
Interview

‘In Brussel is Befimmo een 
grote vis in het kleine aquarium 

van de toplocaties’

Zeg niet: Befimmo is een specialist in kan-
toren. Maar zeg: Befimmo is een voorloper 
in de ideale werkruimte van nu en voor de 
toekomst. Met liefst 900.000 vierkante 
meter en een beurswaarde van 1,3 miljard 
euro is Befimmo een van de grootste Bel-
gische gVV’s (Gereglementeerde Vastgoed 
Vennootschap). Voor 100 % gelegen op top-
liggingen in Brussel, Belgische steden en 
Luxemburg. De kantorenmarkt heeft een 
wat saai imago en is niet geliefd bij kleine 
beleggers, maar de sector is aan een zeer 
ingrijpende transformatie bezig door uit-
eenlopende evoluties: de digitalisering, 
het klimaat, de mobiliteit en het nieuwe 
(samen)werken. Het is geen toeval dat 
Befimmo nu ongeveer 200.000 vierkante 
meter, bijna een kwart van zijn patrimoni-
um, zeer ingrijpend aan het herontwikke-
len is. Befimmo maakt een grote sprong in 
de toekomst. ‘Iets wat sommige beleggers 
nog niet volledig zien,’ vindt ceo Benoît De 
Blieck, waarmee hij verwijst naar de dis-
count waarmee Befimmo noteert.

VFB Wat onderscheidt Befimmo van andere 
vastgoedbedrijven?
De Blieck Wij zijn een echte vastgoedspe-
cialist. Dat klink misschien evident, maar 
dat is het niet. Vele gVV’s hebben een eer-
der financieel profiel. De gVV’s voor rust-

huizen bijvoorbeeld. Zij verhuren op zeer 
lange termijn, daar is de restwaarde nau-
welijks van belang. Zelfs het grote onder-
houd wordt vaak niet door de gVV gedaan.

Bij ons zit de waarde meer in het patri-
monium. De huidige cash flow of de huidi-
ge huurder vertelt maar een klein deeltje 
van ons verhaal. De restwaarde van ons 
vastgoed is zeer belangrijk. Onze gebou-
wen en de locaties moeten intrinsiek zo 
sterk zijn dat ze altijd in trek blijven. Het 
mag nooit een probleem zijn als een ver-
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huurder vertrekt. Dat zie je nu ook met de 
sites die we herontwikkelen. Het grootste 
deel is al verhuurd lang voor de ruimtes 
klaar zijn voor gebruik. Daarom lopen wij 
nu voorop in de transformatie naar het mo-
derne werken. De beslissing om ons met 
Befimmo volop te richten op smart ways of 
working is een van de belangrijkste beslis-
singen die we ooit genomen hebben. De 
overname van Silversquare, een specialist 
in het aanbieden van co-working ruimtes, 
past daarin.

caroline kerremans Silversquare speelt 
in op het nieuwe werken, waarbij de men-
sen hun werkplek op een zeer flexibele ma-
nier gebruiken, soms in de ene vestiging 
werken en dan weer in een andere. Men 
kan er zelfs een abonnement nemen voor 
het gebruik van een stoel en alle services 
gebruiken (printers, koffie, enz.) Als een 
consultancy bedrijf dicht bij zijn klanten 
wil zijn, kan Silversquare snel regionaal 
geschikte werkruimte ter beschikking 
stellen. Via Silversquare willen we een re-
gionaal netwerk van onderling verbonden 
werkruimtes uitbouwen in steden zoals 
Antwerpen, Mechelen en Gent.
VFB Een van de opvallende kenmerken van 
Befimmo is nochtans dat u een aantal zeer 
grote huurders uit de openbare sector hebt 
voor grote sites. De meeste daarvan zijn 
overheden of daarmee verbonden instellin-
gen op Vlaams, Belgisch of Europees niveau. 
Die zijn goed voor zowat 70 % van uw huurin-
komsten. Maar met Silversquare gaat u de 
richting uit van kleine oppervlaktes?
De Blieck Die grote huurders zorgen voor 
een grote massa en stabiliteit. Dat gaan 
we niet afbouwen. Daarnaast hebben we 
ook grote huurders uit de privésector zo-
als BnP Paribas Fortis, Deloitte, Beobank, 
KPmg Luxemburg … Het grote verschil 
is dat die grote huurders weinig contact 
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de Silversquare. Ze vroegen zich soms af 
wie eigenlijk de innovatiespecialist was. 
Dat was voor ons een goede aanwijzing dat 
we ook met Befimmo al de omslag naar het 
nieuwe werken gemaakt hebben. Wij zijn 
dan wel specialisten in grote gebouwen op 
toplocaties in steden, maar ook die wor-
den meer flexibel en met alle moderne en 
digitale mogelijkheden ingevuld.
VFB Belgen beleggen graag en veel in vast-
goed. Op de beurs mikken ze vooral op lo-
gistiek en rusthuizen. Maar ze twijfelen aan 
kantoorvastgoed. De pendelaars staan in de 
file, thuiswerken wordt gestimuleerd. En be-
drijven zijn blij als ze daardoor minder vier-
kante meters moeten huren?
De Blieck U zegt het goed: bedrijven gaan 
niet meer ruimte huren dan nodig. Maar ze 
willen vooral dat de medewerkers optimaal 
kunnen (samen)werken. Het is daarop dat 
wij ons aanbod afstemmen. En dat kunnen 
wij door de intrinsieke waarde van onze por-
tefeuille. Thuiswerken is een aanvulling, 
maar het werkt niet beter. Mensen zullen 
nooit allemaal thuiswerken, laat staan tege-
lijk. En als ze naar kantoor komen, willen ze 
daar vlot geraken. Geen probleem met onze 
liggingen. Daarvan is 700.000 vierkante 
meter in en rond Brussel centrum, alle-
maal op topliggingen met perfecte bereik-
baarheid via stations en openbaar vervoer. 
Dat is iets heel anders dan het gemiddelde 
kantoor in Brussel. Dat is een markt van on-
geveer 13 miljoen vierkante meter die inder-
daad globaal niet zal groeien.
VFB De kantorenmarkt als geheel zal niet 
groeien, maar Befimmo wel?
De Blieck In de niche waar wij werken, 
de beste liggingen en kwaliteitsgebou-
wen, stijgt de vraag wel. Wij werken al 25 
jaar om werkruimtes aan te bieden die 
goed in de markt liggen. Onze portefeuil-
le zo houden, is de kern van ons metier. 
Daarin ligt onze meerwaarde. Onze stiel is 

hebben met andere huurders, terwijl dat 
bij co-working bijna standaard is. Maar 
in sommige gebouwen zullen we beiden 
combineren. Die combinatie gebeurt 
zelfs op vraag van deze partijen, het is een 
kwestie van flexibiliteit.
kerremans Bij Silversquare kan je inder-
daad ook terecht voor minder dan 200 vier-
kante meter en is het met verschuivende 
noden mogelijk om ruimte te creëren voor 
een persoon extra. Bij Befimmo begint het 
vanaf 400 vierkante meter. Maar in het 
nieuwe Befimmo kunnen we beide types 
bedienen. We willen een onestopshop zijn 
voor de werkruimtes van onze klanten. Wij 
bezorgen ze de werkruimtes die ze nodig 
hebben in heel België en Luxemburg. Orga-
nisaties evolueren en moeten zich flexibel 
opstellen tegenover hun klanten. Wij zor-
gen ervoor dat ze dat kunnen waarmaken 
met werkruimtes op maat.
VFB Samen met Silversquare kan u dat be-
ter?

kerremans Wij zochten een specialist in 
co-working en Silversquare zocht een gro-
te vastgoedpartner. Het klikte meteen aan 
beide kanten. ‘Met Befimmo zaten direct 
de juiste mensen met ons aan tafel,’ vertel-
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“Hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico en 
omgekeerd. We willen laag risico blijven, maar het 

rendement mag wat hoger. We willen meer ontwikkelen 
en waarde scheppen.”
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“Ons ZIN-project moet 
meehelpen om de 
Noordwijk op te waarderen 
tot een aantrekkelijke en 
leefbare plaats in Brussel.”

Van twee WTC-torens naar het ZIN-project in Brussel-NoordVan twee WTC-torens naar het ZIN-project in Brussel-Noord

1974
281.134 ton

2023
341.183 ton

2020 (na de a�raak)
193.000 ton

95% van de materialen wordt behouden, hergebruikt of gerecycleerd.

6



Interview

voor een groot deel erover waken dat ons 
patrimonium aantrekkelijk blijft, ook in 
de verre toekomst. Soms moeten we daar-
voor gebouwen verkopen, soms kopen of 
herontwikkelen. In functie daarvan omar-
men wij nu het nieuwe werken en passen 
we ons aan.
VFB Wat betekent dat voor de aandeelhou-
der en belegger in Befimmo?
De Blieck Dat hij zeker mag zijn dat wij 
voldoende huur zullen ontvangen om het 
dividend minstens op peil te houden. Op 
korte en op de lange termijn. Wij doen dat 
als specialist in de kantorenmarkt. Dat is 
een duidelijke propositie voor de aandeel-
houder. Het is verder aan hem om zijn por-

tefeuille te diversifiëren. Wij geloven dat 
onze huurinkomsten zeker op peil zullen 
blijven of zullen groeien omdat ons aanbod 
tegemoetkomt aan de wensen van het he-
dendaagse werken.
VFB Befimmo noteert vandaag met een flin-
ke korting, zo’n 15 % op de intrinsieke waar-
de. Dat is een teken dat de beleggers het niet 
begrijpen?

De Blieck Ik ben ervan overtuigd dat dit 
een opportuniteit is voor beleggers. Maar ik 
denk dat deze discount ook met iets anders 
te maken heeft. We zijn nu ruim 200.000 
vierkante meter aan het herontwikkelen. 
Dat betekent dat we op dat deel tijdelijk 
geen huurinkomsten hebben. Vanaf 2023 
–2024 zullen de grote herontwikkelingen 
gedaan zijn en terug inkomsten genereren, 
terwijl we nu ook veel moeten investeren. 
Sommigen beleggers denken misschien 
dat wij een kapitaalverhoging nodig heb-

ben. Maar voor de 
financiering van de 
huidige pipeline heb-
ben we voldoende 
middelen.
VFB U kan wel extra 
aandelen creëren?
k e r r e m a n s  W e 
hebben ondertussen 
10 % extra aandelen 
kunnen creëren. Tij-
dens de laatste aan-
deelhoudersverga-
dering hebben onze 
aandeelhouders de 
fusie door overne-
ming van een filiaal 
in ruil voor aandelen 
unaniem goedge-

keurd. Deze aandelen houden we intern 
aan. We zullen ze alleen gebruiken voor 
het financieren van nieuwe investeringen 
als de investering de winst per aandeel 
verhoogt. We gaan het niet gebruiken om 
de bestaande herontwikkelingen te hel-
pen herfinancieren. Ons financieel plaatje 
klopt.
VFB U heeft ook onlangs het Pavilion-ge-
bouw verkocht?
De Blieck Ja. Het is een goed moment om 
dat te doen. De rente is en blijft extreem 
laag. Iedereen is op zoek naar veilige in-
vesteringen met een behoorlijk rende-
ment. Het Pavilion-gebouw is een goed 
gelegen en goed verhuurd gebouw, maar 
voor ons naderde het einde van de huur-
overeenkomst en we zijn ervan overtuigd 
dat we het op het toppunt in de cyclus 
hebben kunnen verkopen. Er zijn nog 
andere gelijkaardige mogelijkheden in 
onze portefeuille, gebouwen waarin we 
gewerkt hebben en de bezettingsgraad 
hebben verhoogd. Bijvoorbeeld de Blue 
Tower (de grote kantoortoren aan de 
Brusselse Louisalaan, red). We hebben 
die gekocht in 2012. Er waren technische 
problemen, de esthetiek zat niet goed en 
er was een leegstand van 20 %. We hebben 
hard gewerkt en alles opgelost. De huur-
prijzen zijn nu hoger en het gebouw heeft 

“Silversquare vroeg 
zich tijdens de 

overnamegesprekken 
soms af wie eigenlijk de 
innovatiespecialist was, 

zij of wij?”
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3,62 jaar

Overheid
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Grootste 5
privé sector

0

Looptijd huurcontracten tot eerste vervaldagLooptijd huurcontracten tot eerste vervaldag

gemiddelde
excl. WTC 2

7,75 jaar

De twee grote projecten van Befimmo – Quatuor en ZIN – in de Noordwijk van Brussel: 
vlak bij het Noordstation en niet ver v an het historische stadscentrum.

Grootste huurders   (% van huidige huurinkomsten)Grootste huurders   (% van huidige huurinkomsten)

Overheid 
61 %

Andere
23 %

Top 5    privé sector 16 %

5 %

6 %

3 %

2 %
1 %

BNP Paribas

Deloitte

Beobank

Docler Holding
KPMG Luxemburg
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Interview

een hogere bezettingsgraad. Dat bedoel ik 
met onze meerwaarde. Die kunnen we nu 
in klinkende munt omzetten.
VFB Het is ook daardoor dat u kan garande-
ren dat het dividend in de overgangsperiode 
minstens op peil zal blijven?
De Blieck Ja, die meerwaarden zullen 
ons resultaat voldoende opkrikken. En 
we nemen helemaal geen risico door iets 
meer uit te keren. Onze schuldpositie zal 
niet veel boven de 50 % uitkomen (eind 
eerste kwartaal: 41,82 %). Tegelijk zullen 
we meer ontwikkelen dan vroeger. Ons 
rendement ligt nu rond de 6 % op onze 
hele portefeuille. Wanneer we projecten 
aankopen willen we investeren in kwali-
tatieve, goed gelegen gebouwen waar we 
zelf waarde in kunnen scheppen dankzij 
de knowhow van ons team. We zouden 
dus kunnen kopen aan hogere rendemen-

ten dan wat er vandaag op de markt be-
taald wordt voor lange termijn verhuurde 
(prime) gebouwen.
VFB Naar welk niveau zou u kunnen gaan? 
Is 8 % mogelijk?
De Blieck Neen, dat is wel een beetje gul-
zig. Je mag niet uit het oog verliezen dat 
er een relatie is tussen het risico en het 
rendement. Hoe hoger het rendement, 
hoe hoger het risico en omgekeerd. We 
willen laag risico blijven, maar het ren-
dement mag wat hoger. Een aantal jaar 
geleden hebben we het gebouw naast de 
passagiersterminal van de luchthaven 
van Zaventem gekocht met dus ook direc-
te aansluiting op de treinverbinding. De 
ontwikkeling is door een andere groep ge-
daan. Dat deel van het rendement hebben 
we dus niet. Maar in de toekomst zullen 
we dat dus meer doen.

VFB Is Befimmo in het geval van dat ge-
bouw in Zaventem-luchthaven dan wel een 
financiële speler in plaats van een vastgoed-
specialist?
De Blieck Neen, want de restwaarde van dat 
gebouw blijft heel belangrijk. Door de plaats 
en de kwaliteit van het gebouw zou het geen 
probleem mogen zijn mocht de huurder, De-
loitte, daar vertrekken. Die kwaliteit is er ook 
voor onze WtC-torens in Brussel Noord, die 
nu in herontwikkeling zijn.
kerremans Het Zin-project (twee 
WtC-torens in Brussel Noord) is het groot-
ste project. Het gaat in totaal over 110.000 
vierkante meter. De huurovereenkomst 
eindigde op 31 december 2018 (Belgische 
overheid, red.) en nog geen drie maan-
den later is al 70.000 vierkante meter (het 
onderdeel kantoren van het project) ver-
huurd (aan de Vlaamse overheid, red.) Dat 
is dus drie jaar voor het in gebruik zal geno-
men worden.

Dat was natuurlijk nooit mogelijk ge-
weest als de herontwikkeling niet volgens 
de standaard voor de toekomst gepland 
was. De twee torens die apart stonden, 
worden verbonden door er een toren tus-
sen te schuiven. Daarin zullen 14 kantoor-
niveaus komen van 5 meter vrije hoogte, 
wat een groot ruimte effect creëert. Het zal 
bijna energieneutraal zijn, er komen 240 
hotelkamers en 127 woonappartementen. 
En het wordt een slim gebouw, met nieu-
we beheermogelijkheden. En dat allemaal 
vlak bij het station en het stadscentrum. 
Het moet meehelpen om de Noordwijk 
op te waarderen tot een aantrekkelijke en 
leefbare plaats in Brussel (zie ook tekenin-
gen en foto’s pagina 6).

Ook het Quatuor-project (60.000 m2 in 
Brussel centrum, red.), dat nu in volle op-
bouw is, was al voor de start van de bouw 
voor een derde verhuurd aan Beobank. Dat 
is eigenlijk toch sterk en het bewijst twee 
zaken: dat onze portefeuille intrinsiek zeer 
sterk is en dat onze herontwikkelingen 
goed gesmaakt worden.

240 hotelkamers

360° uitzicht op dakterras

Binnentuin

Winkels

127 appartementen

Sport en co-working

72.500 m2 kantoren

ZIN-project. Het mengen van verschillende functies (wonen, winkelen, kantoor, 
sport, hotel …) moet de buurt Brussel-Noord ten goede komen.

“Parijs is drie tot vier 
keer duurder en zelfs 
Amsterdam is 50 tot 

100 % duurder. In België 
zijn de prijzen van 

kantoorvastgoed veel 
lager, maar ook veel 

minder cyclisch.”
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VFB Het ZIN-project zou Befimmo een ren-
dement bieden van 4,5 %. Quatuor meer dan 
5,3 %. Het Paradis-project (35.000 m2) in 
Luik is het enige waar u meer dan 6 % ver-
wacht. Maar globaal kan u zo voor Befimmo 
niet boven de 6 % komen?
De Blieck Let op, wij zijn altijd heel voor-
zichtig met onze inschattingen. We zou-
den dus beter moeten kunnen doen met 
de rendementen op de gebouwen die nog 
niet 100 % voorverhuurd zijn. Bovendien 
is het zo dat deze projecten vandaag op 
de markt aan een veel lager rendement 
gewaardeerd zullen worden. Wij kunnen 
bijvoorbeeld het Quatuor-project bouwen 
voor 150 miljoen euro maar een investeer-
der is vandaag bereid er meer voor te be-
talen. Zijn rendement zal dus lager liggen, 
terwijl wij een meerwaarde zouden reali-
seren.
VFB U sprak over een slim gebouw. Men 
heeft het ook over slimme steden. Kan u daar 
voorbeelden van geven?
kerremans Ja, er kan bijvoorbeeld ge-
monitord worden welke lokalen gebruikt 
zijn en welke niet. De schoonmaakploeg 
krijgt het gebruik in een heatmap te zien, 

xxx“Sommigen beleggers 
denken misschien dat wij 

een kapitaalverhoging 
nodig hebben. Maar 

voor de financiering van 
de huidige “pipeline” 

hebben we de voldoende 
middelen.”

Befimmo geografisch

BrusselPercentages op basis van
waarde 31 december 2018

Kantoorgebouwen
Silversquare coworking ruimte

Brussel

68,9 %
Brussel

68,9 %
van de gebouwen
van Befimmo zijn
gelegen in Brussel

60,5 %
in het

Central Business
District

17,9 %
Vlaanderen

8,6 %
Wallonië

4,6 %
Luxemburg

1,0
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0,8

1,2

1,6

0,6

0,4

0,2

Q2 13
Q4 13

Q2 14
Q4 14

Q2 15
Q4 15

Q2 16
Q4 16

Q2 17
Q4 17

Q2 18
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Leegstand Brussels kantoren (per categorie)Leegstand Brussels kantoren (per categorie)

Categorie A Categorie B Categorie C

Leegstand % (rechts)
13 %

12 %

11 %

10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

De�nitie van de categorieën: 
A Nieuw gebouw of na zeer grondige renovatie dat aan de 

nieuwste standaarden voldoet op alle factoren (omgeving, 
milieu, techniek, ruimte, e�ciëntie …)
Meestal minder dan 5 jaar oud.  

B Gebouw met goede technische- en omgevingsscores en 
e�ciënte vloerruimte.  

C Rest van de kantoren van lagere kwaliteit, meestal in een 
gebouw van meer dan 15 jaar oud.  

Vandaag is er bijna geen leegstand in A-gebouwen en de vraag 
is groot. Daarom komt de timing van de grote ontwikkeling-
sprojecten van Be�mmo  op het goede moment. De diverse 
goed gelegen projecten in het CBD (Central  Business district) 
van Brussel kunnen al enkele jaren voor oplevering verhuurd 
worden aangezien de vraag groot is en de projecten 
beantwoorden aan de verwachtingen van de huurders. De 
andere gebouwen in de portefeuille van Be�mmo zijn vaak op 
lange termijn verhuurd en zijn verspreid over de verschillende 
categorieën. De strategie is om kwalitatieve gebouwen aan te 
bieden. Als er een huurovereenkomst eindigt brengt Be�mmo 
de gebouwen terug op het A-niveau.
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zodat ze geen tijd en producten nutteloos 
hoeven te besteden. Ook parkeerplaatsen 
worden beter beheerd, zodat niet gebruik-
te plaatsten aangeboden kunnen worden 
aan derden of in het weekend aan bewo-
ners. Ook verlichting, verluchting en ver-
warming functioneert slim in functie van 
het gebruik. Dat is in het voordeel van de 

huurder, maar ook voor ons, want ons on-
derhoud kan efficiënter.
VFB Zo’n 70 % van uw portefeuille ligt op 
topliggingen in Brussel en elders in België en 
Luxemburg. Maar de prijzen voor het vast-
goed in Brussel liggen laag als je vergelijkt 
met Parijs om niet te spreken over Londen 
of Hong Kong. Hoe komt dat?

De Blieck Parijs is drie tot vier keer duur-
der en zelfs Amsterdam is 50 tot 100 % 
duurder. Dat heeft onder meer te maken 
met de kleinere afstanden in België. Maar 
ook met de activiteiten. In Londen, maar 
ook in Amsterdam zijn er veel banken of 
financiële spelers actief, terwijl er in Brus-
sel vooral veel overheidsdiensten zijn, ook 

(in duidend euro) Gerealiseerd 2018 2019 E 2020 E 2021 E
Huurinkomsten 144.067 137.831 138.306 141.802
Met verhuur verbonden kosten -501 -565 -661 -667
Nettohuurresultaat 143.566 137.267 137.645 141.135
Nettovastgoedkosten -13.588 -13.674 -15.861 -15.647
Operationeel vastgoedresultaat 129.978 123.592 121.784 125.488
Algemene kosten van de Vennootschap -14.282 -14.949 -15.840 -16.162
Andere operationele opbrengsten en kosten (zonder goodwill impairment) -447 -531 -3.051 -3.184
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille 115.249 108.113 102.894 106.142
Financieel resultaat (zonder de variatie van de reële waarde  
van de �nanciële activa en verplichtingen en close-out costs) -20.545 -22.609 -21.885 -24.213
Belastingen -566 -1.031 -1.143 -1.340
Winst 94.139 84.473 79.866 80.589
Winst per aandeel (EPRA*) 3,68 3,36 3,12 3,15
Brutodividend 3,45 3,45 3,45 3,45

E = Vooruitzichten op basis van de huidige huurcontracten (dus nieuwe -ontwikkelingen enkel inbegrepen als ze voorverhuurd zijn.) 
* EPRA: volgens de regels van de Europese vereniging van publieke vastgoedvennootschappen  (European Public Real Estate Association)

Be�mmo: resultaten 2018 en vooruitzichten tot 2022

 Huur- Ligging Aanvang Voltooiing Type Breeam- Gerealiseerd Gerealiseerd Totale
 opper-  van de   certi�catie de investe- totaal investe-
 vlakte  werken    ringen investering ring
       in 2018 31/12/2018 in
       in miljoen euro miljoen euro
Lopende projecten       21,4
Brederode 7.000 m2 Brussel CBD Q1 2018 Q1 2020 Renovatie Excellent 3,4 4 20
Corner  Centrum
Eupen - 7.200 m2 Eupen, Fase 2: Fase 2: Renovatie  3,8 4 20
Rathausplatz  Wallonië Q4 2018 Q4 2019 en bouw
Quatuor 60.000 m2 Brussel CBD, 2018 2020 Bouw Excellent/ 14,3 22 157
  Noord    Outstanding
Lopende projecten aan te gaan      12,6
Paradis 35.000 m2 Luik, 2019 2021 Bouw Excellent 0,8 4 821
Express  Wallonië
ZIN 110.000 m2 Brussel CDB, 2020 2023 A�raak Excellent 10,6 15 3752
  Noord   en bouw
WTC 4 53.000 m2 Brussel CDB, Implement- In functie Implemen- Outstanding 1,3 19 140
  Noord tatie van de van de com- tatie van de
   vergunning mercialisatie vergunning
Andere werken (coworking inbegrepen)      16,8
Totaal       50,8

1. De “all-in” kostprijs van het project (inclusief andere factoren dan kantoren).
2. Dit getal houdt rekening met de voorverhuring van de 70.000 m. kantoren van het ZIN-project aan de Vlaamse Overheid,  gecommuniceerd op 
 12 maart 2019. Deze informatie werd dus niet opgenomen in het persbericht omtrent  de jaarresultaten 2018 gepubliceerd op 14 februari 2019.

In de loop van het boekjaar 2018 investeerde Be�mmo 50,8 miljoen euro in haar portefeuille Overzicht boekjaar 2018
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verbonden met Europa. Dat 
geeft een andere markt. Daar-
door zijn de prijzen in Brussel 
lager, maar vooral ook minder 
cyclisch. Elders schommelen 
de prijzen veel meer met de 
conjunctuur.
VFB U beschikt nu over een 100-
tal gebouwen met 900.000 m2. 
Wat betekent dat tegenover de 
markt? Wie is uw grootste con-
current?
De Blieck Dat is niet te zeggen. In theorie 
is iedereen concurrent. In Brussel zijn we 
wel een grote vis in het kleine aquarium 
van de toplocaties. De totale markt is na-
tuurlijk veel groter, maar in ons segment, 
topliggingen voor grote huurders zoals 

overheden, is Befimmo een grote speler. 
De leegstand voor kantoren in Brussel is 
met zo’n 8 % niet groot, maar bij ons is dat 
zelfs geen 5 %. En eigenlijk gaat dat niet 
over leegstand, maar de tijd die er is bij de 
rotatie van huurders.

VFB Waar wil u staan met Befimmo in 2029?
De Blieck Wij zullen dan groter zijn dan 
vandaag. En Silversquare zal enorm ge-
groeid zijn. We zullen werken als een 
onestopshop voor onze klanten in België 
en Luxemburg met moderne werkruimtes 
in een heel netwerk van toplocaties en re-
gionale afdelingen. We zullen alle moder-
ne mogelijkheden en services gebruiken 
in slimme gebouwen en slimme steden. 
Enfin, ik denk dat we niet zullen moeten 
wachten tot 2029, dat zal al vroeger zo zijn. 
En we zullen de ambitie hebben om nog 
steeds ons dividend elk jaar minstens te 
handhaven of zelfs te verhogen (lacht).

Interview

Jan Reyns
Hoofdredacteur 
Gids voor de Beste Belegger

interVieW juni 2019Bouwplaats van het enorme Quatuor project. 60.000 m2 vlakbij 
het historische stadscentrum van Brussel.

“In de niche waar 
wij werken, de 

beste liggingen en 
kwaliteitsgebouwen, 

stijgt de vraag naar 
kantoorruimte. Daar 

werken we al 25 jaar voor.”

Beurskoers (8/6/2019) 50,2 euro
Intrinsieke waarde 1.510 miljoen ero
Intrinsieke waarde per aandeel  59,06 euro
Korting beurskoers op intrinsieke waarde 15 %
Reële waarde vastgoedportefeuille  2.740 miljoen euro
Schuldgraad (versus waarde vastgoed) 44,78 %
Financieringskost  1,99 %
Gewogen gemiddelde looptijd schulden  4,63 %
Lopende rendement verhuring 5,46 %
Bezettingsgraad 95,20 %
Gewogen gem. duur huur tot einde contracten 7,75 jaar
Rendement opp eigen vermogen  8,97 %
Dividdend per aandeel (stabiel ) 3,45 euro
Verwacht bruto dividendrendement  (koers 50,2) 6,87 %
Verwacht resultaat per aandeel 2019 3,36 euro
Verwachte pay-out over 2019 102,67 %
Aantal aandelen  22,58 miljoen

Sleutelcijfers Be�mmo (31/3/2019)
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