
 De Raad van Bestuur is op 27 oktober 2015 bijeengekomen om de 
financiële geconsolideerde kwartaalstaten op te maken, afgesloten op 
30 september 2015.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tussentijdse verklaring van  
de Raad van Bestuur over de periode  
van 1 juli 2015 tot 30 september 2015 

 
 

 Na 9 maanden van het boekjaar: 

 Stabiele reële waarde van de portefeuille (+0,50%) 

 EPRA earnings van 3,00 € per aandeel, hoger dan vooropgesteld 

 Bevestiging van het voorschot op dividend van 2,59 € bruto per 
aandeel, betaalbaar in december in contanten en, desgevallend, in 
aandelen 
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1. Vastgoedportefeuille op 30 september 2015 

Lopende bouwprojecten 

Gateway | Brussel Luchthaven  
 
Ter herinnering, in de loop van het tweede kwartaal van het boekjaar heeft Befimmo het Gateway1-
project op de luchthaven van Brussel verworven. Dit project stelt een totale investering voor van 
ongeveer 140 miljoen €. De bouwwerken worden voortgezet volgens de voorziene planning en op 
30 september 2015 was al een investering van 71 miljoen € gerealiseerd. De huurovereenkomst van 
18 jaar met Deloitte vangt aan bij de oplevering van het gebouw, die vóór eind 2016 gepland is.  
 
 
Paradis-projecten| Guillemins | Luik 
 
Eind september 2015 huldigden de Belgische Staat, de Regie der Gebouwen, de Stad Luik en Fedimmo 
de Paradis-Toren in Luik in. De ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën betrokken al in 
december 2014 hun nieuwe werkomgeving, die aan de hoogste normen beantwoordt.  
 
Fedimmo gaat verder met de voorbereiding van de ontwikkeling van de site die naast de Paradis-
Toren ligt en waar ze eigenaar van is. Het project, Paradis Express genaamd, betreft de bouw van een 
ecowijk (van ongeveer 35.000 m²) die borg staat voor een mix van functies voor kantoren, woningen 
en buurtwinkels. Dit project zou geleidelijk uitgevoerd kunnen worden in de loop van 2017.  
 
 

Lopende renovatieprojecten 

Befimmo investeert voortdurend in haar portefeuille. Ze wil zo beantwoorden aan de behoeften van 
haar huurklanten en haar gebouwen aantrekkelijk en op een hoog kwaliteits- en bezettingsniveau 
houden. 
 
Tijdens de eerste drie kwartalen van het boekjaar investeerde Befimmo zo 16,11 miljoen €, met 
inbegrip van de investeringen die specifiek besteed werden aan het optimaliseren van de 
energieprestaties. 
 
De lopende projecten zijn onder andere: 

 Brederode 9 en Namen 48 | Centrum | Brussel CBD: 
De gebouwen Brederode 9 en Namen 48 ondergaan een zware renovatie voor een 
totaalbedrag van ongeveer 14 miljoen €. Deze gebouwen zullen vanaf midden 2016 weer 
beschikbaar zijn voor verhuring. Befimmo mikt op een BREEAM-certificatie “Very Good” in de 
Post Construction fase voor het gebouw Brederode 9. 

 Guimard | Leopoldwijk | Brussel CBD: 
Befimmo kreeg onlangs de nodige vergunningen voor de zware renovatie van haar gebouw 
Guimard (voor een geraamd bedrag van 12 miljoen €). Befimmo mikt op een BREEAM-
certificatie “Excellent” in de Design en Post Construction fase. Het gebouw Guimard zal 
beschikbaar zijn voor verhuring in de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2017. 

 

                                                           
1
  Voor meer informatie, gelieve de persberichten van 10 maart 2015 en 27 april 2015 te raadplegen op de website van 

Befimmo (www.befimmo.be). 

http://www.befimmo.be/
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Befimmo werkt ook verder aan de verbetering van de omgeving en de prestaties van haar verhuurde 
gebouwen, met name in de gebouwen Blue Tower, Media, Fountain Plaza en Ikaros. Daarnaast wil 
Befimmo haar huurklanten de beste diensten en oplossingen aanbieden, onder meer in de 
gebouwen Blue Tower (Louizawijk in Brussel) en Media (Brusselse rand), met systemen voor de 
flexibele verhuring van gemeenschappelijke vergaderzalen.  
 
 

Overdracht van het gebouw Mons II 

Begin september 2015 heeft Befimmo haar gebouw Mons II, gelegen op de Digue des Peupliers 71 te 
Mons, overgedragen aan een waarde die gelijkloopt met de reële waarde die een onafhankelijke 
vastgoedexpert bepaalde. 
 

 
Kerncijfers van de vastgoedportefeuille 

  30.09.2015 30.06.2015 31.12.2014 

Reële waarde van de portefeuille (in miljoen €) 2 378,0 2 346,8 2 285,2 

Lopend brutorendement op vastgoed beschikbaar  
voor verhuring 

6,15% 6,19% 6,28% 

Potentieel brutorendement op vastgoed beschikbaar 
voor verhuring 

6,56% 6,61% 6,68% 

Bezettingsgraad van vastgoed beschikbaar  
voor verhuring 

93,70% 93,68% 94,07% 

Gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten 8,61 jaar 8,78 jaar 8,64 jaar 

EPRA leegstandsgraad van vastgoed beschikbaar  
voor verhuring 

6,79% 6,84% 6,50% 

 
 

 
  

Blue Tower | Louizawijk | Brussel CBD 
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Variatie van de reële waarden2 van de vastgoedportefeuille 

Kantoren 

Variatie 
over het 

kwartaal(a) 

(in %) 

Aandeel in de 
portefeuille(b) 

(30.09.2015) 
(in %) 

Reële waarde 
(30.09.2015) 

(in miljoen €) 

Reële waarde 
(30.06.2015) 

(in miljoen €) 

Reële waarde 
(31.12.2014) 

(in miljoen €) 

Brussel centrum (CBD) 0,95 52,1 1 239,6 1 227,1 1 233,5 

Brussel gedecentraliseerd -0,42 3,9  92,7  92,8  97,1 

Brussel rand 0,05 6,0  142,6  141,2  144,3 

Vlaanderen 0,26 20,7  492,2  490,9  483,3 

Wallonië 0,09 7,9  187,1  186,4  179,8 

Luxemburg stad -0,06 3,7  86,7  86,7  84,6 

Vastgoed beschikbaar 
voor verhuring 

0,57 94,2 2 240,9 2 225,2 2 222,6 

Vastgoed gebouwd of 
ontwikkeld voor eigen 
rekening met het oog op 
verhuring 

0,11 5,8  137,1  119,6  60,7 

Vastgoedbeleggingen 0,54 100,0 2 378,0 2 344,7 2 283,3 

Vastgoed bestemd voor 
verkoop 

- - -  2,1  2,0 

Totaal 0,54 100,0 2 378,0 2 346,8 2 285,2 

(a)
 De variatie over het kwartaal komt overeen met de variatie in de reële waarde tussen 1 juli 2015 en 30 september 2015  

     (buiten het bedrag van de acquisitie, de investeringen en de desinvestering). 
(b)

 Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de reële waarde van de portefeuille op 30 september 2015. 

 
De reële waarde van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo bedraagt 2.378,0 miljoen € op 
30 september 2015, ten opzichte van een reële waarde van 2.346,8 miljoen € op 30 juni 2015 en 
2.285,2 miljoen € op 31 december 2014.  
 
Deze evolutie van de waarde omvat: 

 de renovatiewerken die in de portefeuille uitgevoerd werden;  

 de acquisitie van het Gateway-project naarmate de bouwwerken vorderen; 

 de overdracht van het gebouw Mons II; 

 de variaties in reële waarde die op de resultatenrekening geboekt werden (IAS 40). 
 
Buiten het bedrag van de acquisitie, de investeringen en de desinvestering, steeg de waarde van de 
portefeuille lichtjes (11,8 miljoen € of +0,50%) in de loop van de drie eerste kwartalen van het boekjaar. 
 
 

                                                           
2
 Deze waarden zijn opgesteld in toepassing van de IAS 40-norm die voor vastgoedbeleggingen een boeking in “reële 

waarde” vereist. Deze reële waarde wordt verkregen door van de “investeringswaarde” de gemiddelde 
transactiekosten, die onafhankelijke vastgoedexperts bepaalden, af te trekken. Dit komt overeen met (i) 2,5% voor 
gebouwen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen € en met (ii) 10% (Vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) 
voor gebouwen met een waarde van minder dan 2,5 miljoen €. 
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Bezettingsgraad3 en gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten 

Op 30 september 2015 bedraagt de bezettingsgraad van het vastgoed beschikbaar voor verhuring 
93,70% (tegenover 93,68% op 30 juni 2015 en 94,07% op 31 december 2014). Voor alle 
vastgoedbeleggingen4 samen ligt de bezettingsgraad op 30 september 2015 op 92,97% (vergeleken 
met 92,94% op 30 juni 2015 en 92,31% op 31 december 2014). 
 
Op 30 september 2015 bedraagt de gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten 
8,61 jaar, tegenover 8,78 jaar op 30 juni 2015 en 8,64 jaar op 31 december 2014. 
 
Sinds het begin van het boekjaar ondertekende Befimmo nieuwe huurovereenkomsten en 
vernieuwingen van huurovereenkomsten voor een oppervlakte van 15.730 m² (13.051 m² 
kantooroppervlakte, 560 m² handelsoppervlakte en 2.119 m² polyvalente ruimte). 
 
 

Globaal huurrendement 

  Vastgoed beschikbaar voor verhuring Vastgoedbeleggingen(c) 

  30.09.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.06.2015 

Lopend brutorendement(a) 6,15% 6,19% 5,90% 5,95% 

Potentieel brutorendement(b) 6,56% 6,61% 6,32% 6,37% 

(a)
 Het lopend brutorendement stemt overeen met het globaal huurrendement op de lopende huurinkomsten.  

(b)
 Het potentieel brutorendement stemt overeen met het globaal huurrendement op lopende huurinkomsten, vermeerderd  

    met de geraamde huurwaarde op leegstaande ruimtes.  
(c) 

Rekening houdend met het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring.  

 
 
 

  

                                                           
3
 Bezettingsgraad = lopende huurinkomsten (inclusief de al verhuurde oppervlaktes, waarvoor de huurovereenkomst nog 

niet is ingegaan)/(lopende huurinkomsten + geraamde huurwaarde voor de leegstaande oppervlaktes). 
4
  Dit wil zeggen met inbegrip van het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring. 



Tussentijdse verklaring op 30 september 2015 | Embargo | 29 oktober 2015 | 17u40 

  

6 

2. Financieel verslag op 30 september 2015 

Financiële kerncijfers 

  30.09.2015 30.06.2015 31.12.2014 

Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders  
(in miljoen €) 

1 257,14 1 231,01 1 195,45 

Intrinsieke waarde (in € per aandeel) 56,79 55,61 54,00 

EPRA NAV (in € per aandeel) 56,76 55,55  54,38 

EPRA NNNAV (in € per aandeel) 56,02 54,80  52,80 

Gemiddelde financieringskost (in %)(a) 2,82% 2,99% 3,16% 

Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) 3,85 3,65 3,82 

Schuldratio volgens het Koninklijk Besluit (in %) 49,41% 49,61% 47,48% 

Loan-to-value (in %)(b) 46,06% 47,43% 45,21% 

    

  
30.09.2015 

(9 maanden) 
30.09.2014 

(9 maanden) 
  

Aantal uitgegeven aandelen 22 673 609 22 062 701   

Aantal aandelen niet aangehouden door de groep 22 138 280 21 534 086   

Gemiddeld aantal aandelen niet aangehouden door  
de groep gedurende de periode 

22 138 280 21 534 086 
  

Nettoresultaat (in € per aandeel) 3,65 2,47   

Courant nettoresultaat (in € per aandeel) 3,04 3,05   

EPRA earnings (in € per aandeel) 3,00 3,02   

Return op eigen vermogen (in € per aandeel)(c) 4,33 3,23   

Return op eigen vermogen (in %)(c) 8,09% 6,03%   
(a)

 Marge en indekkingskosten inbegrepen. Berekend over een periode van 12 maanden eindigend op de afsluiting van de  
     periode. 
(b)

 Loan-to-value (LTV): [(nominale financiële schulden - kasstroom)/reële waarde van de portefeuille].  

(c)
 Berekend over een periode van 12 maanden eindigend op de afsluiting van de periode, rekening houdend met de  

     herinvestering van het brutodividend en de deelname aan het keuzedividend. 
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Netto-actiefwaarde5 op 30 september 2015 

Op 30 september 2015 bedraagt de netto-actiefwaarde van Befimmo 1.257,14 miljoen €. 
 
De intrinsieke waarde komt zodoende op 56,79 € per aandeel, tegenover 55,61 € per aandeel op 
30 juni 2015 en 54,00 € per aandeel op 31 december 2014. 
 
 
Evolutie van de intrinsieke waarde 
 
  

(in miljoen €) (in € per aandeel) 
Aantal aandelen  

niet aangehouden 
door de groep 

Intrinsieke waarde op 31 december 2014 1 195,45 54,00 22 138 280 

Betaling van het dividendsaldo in mei 2015 - 19,04     

Andere elementen van het globaal resultaat - 
actuariële winsten en verliezen op 
pensioenobligaties 

- 0,11     

Resultaat van de periode  80,84     

Intrinsieke waarde op 30 september 2015 1 257,14 56,79 22 138 280 

 
 
EPRA NAV en NNNAV 
 

  30.09.2015 30.06.2015 31.12.2014 

EPRA NAV (in € per aandeel) 56,76 55,55 54,38 

EPRA NNNAV (in € per aandeel) 56,02 54,80 52,80 
 

De berekeningsmethodes van EPRA NAV en NNNAV worden uiteengezet op pagina 66 van het Jaarlijks Financieel 
Verslag 2014 van Befimmo (www.befimmo.be).  

  

                                                           
5
 Audit van de rekeningen: de kwartaalrekeningen op 30 september worden onderworpen aan een beperkt nazicht in het 

kader van de toekenning van een voorschot op dividend. 

http://www.befimmo.be/
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Evolutie van de resultaten6 

  30.09.2015 30.09.2014 

  (9 maanden) (9 maanden) 

Nettohuurresultaat (in miljoen €) 105,2 103,9 

Operationeel vastgoedresultaat (in miljoen €) 96,1 93,4 

EPRA earnings (in miljoen €) 66,4 65,1 

Aantal uitgegeven aandelen 22 673 609 22 062 701 

Aantal aandelen niet aangehouden door de groep  22 138 280 21 534 086 

Gemiddeld aantal aandelen niet aangehouden door de groep 
gedurende de periode  

22 138 280 21 534 086 

Nettoresultaat (in € per aandeel) 3,65 2,47 

Courant nettoresultaat (in € per aandeel) 3,04 3,05 

EPRA earnings (in € per aandeel) 3,00 3,02 

 
 

Analyse 
 

De toename van 1,3% van het nettohuurresultaat ten opzichte van vorig jaar is vooral te verklaren 
door: 

 een eenmalig effect door de start van de huurovereenkomst van 27,5 jaar in de nieuwe 
Paradis-Toren, terwijl de huurovereenkomst voor het oude gebouw, dat voor afbraak 
bestemd was, nog liep tot 31 maart 2015; 

 de inning van een vergoeding voor vroegtijdig vertrek begin 2015.  
 
Alle andere elementen van het nettohuurresultaat (komst van nieuwe huurders, vertrek van 
huurders, de indexering, de wijziging van de perimeter, enz.), compenseren elkaar globaal.  
 
Het operationeel vastgoedresultaat ligt ook 2,9% hoger dan vorig jaar. Deze stijging is onder meer te 
verklaren door de daling van de nettovastgoedkosten als gevolg van de ontvangst van een betaling in 
verband met een vervroegd vertrek, die de geraamde huurlasten dekt.  
 
De EPRA earnings komt op 66,4 miljoen €, of 2,0% meer dan in dezelfde periode van het 
boekjaar 2014. De hierboven beschreven stijging van het operationeel vastgoedresultaat wordt in grote 
mate gemilderd door de andere operationele opbrengsten en kosten (-1,3 miljoen €). De IFRS-
herwerking van de huurvrije periodes, die in de inkomsten werden verwerkt (1,2 miljoen €), heeft een 
negatieve impact op de andere operationele opbrengsten en kosten, terwijl de impact vorig jaar 
positief was (+0,9 miljoen €). Bovendien liggen de algemene onkosten 0,9 miljoen € lager dan in 2014. 
 
De EPRA earnings per aandeel van 3,00 € is stabiel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het 
gemiddeld aantal aandelen nam wel iets toe, door de creatie van aandelen verbonden aan de 
inbreng in natura van het gebouw Koolstraat 35 en de uitkering van het keuzedividend eind 2014.  
 
Het nettoresultaat per aandeel van 3,65 € wordt beïnvloed door het effect van de positieve variaties 
in de reële waarde van de gebouwen (+11,8 miljoen €) en de variaties van de financiële activa en 
verplichtingen (+1,9 miljoen €). 
 

                                                           
6
 Audit van de rekeningen: de kwartaalrekeningen op 30 september worden onderworpen aan een beperkt nazicht in het 

kader van de toekenning van een voorschot op dividend. 
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Financiële structuur en indekkingsbeleid 

In het kader van haar globaal financieringsprogramma heeft Befimmo haar financieringsvermogen 
met bilaterale lijnen uitgebreid voor een totaalbedrag van 95 miljoen € voor 5 jaar. 
 
Bij gelijke perimeter heeft de Vennootschap geen aanvullende financieringen nodig vóór het einde 
van het derde kwartaal van het boekjaar 2016. 
 
In het kader van haar indekkingsbeleid herstructureerde Befimmo diverse IRS in de loop van het 
kwartaal, om zo haar indekking voor de jaren 2021 tot 2025 te kunnen versterken. 
 
Op 30 september 2015 heeft de financiële structuur van Befimmo volgende kenmerken:  

 bevestigde financieringen voor een totaalbedrag van 1.432,8 miljoen €, dat voor 
1.095,6 miljoen € werd benut. Het volume ongebruikte lijnen wordt bepaald op basis van 
liquiditeitscriteria die de Vennootschap vastlegt. Ze houdt hierbij rekening met de 
vervaldagen van de financieringen (onder andere van een obligatielening voor een bedrag 
van 110 miljoen € die eind december 2015 vervalt) en de verbintenissen voor 
renovatie/aankoop in de komende jaren;  

 een schuldratio van 49,41%7 (tegenover 47,48% op 31 december 2014); 

 een LTV-ratio van 46,06%8 (vergeleken met 45,21% op 31 december 2014); 

 een gemiddelde gewogen duur van de schuld van 3,85 jaar; 

 schulden met vaste rentevoeten (IRS inbegrepen) voor 50,2% van de totale schuld; 

 een gemiddelde financieringskost (marge en indekkingskosten inbegrepen) van 2,82% over 
de laatste 12 maanden.  

 
 

3. Befimmo-aandeel 

  30.09.2015 30.06.2015 31.12.2014 

Slotkoers (in €) 54,89 54,85 60,21 

Intrinsieke waarde (in € per aandeel) 56,79 55,61 54,00 

Premie/disagio ten opzichte van de intrinsieke waarde -3,34% -1,36% 11,50% 

Return op koers(a)  -0,97% 4,56% 26,47% 
(a) 

Over een periode van 12 maanden eindigend op de afsluiting van de periode, rekening houdend met de herinvestering  
     van het brutodividend en met de deelname aan het keuzedividend. 

  
 
 

  

                                                           
7
 De schuldratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014. 

8
 Loan-to-value (“LTV”): [(nominale financiële schulden – kasstroom)/reële waarde van de portefeuille].  
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4. Prognose en kalender van het dividend voor het 
boekjaar 2015 

Als alles voor het overige gelijk blijft, zou de EPRA earnings over het boekjaar 2015 hoger moeten liggen 
dan het vooruitzicht dat in het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 werd gepubliceerd, vooral als gevolg 
van de herstructurering van bepaalde indekkingsproducten. De Raad van Bestuur bevestigt zodoende 
het vooropgestelde dividend van 3,45 € (bruto) per aandeel voor het lopende boekjaar. 
 
Na drie kwartalen van het boekjaar bevestigt de Vennootschap de uitkering van een voorschot op 
dividend over het boekjaar 2015 van 2,59 € bruto per aandeel. Dit zal betaalbaar zijn vanaf 
18 december in contanten en, desgevallend, in aandelen9.  
 
In april 2016 zal op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voor de 
goedkeuring van de rekeningen over het boekjaar 2015 het voorstel ingeschreven worden om, in 
voorkomend geval, de toekenning van een dividendsaldo uit te vaardigen (momenteel geraamd op 
0,86 € bruto per aandeel) voor het boekjaar 2015. 
 
Update van de kalender van het dividend die eerder in het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 
gepubliceerd werd:  

 

Afknippen van de coupon (Ex-date) Donderdag 26 november 2015 

Registratiedatum (Record date) Vrijdag 27 november 2015 

Betaling van het voorschot op dividend in contanten en, 

desgevallend, in aandelen9 
Vanaf vrijdag 18 december 2015 

Notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels Vrijdag 18 december 2015 

Betaling van het dividendsaldo over het boekjaar 2015 Vanaf vrijdag 6 mei 2016 

 
  

                                                           
9  

Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.  
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Befimmo beloond voor haar jaarlijks financieel verslag 2014 
 

Befimmo kreeg een Gold Award Financial Reporting en Gold Award Sustainability Reporting voor 
haar Jaarlijks Financieel Verslag 2014. 

 
Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt door de EPRA, de Europese vereniging van beursgenoteerde 

vastgoedmaatschappijen. Het Jaarlijks Financieel Verslag van Befimmo werd geselecteerd uit een 
100-tal jaarverslagen van Europese beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.  

 
Befimmo krijgt voor de derde keer de GRESB GREEN STAR 

 
Bovendien heeft Befimmo op het gebied van niet-financiële informatie een uitstekende score van 

83/100 gekregen op de 2015 GRESB-evaluatie (Global Real Estate Sustainability Benchmark) en 
mocht zo voor de derde keer de “Green Star” medaille in ontvangst nemen. 

 

 
 

*** 
 
 

Befimmo is een GVV en professionele eigenaar van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die gelegen zijn in 
Brussel, in de andere Belgische steden en in het Groothertogdom Luxemburg. 

 
Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoorgebouwen, voor een totale oppervlakte van meer 

dan 950.000 m². De reële waarde van haar portefeuille werd op 30 september 2015 op 2.378,0 miljoen € 
geraamd. 

 
De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen die 

waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  
 

Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels en sinds maart 2009 opgenomen in de 
BEL 20. De Vennootschap hanteert een strategie die gericht is op de optimalisering van haar resultaten op de 

lange termijn.  
 

In haar strategische denkoefeningen houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame 
ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijke 

verantwoordelijkheid altijd centraal.  
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