
Wereldhave Belgium is een Gereglemen
teerde Vastgoed Vennootschap (GVV) die 
belegt in winkelcentra (90,1 % van totaal) 
en kantoren (9,9 % van totaal). Op strate
gisch vlak ligt de nadruk op de winkelcen
tra, regelmatig wordt een kantoorgebouw 
verkocht. Het Nederlandse Wereldhave 
controleert 65,9 % van de aandelen. De free 
float bedraagt dus 34,1 %. De portefeuille 
(verhuurde activa 949,4 miljoen euro en 
15,7 miljoen euro ontwikkelingen) eind 
maart 2019 bestaat uit 11 winkelvastgoed
activa. Vlaanderen is goed voor 42,6 % van 
het totaal, Wallonië voor 57,4 %. (Voor het 
bedrijfsprofiel kan u steeds terecht op www.
vfb.be).

Dankzij de aankoop van twee winkel
parken in 2018 kon Wereldhave Belgium 
over de eerste helft van 2019 uitpakken 
met een mooi resultaat. Dat is allerminst 
evident in de huidige markt van win
kelvastgoed. De huurinkomsten stegen 
12,2 % tot 29,1 miljoen euro. Daarnaast 
profiteerde de gvv (Gereglementeerde 
Vastgoed Vennootschap) ook van het 
ontvangen van opzegvergoedingen ten 
bedrage van 1,1 miljoen euro, vooral van 
Carrefour voor het opgeven van een deel 
van haar oppervlakte in het Luikse win
kelcentrum. Er wordt al gewerkt aan de 
herinrichting van de vrijgekomen ruimte 
om zo snel mogelijk de nieuwe huurders 
te verwelkomen (zie verder).

Het bedrijfsresultaat kwam 17,6 % hoger 
uit op 24,9 miljoen euro. Zonder die opzeg
vergoeding zou de stijging van het bedrijfs
resultaat op 12,2 % uitgekomen zijn, de
zelfde toename als de huurinkomsten. De 
overnames deden de schuld stijgen met als 
gevolg een negatiever financieel resultaat 
(1,472 miljoen euro). Wel daalde de finan
ciële kost van 1,09 % naar 0,86 %. Per saldo 
leidde dat tot een stijging van het courant 
resultaat van 18,6 % tot 23,4 miljoen euro. 
Per aandeel is dat 3,08 euro of + 9,3 %, re
kening houdend met het hoger aantal uit

staande aandelen door het keuzedividend. 
Zonder de opzegvergoeding zou het cou
rant resultaat 12,8 % gestegen zijn, per aan
deel was dat + 4 %.

De herwaardering van de vastgoedpor
tefeuille was negatief ten bedrage van 1,9 
miljoen euro. Ook de herwaardering van 
de financiële indekkingsinstrumenten 
was negatief (0,652 miljoen euro). We 
merken op dat dit de eerste maal in jaren 
is dat er een herwaardering op financië
le indekkingen plaatsvindt. Wereldhave 
Belgium heeft zich nooit ingedekt tegen 
stijgende rentevoeten en heeft als enige 
gvv ten volle kunnen profiteren van de 
dalende rente.

De werkzaamheden gericht op de be
staande portefeuille blijven wel heel be
langrijk voor de toekomst. Vandaag wordt 
er gewerkt aan de herontwikkeling van 
4.700 m2 winkelruimte in Luik die door 
Carrefour afgestaan werd. De gvv heeft 
zich al verzekerd van 5 huurders voor die 
oppervlakte, te weten Decathlon, Action, 
Ville Neuve, MediMarket en Eyes + More. 
In het Genkse Shopping 1 verliet Carre

four het winkelcentrum eind juli 2019, de 
vrijgekomen ruimte zal deels opgenomen 
worden door Albert Heijn en MediMarket. 
The Fashion Store zal er een andere ruimte 
van 1.000 m2 voor zijn rekening nemen in 
de loop van de volgende weken. Tot slot zal 
de groep ook werk maken van een zekere 
renovatie van de kantoren in Vilvoorde en 
Berchem.

Besluit
de operationele prestaties van We
reldhave Belgium zijn behoorlijk en ook 
de vooruitzichten lijken gunstig door de 
verwelkoming van nieuwe huurders. Met 
een koers/courant resultaat voor 2019 van 
13,6 en een netto dividendrendement van 
4,6 % is het aandeel relatief aantrekkelijk. 
Volledigheidshalve willen we nog wijzen 
op de strategische oefening die de Neder
landse moedermaatschappij Wereldhave 
(ook beursgenoteerd en zeer zwaar on
dergewaardeerd) met haar nieuwe ceo zal 
doorvoeren. De uitkomst van die oefening 
wordt verwacht in februari 2020.

Gert De Mesure
Redactie 12 augustus 2019

Koers Wereldhave Belgium 80,20 euro

Wereldhave Belgium: scoren met winkelvastgoed

(cijfers in miljoen euro) 18H1 19H1 Δ 18/19
Totale huurinkomsten 25.931 29.101 12,2 %
Bedrijfsresultaat 21.233 24.970 17,6 %
Financieel resultaat -1.306 -1.472
Resultaat op de portefeuille 3.788 -1.955
Herwaardering �n. instrumenten 0,000 -0,652
Resultaat van de periode 23.663 21.107 -10,8 %
Courant resultaat 19.760 23.440 18,6 %
Courant resultaat p/a 2,82 3,08 9,3 %
Intrinsieke waarde p/a 87,59 87,29 -0,3 %
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