
Wereldhave Belgium: lichte beterschap in bezettingsgraad shoppingcentra
We hebben dit jaar al veel aandacht be-
steed aan Wereldhave Belgium en waren 
niet van plan om over de cijfers over het 
derde kwartaal te berichten, maar een on-
genuanceerd bericht in de pers verplicht 
ons om in de pen te kruipen. 

Het is een feit dat de marktomstandig-
heden niet gunstig zijn voor bezitters van 
winkelvastgoed en dat de winkels op min-
der goede locaties daar onder lijden. Bij 
Wereldhave Belgium uit zich dat door de 
lage bezettingsgraad in Genk Shopping 1 
van 83,2 % en in Ring Kortrijk Shopping van 
89 % (situatie eind juni 2017). We voegen 
eraan toe dat de bezettingsgraad van beide 
centra al laag was toen Wereldhave Belgi-
um ze verwierf, maar geleidelijk verbetert 
die bezetting. Zo kon de groep in het derde 
kwartaal in Genk 3 nieuwe huurders bin-
nenhalen (Histoire d’Or, Celio en Dampsto-
re), in Kortrijk waren dat er 2 (River Woods 
en Produstore). 

Dat het Wereldhave Belgium niet zo 
slecht vergaat als in de pers vermeld wordt, 
illustreren we met de grafiek over de bezet-
tingsgraad. We vermelden hier nog bij dat 
de winkelcentra goed zijn voor 85 % van de 
portefeuille, kantoren voor de overige 15 %. 
De kantoren hebben een bezettingsgraad 
van 92 %, de winkelcentra van 96,1 % eind 
september 2017. 

Personeelskosten
het courant resultaat over 2017 zal wel 
niet stijgen, daar hadden we in onze update 
over de halfjaarcijfers al over bericht en dit 
wordt nu weer bevestigd door het manage-
ment bij de trading update over het derde 
kwartaal. Er wordt uitgegaan van een heel 
beperkte daling. Aan de huurinkomsten 
ligt het niet, want na 9 maanden kwamen 
die ongeveer 0,5 % hoger uit. Zoals gezegd 
daalt de winst en dat is voor een deel het ge-

volg van de hogere perso-
neelskosten. Het betreft 
eerder een technische 
boekhoudkundige kwes-
tie. Vroeger werd een 
deel van de personeels-
kosten toegewezen aan 
de ontwikkelingsprojec-
ten (werden geactiveerd 
op de balans onder de 
waarde van het vastgoed 
en werden niet als kosten 
geboekt in de resultaten-
rekening). Nu er minder 
ontwikkelingen zijn door 
enkele vertragingen qua 
vergunning, kan men ook 
minder personeelskos-
ten activeren. De impact 
blijft al bij al beperkt, we 
zien het courant resul-
taat met minder dan 2 % 
dalen. 

Qua waardering is Wereldhave Belgi-
um heel aantrekkelijk geworden. De ra-
tio koers/courant resultaat bedraagt nu 
slechts 16,2, deze bedroeg in juli 2017 17,4, 
vorig jaar was dat nog 18,4. Wereldhave 

Belgium genoot vorig jaar immers van een 
hoge waardering dankzij de sterke groei 
van zijn courant resultaat per aandeel in de 
afgelopen jaren (zie grafiek). Onder 94 euro 
mag het aandeel gekocht worden.

Gert De Mesure
Redactie 19 oktober 2017

Koers 92,5 euro
www.wereldhavebelgium.com
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 The right time... to Understand, 
to Move, to Invest & to Innovate

Atleten, coaches en andere topprofessionals 
vertellen over hun ervaringen met de steeds 

verdergaande informatisering. 
We moeten daar niet bang voor zijn, maar wel 

leren om de risico’s juist(er) in te schatten.

www.belgianinsuranceconference.be
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