomen in de resultatenrekening. Indien er niet langer afge-
dekte kasstromen verwacht worden, worden de 
geaccumuleerde winsten of verliezen uit het eigen vermo-
gen overgebracht naar de resultatenrekening.

  Zelfs indien ze resulteren in een effectieve economische 
indekking, beantwoorden sommige instrumenten niet aan 
de definitie 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, bestemd voor 
verkoop
Een vastgoedbelegging wordt geclassificeerd als bestemd 
voor verkoop wanneer het actief in zijn huidige staat onmid-
dellijk beschikbaar is voor verkoop en indien die verkoop zeer 
waarschijnlijk is.

Een vastgoedbelegging bestemd voor verkoop wordt op 
dezelfde wijze gewaardeerd als andere vastgoedbeleggingen.

Handelsvorderingen
Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen hun nomi-
nale waarde, verminderd met een voorziening voor dubieuze 
debiteuren. Het bedrag van deze voorziening (waardevermin-
dering) 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 
waardeveranderingen 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 

beleggingsvastgoed 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 
vastgoedbelegging is in principe een KGE voor zover ze 
inkomsten van geldmiddelen genereert, onafhankelijk van 
andere activa.

Een test op bijzondere waardevermindering vergelijkt de 
boekwaarde 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 verkoop-
kosten en (ii) zijn bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de 
geactualiseerde waarde van de verwachte toekomstige kas-
stromen 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 sur-
plus als een bijzonder waardeverminderingsverlies direct 
geboekt in de resultatenrekening, in de eerste plaats als ver-
mindering van de goodwill voor de KGE (KGE-groep). 

Waardeverliezen worden later teruggenomen uit het resultaat 
indien de realiseerbare waarde van een actief of KGE (KGE-
groep) hoger is dan de boekwaarde ervan, behalve bij waar-
deverminderingen op de goodwill, die nooit worden 
teruggenomen. 

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 belastin-
gen in mindering van de ontvangsten in het eigen vermogen 
opgenomen.

Dividenden worden opgenomen als een verplichting wanneer 
ze worden toegekend door de Algemene Vergadering.

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 effec-
tieve-rentemethode.

Handels- en overige verplichtingen
Handelsschulden en overige verplichtingen worden gewaar-
deerd tegen hun nominale waarde.
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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 
factoren zoals de leeftijd, de diensttijd en het loon.

  Het bedrag dat voorgesteld wordt in de balans, is geba-
seerd op actuariële berekeningen (gebruik makend van de 
“projected unit credit”-methode) en vertegenwoordigt de 
contante waarde van de uitkeringsverplichtingen, rekening 
houdend met de niet-opgenomen actuariële winsten of ver-
liezen, verminderd met de nog niet opgenomen pensioen-
kosten van verstreken diensttijd en met de reële waarde 
van de fondsbeleggingen. Indien dit bedrag positief is, 
wordt een voorziening 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 voor-
deel zal halen uit deze overfinanciering 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-pensi-
oenregeling of, indien hoger, van de reële waarde van de 
activa op die datum. Het gedeelte van de actuariële winsten 
en verliezen dat deze limieten overschrijdt, wordt verdeeld 
over de verwachte gemiddelde resterende dienstperiode 
van de werknemers die in het plan participeren. 

  Deze berekeningen worden uitgevoerd voor elke toege-
zegd-pensioenregeling 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 werkne-
mers te betalen met betrekking tot de diensten die zij heb-
ben geleverd in de huidige of voorbije dienstperiodes.

  Bijdragen worden als lasten opgenomen wanneer ze ver-
schuldigd zijn, en worden dan opgenomen in de 
personeelskosten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen in de balans indien aan 
volgende 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 debeste 
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 verwacht 
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 overeen-
stemming 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 ver-
koop verminderd met de transactiekosten en de laatst 
gerapporteerde reële waarde van het verkochte vastgoed. De 
winst of het verlies wordt gerealiseerd op het moment van de 
overdracht 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 wan-
neer 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 fiscale 
winst van de verslagperiode, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de belastingtarieven van toepassing op de afsluitingsda-
tum 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 fiscale boekwaarde van deze activa en 
verplichtingen. 
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Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd door gebruik te 
maken van belastingtarieven die naar verwachting van toe-
passing 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 fiscale winst 
beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke verschil kan wor-
den verrekend.

C. Significante 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 
oordeel geweest dat vrijwel alle risico’s en voordelen eigen 
aan de eigendom van de activa niet op de huurder zijn over-
gedragen en dat deze contracten bijgevolg gewone huurover-
eenkomsten vormen overeenkomstig de IAS 17-norm.

Aangaande de vastgoedacquisities die dit boekjaar werden 
gerealiseerd, heeft de Vennootschap vastgesteld dat deze 
niet beantwoorden aan de criteria van IFRS-norm 3 – Bedrijfs-
combinaties, en dat deze norm dus niet van toepassing is.

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 worden geraamd door een onaf-
hankelijk schatter, volgens de principes die in de boekings-
methoden worden uiteengezet. 

Geschillen en onzekerheden
Befimmo is, als verweerder of als eiser, verwikkeld in enkele 
procedures die globaal en volgens de Vennootschap, geen 
belangrijke weerslag kunnen hebben voor Befimmo. De waar-
schijnlijkheid van eruit resulterende activa of passiva is name-
lijk bijzonder klein, en in voorkomend geval gaat het om 
relatief onaanzienlijke bedragen.      
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D. Sectorinformatie (1)

Sinds enkele maanden bestaat de vastgoedportefeuille van 
Befimmo voor 100% uit kantoren.

Tijdens boekjaar 2007/2008 heeft Befimmo immers zijn semi-
industriële portefeuille en zijn twee gebouwen Woluwe Gar-
den B&D overgedragen. Deze waren namelijk niet langer van 
strategisch belang. Befimmo bevestigt aldus een strategie van 
“pure player” investeerder en verlicht zo het gewicht van zijn 
portefeuille in de Rand.

Na de overname van Fedimmo in december 2006 werden de 
segmenten Vlaanderen en Wallonië gevormd.

Wat geografische spreiding betreft, ligt de vastgoedporte-
feuille van Befimmo hoofdzakelijk in Brussel (75,3%). De ove-
rige 24,7% zijn gebouwen in Vlaanderen (19,7%) en in Wallonië 
(5,0%).

Binnen de Brusselse markt (zie kaart in het beheersverslag) 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende 
submarkten waar de voorbije jaren uiteenlopende trends 
waarneembaar waren:

CBD (Central Business District)
Stadscentrum
Markt:

> Voorraad: 2,2 miljoen m².

>  Significante aanwezigheid van de Belgische overheidsbe-
sturen, banken en advocaten.

> Huurleegstand: 3,4%, sterk dalend (ongeveer 74.000 m²)

>  Speculatieve projecten tegen einde 2010: ongeveer 
179.000 m².

> Take-up 2008 (Q1-Q3): ongeveer 23.000 m².

De lopende of komende ontwikkelingen zullen dit nog 
verhogen.

Met de Zuidwijk erbij is de leegstandsgraad in het Stadscen-
trum de laagste van de Brusselse markt (3,4%).

Befimmo:

17,7% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 10 gebou-
wen en een totale oppervlakte van 130.233 m², ligt in het 
Stadscentrum.

De leegstandsgraad van Befimmo is bijzonder laag (2,7%) 
maar zal tegen 30 september 2009 stijgen als gevolg van de 
renovatie van de gebouwen Central Gate en Keizerin, die tij-
dens de werken geheel of gedeeltelijk leeg zullen staan. 

Leopoldwijk
Markt:

> Voorraad: 3,4 miljoen m².

>  Opvallende aanwezigheid van de Europese instellingen en 
vertegenwoordigingskantoren.

> Huurleegstand: 6,8% (ongeveer 231.000 m²), afnemend.

Hier zijn talrijke lopende of komende ontwikkelingen.

We onderscheiden ongeveer 168.000 m² speculatieve kan-
toorruimte die tegen eind 2010 worden opgeleverd.

> Take-up in 2008 (Q1-Q3): ongeveer 61.000 m²

In de Leopoldwijk, de duurste wijk van Brussel, zijn de huur-
prijzen tien jaar lang gestegen, tot 2005. Sindsdien zijn ze 
echter gestabiliseerd.

Befimmo:

Meer dan 16% van de portefeuille van Befimmo ligt in de Leo-
poldwijk (9 gebouwen – 75.109 m²). Het gaat om bijzonder 
goed gelegen gebouwen (Schuman-rotonde, Wiertzstraat), of 
op lange termijn verhuurd aan de overheidssector (Jozef II, 
Kunstlaan) waar de onzekerheid minder belangrijk is.

Ruimte Noord
Markt:

> Voorraad: 1,4 miljoen m².

>  Opvallende aanwezigheid van de Belgische en gewestelijke 
overheidsbesturen.

> Huurleegstand: 5,6% (ongeveer 81.000 m²).

Hier zijn talrijke lopende of komende ontwikkelingen.

We onderscheiden iets meer dan 94.000 m² speculatieve 
kantoorruimte die tegen eind 2010 wordt opgeleverd.

> Take-up in 2008 (Q1-Q3): ongeveer 60.000 m².

De leegstandsgraad in de Noordruimte is sinds 2007 sterk 
afgenomen, met name dankzij de verhuring van een toren van 
+/-30.000 m² die al een hele tijd leeg stond.

Dit percentage dreigt echter weer te stijgen gezien het grote 
aantal speculatieve projecten dat de komende jaren zal wor-
den opgeleverd.

Befimmo:

Meer dan 23% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 
3 gebouwen met een totale oppervlakte van 184.852 m², ligt 
in de Noordruimte.

Gezien de relatieve lange restduur van de huurcontracten 
WTC Toren 2 en 3 en Noordbuilding) is de portefeuille bevei-
ligd op korte en middellange termijn.

(1) Bron: gegevens van de vastgoedmarkt: CB Richard Ellis - september 2008.
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Gedecentraliseerde zone
Markt:

> Voorraad: 2,8 miljoen m².

>  In dit segment treft men vooral privé-bedrijven aan, en in 
geringere mate de Europese Commissie (back-office).

>  Belangrijke huurleegstandsgraad: 12,7% (ongeveer 
353.000 m²), stabiel sinds vorig jaar.

    Speculatieve projecten tegen einde 2010: 77.000 m².

> Take-up in 2008 (Q1-Q3): ongeveer 76.000 m².

Befimmo:

8,1% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 8 gebouwen 
met een totale oppervlakte van 61.410 m², ligt in de Gedecen-
traliseerde zone.

Deze gebouwen zijn goed gelegen; hun huurtoestand is 
gestabiliseerd op korte en middellange termijn.

De huurleegstandsgraad van Befimmo in dit segment (2,9%) 
is duidelijk lager dan het marktgemiddelde (12,7%).

Rand
Markt:

> Voorraad: 1,8 miljoen m².

>  In dit segment zijn vooral tot uitsluitend privé-bedrijven aan-
wezig die zeer gevoelig zijn voor de economische 
conjunctuur.

>  Belangrijke huurleegstandsgraad: 18,3% (ongeveer 
325.000 m²), stabiel sinds vorig jaar.

De ontwikkeling van nieuwe projecten is gestabiliseerd.

We onderscheiden ongeveer 100.000 m² speculatieve kan-
toorruimte die tegen eind 2010 worden opgeleverd.

> Take-up in 2008 (Q1-Q3): ongeveer 79.000 m².

Befimmo:

9,7% van de portefeuille van Befimmo ligt in de Rand, wat 
overeenkomt met 7 gebouwen en een totale oppervlakte van 
106.469 m²: deze afname volgt op de overdracht van de 
semi-industriële portefeuille en van de twee gebouwen 
Woluwe Garden B&D.

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
Bijna 20% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 
35 gebouwen met een totale oppervlakte van 197.973 m², ligt 
in Vlaanderen.

In juni 2008 heeft Befimmo in de stadscentra van Antwerpen 
en Leuven twee gebouwen verworven die voor lange termijn 
verhuurd zijn.

Alle gebouwen in Vlaanderen – behalve deze twee nieuwe, 
hierboven vermelde gebouwen – genieten meestal een ligging 
in het stadscentrum en zijn voor lange termijn verhuurd aan 
overheidsbesturen.

De bezettingsgraad bedraagt 100%.

Wallonië
5% van de portefeuille van Befimmo, namelijk 20 gebouwen 
en een totale oppervlakte van 95.601 m², ligt in Wallonië.

Deze gebouwen liggen meestal in het stadscentrum en zijn 
voor lange termijn verhuurd aan administraties in de 
overheidssector.

De bezettingsgraad bedraagt 100%.
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Brussel 
Stadscentrum

Brussel
Gedecentraliseerd

Brussel 
Rand Wallonië Vlaanderen

Niet-bestede 
bedragen Totaal

(in duizend €) 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07

RESULTATENREKENING
A. Huurinkomsten 59 786 59 065 10 418 10 967 11 994 14 303 9 937 7 496 17 372 13 072 - - 109 507 104 902
B. Operationeel vastgoedresultaat 55 744 55 534 9 891 10 293 10 501 11 861 9 325 6 859 16 599 12 427 - - 102 060 96 975
C. Variatie van de reële waarde van de gebouwen 2 263 34 115 -3 421 6 260 -5 913 -1 021 -3 439 -2 040 4 194 1 388 - - -6 316 38 701
D. Resultaat uit de overdracht van gebouwen - 1 265 2 031 - 2 763 - - - 4 008 - - - 8 801 1 265
E. RESULTAAT VAN HET SEGMENT (= B+C+D) 58 007 90 914 8 501 16 553 7 351 10 840 5 886 4 819 24 801 13 815 - - 104 546 136 941
        Percentage per segment 55,5% 66,4% 8,1% 12,1% 7,0% 7,9% 5,6% 3,5% 23,7% 10,1% - - 100,0% 100,0%

F. Algemene kosten van de Vennootschap -11 888 -8 564 -11 888 -8 564
G. Andere operationele opbrengsten en -kosten 1 255 -312 1 255 -312
H. Financieel resultaat -31 349 -35 732 -31 349 -35 732
I. Belastingen -646 -584 -646 -584

NETTORESULTAAT (= E+F+G+H+I) 61 918 91 750
Groepsaandeel 58 170 89 079
Minderheidsresultaat 3 748 2 671

 BALANS
 Activa

Goodwill 7 391 7 391 - - - - 2 673 2 673 5 913 6 108 - - 15 977 16 172
Vastgoedbeleggingen 1 095 032 1 059 102 151 359 163 608 179 644 216 061 93 107 93 029 367 358 281 099 - - 1 886 500 1 812 899
- waarvan investeringen van het jaar 35 106 342 899 88 5 6 427 6 226 3 517 79 031 99 659 267 680 - - 144 798 695 841
Overige activa 7 219 7 161 - - - 4 599 2 609 2 756 - - 59 445 53 183 69 273 67 699
TOTAAL ACTIVA 1 109 642 1 073 654 151 359 163 608 179 644 220 661 98 389 98 457 373 271 287 207 59 445 53 183 1 971 751 1 896 770
Percentage per segment 56,3% 56,6% 7,7% 8,6% 9,1% 11,6% 5,0% 5,2% 18,9% 15,1% 3,0% 2,8% 100,0% 100,0%
Totaal verplichtingen 58 114 70 130 - - - 250 - - - - 885 130 829 599 943 244 899 978
Totaal eigen vermogen 1 028 507 996 792 1 028 507 996 792
Groepsaandeel 966 809 931 905 966 809 931 905
Minderheidsbelangen 61 698 64 887 61 698 64 887
TOTAAL VERPLICHTINGEN  
EN EIGEN VERMOGEN 58 114 70 130 - - - 250 - - - - 1 913 637 1 826 390 1 971 751 1 896 770
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Brussel 
Stadscentrum

Brussel
Gedecentraliseerd

Brussel 
Rand Wallonië Vlaanderen

Niet-bestede 
bedragen Totaal

(in duizend €) 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07

RESULTATENREKENING
A. Huurinkomsten 59 786 59 065 10 418 10 967 11 994 14 303 9 937 7 496 17 372 13 072 - - 109 507 104 902
B. Operationeel vastgoedresultaat 55 744 55 534 9 891 10 293 10 501 11 861 9 325 6 859 16 599 12 427 - - 102 060 96 975
C. Variatie van de reële waarde van de gebouwen 2 263 34 115 -3 421 6 260 -5 913 -1 021 -3 439 -2 040 4 194 1 388 - - -6 316 38 701
D. Resultaat uit de overdracht van gebouwen - 1 265 2 031 - 2 763 - - - 4 008 - - - 8 801 1 265
E. RESULTAAT VAN HET SEGMENT (= B+C+D) 58 007 90 914 8 501 16 553 7 351 10 840 5 886 4 819 24 801 13 815 - - 104 546 136 941
        Percentage per segment 55,5% 66,4% 8,1% 12,1% 7,0% 7,9% 5,6% 3,5% 23,7% 10,1% - - 100,0% 100,0%

F. Algemene kosten van de Vennootschap -11 888 -8 564 -11 888 -8 564
G. Andere operationele opbrengsten en -kosten 1 255 -312 1 255 -312
H. Financieel resultaat -31 349 -35 732 -31 349 -35 732
I. Belastingen -646 -584 -646 -584

NETTORESULTAAT (= E+F+G+H+I) 61 918 91 750
Groepsaandeel 58 170 89 079
Minderheidsresultaat 3 748 2 671

 BALANS
 Activa

Goodwill 7 391 7 391 - - - - 2 673 2 673 5 913 6 108 - - 15 977 16 172
Vastgoedbeleggingen 1 095 032 1 059 102 151 359 163 608 179 644 216 061 93 107 93 029 367 358 281 099 - - 1 886 500 1 812 899
- waarvan investeringen van het jaar 35 106 342 899 88 5 6 427 6 226 3 517 79 031 99 659 267 680 - - 144 798 695 841
Overige activa 7 219 7 161 - - - 4 599 2 609 2 756 - - 59 445 53 183 69 273 67 699
TOTAAL ACTIVA 1 109 642 1 073 654 151 359 163 608 179 644 220 661 98 389 98 457 373 271 287 207 59 445 53 183 1 971 751 1 896 770
Percentage per segment 56,3% 56,6% 7,7% 8,6% 9,1% 11,6% 5,0% 5,2% 18,9% 15,1% 3,0% 2,8% 100,0% 100,0%
Totaal verplichtingen 58 114 70 130 - - - 250 - - - - 885 130 829 599 943 244 899 978
Totaal eigen vermogen 1 028 507 996 792 1 028 507 996 792
Groepsaandeel 966 809 931 905 966 809 931 905
Minderheidsbelangen 61 698 64 887 61 698 64 887
TOTAAL VERPLICHTINGEN  
EN EIGEN VERMOGEN 58 114 70 130 - - - 250 - - - - 1 913 637 1 826 390 1 971 751 1 896 770

fi
n

a
n

c
ie

el
 v

er
s

la
g

03



Financieel verslag90

E. Gewone huurovereenkomsten 
(Befimmo in de hoedanigheid van 
verhuurder)
Deze tabel bevat het detail van de toekomstige huurgelden 
die Befimmo zeker zal innen gezien de lopende huurcontrac-
ten. Het gaat wel degelijk om niet-geïndexeerde huurgelden 
die worden geïnd vóór de volgende tussentijdse vervaldag, 
voorzien in de huurcontracten.

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
HUURINKOMSTEN
Op minder dan één jaar 113 324 107 442
Tussen één en vijf jaar 384 859 366 713
Op meer dan vijf jaar 667 182 643 922
Totaal 1 165 365 1 118 077

De voorwaardelijke huurprijzen die door Befimmo worden 
geïnd en die hoofdzakelijk bestaan uit de jaarlijks toegepaste 
indexering van de huurprijzen, bedragen respectievelijk 2,69 en 
1,58 miljoen € voor de boekjaren 2007/2008 en 2006/2007.

Type-huurovereenkomst van Befimmo 
De overgrote meerderheid van de gebouwen van Befimmo 
(de gebouwen van Fedimmo niet meegerekend) wordt ver-
huurd op basis van een type-huurovereenkomst, doorgaans 
met een looptijd van 9 jaar en, naargelang het geval, eventu-
ele opzegmogelijkheden na afloop van het derde en zesde 
jaar, mits inachtneming van een opzegtermijn van zes maan-
den vóór de vervaldatum.

De huurovereenkomsten kunnen buiten deze tussentijdse ver-
valdagen niet worden opgezegd en ze kunnen evenmin stil-
zwijgend worden verlengd.

De huurprijzen moeten meestal driemaandelijks (en soms 
halfjaarlijks) worden vooruitbetaald. Ze worden jaarlijks op de 
verjaringsdatum van de huurovereenkomst geïndexeerd.

De gemeenschappelijke en individuele onkosten evenals de 
verzekeringspremies zijn, in de meeste gevallen, 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 voorheffing 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 
eerste 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 
beschreven in de plaatsbeschrijving bij het intreden, onder 
voorbehoud van normale slijtage. Bij het verlaten van de loka-
len stelt een expert een uitgaande plaatsbeschrijving op.  
De huurders zijn desgevallend een schadevergoeding ver-
schuldigd voor het herstellen van huurschaden en voor  
de eventuele onbeschikbaarheid van lokalen tijdens de 
herstellingswerken.

De huurders mogen hun huurovereenkomst niet overdragen 
of de lokalen onderverhuren zonder de uitdrukkelijke en voor-
afgaande toestemming van de verhuurder. Wanneer Befimmo 
met de overdracht van een huurovereenkomst akkoord gaat, 
blijven de cedent en cessionaris hoofdelijk en ondeelbaar 
aansprakelijk ten aanzien van Befimmo.

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  
vervaldagen en hebben meestal een lange looptijd. Behou-
dens tijdige vooropzeg vóór een vervaldag, worden ze stilzwij-
gend 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 bij-
zondere voorwaarden. De belastingen en taksen zijn exclusief 
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 huur-
gever, 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 huur-
waarborg 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-
komst, blijven de cedent en de cessionaris hoofdelijk en 
ondeelbaar aansprakelijk ten aanzien van alle verplichtingen 
van de huurovereenkomst.
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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 werkzaamhe-
den voor wederinstaatstelling uit te voeren (opgesomd in een 
specifieke bijlage bij elke huurovereenkomst), en correlatief, 
voor al deze werkzaamheden, een verhoging van de huurprijs 
(eveneens gepreciseerd in deze bijlage) die de huurder (de 
Belgische Staat) verschuldigd is. De stijging van de huurprijs 
voor elke rubriek in de werkzaamheden wordt berekend vol-
gens een regel van drie, en toegepast na de realisatie van 
elke rubriek van deze werkzaamheden.

Fedimmo heeft zich aldus ertoe geëngageerd om in de 
gebouwen die zij aan de Belgische Staat verhuurt, werk-
zaamheden uit te voeren voor een budget van omstreeks 
50 miljoen €, gespreid over een periode van drie jaar (renova-
tieprogramma 2007/2009).

Elke huurovereenkomst wordt geregistreerd.

F. Gewone huurovereenkomsten 
(Befimmo in de hoedanigheid van 
huurder)
Deze tabel bevat een detailoverzicht van de toekomstige 
huurprijzen die in alle zekerheid door Befimmo zullen worden 
betaald krachtens de lopende huurovereenkomsten en met 
betrekking tot huurcontracten die Befimmo in de hoedanig-
heid van huurder (huur van gebouwen, voertuigen, enz.) heeft 
afgesloten.

De hierna weergegeven huurprijzen zijn vaststaande huurprij-
zen en houden dus geen rekening met toekomstige 
indexeringen.

(in duizend  €) 30.09.08 30.09.07
BETAALDE HUURPRIJZEN
Op minder dan één jaar 348 325
Tussen één en vijf jaar 1 174 1 151
Op meer dan vijf jaar 12 006 11 654
Totaal 13 528 13 130

De voorwaardelijke huurgelden, betaald door Befimmo, 
vooral gevormd door de jaarlijks toegepaste indexering op 
de huurgelden, worden geraamd op 8.000€ voor boekjaar 
2007/2008 en 6.000€ voor boekjaar 2006/2007.

G. Algemene kosten van de 
Vennootschap
(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
Personeelskosten  4 031 3 147
Werkingskosten 1 632 1 227
Erelonen 3 358 1 847
Kosten verbonden 
met het statuut van Vastgoedbevak 1 613 1 239
Overige kosten 1 254 1 104
Totaal algemene kosten 11 888 8 564

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, 
enz.), de werkingskosten (huur van lokalen, kantoorbenodigd-
heden, enz.), de erelonen die aan verschillende externe advi-
seurs werden betaald ( juridisch, human resources, enz.), 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, 
enz.) en voor het statuut van Vastgoedbevak (driemaande-
lijkse waardering van de portefeuille, kosten depositobank, 
enz.). De overige kosten omvatten onder andere de vergoe-
ding van de Zaakvoerder Befimmo NV.

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
BEDRAGEN GESTORT AAN DE 
ZAAKVOERDER BEFIMMO NV
Terugbetaling van kosten rechtstreeks 
verbonden met zijn opdracht (de 
vergoedingen van de bestuurders 
inbegrepen) 957 611
Vergoeding rechtstreeks naar 
verhouding tot het resultaat
van Befimmo Comm.V.A. 1 254 1 104
Totaal 2 212 1 715

30.09.08 30.09.07
PERSONEELSBESTAND 
VAN DE VENNOOTSCHAP
Aantal personen verbonden door 
een arbeidsovereenkomst 31 28
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H. Financieel resultaat
(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
XIX. (+) Financiële opbrengsten 19 545 6 650

(+) Geïnde interesten en dividenden 5 606 1 069
(+) Inkomsten uit financiële dekkingsinstrumenten 3 026 2 262
(+) Leasevergoedingen 326 332
(+) Herwaarderingsmeerwaarden op financiële activa 10 586 2 987
(+) Andere 1 -

XX. (-) Interestkosten -40 239 -34 823
(-) Nominale interestlasten op leningen -36 707 -31 983
(-) Wedersamenstelling van het nominaal bedrag van financiële schulden -372 -165
(-) Andere interestkosten -3 160 -2 675

XXI. (-) Andere financiële kosten -10 655 -7 559
(-) Bankkosten en andere commissies -1 168 -1 379
(-) Kosten van financiële dekkingsinstrumenten - -5 070
(-) Herwaarderingsminderwaarden op financiële activa -8 080 -1 110
(-) Netto waardeverliezen op de verkoop van financiële activa -1 407 -
(+/-) Financieel resultaat -31 349 -35 732

De IFRS-norm 7.20 eist presentatie van het financieel resultaat over meerdere categorieën.

De volgende tabellen nemen deze informatie over voor de boekjaren 2006/2007 en 2007/2008 (zie bijlage M):

Afsluiting op 30.09.2008 TOTAAL

Financiële activa of 
verplichtingen tegen 
reële waarde via de 
resultatenrekening

Leningen en 
vorderingen

Financieel, ge-
evalueerd tegen 
afschrijving van 

de kostprijs

Dekkings-
instrumenten 

voor kas
Nettowinsten of nettoverliezen 8 126 5 100 - - 3 026
Totale interestinkomsten en kosten voor totale 
interesten voor de financiële activa en verplichtingen 
die niet tegen reële waarde worden geboekt -38 290 - 1 790 -40 080 -
Inkomsten en kosten van commissies (1) -1 168 - - -1 168 -
Andere -17 - - - -

Totaal Resultaat voor financiële activa / 
verplichtingen -31 349 5 100 1 790 -41 248 3 026

(1) Dit bedrag omvat kosten voor niet-gebruik van kredietlijnen voor een bedrag van 770.267€.
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I. Belastingen op het resultaat
De componenten van de belastinglast op het resultaat wor-
den hierna weergegeven:

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
Lopende belastingen 646 584
Lopende belastingen van het boekjaar 599 627
Correcties op lopende belastingen 
van vorige boekjaren 46 -43
Uitgestelde belastingverplichtingen - -
Totale belastingverplichtingen 
op het resultaat 646 584

Befimmo is een commanditaire vennootschap op aandelen 
met statuut van Vastgoedbevak; dit statuut voorziet in vrijstel-
ling van belasting van vennootschappen op hun resultaat.

De Vennootschap is niettemin onderhevig aan een belasting-
heffing tegen het belastingtarief voor vennootschappen 
(33,99%) op haar niet-toegestane uitgaven. Het te betalen 
belastingbedrag op deze uitgaven bedraagt (op 30 september 
2008) 599.312€.  

Daarnaast blijft het filiaal Fedimmo, als naamloze vennoot-
schap, onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Na 
aftrek van de notionele interesten, berekend op de eigen mid-
delen van Fedimmo, is de heffingsgrondslag voor boekjaar 
2007/2008 echter nul; een bedrag van 9,9 miljoen € notionele 
interesten wordt overgedragen op de volgende boekjaren. 
Rekening houdend met de eerder aangelegde reserves van 
notionele interesten bedraagt de totale over te dragen reserve 
naar de volgende boekjaren 14,8 miljoen € op 30 september 
2008. Naast het feit dat geen enkele lopende belasting wordt 
geregistreerd voor Fedimmo, zou dus een activa van uitge-
stelde belastingen geboekt moeten worden ten belope van 
een bedrag dat gelijk is aan 33,99% van de overdracht van 
notionele interesten, teneinde de fiscale reserve weer te geven 
die aftrekbaar is van de toekomstige winsten. Aangezien de 
fiscale vooruitzichten voor Fedimmo echter tonen dat de hef-

fingsgrondslag voor elk boekjaar nul zou moeten zijn, dankzij 
de aftrekbaarheid van de notionele interesten, zou de Ven-
nootschap dit actief van uitgestelde belasting niet moeten 
realiseren, zodat dit niet geboekt wordt.

Fedimmo is bovendien niet onderworpen aan het IFRS-refe-
rentiesysteem voor de statutaire rekeningen, terwijl de Belgi-
sche boekhoudnormen stipuleren dat de valorisering van de 
vastgoedportefeuille wordt opgesteld volgens de methode 
van afschrijving van de kostprijs. Zo laat deze waarderings-
methode een verschil ontstaan tussen de fiscale basis voor 
de gebouwen (vastgelegd volgens de Belgische normen) en 
hun boekhoudkundige geconsolideerde waarde die, overeen-
komstig het IFRS-referentiesysteem, overeenstemt met de 
reële waarde. Op 30 september 2008 lag de fiscale basis van 
de portefeuille op 671,8 miljoen €, lager dus dan de boek-
houdkundige waarde volgens IFRS, die 693,9 miljoen € 
bedraagt. Dat tijdelijke verschil van 22,1 miljoen € zou aanlei-
ding kunnen geven tot het boeken van een passief aan uitge-
stelde belastingen tegen de aanslagvoet van 33,99%. 
Aangezien dat bedrag op de passiefrekening evenwel gecom-
penseerd wordt door het actief aan uitgestelde belastingen 
zoals bovenvermeld beschreven (dat samenhangt met de 
overdracht van de notionele interesten), is er geen reden om 
het te boeken in de geconsolideerde rekeningen per 30 sep-
tember 2008.

Afsluiting op 30.09.2007 TOTAAL

Financiële activa of 
verplichtingen tegen 
reële waarde via de 
resultatenrekening

Leningen en 
vorderingen

Financiële, ge-
evalueerd tegen 
afschrijving van 

de kostprijs

Dekkings-
instrumenten 

voor kas
Nettowinsten of nettoverliezen -565 2 238 - - -2 803
Totale interestinkomsten en kosten voor totale 
interesten voor de financiële activa en verplichtingen 
die niet tegen reële waarde worden geboekt -33 776 - 995 -34 771 -
Inkomsten en kosten van commissies (2) -1 379 - - -1 379 -
Andere -12 - - - -

Totaal Resultaat voor financiële activa / 
verplichtingen -35 732 2 238 995 -36 150 -2 803

(2)    Dit bedrag omvat kosten voor niet-gebruik van kredietlijnen voor een bedrag van 
434.537€ evenals de kosten voor de kredietconstructie van 340.323€.
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J. Resultaat per aandeel
Het resultaat per aandeel wordt berekend door het nettoresultaat te delen door het gewogen gemiddelde aantal bestaande 
aandelen die in de loop van de betrokken boekjaren in omloop waren.

Aangezien Befimmo geen instrumenten gebruikt die tot verwatering aanleiding geven, zijn de gewone en verwaterde resultaten 
identiek.

RESULTAAT PER AANDEEL

(in duizend €)         30.09.08       30.09.07
TELLER
Nettoresultaat van het boekjaar 61 918 91 750
Minderheidsbelangen 3 748 2 671
Groepsaandeel 58 170 89 079
NOEMER 
Aantal aandelen in omloop per einde van de periode (in eenheden) 13 058 969 13 058 969
Gewogen gemiddelde aantal aandelen in omloop tijdens de periode (in eenheden) 13 058 969 10 822 844
Resultaat per aandeel (gewoon en verwaterd) (in €) 4,45 8,23

Dividend van het boekjaar 
Interim-brutodividend - 30 074
Uit te keren brutodividend 59 457 18 743
Totale brutodividend van het boekjaar 59 457 48 817
Brutodividend per aandeel (€) 4,55 4,51

Nettoresultaat - groepsaandeel - exclusief resultaat op de portefeuille

Nettoresultaat, exclusief gerealiseerde en niet-gerealiseerde meerwaarden op 
vastgoedbeleggingen (in duizend €) 56 376 49 113

Nettoresultaat, exclusief gerealiseerde en niet-gerealiseerde meerwaarden op 
vastgoedbeleggingen/aandeel (in €) 4,32 4,54
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K. Goodwill
De overname van Fedimmo heeft voor Befimmo een goodwill gegenereerd vanuit het positieve verschil tussen de overname-
prijs (inclusief transactiekosten) en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van de verworven nettoactiva. Deze goodwill, 
ingeschreven op actiefzijde in de balans van de geconsolideerde financiële staten, staat voor de toekomstige economische 
voordelen, verbonden met de synergieën, optimaliseringen en vooruitzichten van ontwikkeling van een portefeuille van geogra-
fisch gespreide gebouwen.

Onderstaande tabel toont de evolutie van de waarde van de goodwill tijdens het boekjaar:

(in miljoen €) 30.09.08 30.09.07
KOSTEN
Saldo bij aanvang van boekjaar 16 172 -
Extra bedragen, verbonden met de bedrijfscombinaties, gerealiseerd tijdens het boekjaar - 16 676
Verminderingen, verbonden met de vervreemding van activa, gerealiseerd tijdens het boekjaar -195 -504
Saldo bij einde van boekjaar 15 977 16 172
WAARDEVERLIEZEN
Saldo bij aanvang van boekjaar - -
Waardeverliezen, geregistreerd tijdens het boekjaar - -
Saldo bij einde van boekjaar - -
BOEKWAARDE
Waarde bij aanvang van boekjaar 16 172 -
Waarde bij einde van boekjaar 15 977 16 172

De goodwill werd toegerekend aan de kasstroomgenere-
rende eenheden die zullen profiteren van de synergieën van 
de overname. In het geval van de Fedimmo-portefeuille komt 
dit overeen met groepen gebouwen, volgens hun ligging ver-
spreid per geografisch segment. Deze spreiding van de 
goodwill per geografisch segment wordt geïllustreerd in 
onderstaande tabel.

Wat de bewegingen van het voorbije jaar betreft, werd een 
afname van de goodwill genoteerd bij de overdrachten van 
de gebouwen Tabakvest (Antwerpen) en Langerei (Brugge) in 
juni 2008. Vermits deze gebouwen de portefeuille verlaten, 
werd de ermee verbonden goodwill tegengeboekt en geïnte-
greerd in de berekening van het resultaat van gerealiseerde 
overdrachten.

Uitzonderlijke 
waardeverminderingsverliezen
Aan het einde van elk boekjaar is de goodwill het voorwerp 
van een waardeverminderingstest (gerealiseerd op niveau van 
de groepen van gebouwen waarop die goodwill werd toegere-
kend op basis van geografische segmenten), door de boek-
waarde van de gebouwengroepen te vergelijken (inclusief de 
voor 100% toegerekende goodwill) met hun bedrijfswaarde. 
De bedrijfswaarde van de groepen van gebouwen wordt vast-
gesteld door de vastgoedexpert, op basis van een actualise-
ringsberekening van de kasstromen die deze gebouwen 
hebben gegenereerd. De hypotheses van deze berekening zijn 
conform de voorschriften van IAS-norm 36. Deze bedrijfs-
waarde is gelijk aan de investeringswaarde van de gebouwen.  

Het resultaat van deze test gerealiseerd op 30 september 
2008 (weergegeven in de volgende tabel) geeft aan dat geen 
enkele waardevermindering genoteerd moet worden aange-
zien de bedrijfswaarde per sector hoger is dan de 
boekwaarde.

GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

(in duizend €) Goodwill
Boekwaarde  

(inclusief goodwill op 100%) Bedrijfs waarde
Waarde-

vermindering
Brussel - Stadscentrum 597 29 010 29 060 -
Brussel - Leopoldwijk 2 108 101 535 101 688 -
Brussel - Ruimte Noord 4 685 216 903 217 025 -

Waals Gewest 2 673 82 258 82 482 -
Vlaams Gewest 5 914 281 892 282 386 -
Totale portefeuille 15 977 711 598 712 641 -
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Test van gevoeligheid
De methode voor de berekening van de reële waarde van vast-
goedbeleggingen door onafhankelijke schatters steunt op vast-
stelling van diverse specifieke hypotheses, namelijk vooral de 
actualisatiegraad van de kasstromen die door de gebouwen 
worden gegenereerd, en de eigen restwaarde van elk gebouw.

De gevoeligheid van de waarde van de goodwill aan de schom-
melingen in de actualisatiegraad van de kasstromen, gegene-
reerd door de gebouwengroepen waaraan de goodwill is 
toegerekend, werd getest. Hieruit blijkt dat deze graad met 
6,5% moet stijgen voordat de eerste waardeverminderingen 
van de geboekte goodwill worden vastgesteld. Afgezien van dit 
niveau zou een extra stijging met 1% van deze graad een waar-
devermindering van 20.650€ van de waarde van de goodwill 
meebrengen.

L. Vastgoedbeleggingen en 
activa bestemd voor verkoop
(in duizend €)  

Boekwaarde per 30.09.2006 1 078 357
Overnames 703 786
Andere investeringen 14 475
Desinvesteringen -22 421
Variatie in de reële waarde 38 701
Boekwaarde per 30.09.2007 1 812 899
Overnames 100 355

Andere investeringen 44 441

Desinvesteringen -64 879

Variatie in de reële waarde -6 316

Boekwaarde per 30.09.2008 1 886 500

waarvan:   - Vastgoedbeleggingen 1 877 636

                 - Activa bestemd voor verkoop 8 864

De overdrachten tijdens het boekjaar betreffen vooral de over-
dracht van de semi-industriële portefeuille en van 2 kantoorge-
bouwen Woluwe Garden waarbij Befimmo waarborgen heeft 
toegekend die vooral een inkomstenwaarborg dekken waar-
voor de boeking van een provisie van 4,7 miljoen € vereist was, 
conform de voorschriften van de IAS 37-norm.

De boekwaarde op 30 september 2008 omvat een gebouwen-
portefeuille ter waarde van 8,9 miljoen €, waarvoor compromis-
sen getekend werden en die dus, na vervulling van bepaalde 
voorwaarden, in de loop van de boekjaren 2008/2009 en 
2009/2010 de portefeuille van Befimmo zullen verlaten. Deze 
gebouwen werden op 30 september 2008 geregistreerd in de 
rubriek van activa bestemd voor verkoop in de kortlopende 
activa van de Vennootschap.

Toezeggingen
Verbintenissen tegenover de huurders
Befimmo heeft zich ertoe geëngageerd de volgende werken 
uit te voeren:

>  Tegenover de Regie der Gebouwen: werken voor 

 omstreeks 38,08 miljoen € in 2007 en 2008, waarvan 

  16,8 miljoen € voor rekening van de Regie der Gebouwen; 

>  Eveneens tegenover de Regie der Gebouwen: werken voor 
ongeveer 27,88 miljoen € in het gebouw Uitbreiding Justitie 
tussen oktober 2007 en begin 2009, waarvan 5,3 miljoen € 
voor rekening van de Regie der Gebouwen.

Daarnaast heeft Fedimmo zich tegenover de Belgische Staat 
verbonden tot uitvoering van werkzaamheden in de hele por-
tefeuille, gespreid over drie jaar (2007 tot 2009), voor een 
totaalbedrag van 50,1 miljoen €. 

Op 30 september 2008 waren reeds werken uitgevoerd voor 
een bedrag van 9,5 miljoen €. Meer bepaald:

>  Fedimmo heeft zich tegenover de Regie der Gebouwen 
ertoe verbonden om in WTC Toren 3 werken uit te voeren 
voor ongeveer 22,2 miljoen €, mogelijk uit te breiden met 
specifieke inrichtingswerken voor rekening van de Regie 
der Gebouwen.

Anderzijds is Befimmo tegenover bepaalde huurders verbinte-
nissen aangegaan om renovatie- en inrichtingswerken uit te 
voeren in meerdere gebouwen van haar portefeuille, voor een 
totaalbedrag van ongeveer 0,25 miljoen €.

Lopende contractuele verbintenissen, ondertekend met 
erkende aannemers
Contractuele verbintenissen van Befimmo met erkende 
aannemers:

>  World Trade Center Toren 2:  
contract voor een bedrag van 31,99 miljoen € incl.BTW;

>  Central Gate: 
contract voor een bedrag van 1,28 miljoen € incl. BTW;

>  Uitbreiding Justitie: 
contract voor een bedrag van 16,55 miljoen € incl. BTW;

>  Ikaros Business Park: 
contract voor een bedrag van 0,02 miljoen € incl. BTW;

>  Medialaan: 
contract voor een bedrag van 0,50 miljoen € incl. BTW.
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Contractuele verbintenissen van Fedimmo met erkende 
aannemers:

>  Luik – Rue Paradis: 
 3 contracten voor een totaalbedrag van 0,65 miljoen € 
incl. BTW;

>  Pacheco: 
contract voor een bedrag van 0,21 miljoen € incl. BTW;

>   Halle: 
contract voor een bedrag van 0,22 miljoen € incl. BTW;

>   Kortrijk: 
contract voor een bedrag van 0,18 miljoen € incl. BTW;

>   Ninove: 
contract voor een bedrag van 0,15 miljoen € incl. BTW;

>   Oudenaarde: 
contract voor een bedrag van 1,58 miljoen € incl. BTW;

>   Tervuren: 
contract voor een bedrag van 0,18 miljoen € incl. BTW;

>    Tienen: 
 3 contracten voor een totaal bedrag van 0,78 miljoen € 
incl. BTW.

Verbintenissen tot overname van gebouwen:
Befimmo is in de loop van boekjaar 2006/2007 tegenover de 
firma CIP de verbintenis aangegaan om de aandelen te ver-
werven van NV Axento, de bezitter van een gebouw in oprich-
ting op het Kirchberg-plateau in Luxemburg.

De overname is gepland bij de voorlopige oplevering van het 
gebouw in de loop van het eerste halfjaar van 2009. Ter her-
innering: de investeringswaarde van dit gebouw ‘einde werk-
zaamheden’ bedraagt 96,5 miljoen €. 

Overdrachtsbeperkingen
Geen enkel gebouw in de portefeuille van Befimmo is 
bezwaard met een hypotheek of enige andere restrictie voor 
realisatiemogelijkheden of overdracht. Het enige voorbehoud 
hierbij komt van de standaardbepalingen in verscheidene kre-
dietovereenkomsten, met name de gesyndiceerde kredieten 
van 30 maart 2006 en van 27 juni 2008 (verbod tot verkoop 
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 enkele invloed hebben op de waarde 
ervan.

Op dezelfde manier is geen enkel gebouw in het patrimonium 
van Befimmo bezwaard met enige restrictie aangaande de 
recuperatie van opbrengsten. Het enige voorbehoud hierbij is 
dat het Poelaertgebouw evenals 4 gebouwen uit de 
Fedimmo-portefeuille (Kunstlaan, Voorlopig Bewindlaan, Lam-
bermontstraat en Majoor Vandammestraat), die in het kader 
van twee financiële operaties interessante voorwaarden kon-

den genieten, het voorwerp waren van een financiering door 
overdracht van toekomstige huurvorderingen aan een financi-
ele instelling, en niet kunnen worden overgedragen zonder 
voorafgaand akkoord van de cessionaris van de huurgelden 
of de vervroegde afbetaling van de financiële schuld.
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M.      Financiële activa en verplichtingen
Presentatie

Afsluiting op 30.09.2008 TOTAAL

Financiële activa of 
verplichtingen tegen 
reële waarde via de 
resultatenrekening

Leningen en 
vorderingen

Financiële ver-
plichtingen, ge-
ëvalueerd tegen 
afschrijving van 

de kostprijs

Dekkings-
instrumenten 

voor kas
ACTIVA
Financiële vaste activa
F. Financiële vaste activa 23 827 8 349 15 477 -
G. Vorderingen financiële leasing 9 772 - 9 772 -

Financiële vlottende activa
B. Financiële vlottende activa 1 870 230 1 640 -
C. Vorderingen financiële leasing 56 - 56 -
D. Handelsvorderingen 22 765 - 22 765 -
E. Andere vlottende activa 2 986 - 2 986 -
F. Kas en kasequivalenten 4 556 - 4 556 -
Totaal financiële activa 65 831 8 579 57 252 -

VERPLICHTINGEN
Langlopende financiële verplichtingen
B. Langlopende financiële schulden 857 016 - - 857 016 -
D. Handelsschulden en andere schulden 5 418 - - 5 418 -
Kortlopende financiële verplichtingen
B. Kortlopende financiële schulden 15 379 - - 15 379 -
D. Handelsschulden en andere schulden 37 181 - - 37 181 -
Totaal financiële verplichtingen 914 994 - - 914 994 -

Afsluiting op 30.09.2007 TOTAAL

Financiële activa of 
verplichtingen tegen 
reële waarde via de 
resultatenrekening

Leningen en 
vorderingen

Financiële ver-
plichtingen, ge-
ëvalueerd tegen 
afschrijving van 

de kostprijs

Dekkings-
instrumenten 

voor kas
ACTIVA
Financiële vaste activa
F. Financiële vaste activa 25 626 3 509 15 528 - 6 590
G. Vorderingen financiële leasing 9 864 - 9 864 - -

Financiële vlottende activa
B. Financiële vlottende activa 5 343 - 5 343 - -
C. Vorderingen financiële leasing 53 - 53 - -
D. Handelsvorderingen 15 210 - 15 210 - -
E. Andere vlottende activa 69 - 69 - -
F. Kas en kasequivalenten 5 288 - 5 288 - -
Totaal financiële activa 61 453 3 509 51 354 - 6 590

VERPLICHTINGEN
Langlopende financiële verplichtingen
B. Langlopende financiële schulden 148 637 - - 148 637 -
D. Handelsschulden en andere schulden 5 201 - - 5 201 -
Kortlopende financiële verplichtingen
B. Kortlopende financiële schulden 662 692 - - 662 692 -
D. Handelsschulden en andere schulden 65 232 - - 65 232 -
Totaal financiële verplichtingen 881 761 - - 881 761 -
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De belangrijkste rubrieken van financiële activa en verplichtin-
gen worden hierna besproken:

1. Financiële vaste activa
De rubriek van de Activa op reële waarde via resultaat omvat 
de afgeleide instrumenten die niet worden erkend als dek-
kingsinstrumenten zoals gedefinieerd in de IAS 39-norm, 
namelijk de IRS callable en de Twin Cap opties in bezit van de 
Vennootschap. Het is te belangrijk te vermelden dat de Twin 
Cap opties vroeger werden geregistreerd in de rubriek van de 
dekkingsinstrumenten. In de loop van dit boekjaar voldeden 
deze instrumenten echter niet langer aan de criteria die IAS 
39 voorschrijft. Ze werden daarom opgenomen in deze 
rubriek van activa, tegen reële waarde via resultaat. Op 30 
september 2008 heeft Befimmo geen enkel financieel instru-
ment dat indekkingsinstrument is volgens de IFRS-normen.

Deze rubriek omvat voorts de waarde van het voorschot dat de 
Vennootschap heeft betaald in het kader van het Axento-pro-
ject, met het oog op toekomstige verwerving van de aandelen 
van deze vennootschap, zodra het gebouw afgewerkt is. 

2. Vorderingen financiële leasing
Deze post betreft contracten voor financiële 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).

3. Financiële vlottende activa
De rubriek van de Activa met reële waarde via resultaat regis-
treert de CAP-opties tegen 5% en de CAP 4,57/4,75% met 
knock-out tegen 5% die in de IFRS-normen niet worden 
erkend als dekkingsinstrumenten, en waarvan de vervalperi-
ode kleiner is dan 12 maanden. De rubriek Leningen en vor-
deringen omvat diverse bedragen, te recupereren bij de 
tegenpartijen van de Vennootschap. De bedragen die werden 
gestort als voorschot voor de verwerving van de gebouwen 
van het Ikaros-park, en die in 2006/2007 in deze rubriek wer-
den geboekt, waren het voorwerp van een herclassificatie in 
beleggingsvastgoed om hun opname in de Befimmo-porte-
feuille in de loop van dit boekjaar weer te geven.

4.  Langlopende en kortlopende financiële schulden

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
LANGLOPENDE 
FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen 597 651 82 934
Financiële leasing 51 705 64 199
Andere: leningen 206 236 -
Andere: ontvangen huurwaarborgen 1 425 1 504
Totaal 857 016 148 637

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
KORTLOPENDE 
FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen 8 970 656 761
Financiële leasing 6 409 5 931
Totaal 15 379 662 692

De rubriek van de financiële schulden tegenover krediet-
instellingen omvat alle bankfinancieringen van de Vennoot-
schap. De belangrijke toename van de langlopende schuld bij 
de kredietinstellingen komt vooral voort uit de herfinanciering 
op lange termijn van het overbruggingskrediet dat Befimmo in 
december 2006 heeft afgesloten met het oog op de verwer-
ving van Fedimmo.

De rubriek van andere langlopende leningen registreert het 
beroep op commercial paper, uitgegeven door de Vennoot-
schap op sluitingsdatum. Het is belangrijk te vermelden dat 
bij afsluiting van vorig boekjaar een bedrag van 239,3 mil-
joen € aan commercial paper geregistreerd was als kortlo-
pende financiële schuld. Hoewel het uitgiften op korte termijn 
betreft, geniet het hele programma van een back-uplijn met 
een restduur van meer dan 12 maanden (via het onbenutte 
gedeelte van de opgezette bilaterale lijnen en gesyndiceerde 
kredieten), hetgeen de Vennootschap het vermogen geeft om 
de uitgiften op middellange en lange termijn te herfinancieren. 
Dat is ook waarom de Vennootschap in de loop van boekjaar 
2007/2008 heeft gekozen voor boeking van deze schulden in 
de langlopende financiële schuld. 

De subrubriek financiële leasing omvat de schuld die verbon-
den is met het erfpachtcontraat op WTC Toren 3, waarvan 
Fedimmo de erfpachthuurder is. Deze schuld wordt verdeeld 
over kortlopende en langlopende schuld volgens de 
opeisbaarheidsdatum.
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De toekomstige betalingen, verbonden met deze schuldsub-
rubriek voor financiële leasing zijn:

(in duizend €)

Huurbedragen  
nominaal

Huurbedragen  
geactualiseerd

Op minder dan één jaar 7 615 6 409
Tussen één en vijf jaar 53 684 51 705
Op meer dan vijf jaar - -
Totaal 61 299 58 114

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 overheidsdien-
sten. De basishuren (dat wil zeggen: niet geïndexeerd) die zul-
len worden geïnd in het kader van deze overeenkomst zijn:

(in duizend €)

Huurbedragen  
nominaal

Op minder dan één jaar 8 988
Tussen één en vijf jaar 35 952
Op meer dan vijf jaar 128 080
Totaal 173 020

De subrubriek Andere van de langlopende financiële 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.

5. Handelsschulden en andere kortlopende schulden

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
b. Handelsschulden 34 103 31 228
    - Leveranciers 20 260 17 867
    - Huurders 13 843 13 361
c. Andere 12 864 39 822
    - Fiscale, sociale 
      en salarisvorderingen 10 099 6 075
    - Andere 2 765 33 747

Totaal 46 967 71 050

De rubriek van handelsschulden tegenover de leveranciers 
omvat de bedragen die verschuldigd zijn aan de verschillende 
leveranciers van goederen en diensten waarmee de Vennoot-
schap werkt. De schulden tegenover huurders betreffen veel-
eer de bedragen van voorschotten, ontvangen als 
voorschotten voor gezamenlijke lasten die de huur

ders vooraf betalen, 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 en 
voorheffingen die de Vennootschap verschuldigd is, terwijl de 
tweede subrubriek de andere kortlopende schuld van de Ven-
nootschap omvat. In 2006/2007 noteerde deze laatste rubriek 
het bedrag van het voorschot op dividend dat in juni 2007 
werd uitgekeerd aan de aandeelhouders. In 2007/2008 werd 
geen enkel voorschot op dividend uitgekeerd. Het saldo van 
deze rubriek daalt dus significant in verhouding tot vorig 
boekjaar.

Opname in de boekhouding
In de IFRS-rekeningen van Befimmo stemt de waarde van de 
geboekte activa en verplichtingen overeen met hun reële 
waarde vermits de belangrijkste posten van de activa (beleg-
gingsvastgoed, vastgoedcertificaten, enz.) worden geboekt 
tegen marktwaarde of slotkoers op de beurs en de financiële 
schulden overwegend variabele rentevoeten hebben, terwijl 
de handelsschulden kortlopend zijn; deze verplichtingen pre-
senteren dus nominale waarden die nagenoeg gelijk zijn aan 
hun marktwaarde.

Befimmo heeft op datum van 30 september 2008 echter nog 
financiële schulden met vaste rentevoet uitstaan voor een 
bedrag van 33,6 miljoen € waarvan de terugbetalingstermijn 
oorspronkelijk over periodes van 5 tot 18 jaar was gespreid; 
terwijl Fedimmo tijdens het boekjaar overdrachten van toe-
komstige huurgelden heeft gecontracteerd, gestructureerd 
met vaste rentevoeten, voor een totaalbedrag van 59,8 mil-
joen €. De vaste rentevoeten die voor deze langlopende 
schulden waren bepaald, stemt in de meeste gevallen niet 
langer overeen met de rentevoeten die momenteel op de 
geldmarkten gangbaar zijn, wat een verschil teweegbrengt 
tussen hun boekwaarde, zoals opgenomen aan de passief-
zijde van de balans, en hun reële waarde. De volgende tabel 
vergelijkt het totaalbedrag van de schulden met vaste rente-
voet aan boekwaarde en in reële waarde per einde van de 
boekjaren 2006/2007 en 2007/2008. 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 cashflows op basis van een percentage dat met 
het kredietrisico van de Vennootschap rekening houdt. Deze 
reële waarde wordt in volgende tabel informatief vermeld, de 
boekwaarde is de nominale waarde.

30.09.08 30.09.07

(in duizend €)
Boek-

waarde
Reële 

waarde
Boek-

waarde
Reële 

waarde
Financiële schulden 
met vaste rentevoet 93 377 94 110 40 704 41 254
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Kwantitatieve beschrijving van de belangrijkste risico's
A. Kredietrisico
De onderstaande tabellen geven de bedragen weer van het maximale kredietrisico waaraan de Vennootschap op de afsluitda-
tum is blootgesteld: 

TOTAAL Bank Corporate Staat Andere
Financiële activa op 30.09.2008 65 831 29 405 19 455 16 170 801
Financiële activa op 30.09.2007 61 453 29 537 24 931 4 901 2 084

Teneinde de risico’s van de tegenpartijen te beperken in het kader van de vastgoedverhuuractiviteit, maar ook bij investerings- 
of desinvesteringsoperaties, heeft Befimmo de volgende garanties gekregen:

Waarborgen ontvangen bij afsluiting van het boekjaar 30.09.08 30.09.07

Huurwaarborgen op huurcontracten Geblokkeerde rekeningen 14 032 14 424
Huurwaarborgen op huurcontracten Waarborgen ontvangen in cash 1 425 1 504
Waarborgen op investeringswerken Geblokkeerde rekeningen 4 565 2 050
Waarborgen op investeringsvoorschotten Geblokkeerde rekening 14 303 14 303
Voorschot op desinvestering (gebouwen met korte 
huurcontracten) Geblokkeerde rekening 430 -
Voorschot op desinvestering (gebouwen met korte 
huurcontracten) Waarborg ontvangen in cash 675 -
Waarborg op desinvestering (gebouwen met korte 
huurcontracten) Bankwaarborg 12 825 -
Totaal 48 255 32 280
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Befimmo voert een geregelde follow-up uit op de indekking 
van zijn vorderingen. Het detail hiervan voor de vervalperio-
des bij sluitingsdatum voor de handelsvorderingen is:
Balans op 
leeftijd van de 
handelsvorderin-
gen 
(in duizend €)

> 3 
maan-

den

1 tot 3 
maan-

den
< 1 

maand

Niet 
verval-

len Totaal

Op 30.09.2008 1 617 -65 -18 21 230 22 765

Op 30.09.2007 1 516 638 279 12 777 15 210

Voor sommige huurders met betalingsachterstanden werd 
een plan tot aanzuivering van de vordering opgesteld; het 
bedrag van de vorderingen waarvan terugbetaling is georga-
niseerd volgens een aanzuiveringsplan is 412.005€ op 
30  eptember 2008, tegenover 1.004.283€ op 30 september 
2007.

Verder werden in boekjaar 2007/2008 waardeverminderingen 
geregistreerd voor 123.000€ (tegen 111.000€ in 2006/2007); 
daarnaast zijn ook terugnames op waardevermindering opge-
treden voor een bedrag van 30.000€ in 2007/2008 (tegen 
87.000€ in 2006/2007).

B. Risico verbonden met de financiering
Befimmo richt zijn financieringsstrategie op het afsluiten van 
leningen met variabele rentevoeten (op basis van de Euribor-
tarieven) die tegen rentestijging worden beschermd door de 
verwerving van optionele dekkingsinstrumenten zoals cap-
opties (plafond op rentevoeten).

De niveaus van de variabele rentevoeten zijn sinds ruim een 
jaar sterk verhoogd. Befimmo heeft daarom, zonder haar 
financieringsstrategie 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 
afsluiting van callable swap-contracten.

Op 30 september 2008 was de financieringsstructuur van 
Befimmo hoofdzakelijk opgebouwd rond:

>  Een commercial-paperprogramma voor een totaalbedrag 
van 300 miljoen €, tijdens het boekjaar opgetrokken tot 
400 miljoen €, op 30 september 2008 benut ten belope van 
206,2 miljoen €. Dit relatief lage gebruiksniveau heeft te 
maken met de huidige moeilijke marktomstandigheden wat 
liquiditeit aangaat. Het commercial-paperprogramma werd 
in de loop van boekjaar 2007/2008 benut voor een gemid-
deld bedrag van 261,3 miljoen €;

>  Bilaterale kredietlijnen voor een totaalbedrag van 350 mil-
joen €, waarvan 300 miljoen € met een restduur van meer 
dan een jaar, op 30 september 2008 benut voor een bedrag 
van 165,5 miljoen €;

>  Een gesyndiceerd krediet voor een totaalbedrag van 
350 miljoen €, afgesloten in maart 2006 voor een duur van 
6 jaar (verlengd met een extra jaar, voor 220 miljoen €), 
terugbetaald op basis van de Euribor-kortetermijntarieven 
(verhoogd met een marge volgens de rating van de Ven-
nootschap), benut voor een bedrag van 350 miljoen €;

>  Een gesyndiceerd krediet voor een totaalbedrag van 
300 miljoen €, in juni 2008 afgesloten voor een duur van 
5 jaar, terugbetaald op basis van de Euribor-tarieven (ver-
hoogd met een marge die afhangt van de rating van de 
Vennootschap). Dit krediet werd op 30 september 2008 
nog niet benut. De beschikbare 300 miljoen € dienen 
momenteel als back-uplijn voor het commercial-paperpro-
gramma (vergoed met een beschikbaarstellingscommissie), 
om elk marktrisico inzake liquiditeit te voorkomen;

>  Enkele leningen met vaste rentevoet (vooral een overdracht 
van vordering op toekomstige huurgelden voor het gebouw 
op het Poelaertplein), voor een totaalbedrag van ongeveer 
33 miljoen € op afsluitingsdatum, die tijdens de komende 
boekjaren volgens een duidelijk aflossingsschema worden 
terugbetaald;

>  Fedimmo, voor 90% filiaal van Befimmo, heeft eveneens 
een overdracht van vordering op toekomstige huurgelden 
op 4 gebouwen in portefeuille afgesloten voor een totaalbe-
drag van 59,8 miljoen €. De terugbetaling verloopt volgens 
een vast aflossingsschema met een totale duur van 19 jaar. 

(in duizend €)   30.09.08  30.09.07
SCHULDENLAST
Langlopend
Schulden met variabele rentevoet 721 736 50 000
Schulden met vaste rentevoet 84 407 33 512
Totaal 806 143 83 512
Kortlopend
Schulden met variabele rentevoet - 649 396
Schulden met vaste rentevoet 8 970 7 192
Totaal 8 970 656 588
TOTALE SCHULDENLAST 815 113 740 100

Bovenstaande tabel illustreert dat het grootste gedeelte van 
de financiële schuld van de Vennootschap op 30 september 
2008 bestaat uit langlopende schulden, in tegenstelling tot de 
structuur van de schuld aan het einde van boekjaar 
2006/2007. Deze verlenging van de restduur is vooral verbon-
den met de herfinanciering van het overbruggingskrediet dat 
de vennootschap heeft afgesloten voor de overname van 
Fedimmo, met een gesyndiceerd krediet voor 300 miljoen €, 
afgesloten voor 5 jaar, en 2 bilaterale lijnen van elk 100 mil-
joen € voor een duur van 3 jaar.
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Bovendien, de financiële schuld met betrekking tot de uitgifte 
van commercial-paper door de Vennootschap was tijdens het 
boekjaar het voorwerp van een herschikking van korte en 
lange termijn teneinde de economische realiteit van dit soort 
financiering beter weer te geven met respect voor de presen-
tatieregels volgens de IFRS-normen.

Deze financieringsstrategie heeft geresulteerd in een gemid-
delde financieringskostprijs van 4,78% (inclusief marge en 
geldende indekkingskosten) voor een gemiddelde duur van 
3,72 jaar. De financieringsstructuur heeft voornamelijk varia-
bele rentevoeten, zodat de Vennootschap relatief gevoelig is 
voor schommelingen van de rentevoeten op de markt.

Befimmo heeft dus een strategie van indekking van de rente-
risico’s ingevoerd teneinde het effect van stijgende korteter-
mijnrentes op zijn financiële lasten te beperken. De Raad van 
Bestuur van de Zaakvoerder heeft nu als beleid gedefinieerd 
om 50 tot 75% van de totale schuld van de Vennootschap te 
dekken voor 3 tot 5 jaar, met name door instrumenten van het 
optietype. De toepassing van dit beleid heeft de Vennoot-
schap ertoe aangezet om bij financiële instellingen de vol-
gende financiële instrumenten te verwerven:

>  Cap-opties tegen 5%, als dekking voor de periode van 
30 juni 2006 tot 31 december 2008, voor een notioneel 
bedrag van 368 miljoen €, waarvan 200 miljoen € op basis 
van Euribor 3 maand, en 168 miljoen € op Euribor 1 maand;

>  Cap-opties aan 4,75% op Euribor 3 maanden voor een noti-
oneel 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 
gecontracteerd om het indekkingsniveau over de periode 
van september 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 1ste januari 
2009 tot 31 december 2011, voor een notioneelbedrag van 
400 miljoen €. Deze instrumenten, waarvan de onderlig-
gende 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 rentevoeten dit tweede niveau overschrijden;

>  IRS callable aan 3,73%, verworven in maart 2007 voor een 
periode van 5 jaar en voor een notioneel totaal van 200 mil-
joen €. Dit instrument legt de rentevoeten (de helft Euribor 3 
maand, de helft Euribor 1 maand) vast op een niveau van 
3,73% over ongeveer 25% van de totale schuld van 
Befimmo, en dit gedurende 5 jaar. In het kader van de 
acquisitie van dit instrument heeft Befimmo echter aan de 

bank een optie verkocht om de swap op een bepaalde 
datum, namelijk maart 2009, op eigen initiatief te annuleren. 
Door de verkoop van deze optie kon Befimmo de gewaar-
borgde vaste rentevoet op de periode tot maart 2009 doen 
dalen.

>  IRS callable aan 3,90%, verworven in november 2007 voor 
een periode van 10 jaar en voor een notioneel totaal van 
100 miljoen €. Met dit instrument kan men de rentevoeten 
(Euribor 3 maand) vastleggen op een niveau van 3,90% 
over ongeveer 12,5% van de totale schuld van Befimmo, en 
dit gedurende 10 jaar. In het kader van de acquisitie van dit 
instrument heeft Befimmo echter aan de bank een optie 
verkocht om de swap op een bepaalde datum, namelijk 31 
december 2010, op eigen initiatief te annuleren. Door de 
verkoop van deze optie kon Befimmo de gewaarborgde 
vaste rentevoet op de periode tot eind december 2010 
doen dalen.

  Teneinde zijn renterisico op specifieke periodes (eindejaar,..)  
te beperken, heeft Befimmo tijdens het boekjaar voorts 
FRA-contracten (“Forward Rate Agreement”) verworven om 
vooraf een kredietrente voor beperkte periodes vast te stel-
len. Op 30 september 2008 was geen enkel contract van 
dit type meer van kracht.

De boekhoudkundige verwerking van deze instrumenten in 
IFRS is per geval te evalueren. Door de bijzonderheden van 
deze instrumenten in bezit van Befimmo (twin cap opties en 
IRS callable) konden ze echter geen erkenning krijgen als 
dekkingsinstrumenten binnen de IFRS-normen. Deze instru-
menten worden in IFRS daarom beschouwd als tradinginstru-
menten. Vandaar dat hun marktwaardeverschil direct en 
integraal in de resultatenrekening wordt geboekt. Merk op dat 
de financiële instellingen waar deze instrumenten werden ver-
worven, de marktwaarde van de afgeleide instrumenten mee-
delen op elke boekhoudkundige sluitingsdag. 
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(1)  In maart 2009 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)  Op 31 december 2010 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 100 miljoen €.

(3)  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 dekkingsinstrumenten.

Op basis van de huidige begrotingshypotheses (zie hoofdstuk over de vooruitzichten) illustreert de onderstaande tabel de over-
eenkomst tussen het bedrag van de schuld en de dekkingsinstrumenten over de drie volgende boekjaren van Befimmo:

(in miljoen €)

Gerealiseerd
2006/2007

(op 30.09.07)

Gerealiseerd 
2007/2008

(op 30.09.08)

Prognose
2008/2009

(op 30.09.09)

Prognose
2009/2010

(op 30.09.10)

Prognose
2010/2011

(op 30.09.11)
Cap aan 5% 368 368 - - -
Cap aan 4,57%/4,75% met KO 5% 368 368 - - -
Twin cap aan 3,5% - 5% - - 400 400 400
IRS callable 3,73% 200 200 0/200(1) 0/200(1) 0/200(1)

IRS callable 3,90% - 100 100 100 0/100(2)

Totaal afgedekt bedrag 568(3) 668 (3) 500/700 500/700 400/700
Commercial-paper 239 206 265 283 298
Gesyndiceerd krediet 50 350 350 350 350
Bilaterale lijnen 85 166 250 300 300
Overbruggingskrediet / herfinanciering 326 - - - -
Totaalbedrag van schulden met variabele rentevoet 699 722 865 933 948
Schulden met vaste rentevoet 41 93 82 79 75
Totale schuldenlast 740 815 947 1 012 1 023
Dekkingsratio 81% 93% 61%/83% 57%/77% 46%/76%

Conform de hoger beschreven boekhoudmethodes worden de waardeschommelingen van de afgeleide instrumenten in bezit van 
de Vennootschap (al dan niet dekkingsinstrumenten) 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 
reële waarde 

in resultatenre-
kening

Reële waarde 
bij afsluiting

Boekjaar 2006/2007 309 4 673 4 522 -1 490 8 014
Boekjaar 2007/2008 8 014 - -4 522 5 058 8 550

C.  Liquiditeitsrisico
Met de nieuwe lijnen die tijdens boekjaar 2007/2008 tot stand kwamen, bedraagt de gemiddelde (gewogen) restduur van de 
financieringsstructuur van Befimmo 3,72 jaar. De volgende tabellen tonen de vervaltermijnen van de financiële verplichtingen 
van de Vennootschap.

VERPLICHTINGEN (30.09.2008) Totaal <  1 jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar
Langlopende financiële verplichtingen
B. Langlopende financiële schulden 857 016 - 788 424 68 592
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 5 418 - 5 418 -
Kortlopende financiële verplichtingen
B. Kortlopende financiële schulden 15 379 15 379 - -
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 37 181 37 181 - -
Totaal financiële verplichtingen 914 994 52 560 793 841 68 592

VERPLICHTINGEN (30.09.2007) Totaal <  1 jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar
Langlopende financiële verplichtingen
B. Langlopende financiële schulden 148 637 - 127 373 21 264
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 5 201 - 5 201 -
Kortlopende financiële verplichtingen
B. Kortlopende financiële schulden 662 692 662 692 - -
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 65 232 65 232 - -
Totaal financiële verplichtingen 881 761 727 924 132 574 21 264
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N. Personeelsbeloningen
Het personeel van Befimmo 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.

Het pensioenstelsel wordt gefinancierd door dotaties aan het 
Pensioenfonds Fortis Real Estate OFP en door de betaling 
van vastgestelde bijdragen aan een groepsverzekering.Elk 
jaar wordt er, in overeenstemming met de IAS 19-norm, een 
actuariële evaluatie uitgevoerd door onafhankelijke 
actuarissen.

De contante waarde van de verplichtingen is als volgt 
geëvolueerd:

(in duizend €) 2007/2008 2006/2007
VERGELIJKING VAN DE ACTUELE 
OBLIGATIEWAARDE
Contante waarde bij opening 1 224,3 1 316,4
Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten 157,3 159,0
Rentekosten 77,7 67,6
Werknemersbijdragen 30,8 26,1
Pensioenkosten van verstreken 
diensttijd - -
Bedrijfscombinaties - -
Inperkingen of afwikkelingen - -
Actuariële winst/(verlies) (18,6) (344,8)
Betaalde vergoedingen - -
Verplichtingen bij afsluiting
door contante waarde bij afsluiting 1 471,5 1 224,3
Contante waarde van de verplichtingen 
- gefinancierde pensioenregelingen 1 471,5 1 224,3

Contante waarde van de verplichtingen 
- niet-gefinancierde pensioenregelingen - -

De reële waarde van de activa is als volgt geëvolueerd:

(in duizend €) 2007/2008 2006/2007
AANSLUITING VAN DE REËLE 
WAARDE VAN DE 
FONDSBELEGGINGEN
Reële waarde bij opening 1 946,7 1 598,0
Verwacht rendement 127,7 104,7
Actuariële winst/(verlies)            (350,9) (54,1)
Werkgeversbijdragen 338,8 272,0
Werknemersbijdragen 30,9 26,1
Bedrijfscombinaties - -
Inperkingen of afwikkelingen - -
Betaalde vergoedingen - -
Reële waarde bij afsluiting 2 093,2 1 946,7

De volgende fondsbeleggingen/verplichtingen werden in de 
balans geboekt:

(in duizend €) 2007/2008 2006/2007
VERGELIJKING VAN IN BALANS 
GEBOEKTE BEDRAGEN
Reële waarde van de verplichtingen 1 471,5 1 224,3
Reële waarde van de fondsbeleggingen (2 093,2) (1 946,7)
(Overschot)/Tekort (621,7) (722,4)
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 621,7 722,4
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 €) 2007/2008 2006/2007
TOTALE PENSIOENKOSTEN 
GEBOEKT IN 
RESULTATENREKENING
Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten 157,3 159,0
Rentekosten 77,7 67,6
Verwacht rendement (127,7) (104,7)
Actuariële winst/(verlies) 332,2 (290,7)
Effect van de limiet van de 
fondsbelegging opgenomen in de 
balans (100,7) 440,8
Pensioenkosten van verstreken 
diensttijd - -
Inperkingen of afwikkelingen - -
Totale pensioenkosten 338,8 272,0

De pensioenkosten zijn ondergebracht in de rubriek alge-
mene kosten van de Vennootschap in de IFRS-
resultatenrekening.

De reële waarde van de fondsbelegging kan als volgt worden 
uitgesplitst:

(in duizend €) 30.09.08 30.09.07
REËLE WAARDE VAN DE 
FONDSBELEGGINGEN
Eigen-vermogeninstrumenten 552,9 40,9% 606,3 45,9%
Schuldbewijzen 451,5 33,4% 434,6 32,9%
Vastgoed 50,0  3,7% 44,9 3,4%
Andere 297,4 22,0% 235,1 17,8%
Subtotaal (pensioenfonds) 1 351,8 100,0% 1 320,9 100,0%
Groepsverzekeringen 741,4 625,8
Totaal 2 093,2 1 946,7

De activa omvatten 4.133 door Befimmo uitgegeven aande-
len, op 30 september 2008 gevaloriseerd op 294 duizend €. 
Het verwachte rendement bedraagt 6,00%, berekend met 
weging van de verwachte rendementspercentages op het 
pensioenfonds en op de groepsverzekering.

Deze verwachte rendementspercentages bedragen 6,75% 
per jaar voor het pensioenfonds en 4,50% per jaar voor de 
groepsverzekering.

Het effectieve rendement van de activa tijdens het boekjaar is 
negatief en bedraagt 223,2 duizend €. Voor boekjaar 2006/2007 
was dat nog positief, ten bedrage van 50,6 duizend €.

De belangrijkste actuariële hypotheses worden als volgt 
samengevat:

30.09.08 30.09.07
Verdisconteringspercentage 6,00% 5,50%
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

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 €) 30.09.08 30.09.07 30.09.06 30.09.05 30.09.04
Contante waarde van de verplichtingen 1 471,5 1 224,3 1 316,4 907,1 718,8
Reële waarde van de fondsbeleggingen -2 093,2 -1 946,7 -1 598,0 -1 244,4 -932,7
(Overschot)/Tekort (621,7) (722,4) (281,6) (337,2) (213,9)
Ervaringsaanpassingen die onstaan op
a) contante waarde van de verplichtingen               113,9 78,4 102,2 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

b) reële waarde van de fondsbeleggingen (350,9) 54,1 (54,5) (46,6) Niet beschikbaar

De verwachte bijdragen van Befimmo voor boekjaar 2008/2009 worden geraamd op 352,30 duizend €.



107

B
eh

ee
r

s
ve

r
s

la
g

B
r

ie
f 

a
a

n
 d

e 
a

a
n

d
ee

lh
o

u
d

er
s

fi
n

a
n

c
ie

el
 v

er
s

la
g

01
02

03
04

a
lg

em
en

e 
in

li
c

h
ti

n
g

en
fi

n
a

n
c

ie
el

 v
er

s
la

g
03

O. Transacties met verbonden partijen

Compensaties van de bestuurders van Befimmo NV en van de belangrijkste verantwoordelijken van Befimmo Comm.V.A., 
gedragen door Befimmo Comm.V.A.

BOEKJAAR 2007/2008

Naam

Kortetermijn- 
beloningen 
(salarissen,
bonussen)

Vergoedingen 
na uitdiensttreding

(pensioenen,…)

Andere 
langetermijn- 

beloningen
Ontslag- 

vergoedingen
Benoît Godts 49 750
Alain Devos 34 000
Gustaaf Buelens 31 500
Luc Vandewalle 32 500
Marc Blanpain 45 500
Marcus Van Heddeghem 36 500
Gaëtan Piret 45 500
bvba Roude - Jacques Rousseaux 55 500
Arcade Consult bvba - André Sougné 35 000
CEO 400 000 74 795 650 000
waarvan variabel 120 000
Directie(1) 456 878 68 027(2)

waarvan variabel 77 663

Totaal belangrijkste verantwoordelijken 1 222 628 142 822 – 650 000

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

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.

(1)  Dit bedrag komt overeen met de effectief betaalde vergoedingen tijdens het boekjaar (inclusief sociale lasten). Dit bedrag kan worden beïnvloed door variaties in het effectieve 
personeelsbestand.

(2) Inclusief groepsverzekering en dotatie aan het pensioenfonds.
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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 bijko-
mende vermelding.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van BEFIMMO Comm. V.A. (“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 2008, de geconso-
lideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het geconsolideerde kas-
stroomoverzicht en een overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen. 
Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 1.971.751 (000)€ en de geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 
61.918 (000)€. 

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verant-
woordelijkheid 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 financiële verslag-
geving, 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 
controlenormen, 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 jaarreke-
ning geen afwijkingen 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 controlewerkzaam-
heden 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 jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet 
om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de groep te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de 
grondslagen voor financiële 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 verantwoor-
delijken 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 financiële toestand van de groep per 
30 september 2008, en van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, 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. 

Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afge-
sloten op 30 september 2008 gericht tot de algemene vergadering van de 
aandeelhouders

Verslag van de Commissaris

DELOITTE

Bedrijfsrevisoren

Lange Lozanastraat 270

B-2018 Antwerpen

Belgium
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Bijkomende vermelding
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 vermelding op te nemen die niet van aard is 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 
jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waar-
mee 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 onmis-
kenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Antwerpen, 13 november 2008

De Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door 

Frank Verhaegen     Jurgen Kesselaers

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs 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



Financieel verslag110

30.09.2008 30.09.2007

I. (+)   Huurinkomsten 71 414 76 599

III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten -346 -282

NETTO-HUURRESULTAAT 71 068 76 318

IV. (+)   Recuperatie van vastgoedkosten 13 289 4 613

V. (+)   Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen 
  door de huurder op verhuurde gebouwen 16 333 18 478

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 -17 652 -18 173

VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 157 146

VASTGOEDRESULTAAT 83 195 81 372

IX. (-)   Technische kosten -14 545 -6 822

X. (-)    Commerciële kosten -1 032 -1 493

XI. (-)    Kosten en taksen van niet-verhuurde goederen -1 028 -1 504

XII. (-)   Beheerkosten vastgoed -919 -1 227

XIII. (-)    Andere vastgoedkosten -4 -27

 (+/-) vastgoedkosten -17 529 -11 072

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 65 666 70 300

XIV. (-)    Algemene kosten van de Vennootschap -7 839 -7 846

XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten 1 251 -42

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 59 079 62 412

XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 7 445 -

XVIII.(+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -6 672 37 908

OPERATIONEEL RESULTAAT 59 852 100 320

XIX. (+)   Financiële opbrengsten 52 649 29 701

XX. (-)    Interestkosten -38 022 -32 805

XXI.(-)    Andere financiële kosten -15 665 -7 557

 (+/-) Financieel resultaat -1 039 -10 662

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 58 813 89 658

XXIII.(-)   Vennootschapsbelasting -646 -584

   (+/-) Belastingen -646 -584

NETTORESULTAAT 58 168 89 074

TOTAAL GEWOON EN VERWATERD RESULTAAT PER AANDEEL 4,45 8,23

   
De Commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire rekeningen van Befimmo Comm.V.A.

Statutaire resultatenrekening (in duizend €)
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ACTIVA 30.09.08 30.09.07
I. Vaste activa 1 788 104 1 756 136
C. Vastgoedbeleggingen 1 192 152 1 130 052
E. Andere materiële vaste activa 335 327
F. Financiële vaste activa 595 617 625 757
II. Vlottende activa 27 251 24 625

B. Financiële vlottende activa 1 943 5 358
D. Handelsvorderingen 16 532 11 802
E. Belastingsvorderingen en andere vlottende activa 2 997 173
F. Kas en kasequivalenten 3 397 4 293
G. Overlopende rekeningen 2 382 2 999
TOTAAL ACTIVA 1 815 354 1 780 761

 
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 30.09.08 30.09.07

EIGEN VERMOGEN 966 802 931 899
A. Kapitaal 186 919 186 919
B. Uitgiftepremies 372 952 372 952
D. Reserves 21 113 21 113
E. Resultaat 385 818 346 393

a. Overgedragen resultaat van vorige boekjaren 327 650 287 394
b. Nettoresultaat van het boekjaar 58 168 59 000

G. Dekkingsinstrumenten - 4 522
VERPLICHTINGEN 848 552 848 862
I. Langlopende verplichtingen 747 377 84 438
B. Langlopende financiële schulden 747 377 84 438

a. Kredietinstellingen 539 716 82 934
c. Andere 207 661 1 504

II. Kortlopende verplichtingen 101 176 764 424
A. Voorzieningen 4 758 -
B. Kortlopende financiële schulden 57 038 696 761

a. Kredietinstellingen 7 084 656 761
c. Andere 49 953 40 000

D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 36 574 64 593
F. Overlopende rekeningen 2 806 3 069
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1 815 354 1 780 761

 
De Commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire rekeningen van Befimmo Comm.V.A.

Statutaire balans (in duizend €)
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Het totale bedrag van het aan te wenden resultaat op 30 september 2008 is 385,8 miljoen €. Het bevat een gerealiseerd 
gedeelte van 113,6 miljoen € dat overeenkomt met het gecumuleerde surplus van de gerealiseerde cashflows tegenover de uit-
gekeerde dividenden, en een niet-gerealiseerd gedeelte van 272,3 miljoen € dat overeenkomt met de latente meer- of minder-
waarden, geboekt op de vastgoedportefeuille en op de dekkingsinstrumenten. 

Na uitkering van het voorgestelde dividend van het boekjaar (gelijk aan 59,5 miljoen €) bedraagt het over te dragen resultaat 
326,4 miljoen €, met een gerealiseerd gedeelte van 54,1 miljoen € en een niet-gerealiseerd gedeelte van 272,3 miljoen €.

Verklarende tabel van het overgedragen statutair resultaat van boekjaar 2007/2008

(in miljoen €)

Aan te wenden resultaat op 30 september 2007 346,4
 - niet-gerealiseerd 249,4
 - gerealiseerd 97,0

Saldo van het dividend van boekjaar 2006/2007 (na voorschot op dividend van 30,1 miljoen €) -18,7
Overgedragen resultaat op 30 september 2007 327,6

 - niet-gerealiseerd 249,4
 - gerealiseerd 78,3

Resultaat van het boekjaar 2007/2008 58,2
 - niet-gerealiseerd 22,9
 - gerealiseerd 35,3

Aan te wenden resultaat op 30 september 2008 385,8
      - niet-gerealiseerd 272,3
      - gerealiseerd 113,6
Voorgestelde dividend van boekjaar 2007/2008  (1) -59,5
Over te dragen resultaat op 30 september 2008 326,4

- niet-gerealiseerd 272,3
- gerealiseerd 54,1

 (1)  Merk op dat het dividend van het boekjaar 24,2 miljoen € hoger is dan het gerealiseerde gedeelte van het resultaat van het boekjaar. Dit komt vooral doordat Fedimmo NV, met 
boekhouding volgens de Belgische boekhoudnormen, haar cashflow niet integraal mag distribueren wegens de afschrijving die moet worden toegepast op haar gebouwen.  
De geconsolideerde cashflow bedraagt 59,8 miljoen €.

Verklarende nota van de evolutie van het 
overgedragen statutair resultaat
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Algemene inlichtingen over  
Befimmo Comm.V.A. en haar kapitaal

1. Identificatie
1.1. Naam
BEFIMMO Comm.V.A., 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 Comm.V.A. werd op 30 augustus 1995 opgericht 
in de vorm van een naamloze vennootschap met de maat-
schappelijke benaming “Woluwe Garden D”, bij akte verleden 
ten overstaan van Meester Gilberte RAUCQ, notaris te Brus-
sel. De vennootschap werd later, op 24 november 1995, 
getransformeerd tot commanditaire vennootschap op aande-
len met de maatschappelijke benaming “Befimmo”, 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 Befimmo Comm.V.A. (www.befimmo.be).

1.5. Duur
BEFIMMO Comm.V.A. werd opgericht voor onbepaalde duur.

1.6. Register van rechtspersonen
BEFIMMO Comm.V.A. 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 Comm.V.A. heeft als hoofddoel het collectief 
beleggen van de kapitalen verworven bij het publiek, in de 
categorie “vastgoed”, waarvan sprake in artikel 7, eerste lid, 
5° van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende 
bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles.

Onder vastgoed wordt begrepen:

>  de onroerende goederen zoals gedefinieerd door de arti-
kels 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 vastgoedcertificaten 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 gedefinieerd 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 toe-
passing op de collectieve beleggingsinstellingen investe-
rend in onroerende goederen.

  BEFIMMO Comm.V.A. kan echter, ten bijkomende of tijde-
lijke titel, beleggingen uitvoeren in roerende waarden, 
andere dan diegene gedefinieerd in voorgaande alinea, vol-
gens de modaliteiten voorzien bij artikel 6.2 van de statu-
ten, en liquiditeiten in bezit houden. Deze beleggingen en 
het in bezit houden van liquiditeiten, zullen het voorwerp 
moeten uitmaken van een bijzondere beslissing van de 
Zaakvoerder die hun bijkomend of tijdelijk karakter recht-
vaardigt. Het in bezit houden van roerende waarden moet 
verenigbaar zijn met het nastreven op korte of middellange 
termijn van het beleggingsbeleid zoals hierboven beschre-
ven. Genoemde waarden zullen daarbij verhandelbaar 
moeten zijn op een gereglementeerde, regelmatig wer-
kende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt. De 
liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder 
de vorm van deposito’s op zicht, of op termijn of door elk 
instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke 
mobilisatie.

>  BEFIMMO Comm.V.A. kan roerende en onroerende goede-
ren verwerven, noodzakelijk voor de onmiddellijke uitvoe-
ring van haar activiteit.

  Ze kan alle nodige maatregelen treffen en alle verrichtingen 
uitvoeren, namelijk diegene waarvan sprake in artikel 6 van 
de statuten die ze nuttig acht voor de verwezenlijking en de 
bevordering van haar maatschappelijk doel binnen de wet-
telijke 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 
toepasselijk krachtens artikel 20, § 4, van de wet van twintig 
juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
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1.8.  Plaatsen waar de voor het publiek toegankelijke 
documenten ter inzage liggen

>  De statuten van BEFIMMO Comm.V.A. en van Befimmo NV 
liggen ter inzage bij de Griffie van de Rechtbank van Koop-
handel van Brussel, bij de maatschappelijke zetel en op de 
internet website www.befimmo.be.

>  De jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale  
Bank van België en liggen ter inzage bij de Griffie van de 
Rechtbank van Koophandel van Brussel.

>  De jaarrekeningen en de bijbehorende verslagen van 
BEFIMMO Comm.V.A., worden elk jaar toegezonden aan 
de aandeelhouders op naam, alsook aan elke andere per-
soon die daarom verzoekt.

>  De besluiten houdende benoeming en ontslag van de leden 
van de Raad van Bestuur van Befimmo NV worden bekend-
gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

>  De financiële berichten met betrekking tot BEFIMMO 
Comm.V.A. worden gepubliceerd in de financiële pers en 
worden bezorgd aan Euronext. Ze kunnen ook geraad-
pleegd worden op de website www.befimmo.be.

De andere voor het publiek toegankelijke en in het prospectus 
vermelde documenten liggen ter inzage op de maatschappe-
lijke zetel van BEFIMMO Comm.V.A.

2. Maatschappelijk kapitaal
2.1. Uitgegeven kapitaal

Per 30 september 2008 bedraagt het maatschappelijk kapitaal 
189.727.025,09€. Het is belichaamd in 13.058.969 aandelen 
zonder vermelding van nominale waarde en volledig 
volgestort.

2.2. Toegestaan kapitaal
De Zaakvoerder is gemachtigd het kapitaal in één of meer 
operaties te verhogen met een bedrag van 189.727.025,09€.

Bij dezelfde voorwaarden is de Zaakvoerder gemachtigd con-
verteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven. 
Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar 
vanaf 8 februari 2008. Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden gerealiseerd 
door inschrijving in contanten, in natura of door omzetting van 
reserves.

2.3. Wijziging van het kapitaal vanaf 30.09.07

BEDRAG

(in €)
AANTAL 

AANDELEN
Op 30.09.07 189 727 025,09 13 058 969
Op 30.09.08 189 727 025,09 13 058 969

2.4. Structuur van het aandeelhouderschap (1)

AANGEVERS

aantal verKlaarde  
stemrechten oP de  

datum van de  
verKlaring

DATUM VAN DE 
VERKLARING %

Fortis Insurance Belgium 
en verbonden 
vennootschappen 2 454 729 15.10.08 18,8
Vlottend (2) 10 604 240 81,2

3.  Identiteit van de oprichter van Befimmo 
Comm.V.A.

BEFIMMO Comm.V.A. werd  opgericht op initiatief van Bern-
heim-Comofi NV (vandaag Fortis Real Estate NV), met maat-
schappelijke zetel te 1210 Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10.
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(1)  Aan de Buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 25 november 
2008 en, indien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, aan de Buitenge-
wone Algemene Vergadering van 15 december 2008, zal worden voorgesteld 
om naast de wettelijke drempels te voorzien in een statutaire drempel van 3%.

(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.
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4. Commanditaire Vennootschap op 
Aandelen
BEFIMMO Comm.V.A. is georganiseerd in de vorm van een 
commanditaire vennootschap op aandelen (“Comm.V.A.”).

Een Comm.V.A. bestaat uit twee categorieën van vennoten:

>  de beherende vennoot, wiens naam in de firmanaam 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 aanspra-
kelijk zijn.

Het beheer van een Comm.V.A. wordt overigens verzorgd 
door één of meer zaakvoerders.

In het geval van BEFIMMO Comm.V.A. is Befimmo NV de 
beherende vennoot die ook de functies van enig statutair 
Zaakvoerder verzorgt.

Befimmo NV wordt gecontroleerd door Fortis Real Estate 
Asset Management.

BEFIMMO Comm.V.A. bezit 90% van de aandelen van 
Fedimmo NV, 100% van de aandelen van Meirfree NV en 
100% van de aandelen van Vitalfree NV. 

BEFIMMO
Comm.V.A.

= VastgoedbevakBefimmo NV
= Beherende vennoot Zaakvoerder

↓

→

 Fedimmo NV
= Dochtermaatschappij voor 90%

→

Stille Vennoten
= Aandeelhouders

5.  Identiteit en kwalificaties van de 
vastgoedexperts van Befimmo 
Comm.V.A.

BEFIMMO Comm.V.A. doet een beroep op meerdere vast-
goedexperts, meer bepaald: CB Richard Ellis, Cushman & 
Wakefield, Winssinger & Vennoten en Jones Lang LaSalle.

Het betreft maatschappijen van vastgoedexperts met een uit-
stekende marktkennis die een internationale faam genieten.

6. Aangifte van verantwoordelijke 
personen
Befimmo NV, statutair Zaakvoerder van de Vennootschap, 
vertegenwoordigd door haar permanent vertegenwoordiger 
dhr. Benoît De Blieck, en dhr. Laurent Carlier, financieel direc-
teur van de Vennootschap, verklaren namens en voor reke-
ning van Befimmo Comm.V.A., en voor zover zij weten:

a)  dat de financiële staten, opgesteld conform de toepasse-
lijke boekhoudnormen, een waarheidsgetrouw beeld geven 
van het patrimonium, de financiële toestand en de resulta-
ten van de Vennootschap en van de in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen;

b)  dat het beheersverslag een waarheidsgetrouwe weergave 
bevat van de evolutie van de zaken, de resultaten en de 
toestand van de Vennootschap en van de in de consolida-
tie opgenomen ondernemingen, evenals een beschrijving 
van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee ze 
geconfronteerd worden.

→

→ Vitalfree NV
= Dochtermaatschappij voor 100%

Meirfree NV
= Dochtermaatschappij voor 100%
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“BEFIMMO”
Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal naar Belgisch recht.

BEVAK naar Belgisch recht.
Vennootschap die een 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

Uittreksels uit de gecoördineerde statuten  
op 18 december 2007 
(De volledige gecoördineerde statuten van Befimmo Comm.V.A. zijn 
beschikbaar op de griffe van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, 
op de maatschappelijke 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 onbe-
perkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap. De 
beherende vennoot neemt de functies waar van zaakvoerder van de 
vennootschap overeenkomstig het artikel 15 van de statuten.

  Elke wijziging van de beherende vennoot brengt de wijziging mee van 
de 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 
vennootschap.

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

Artikel zes: Verdelingsregels van de beleggingen
1.  De activa van de vennootschap worden belegd in vastgoed gedefini-

eerd in het artikel 2, 4° van het Koninklijk Besluit van tien april negen-
tienhonderd vijfennegentig.

  Ten einde een adequate verdeling te verzekeren van de investeringsri-
sico’s, worden 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 ver-

melde onroerende goederen, worden uitgevoerd overeenkomstig de 
criteria gedefinieerd door de artikels 56 en 57 van het Koninklijk Besluit 
van vier maart negentienhonderd éénennegentig met betrekking tot 
bepaalde collectieve beleggingsinstellingen.

  Voor de toepassing van de vermelde artikelen 56 en 57 worden de 
daarin opgenomen begrenzingen berekend op basis van activa die niet 
belegd zijn in vastgoed.

  De vennootschap mag geen andere roerende waarden in bezit houden 
dan onroerende goederen, tenzij ze onderworpen zijn aan onderhan-
delingen 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 vennootschap niet overschrijdt.

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

Artikel acht: Kapitaal
Het kapitaal wordt vastgesteld op honderd negenentachtig miljoen 
zevenhonderd zevenentwintigduizend vijfentwintig euro negen eurocent 
(189.727.025,09 €).
Het wordt vertegenwoordigd door dertien miljoen achtenvijftigduizend 
negenhonderd negenenzestig (13.058.969) aandelen zonder aanduiding 
van nominale waarde genummerd van 1 tot 13.058.969 die elk één even-
redig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.

Artikel negen: Toegestaan kapitaal
De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verho-
gen, in één of meerdere malen, op de data en onder de voorwaarden en 
modaliteiten die hij zal vaststellen, ten belope van een bedrag van maxi-
mum honderd negenentachtig miljoen zevenhonderd zevenentwintigdui-
zend vijfentwintig euro negen eurocent (189.727.025,09 €).
De zaakvoerder is onder diezelfde voorwaarden gemachtigd om conver-
teerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, zonder het voor-
keurrecht van de aandeelhouders te kunnen beperken of afschaffen.
Deze machtiging wordt toegekend voor een duur van vijf jaar vanaf de 
publicatie van de notulen van de vergadering van zeventien december 
tweeduizend en zeven in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zij is hernieuwbaar.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd met inschrij-
ving in speciën, inbreng in natura of incorporatie van reserves, mits nale-
ving van de regels die worden opgelegd door het Wetboek van 
Vennootschappen, door artikel 11 van het Koninklijk Besluit van tien april 
negentienhonderd vijfennegentig betreffende vastgoedbevaks en door de 
onderhavige statuten. Zij kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aan-
delen met stemrecht. Zij kunnen eveneens plaatsgrijpen door de omzet-
ting van converteerbare obligaties of de uitoefening van 
inschrijvingsrechten – al dan niet verbonden aan een effect – die aanlei-
ding kunnen geven tot de creatie van aandelen met stemrecht.
Indien de krachtens deze machtiging besloten kapitaalverhogingen een 
uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag door de zaak-
voerder, na eventuele verrekening van de kosten, op een onbeschikbare 
rekening worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een garantie ten 
behoeve van derden zal vormen. Dit bedrag zal, onder voorbehoud van 
incorporatie in het kapitaal door de zaakvoerder, zoals hoger voorzien, 
niet kunnen worden verminderd of opgeheven tenzij door een beslissing 
van de algemene vergadering, genomen conform de voorwaarden inzake 
quorum en meerderheden vereist door het Wetboek van Vennootschap-
pen voor een kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeel-

houders of door vrijstelling van de volstorting van hun inbrengen.

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 Vennootschap-
pen, of door beslissing van de zaakvoerder binnen het kader van het toe-
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gestaan 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 arti-
kel 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 negen-
tienhonderd vijfennegentig met betrekking tot de Vastgoed-bevaks.

3.  Bij elke kapitaalverhoging, stelt de zaakvoerder de koers en de uitgifte-
voorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de Algemene Vergade-
ring er zelf over beslist.

4.  De bijeenroeping van de Algemene Vergadering moet de uitgifte van aan-
delen zonder aanduiding van nominale waarde onder het boekhoudkun-
dig pari van de bestaande aandelen expliciet vermelden.

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

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

Artikel twaalf: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de 
regels 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 Vennootschap-
pen, alsook in de oproeping tot de algemene vergadering die zich zal 
uitspreken over de kapitaalverhoging;

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

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

Artikel dertien: Wederinkoop van eigen aandelen
1.  De vennootschap kan haar eigen in speciën volledig volgestorte aan-

delen verwerven of in pand houden krachtens een beslissing van de 
algemene vergadering die beraadslaagt conform artikels 620 en 630 
van het Wetboek van Vennootschappen.

  Dezelfde vergadering kan ook de voorwaarden voor vervreemding van 
deze aandelen vastleggen.

2.  De zaakvoerder is gemachtigd om de effecten waarvan sprake sub 1 
te verwerven indien deze verwerving noodzakelijk is om de Vennoot-
schap te vrijwaren van ernstig en dreigend nadeel. 

  Deze machtiging geldt drie jaar vanaf de publicatie van de notulen van 
de algemene vergadering van zeventien december tweeduizend en 
zeven en is voor identieke termijnen verlengbaar.

3.  De voorwaarden voor vervreemding van effecten die de vennootschap 
heeft verworven, worden vastgesteld volgens het geval, conform arti-
kel 622, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, door de alge-
mene vergadering of door de zaakvoerder.

4.  De zaakvoerder is gemachtigd om de door de vennootschap verwor-
ven eigen aandelen te vervreemden in de volgende gevallen: 1) wan-
neer deze aandelen genoteerd zijn in de zin van artikel 4 van het 
Wetboek; 2) wanneer de vervreemding plaatsgrijpt op een effecten-
beurs of ten gevolge van een verkoopbod gericht aan alle aandeelhou-
ders tegen dezelfde voorwaarden, teneinde de vennootschap te 
behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel, met dien verstande 
dat deze machtiging geldig is gedurende een termijn van drie jaar, te 
rekenen vanaf de publicatie van de notulen van de vergadering van 
zeventien december tweeduizend en zeven, en verlengbaar is voor 

identieke termijnen; 3) in alle andere gevallen, toegelaten door het Wet-
boek van Vennootschappen.

Artikel veertien: Vorm
1.  De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen 

de grenzen die de wet bepaalt. Alle aandelen zijn volledig volgestort en 
zijn zonder aanduiding van de nominale waarde.

2.  Er wordt op de maatschappelijke zetel een register bijgehouden van de 
aandelen op naam, desgevallend en indien de wet dit toelaat, in elektro-
nische vorm, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. Certifica-
ten van de inschrijving op naam zullen worden afgeleverd aan de 
aandeelhouders.

  Alle overdrachten onder levenden of omwille van overlijden, alsook alle 
omzettingen van effecten worden ingeschreven in dit register.

3.  De aandelen aan toonder worden ondertekend door de zaakvoerder. 
Deze handtekeningen kunnen worden vervangen door naamstempels.

  De aandelen aan toonder kunnen worden uitgegeven als unitaire effec-
ten of collectieve effecten die verschillende aandelen vertegenwoordi-
gen, in de vormen die de zaakvoerder zal bepalen.

4.  Vanaf één januari tweeduizend en acht zal de vennootschap geen aan-
delen aan toonder meer uitgeven. De aandelen aan toonder van de ven-
nootschap die reeds werden uitgegeven en die op één januari 
tweeduizend en acht waren ingeschreven op een effectenrekening, 
bestaan vanaf die datum in gedematerialiseerde vorm. De overige aan-
delen aan toonder zullen, naarmate hun inschrijving vanaf één januari 
tweeduizend en acht vordert, eveneens automatisch worden omgezet in 
gedematerialiseerde aandelen.

  Conform de termijnen voorzien door de toepasselijke wetgeving voor de 
afschaffing van effecten aan toonder, zullen de aandelen die nog niet 
omgezet zijn van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde 
aandelen en ingeschreven worden op de effectenrekening door de 
zaakvoerder. Totdat de titularis zich kenbaar maakt en de inschrijving 
van deze aandelen op zijn naam bekomt, zullen de omgezette effecten 
worden ingeschreven op naam van de vennootschap.  

5.  De gedematerialiseerde aandelen zullen worden vertegenwoordigd door 
een inschrijving op de rekening op naam van hun titularis bij een erkende 
rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

6.  De titularis van gedematerialiseerde aandelen kan, op elk ogenblik, er de 
omzetting van vragen, op zijn kosten, in aandelen op naam, en 
omgekeerd.

Artikel vijftien: Zaakvoering
De vennootschap wordt, binnen het exclusieve belang van de aandeel-
houders, bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die beherende 
vennoten moeten zijn, aangeduid in huidige statuten.

Artikel zestien: Zaakvoering uitgeoefend door een rechts-
persoon
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, zijn 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 rechts-
persoon 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 collegiale wijze het toezicht uitoefenen op haar afgevaardigde(n) 
voor het dagelijks bestuur voor wat de handelingen betreft die de vennoot-
schap aanbelangen. De effectieve leiding in de zin van artikel 38 van de 
wet van twintig juli tweeduizend en vier moet worden toegekend aan min-
stens twee natuurlijke personen.
De leden van de effectieve leiding in de hiervoor bedoelde zin alsook de 
leden van de beheersorganen en van het dagelijks bestuur van de zaak-
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voerder moeten de voorwaarden vervullen inzake betrouwbaarheid, des-
kundigheid, ervaring en autonomie zoals bepaald in artikel 38 van de wet 
van twintig juli tweeduizend en vier en artikel 4, § 1, 4° van het Koninklijk 
Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig en mogen niet vallen 
onder de toepassing van de verbodsgevallen voorzien door 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 moeilijkhe-
den brengt; zijn ontslag moet bekend gemaakt worden door de oproeping 
van een Algemene Vergadering met als agenda de vaststelling van ontslag 
en de te nemen maatregelen; deze Algemene Vergadering zal moeten 
samenkomen minstens één maand voordat het ontslag uitwerking heeft;

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

-  het verlies, in hoofde van de leden van de organen van bestuur of het dage-
lijks bestuur van de zaakvoerder van de betrouwbaarheid, ervaring en auto-
nomie vereist door artikel 4, § 1, 4° van het Koninklijk Besluit van tien april 
negentienhonderd vijfennegentig; in dit geval moet de zaakvoerder of de 
commissarissen een Algemene Vergadering bijeenroepen met als agenda 
de eventuele vaststelling van het verlies van de vereisten en de te nemen 
maatregelen; deze vergadering moet binnen de maand samenkomen; 
indien enkel één of meerdere leden van de organen van bestuur of van 
dagelijks bestuur van de zaakvoerder niet meer aan de bovenvermelde ver-
eisten 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 voorbe-
houd 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 dage-
lijks bestuur van de zaakvoerder in het gedrang brengen; in dit geval moet 
de zaakvoerder of de commissarissen de Algemene Vergadering oproepen 
met als agenda de vaststelling van de onbekwaamverklaring en de te 
nemen beslissingen; deze vergadering moet binnen de maand plaatsheb-
ben, indien enkel één of meerdere leden van de organen van bestuur of van 
dagelijks bestuur van de zaakvoerder niet meer aan de bovenvermelde ver-
eisten 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 voorbe-
houd 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 ven-
nootschap niet ontbonden, zelfs indien het gaat om de enige zaakvoerder. 
Deze zaakvoerder wordt door de Algemene Vergadering vervangen, beraad-
slagend zoals voor statutenwijziging, door oproeping door de andere zaak-
voerders 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-Node), 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 vergoeding ontvangen, vastgesteld conform de 

modaliteiten die hierna worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 19 van 
het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig.

  Hij zal bovendien recht hebben op de terugbetaling van de emolumenten 
en de kosten verbonden aan zijn opdracht, opgesomd in het prospectus 

waarvan sprake in artikel 21 van het Koninklijk Besluit van tien april negen-
tienhonderd vijfennegentig.

2.  De vergoeding van de zaakvoerder wordt elk jaar berekend in functie van 
het geconsolideerde resultaat vóór de belastingen, aandeel van de groep, 
van het betrokken boekjaar, resulterend uit de rekeningen opgemaakt in 
overeenstemming met het referentiekader IFRS zoals aangenomen in de 
Europese Unie.

   Dit resultaat wordt als volgt aangepast voor de toepassing van dit artikel:
  (i) de meerwaarden of minderwaarden resulterend uit de evaluatie tegen 

de juiste waarde van de gebouwen van de vennootschap of van zijn filia-
len en van de andere onroerende goederen in de zin van het Koninklijk 
Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig, worden uitgesloten 
uit het resultaat in de mate dat deze betrekking hebben op hetgeen de 
aankoopwaarde van deze elementen overschrijdt (latere investeringen 
inbegrepen);

  (ii) in geval van tegeldemaking van de gebouwen of van de andere onroe-
rende goederen waarvan sprake sub (i) in de loop van het boekjaar, wordt 
het resultaat dat voortvloeit uit de tegeldemaking gecorrigeerd op een 
wijze dat de gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde zal worden 
berekend door referentie aan de laagste waarde tussen de aankoop-
waarde (latere investeringen inbegrepen) en de laatste juiste waarde van 
het tegeldegemaakte actief zoals boekhoudkundig weergegeven in de tri-
mestriële rekeningen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van punt 
(i).

  De zaakvoerder neemt de nodige uitvoeringsmaatregelen ter berekening 
van deze vergoeding.

 3.  Deze vergoeding is gelijk aan twee honderdsten (2/100sten) van een refe-
rentiewinst corresponderend met, indien een winst wordt gerealiseerd, 
honderd achtennegentigste (100/98sten) van het resultaat waarvan sprake 
in alinea 2 na verrekening van deze vergoeding in het betrokken boekjaar, 
op een wijze dat na de verrekening van de vergoeding in de lasten van de 
vennootschap, de vergoeding verbonden aan het boekjaar twee komma 
nul vier procent (2,04%) vertegenwoordigd van het voormelde resultaat.

 4.  De vergoeding is verschuldigd op dertig september van het betrokken 
boekjaar maar is slechts betaalbaar na de goedkeuring van de rekeningen 
van het boekjaar.

5.  De berekening van de vergoeding is onderworpen aan de controle van de 
commissaris.

Artikel tweeëntwintig: Machten van de zaakvoerder
1.  De zaakvoerder van de BEVAK heeft alle machten om alle handelingen 

te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van 
het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van 
die handelingen die de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering 
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 ont-
werp van het jaarlijks verslag en van prospectussen waarvan sprake in 
deze bepaling met inachtneming van de artikelen 52 en 53 van de wet 
van twintig juli tweeduizend en vier.

  De zaakvoerder duidt de deskundige aan overeenkomstig het artikel 7 
van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig 
en stelt, in voorkomend geval, elke wijziging aan de lijst van deskundi-
gen 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 bewaar-
der 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 
handelingen, met uitzondering van het dagelijks bestuur en van de 
machten die hem zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennoot-
schappen 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 
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op de werkingskosten van de vennootschap wordt afgehouden. 
De zaakvoerder kan deze lasthebber(s) ad nudum herroepen.

Artikel drieëntwintig: Vertegenwoordiging van de 
vennootschap
1.  De vennootschap 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 verte-
genwoordiging van deze zaakvoerder – rechtspersoon.

2.  De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere 
lasthebbers van de vennootschap binnen de beperken van hun 
mandaat.

3.  Overeenkomstig het artikel 18 van het Koninklijk Besluit van tien april 
negentienhonderd vijfennegentig, wordt de vennootschap vertegen-
woordigd voor elke daad van beschikking op hun vastgoed in de zin van 
het artikel 2, 4° van gezegd Koninklijk Besluit, door de zaakvoerder, han-
delend via twee fysische personen die lid moeten zijn van haar bestuur-
sorgaan en waarvan één de vaste vertegenwoordiger moet zijn.

Artikel vierentwintig: Voorkoming van belangenconflicten
1.  De vennootschap is zodanig gestructureerd en georganiseerd dat het 

risico dat belangenconflicten afbreuk doen aan de belangen van de 
effectenhouders tot een minimum wordt beperkt, conform artikel 40, § 
2, van de wet van twintig juli tweeduizend en vier.

2.   De zaakvoerder, de leden van de organen van bestuur en van het dage-
lijks bestuur van de zaakvoerder van de vennootschap en de lastheb-
bers van de vennootschap, kunnen niet als tegenpartij voorkomen in een 
verrichting met de vennootschap of met een vennootschap die zij con-
troleert, noch enig voordeel halen uit een zodanige verrichting, dan 
indien de verrichting enig belang voor de vennootschap heeft, binnen 
haar beleggingsbeleid ligt en uitgevoerd wordt overeenkomstig de nor-
male marktvoorwaarden.

3.  De vennootschap moet voorafgaandelijk de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen inlichten over de verrichtingen waarvan 
sprake in de tweede alinea.

4.  De verrichtingen waarvan sprake in de tweede alinea worden onmiddel-
lijk openbaar gemaakt en moeten het voorwerp uitmaken van een bij-
zondere melding in het jaarlijks rapport, en in voorkomend geval, in het 
semestrieel rapport.

5.  De bepalingen die voorafgaan hebben geen toepassing op:
-  het verkrijgen van roerende waarden door de vennootschap binnen het 

kader van een openbare uitgifte uitgevoerd door derde uitgevers, voor 
dewelke de zaakvoerder van de vennootschap of de leden van de orga-
nen van het bestuur of het dagelijks bestuur tussenkomen als tussenper-
sonen in de zin van het artikel 2, 10° van de wet van twee augustus 
tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten;

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

-  de verrichtingen betreffende liquiditeiten van de vennootschap waarvan 
de zaakvoerder of de leden van de organen van bestuur of het dagelijks 
bestuur zich als tegenpartij voordoen, op voorwaarde dat deze de hoe-
danigheid hebben van tussenpersonen in de zin van artikel 2, 10° van de 
wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op 
de financiële sector en de financiële diensten.

6.  Naast de hiervoor vermelde bepalingen, moet de zaakvoerder zich 
schikken naar artikels 523 en 524 van het Wetboek van 
Vennootschappen.

Artikel vijfentwintig: Controle
1.  De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de 

regelmatigheid van de verrichtingen, vast te stellen in de jaarrekenin-
gen, is toevertrouwd 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 herroe-
pen worden voor wettige redenen, eventu¬eel 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 ven-
nootschap 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 investerings-
maatschappij 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-, Financie- en Assurantiewezen die ervoor bevoegd zijn, zich alle 
inlichtingen doen verstrekken of overgaan tot opzoekingen ter plaatse 
en kennis nemen van alle documenten van de vennootschap.

Artikel zesentwintig: Samenstelling - Machten
De Algemene Vergadering is samengesteld uit beherende vennoot/ven-
noten en van alle eigenaars van aandelen die het stemrecht hebben hetzij 
zelf, hetzij door lasthebbers, met eerbiediging van de wettelijke of statu-
taire 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 zater-
dag niet wordt beschouwd als een werkdag).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats de 
eerstvolgende werkdag.
De vergadering kan buitengewoon worden samengeroepen telkens het 
belang van de vennootschap het vereist. 
Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die 
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De jaarlijkse vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke 
zetel of op een plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangeduid 
in de bijeenroeping.
De buitengewone of bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehou-
den in België, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Artikel achtentwintig: Bijeenroepingen
De Algemene Vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, komt 
samen op bijeenroeping door de zaakvoerder, de beheerde vennoot of 
de commissarissen.
De bijeenroepingen bevatten de agenda en worden opgemaakt overeen-
komstig de wet.

Artikel negenentwintig: Toelating tot de Vergadering
De beherende vennoot/vennoten wordt/worden van rechtswege toegela-
ten 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 vóór de vastgestelde datum van de vergadering (uitgezon-
derd de verplichte kortere wettelijke termijn).
De houders van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, per 
schrijven (brief of volmacht) de zaakvoerder inlichten omtrent hun intentie 
om de vergadering bij te wonen en het aantal aandelen aanduiden waar-
voor zij aan de stemming zullen deelnemen.
De titularissen van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen 
dezelfde termijn, de neerlegging uitvoeren op de maatschappelijke zetel 
of bij de instellingen aangeduid in de bekendmakingen van de oproeping 
van een attest opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de veref-
feningsinstelling, die de onbeschikbaarheid van de gezegde aandelen 
vaststelt tot op de datum van de algemene vergadering.
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Artikel dertig: Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich op de Algemene Vergadering laten 
vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder is en die 
de toelatingsformaliteiten om toegelaten te worden tot de Algemene Ver-
gadering uitgevoerd heeft.
De rechtspersonen en de beherende vennoten kunnen echter vertegen-
woordigd 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 bin-
nen 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 
respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel eenendertig: Bureau
Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.
De Voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

Artikel 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 

vennootschap, 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 stem-
men, 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 instem-
ming verlenen om te beraadslagen over de nieuwe punten.

2.  De beslissingen van de Algemene Vergadering, met inbegrip van de 
wijzigingen aan de statuten, zijn slechts geldig genomen met de toe-
stemming van elkeen der zaakvoerders.

3.  Elk ontwerp tot wijziging aan de statuten moet vooraf aan de Commis-
sie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen voorgelegd worden, 
overeenkomstig het artikel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april 
negentienhonderd vijfennegentig.

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

Artikel zesendertig: Maatschappelijke geschriften
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig 
september.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afge-
sloten 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 beleggingsverrich-
tingen, de bezoldiging van de zaakvoerder en de kosten waarvan sprake in 
artikel 21 van de statuten, de kosten van technisch beheer, toezicht, onder-
houd, 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 publi-
catiekosten, die inherent zijn aan het aandelenaanbod, kosten voortsprui-
tend uit het opmaken van periodieke verslagen en de verspreiding van 
financiële informatie, de beheerskosten en de belastingen, taksen en ver-
schuldigde rechten ten gevolge van verrichtingen, uitgevoerd door de ven-

nootschap, of ten gevolge van de activiteiten van de vennootschap, evenals 
de kosten opgesomd in een prospectus waarvan sprake in artikel 21 van 
het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig.
Daarbij maakt de zaakvoerder steeds een inventaris op wanneer de ven-
nootschap overgaat tot de uitgifte van aandelen of de wederinkoop van 
deze anders dan op de beurs.

Artikel vierenveertig: Wettelijke aanpassingen
In geval van wettelijke wijzigingen is het de zaakvoerder toegelaten hui-
dige statuten aan te passen aan toekomstige wettelijke teksten die hui-
dige statuten zouden wijzigen.
Deze toelating heeft enkel tot doel een in overeenstemming door te voe-
ren bij notariële akten.
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Artikel 13: Wederinkoop van eigen aandelen
Voorstel tot verlenging met een periode van 3 jaar van de mach-
tiging, verleend aan de zaakvoerder, om de eigen aandelen van 
de vennootschap te verwerven en te vervreemden wanneer 
deze verwerving of deze vervreemding noodzakelijk is om de 
vennootschap te vrijwaren van een ernstig en dreigend nadeel.

Artikel 14 bis: Drempels
Voorstel om een statutaire drempel van 3% in te voeren voor 
de aangifte van belangrijke participaties.

Artikel 17: Interne organisatie en hoedanigheid van de 
leden van de organen van de Zaakvoerder
Voorstel om te bepalen dat de personen waaraan de effectieve 
leiding van de vennootschap moet worden toevertrouwd, 
natuurlijke personen of eenmans besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid kunnen zijn, en om te precise-
ren dat de permanente afgevaardigden van deze vennoot-
schappen eveneens moeten voldoen aan de voorwaarden van 
betrouwbaarheid, expertise, ervaring en autonomie zoals 
bepaald in artikel 38 van de wet van 20 juli 2004.

Artikel 37: Distributie
>  Voorstel tot wijziging waarmee conformiteit wordt beoogd met 

de tekst van artikel 37.2 van het Koninklijk Besluit van 21 juni 
2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsoli-
deerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks, en tot wij-
ziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met 
betrekking tot vastgoedbevaks.

>  Voorstel tot wijziging dat met name beoogt de distributiever-
plichtingen te voorzien waaraan de vastgoedbevak onderwor-
pen is met het oog op de eventuele uitoefening van haar optie 
ten gunste van het fiscale stelsel naar Frans recht van “SIIC” 
(Société d’Investissements Immobiliers Cotée – beursgeno-
teerde vastgoedvennootschap), alsmede te voorzien in de vrij-
waring van de belangen van de vennootschap en derhalve van 
de rechten op divi- denden van de aandeelhouders in het 
geval dat het aandeelhouderschap van Befimmo Comm.V.A. 
een aandeelhouder zou bevatten die door zijn toestand de 
vennootschap krachtens de Franse wetgeving verschuldigd 
zou maken aan een heffing van 20% op de inkomsten van 
Franse oorsprong die hem zouden worden uitgekeerd.

Belangrijkste statutaire wijzigingen, voorgesteld ter goedkeuring tijdens 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 november 2008 of, 
indien op die dag het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, tijdens 
de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008.

Befimmo is onderworpen aan de Belgische wettelijke bepalingen 
aangaande vastgoedbevaks en kan op 31 januari 2009 kiezen voor het 
SIIC-stelsel volgens de wettelijke bepalingen die gelden in Frankrijk.

De Vastgoedbevak (Belgïe)
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 Beleggingsin-
stellingen (Nederland).
De bedoeling van de wetgever was dat een Bevak een grote 
transparantie van de vastgoedbelegging garandeerde en de uit-
kering van een maximum aan cashflow verzekerde, terwijl de 
belegger een hele reeks voordelen genoot.
De Bevak staat onder de controle van de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en is onderworpen aan 
een specifieke regeling waarvan de meest markante bepalingen 
de volgende zijn:
>  De vorm aannemen van een naamloze vennootschap of een 

commanditaire vennootschap op aandelen.
>  Beursnotering.
>  Een schuldenlast beperkt tot 65% van de totale activa in 

marktwaarde.

>  Strenge regels inzake belangenvermenging.
>  Een boeking van de portefeuille tegen marktwaarde zonder de 

mogelijkheid van afschrijvingen.
>  Een driemaandelijkse schatting van het vastgoedvermogen 

door onafhankelijke deskundigen.
>  Een spreiding van het risico: maximaal 20% van het vermogen 

in één vastgoedcomplex.
>  Een vrijstelling van vennootschapsbelasting op voorwaarde 

dat de resultaten voor 80% worden uitgekeerd.
>  Een bevrijdende roerende voorheffing van 15% af te houden 

bij de betaalbaarstelling van het dividend.
De bedoeling van al deze regels is het risico te beperken.
Vennootschappen die fusioneren met een Bevak zijn onderwor-
pen aan een belasting van 16,995% op de latente meerwaarden 
en belastingvrije reserves (16,5% verhoogd met 3% als bijko-
mende crisisbijdrage).
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A. Beschrijving van het SIIC-stelsel
1.  Befimmo Comm.V.A. wil in voorkomend geval in staat zijn 

te kiezen voor het fiscale stelsel van de “Sociétés 
d’Investissements Immobiliers Cotées” (afgekort SIIC, 
‘beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen’), 
bedoeld in artikel 208 C van de Franse “Code général des 
impôts” (CGI).

Het SIIC-stelsel stelt Franse vennootschappen vrij van belas-
ting voor: 

>  de winsten die voortvloeien uit de verhuring van gebouwen, 
de onderverhuring van in leasing genomen gebouwen en 
de exploitatie van bepaalde reële vastgoedrechten;

>  de meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van onroe-
rende activa die in aanmerking komen (“éligibles”) aan niet-
verbonden personen: vastgoed en hoger bedoelde zakelijke  
vastgoedrechten, participaties in filialen voor 95% die heb-
ben geopteerd voor het SIIC-stelsel of in personenvennoot-
schappen met hetzelfde doel, en contracten voor 
vastgoedleasing;

>  de dividenden, ontvangen van filialen voor 95% die voor het 
SIIC-stelsel hebben gekozen.

  Dit stelsel, dat nauwelijks verschilt van het Belgische fiscale 
stelsel voor vastgoedbevaks, stelt Befimmo Comm.V.A. in 
staat vastgoedbeleggingen te realiseren in Frankrijk en 
daarbij te genieten van dit gunstige fiscale stelsel voor deze 
operaties in Frankrijk.

2.  Om in aanmerking te komen voor dit stelsel moet Befimmo 
Comm.V.A. aan meerdere voorwaarden voldoen, en meer 
bepaald:

> een vaste vestiging in Frankrijk hebben;

>  een activiteit en een doel hebben als vastgoedmaatschap-
pij: verwerving en bouw van gebouwen met het oog op 
verhuring;

>  haar aandelen moeten genoteerd zijn op een Franse gere-
glementeerde beurs;

>  minstens 15% van haar kapitaal en van haar stemrechten 
moeten in bezit zijn van personen die elk direct of indirect 
minder dan 2% van kapitaal en van de stemrechten 
bezitten;

>  haar kapitaal en stemrechten mogen niet, direct noch indi-
rect, voor 60% of meer in handen zijn van één of meerdere 
personen die in samenspraak handelen in de zin van artikel 
L 233-10 van de Franse CGI;

>  de vennootschap moet formeel kiezen voor het SIIC-stelsel, 
uiterlijk vóór het einde van de vierde maand vanaf de ope-
ning van het boekjaar waarin ze aan het SIIC-stelsel onder-
worpen wenst te worden.

Op de eerste dag van zijn boekjaar 2008-2009 voldoet 
Befimmo Comm.V.A. aan alle voorwaarden, met voorbehoud 
voor de optievoorwaarde waaraan in voorkomend geval uiter-
lijk op 31 januari 2009 moet worden voldaan. De optie voor 
het SIIC-stelsel is onherroepelijk.

3.  De Franse CGI legt de SIIC’s voorts verplichtingen aan-
gaande minimumdistributie op.

Deze verplichtingen zijn:

>  85 % van de huurinkomsten moeten worden uitgekeerd 
vóór het einde van het boekjaar dat volgt op dat van hun 
realisatie;

>  50% van de inkomsten van overdracht van onroerende 
activa die in aanmerking komen, moeten worden uitgekeerd 
vóór het einde van het tweede boekjaar dat volgt op hun 
realisatie;

>  100 % van de dividenden die worden uitgekeerd door de 
filialen die hebben gekozen voor het stelsel in artikel 208 C 
van de CGI, moeten worden uitgekeerd in de loop van het 
boekjaar dat volgt op de inning ervan.

Een aandeelhouder van Befimmo Comm.V.A. die geen 
natuurlijke persoon is, en die direct of indirect 10% of meer 
rechten op dividenden van Befimmo Comm.V.A. zou bezitten, 
en die niet onderworpen zou zijn aan de belastingen op ven-
nootschappen of een vergelijkbare belasting voor de door 
Befimmo Comm.V.A. uitgekeerde winsten, maakt de vennoot-
schap plichtig aan een heffing van 20% op de totale aan haar 
uitgekeerde bedragen. Deze zouden worden geheven op de 
belastingvrije opbrengsten van de Franse vennootschappen, 
tenzij deze aandeelhouder zélf onderworpen zou zijn aan de 
verplichting tot integrale distributie van de dividenden die hij 
int, en hij zélf geen vennoot zou hebben die 10% of meer 
rechten op dividenden zou bezitten en vrijgesteld zou zijn van 
vennootschapsbelasting of een vergelijkbare belasting op de 
dividenden die hij int.

De Zaakvoerder zal aan de Buitengewone Algemene Verga-
dering van 25 november 2008 en, indien op die datum het 
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, aan de Buitenge-
wone Algemene Vergadering van 15 december 2008 voor-
stellen om in de statuten van Befimmo Comm.V.A. een nieuwe 
bepaling op te nemen met als doel deze heffing van 20% te 
laten dragen door de aandeelhouders waarvan de toestand 
de vastgoedbevak plichtig zou maken aan genoemde heffing.

De SIIC (Frankrijk)
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oPBrengsteigendommen (op 30.09.08)

 

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

KANTOREN 

Brussel Stadscentrum
Brederode 1

1990/2001 25 213 14 3 360 2,9%  3 465    100,0%Brederode-, Naamse- en Theresianenstraat te 1000 Brussel

Brederode Corner
2008 8 036 9 120 1,5%  1 850    100,0%Brederode en Naamsestraat te 1000 Brussel

Central Gate
1997/2000 30 675 3/6/9 3 744 3,2%  3 843    86,6%Ravensteinstraat 50-70 / Cantersteen 39-55 te 1000 Brussel

Keizer
1997/2004 5 953 9 938 0,8%  938    100,0%Keizerlaan 11 te 1000 Brussel

Uitbreiding Justitie
2009 19 035 20,5 0 3,3%  3 982    100,0%Vierarmenstraat 13 te 1000 Brussel

Voorlopig Bewind
1973/2005 2 836 21 546 0,5% 548 100,0%Voorlopig Bewindstraat 15 te 1000 Brussel

Keizerin
1997/2000 17 070 9 2 676 2,3%  2 798    100,0%Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel

Lambermont
1850/2000 1 788 21 305 0,3% 309 100,0%Lambermontstraat 2 te 1000 Brussel

Pacheco
1976 5 481 15 554 0,5% 557 100,0%Pachecolaan 32 te 1000 Brussel

Poelaert
2001 14 146 18 3 079 2,6%   3 093        100,0%Poelaertplein 2-4 te 1000 Brussel

130 233 15 322 17,9% 21 383 97,3%

Brussel Leopoldwijk
Kunst

1920/2005 16 793 21 3 654 3,1% 3 666 100,0%Kunststraat 28/30, Handelstraat 96/112 te 1000 Brussel

Froissart
1980 2 581 1,25 242 0,1% 110 23,9%Froissartstraat 95 te 1000 Brussel

Guimard
1997 5 357 3/6/9 1 161 1,0%  1 184    100,0%Guimardstraat 9, Handelstraat 87-91 te 1040 Brussel

Jozef II
1994 12 831 27 3 763 3,2%  3 792    100,0%Jozef II-straat 27 te 1000 Brussel

Schuman 3
2001 5 487 9 1 442 1,3%  1 516    100,0%Schumanplein 2-4a, Froissartstraat 141a-143 te 1040 Brussel

Schuman 11
2004 5 176 3/6/9 1 372 1,3%  1 494    100,0%Schumanplein 11 te 1040 Brussel

Wetenschap
1959/1999 4 921 3,25 557 0,5% 559 100,0%Wetenschapstraat 8 te 1000 Brussel

View Building
2001 11 106 3/6/9 1 925 1,8% 2 094 100,0%Nijverheidsstraat 26-38 te 1040 Brussel

Wiertz
1996 10 857 3/6/9 2 859 2,4% 2 886 99,6%Wiertzstraat 30-50 te 1050 Brussel

75 109 16 975 14,5% 17 302 98,0%

Bijlage: geconsolideerde portefeuille  
van Befimmo
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oPBrengsteigendommen (op 30.09.08)

 

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

KANTOREN (vervolg)

Brussel Ruimte Noord
Noord Building

1989  42 726 25/27 7 933 6,6%  7 894 100,0%Koning Albert II-laan 156/1 te 1000 Brussel

World Trade Center - Toren 2(2) renovatie in 
uitvoering  66 326 9 9 929 9,1% 10 888 97,3%Koning Albert II-laan 30 te 1000 Brussel

World Trade Center - Toren 3
1981  75 800 21 8 966 7,5%  8 988 100,0%Koning Albert II-laan 30 te 1000 Brussel

 184 852 26 828 23,2% 27 770 98,9%

Brussel Gedecentraliseerd
Eudore Devroye

1996  1 576 6/9  297 0,3%  301 100,0%Pater Eudore Devroyestraat 245 te 1150 Brussel

Goemaere
1988/1998  6 966 3/6/9  1 144 1,0%  1 156 99,9%Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel

Terhulpsesteenweg 177
1970  1 462 6  183 0,2%  183 74,1%Terhulpsesteenweg 177 te 1170 Brussel

Jean Dubrucq
1991  7 744 9  833 0,7%  860 100,0%Jean Dubrucqlaan 175 b 1 te 1080 Brussel

La Plaine
1995  15 933 12/18 3 473 2,9%  3 495 100,0%Generaal Jacqueslaan 263G te 1050 Brussel

Triomf I
1998  11 498 9 2 418 2,1%  2 470    100,0%Arnaud Fraiteurlaan 15-23 te 1050 Brussel

Triomf II
1998  9 257 6/9 1 332 1,1%  1 366    99,9%Arnaud Fraiteurlaan 15-23 te 1050 Brussel

Triomf III
1993  6 974 3/6/9 888 0,8%  906 78,4%Arnaud Fraiteurlaan 25-27 te 1050 Brussel

 61 410 10 568 9,0%  10 737 97,1%

Brussel Rand
Eagle Building

2000  8 646 3/6/9 899 0,8%   939    95,4%Kouterveldstraat 20 te 1831 Diegem

Fountain Plaza
1991  16 690 3/6/9 1 746 1,7% 2 000 89,5%Belgicastraat 1/3/5/7 te 1930 Zaventem

Ikaros Business Park (fasen I tot V)
1990 à 2007  46 053 3/6/9 4 603 4,2%  5 053    82,0%Ikaroslaan te 1930 Zaventem

Media
1999  18 105 3/6/9 2 570 2,0% 2 349 99,4%Medialaan 50 te 1800 Vilvoorde

Ocean House
1997  4 693 6/9 724 0,6%  757 100,0%Belgicastraat 17 te 1930 Zaventem

Planet II
1988  10 277 3/6/9  675 0,7%  783 72,0%Leuvensesteenweg 542 te 1930 Zaventem

Waterloo Office Park
1992  2 005 3/6/9  257 0,2%  274 98,1%Gebouw A, Drève de Richelle 161 te 1410 Waterloo

106 469 11 474 10,2%  12 155 87,6%
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(1) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 september 2008.
(2)  In Toren 2 van het World Trade Center is een verdieping van 1.500 m² geïntegreerd van Toren 1 van datzelfde gebouw waarvan Befimmo volledig eigenaar is.
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oPBrengsteigendommen (op 30.09.08)

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

KANTOREN (vervolg)

Wallonië
Ath - Place des Capucins 1 1995  4 055 18 490 0,4%  497 100,0%
Binche - Rue de la Régence 31 1960  2 480 9  156 0,1%  175 100,0%
Braine-l’Alleud - Rue Pierre Flamand 64 1977  2 175 21 178 0,1%  179 100,0%
Chênée - Rue Large 59 1983  1 276 6  78 0,1%  78 100,0%
Eupen - Vervierserstrasse 8 1989  2 240 15  248 0,2% 249 100,0%
La Louvière - Rue Ernest Boucqueau 15 1997  6 116 18 742 0,6% 748 100,0%
Liège - Avenue Emile Digneffe 24 1953  2 358 6 164 0,1%  167 100,0%
Liège - Rue Paradis 1 1987  38 945 6 3 642 3,1%  3 654    100,0%
Liège - Rue Rennequin-Sualem 28 1968  2 991 6 199 0,2%  201 100,0%
Malmedy - Rue Joseph Werson 2 2000  2 757 21 294 0,2%  295 100,0%
Marche-en-Famenne - Avenue du Monument 25 1988  4 070 18  444 0,4%  446 100,0%
Mons 1 - Rue Joncquois 118 2002  7 851 18 1 167 0,9%  1 090    100,0%
Mons 2 - Digue des Peupliers 71 1976  7 268 9 1 170 0,9%  1 082    100,0%
Namur - Rue Henri Lemaître 3 1925  990 9 69 0,1%  73 100,0%
Namur - Rue Pépin 5 1965  1 130 9 126 0,1% 128 100,0%
Namur - Rue Pépin 31 1900  1 018 9  66 0,1%  67 100,0%
Namur - Rue Pépin 22 1900  877 9  54 0,0%  56 100,0%
Namur - Avenue de Stassart 9 1900  1 939 9 175 0,2%  180 100,0%
Saint-Vith - Klosterstrasse 32 1988  2 956 18 308 0,3%  313 100,0%
Seraing - Rue Haute 67 1971  2 109 15  166 0,1%  169 100,0%

 95 601 9 936 8,2%  9 848    100,0%

Vlaanderen
Antwerpen - Meir 48 1985 20 612 18/27 813 2,6% 3 084 100,0%
Antwerpen - Frankrijklei 73 1973  5 243 3 419 0,3%  417 100,0%
Antwerpen - Kattendijkdok - Oostkaai 22 1978  12 167 3 684 0,6%  679 100,0%
Bilzen - Brugstraat 2 1995  1 318 18  164 0,1%  165 100,0%
Brugge - Boninvest 1 1996  2 690 21  174 0,1%  175 100,0%
Deinze - Brielstraat 25 1988  3 167 15  321 0,3%  335 100,0%
Dendermonde - Sint-Rochusstraat 63 1987  6 453 21  747 0,6%  759 100,0%
Diest - Koning Albertstraat 12 1995  2 869 21 351 0,3%  352 100,0%
Diksmuide - Woumenweg 49 1979  2 207 21  211 0,2%  223 100,0%
Eeklo - Raamstraat 18 1993  3 155 15  340 0,3%  342 100,0%
Haacht - Remi van de Sandelaan 1 1985  2 170 18  236 0,2%  237 100,0%
Halle - Zuster Bernardastraat 32 1985  7 440 18  888 0,7%  893 100,0%
Harelbeke - Kortrijksestraat 2 1990/2006  1 973 9 204 0,2% 205 100,0%
Herentals - Belgiëlaan 29 1987  3 296 18  383 0,3%  387 100,0%
Ieper - Arsenaalstraat 4 1994  4 623 18  539 0,5%  541 100,0%
Izegem - Kasteelstraat 15 1981  2 910 9  270 0,2%  276 100,0%
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oPBrengsteigendommen (op 30.09.08)

 

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

KANTOREN (vervolg)

Vlaanderen (vervolg)
Knokke-Heist - Majoor Vandammestraat 4 1979  2 696 21  301 0,3%  302 100,0%
Kortrijk - Bloemistenstraat 23 1995/2005  11 505 18  1 344 1,1% 1 342 100,0%
Kortrijk - Ijzerkaai 26 1992  1 813 9  185 0,2%  186 100,0%
Leuven - Vital Decosterstraat 42/44 1993 19 033 12/15 487 1,5% 1 846 100,0%
Lokeren - Grote Kaai 20 2005  1 938 21 235 0,2% 237 100,0%
Menen - Grote Markt 10 1988  3 273 9  336 0,3%  341 100,0%
Nieuwpoort - Juul Filliaertweg 41 1982  2 868 15  310 0,3%  321 100,0%
Ninove - Bevrijdingslaan 7 1981  2 683 9  277 0,2%  285 100,0%
Oudenaarde - Marlboroughlaan 4 1963  4 701 21  317 0,3%  318 100,0%
Roeselare - Rondekomstraat 30 1987/2003  6 795 21 634 0,5%  636 100,0%
Sint-Niklaas - Driekoningenstraat 4 1992  6 987 18  784 0,7%  788 100,0%
Sint-Truiden - Abdijstraat 6 1984  3 932 15  364 0,3%  365 100,0%
Tervuren - Leuvensesteenweg 17 1980  20 408 15  1 098 0,9%  1 098 100,0%
Tielt - Tramstraat 48 1982  4 180 15 417 0,3%  418 100,0%
Tienen - Goossensvest 3 1985  6 390 15  665 0,6%  668 100,0%
Tongeren - Verbindingstraat 26 2002  7 482 21 1 009 0,8%  1 013 100,0%
Torhout - Burg 28 1973  1 720 18  160 0,1%  160 100,0%
Torhout - Elisabethlaan 27 1985  1 284 9  136 0,1%  136 100,0%
Vilvoorde - Groenstraat 51 1995  5 992 21  760 0,6%  764 100,0%

197 973  16 563 17,0%  20 292 100,0%

TOTAAL BEFIMMO 851 647 107 666 100,0% 119 487 97,3%
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(1) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 september 2008.
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Ce rapport annuel est également disponible en français.

This annual report is also available in English.

Concept & design: Chris - Communication Agency
Foto’s: Jean-Michel Byl, Nicolas Schul, Serge Brison
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Identiteit & Strategie 
Profiel

1,9  miljard €
De waarde van de portefeuille 
van kantoren van Befimmo.

31mensen
Het team van Befimmo vormt een 
primordiaal element in de goede 
uitwerking van deze strategie.  
De implicatie van iedereen betekent een 
sleutelfactor in het succes.

Befimmo is een Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch 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 koninklijke besluiten 
van 10 april 1995, 10 juni 2001 en 21 juni 2006.
Befimmo werd in 1995 “vanuit het niets” opgericht. Ze beschikt momenteel over een portefeuille  
van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen met een waarde van 1,9 miljard € bij een beurskapitalisatie van meer 
dan 930 miljoen € op 30 september 2008.
Als professioneel vastgoedeigenaar hanteert Befimmo een op de aandeelhouders gerichte strategie  
die wordt bezield door de optimalisering van haar cashflow op lange termijn en de creatie van meerwaarde  
uit vastgoed. 
Befimmo schenkt in haar activiteit prioritaire aandacht aan de volgende elementen:

haar klanten 
  de vastgoedgebruikers, want zonder hun 

huurgeld is niets mogelijk. Befimmo waakt over 
de duurzaamheid van haar cashflow en tracht de 
best mogelijke bezettingsgraad te handhaven 
door uitdieping van de vertrouwensrelatie 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 aandeel te genereren;

het oordeelkundige karakter  
van desinvesteringen 
  die passen in een beleid van anticipatie op cycli, 

arbitrage van de portefeuille, of 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 

financieringskosten te beperken en haar resultaat 
te beschermen tegen een stijging van de 
rentevoeten boven bepaalde drempels, en dit 
met een horizon van drie tot vijf jaar;

de ontwikkeling en de motivatie 
van haar eigen team
  op 30 september 2008 gaat het om 31 mensen 

die zich maximaal inzetten voor hun bedrijf.
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