
BEGRIPPENLIJST VAN DE EPRA BEST PRACTICES RECOMMENDATIONS 

 EPRA-indicatoren Definitie EPRA1 Nut1 

(1) EPRA earnings Resultaat van de operationele 
activiteiten. 

Een kernindicator van de onderliggende 
operationele resultaten van een 
vennootschap en een aanwijzing van de 
mate waarin de resultaten de betaling van 
de dividenden kunnen dragen. 

(2) EPRA NAV De aangepaste intrinsieke waarde om 
rekening te houden met de 
vastgoedbeleggingen en de andere 
investeringen aan reële waarde2 en om 
bepaalde elementen uit te sluiten die 
niet verondersteld worden in 
opgenomen te zijn in een lange termijn 
vastgoedinvesteringsmodel. 

Past de intrinsieke IFRS waarde aan om 
aan de belanghebbenden de meest 
pertinente informatie te geven omtrent 
de reële waarde van de activa en passiva 
van een vastgoedinvesterings-
vennootschap met een lange termijn 
strategie.  

(3) EPRA NNNAV De aangepaste EPRA NAV om rekening te 
houden met de reële waarden van (i) de 
financiële instrumenten, (ii) de schulden 
en (iii) de uitgestelde belastingen. 

Past de EPRA NAV aan om aan de 
belanghebbenden de meest pertinente 
informatie te geven omtrent de huidige 
reële waarde van alle activa en passiva 
van een vastgoedvennootschap. 

(4) (i) EPRA  
Net Initial Yield 
(NIY) 

Geannualiseerde brutohuurinkomsten3 

gebaseerd op de jaarlijkse lopende huur 
op afsluitingsdatum, verminderd met de 
niet te recupereren vastgoedkosten, 
gedeeld door de reële waarde2 van de 
portefeuille vermeerderd met de 
(geschatte) transactiekosten (=waarde 
akte in de handen). 

Een vergelijkbare indicator voor de 
waardering van de portefeuille. 
 
Deze indicator zou de investeerders 
moeten helpen om te oordelen in welke 
mate de waardering van portefeuille X te 
vergelijken valt met de waardering van 
portefeuille Y. 

(5) (ii) EPRA  
Topped-up NIY 

De aangepaste EPRA NIY om rekening te 
houden met de vervaldag van huurvrije 
periodes (of andere huurkortingen). 

(6) EPRA  
Vacancy Rate 

Geraamde huurwaarde (ERV) van de 
leegstaande oppervlaktes, gedeeld door 
de geraamde huurwaarde van de 
volledige portefeuille. 

Een "pure" indicator van de leegstaande 
oppervlaktes van de vastgoedbeleggingen, 
gebaseerd op de ERV. 

(7) EPRA cost ratio Administratieve en operationele kosten 
(exclusief/inclusief directe 
leegstandskosten), gedeeld door de 
bruto huurinkomsten. 

Een kernindicator die de veranderingen in 
de operationele kosten van een 
vennootschap zinvol kan berekenen. 

(8) EPRA                            
Like-for-Like 

De netto groei van de huur, bij gelijke 
perimeter, vergelijkt de groei van de 
netto huurinkomsten van de portefeuille, 
die continu in uitbating en niet in 
ontwikkeling was, gedurende de twee 
volledige vorige periodes zoals 
beschreven. 

  

                                                           
1  Bron: EPRA Best Practices (www.epra.com). De definities zijn geschreven in het Engels; de vertaling naar het Nederlands 

is een niet-officiële versie. In geval van tegenstrijdigheid zal de Engelse versie voorrang hebben. 
2  Conform de GVV-wetgeving worden de gebouwen van Befimmo geboekt aan de reële waarde. 
3  Voor Befimmo komen de geannualiseerde bruto huurinkomsten overeen met de jaarlijkse lopende huur op de 

afsluitingsdatum vermeerderd met de toekomstige huurinkomsten op ondertekende contracten, zoals herzien door de 
vastgoedexperts. 

http://www.epra.com/


 


