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In Nederland willen wij snel 
doorgroeien naar 100 miljoen euro

Interview met Jo De Wolf, ceo Montea

‘Wij willen in Nederland een eigen structuur op-
zetten, met mensen ter plaatse, net zoals we dat in Frankrijk 
gedaan hebben. Als je dat wil, moet je er doorgroeien tot min-
stens 100 miljoen euro. Het is onze intentie om daar snel naar-
toe te groeien’, vertelt Jo De Wolf, gedelegeerd bestuurder van 
de logistieke vastgoedbevak Montea. Half oktober kondigde 
De Wolf aan dat Montea een eerste aankoop gedaan had in 
Nederland, dat, na België en Frankrijk, op termijn het derde 
thuisland van Montea moet worden.

‘Concrete projecten hebben wij er nog niet’, verduidelijkt 
De Wolf, ‘maar als er zich opportuniteiten voordoen, staan we 
klaar. Het is zeker onze intentie in de komende twaalf maan-
den op een aantal opportuniteiten in te spelen. Wij kijken 
daarbij naar projecten in de orde van grootte van 10 tot 20 mil-
joen euro. Binnen een periode van 18 maanden tot twee jaar 

willen we er een eigen kantoor en 
een eigen team hebben.’
VFB Waarom is u precies naar 
Nederland getrokken?
Jo De Wolf De Nederlandse 
vastgoedmarkt is in crisis. Het 
was historisch een markt waar de 
thuisspelers, met name de pensi-
oenfondsen en de verzekeraars, 
het vastgoed opkochten. Wat 
nieuw op de markt kwam, werd 
opgepikt door binnenlandse 
fondsen. Door de economische 
crisis zijn zij terecht gekomen in 

een zware vastgoedcrisis. De gewijzigde regelgeving rond de 
hypotheekrenteaftrek heeft de prijzen in het residentieel vast-
goed doen dalen. Door de terugvallende consumptie, was er 
een overaanbod in vastgoed voor retail. 

En in de kantorenmarkt zit je met een structureel overaan-
bod, doordat de gemeenten tegen mekaar opboden in een 
poging om bedrijven aan te trekken. Over heel Nederland zit 
je vandaag in de kantorenmarkt met een leegstand van gemid-
deld 22 procent. 

In die drie sectoren is er dus een structureel probleem. 
Daardoor trekken de fondsen en de verzekeraars – de traditio-

nele investeerders, dus -, zich terug uit het vastgoed. En logis-
tiek voelt daar ook de gevolgen van. Maar onze analyse is dat 
men in Nederland, met Schiphol, Rotterdam en, in mindere 
mate, Amsterdam, nog altijd ‘the gateway to Europe’ en meer 
bepaald ‘the gateway to Germany’ is. 

Dus een groot deel van de producten die in Rotterdam 
toekomen, zijn bestemd voor de Europese, en meer specifiek 
de Duitse, markt. Er zal dus altijd een stroom zijn van Rot-
terdam naar het oosten. Dat is dan ook de regio die ons van-
daag zeer sterk interesseert. En wij zien dat er nog nauwelijks 
Nederlandse investeerders zijn voor dat type vastgoed. Dus 
wij denken dat het nu een mooi moment is om in die markt 
in te stappen.
VFB En waarom heeft u specifiek voor het project in Almere ge-
kozen?
De Wolf Wij kijken in Nederland in de eerste plaats naar in-
ternationale distributiecentra, de zgn. European Distribution 
Centers (EDC’s). Die vind je vooral in de driehoek Antwer-
pen-Rotterdam-Venlo. Dat is de regio waar wij ons op richten. 
Almere ligt ten noorden van die regio. En het gaat om een lo-
kaal distributiecentrum. De huurder van het gebouw specia-
liseert zich in het rijpen, versnijden en verdelen van kaas. Hij 
deed dat vroeger op verschillende vestigingen en hij brengt 
dat nu terug tot één vestiging. Hij bouwt trouwens met eigen 
middelen zijn hoofdkantoor naast het gebouw dat hij huurt. 
En hij investeert ook voor een aanzienlijk bedrag in het ge-
bouw om alles te automatiseren. Dus de huurder heeft zich 
daar verbonden voor de lange termijn. 

Voor ons gaat het hier dan ook in de eerste plaats over een 
mooie kasstroom op lange termijn. Een opportuniteit met 
een vaste opbrengst van 8 procent op 20 jaar met een tophuur-
der konden we dan ook niet laten liggen. 
VFB Met de stap naar Nederland wil u ook inspelen op vragen 
van internationale klanten, zei u eerder. Wat bedoelt u daar pre-
cies mee?
De Wolf  Internationale spelers in de logistieke sector zien 
de grens niet. Zij zien goederen die toekomen in Antwerpen 
of in Rotterdam. En meer en meer worden die goederen niet 
ter plaatse afgehandeld, maar zij gaan via de binnenscheep-
vaart naar de terminals in het binnenland, om de congestie in 
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“Een opportuniteit 
met een vaste 
opbrengst van 
8 procent op 
20 jaar met een 
tophuurder konden 
we niet laten 
liggen.”
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de havens te ontwijken. Vanuit die terminals 
worden de goederen op de vrachtwagens ge-
zet. Wij krijgen dan de vraag van logistieke 
spelers of wij ze kunnen volgen met die bin-
nenlandse terminals. 

Een ander aspect is dat, als de fiscaliteit, 
de rechtsonzekerheid, de mobiliteit anders 
is in de ene regio dan in de andere, dat ook 
meespeelt in het beslissingsproces. Dat ver-
klaart waarom de vraag in Nederland nu 
groter is. En de mobiliteit is bij ons een grote 
uitdaging. Vijftien jaar geleden had men in 
Nederland ook een verkeersinfarct. Dat heb-
ben ze intussen structureel opgelost. Dus 
ook daar presteren zij beter.
VFB Na België is Frankrijk uw tweede thuis-
markt. Waarom heeft u indertijd voor Frankrijk 
gekozen?
De Wolf Omdat zich daar, door de crisis, 
een enorme opportuniteit had voorgedaan. 
In de crisis had zich op korte termijn een 
sterke correctie voorgedaan van de rende-
menten. Wij hebben daar dus de kans gehad 
om in de periode 2009–2010 aan rendemen-
ten boven de 8 procent te kopen voor relatief 
lange huurcontracten op goede locaties. We 
hebben in Parijs nu drie mensen zitten die de 
portefeuille beheren. 

In Frankrijk is de primaire as noord-zuid: 
de as Rijsel – Parijs – Lyon – Marseille. Die 
vier polen vertegenwoordigen 85 procent 
van alle logistiek in Frankrijk. Vandaar dat 
onze portefeuille in Frankrijk ook volledig 
op die as is afgestemd. Wij mikken er op 
lange termijncontracten met goede spelers. 

In onze portefeuille in Frankrijk zitten 
vooral gebouwen die wij recenter gekocht 
hebben en waar nog lopende contracten 
waren. Dat verklaart onze hoge bezettings-
graad in Frankrijk. Maar ook daar zullen we 
in 2014 onze uitdagingen hebben. We zien 
bij onze zuiderbuur vrij veel onzekerheid. Er 
zijn weinig nieuwe investeringen. Voorlopig 

draait alles er nog wel goed. Contracten die 
op vervaldag komen, worden vlot vernieuwd. 
Maar op lange termijn heeft een markt nood 
aan nieuwe producten, nieuwe locaties en 
groei. En die zullen er alleen komen als er 
vertrouwen is in de lokale economie en dat is 
vandaag niet het geval. 
VFB Wat zijn jullie ambities op middellange 
termijn?

De Wolf In 2006 hadden wij een portefeuil-
le van 100 miljoen euro. Nu zitten wij aan 330 
miljoen euro. Dat komt neer op een groei van 
om en bij de 20 procent per jaar. Het is de be-
doeling om tegen datzelfde ritme te blijven 
groeien.

Daarbij hebben wij geen doelstellingen 
op het vlak van hoeveel wij in België, Frank-
rijk of Nederland willen doen. Wij bekijken 

“De jongste jaren groeiden 
wij tegen om en bij de 20 
procent per jaar. Wij willen 
tegen datzelfde ritme 
blijven groeien.”
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op de drie markten de opportuniteiten die 
zich aandienen. Gezien onze Belgische ver-
ankering zal een belangrijk deel van onze 
portefeuille zich altijd hier bevinden, maar 
we bekijken eigenlijk de drie markten onaf-
hankelijk van elkaar.
VFB Vindt u nog voldoende opportuniteiten 
om die groei waar te maken?
De Wolf Het bestaande vastgoed zit in Bel-
gië grotendeels in vaste portefeuilles. Dus 
daar zijn de mogelijkheden beperkt. Wij zijn 
nu heel sterk gefocust op partnerships. Door 
onze portefeuille hebben wij een goede ken-
nis van de markt. En wij gaan actief op zoek 
naar ontwikkelaars, grondeigenaars, inter-
communales, mensen die wij als partner 
kunnen aan boord nemen, om vroeger in het 
ontwikkelingstraject te komen.

Als je vandaag als pure investeerder wacht 
tot een nieuw product opgeleverd wordt, 
dan kom je te laat. Dat product is immers al 
lang op voorhand in partnership met iemand 
ontwikkeld. Wij proberen ook meer en meer 
via zo’n partnerships te werken. Bij vrijwel 
alle projecten waar we inzitten, zijn wij al van 
in een vroeg stadium betrokken. 

Een andere manier om te groeien zijn sa-
le-and-rent-back-operaties. Je hebt dan een 
logistieke speler of een bedrijf met een goede 
locatie, die een investering wil doen in een 
ander project, bv. in informatica. Daarom 
wil hij het vastgoed van de balans halen, maar 
het wel voor een lange periode terug inhuren. 
Elk jaar hebben wij zo één tot twee projecten. 
Vorig jaar was dat Office Depot in Frankrijk. 
Dit jaar doen we Office Depot in België.
VFB Als u vroeger in het ontwikkelingstraject 
stapt, betekent dat ook dat u meer mensen nodig 
heeft? Is dat de reden waarom u uw team uitge-
breid heeft?
De Wolf Binnen de organisatie moet je het 
verschil maken tussen de mensen die de zaak 
beheren en de mensen die op jacht gaan naar 
nieuwe zaken. De eerste groep doet het be-
heer van de gebouwen, staat in voor het on-
derhoud, verzorgt de klantenrelaties, doet de 
boekhouding, enz. Die groep bestaat al lang 
binnen het bedrijf en zij doen hun werk goed.

Daarnaast hebben we een groep uitge-
bouwd die zich bezighoudt met ‘business de-
velopment’. Wij moeten immers vroeger bij 
de projecten betrokken zijn. Daarvoor heb-
ben wij mensen aangetrokken die gespeciali-

seerd zijn in vastgoedontwikkeling, mensen 
die commercieel zijn, kortom mensen die 
nieuwe business creëren. Vandaag wegen zij 
op de operationele marge, maar door de pro-
jecten die zij aanbrengen en kunnen ontwik-
kelen, verdienen zij zichzelf terug. 

Ik zie dat als ons O&O-departement. Wij 
kunnen niet langer puur als investeerder kij-
ken wat de markt ons biedt. Vroeger kon dat 
wel. Je had heel klassiek de grondeigenaar, de 
ontwikkelaar, de investeerder en de huurder. 
Zolang er marge was op de bouw, kon ieder-
een zijn boterham verdienen. 

Maar vandaag staan de marges onder 
druk. De huurprijzen stijgen niet. De eisen 
naar kwaliteit en duurzaamheid van de ge-
bouwen nemen toe. De grond wordt duur-
der. Als je die elementen samentelt, wordt 
de marge die je op een project kunt maken, 
kleiner. Dus worden de partijen verplicht om 
met elkaar samen te werken. Dus moeten wij 
actiever en vroeger in het proces zitten om te 
kunnen investeren in de goede producten. 
Vandaar dat, zoals eerder gezegd, partner-
ships belangrijk zijn.

Het is ook een manier om naar een ont-
wikkelaar toe de eigen kwaliteitseisen op te 
leggen. De kwaliteitseisen van een huurder 
en van Montea liggen normaal in dezelfde 
lijn. Als wij morgen iets bouwen voor een 
huurder en die huurt dat tien jaar, dan zal 
Montea dat gebouw, nadat de eerste huurder 
weg is, nog 20 jaar verder verhuren. Daarom 
is het voor ons belangrijk dat het gebouw zijn 
kwaliteit behoudt.

VFB In de logistieke sector wordt vaak gewerkt 
met contracten op drie jaar. Toch slaagt u erin 
een hoge bezettingsgraad te behouden. Hoe ver-
klaart u dat?
De Wolf Dat heeft vooral te maken met de 
beperkte voorraad aan logistieke panden. 
Het is trouwens een van de redenen waarom 
groei zo belangrijk is voor ons. Wij hebben 
vandaag een 30-tal sites. Als er daarvan in 
twee leegstand is, kan de bezettingsgraad 
wel even onder druk komen. Ik durf vandaag 
zeggen dat al onze sites marktconform zijn. 
Maar neem een gebouw als dat in Nijvel, dat 

al twee jaar leeg staat. In die twee jaar is er in 
Nijvel geen vraag geweest voor een gebouw 
van 12.000 m². Als die vraag er morgen wel 
is, moeten ze naar ons komen. Ooit komt 
die vraag er en dan zal het gebouw opgevuld 
geraken, want het is marktconform. Dus de 
mogelijke tijdelijke leegstand is puur gelinkt 
aan de vraag en zal zich ooit wel oplossen. 
Onze doelstelling is een bezettingsgraad van 
95 procent te halen, maar die staat nu toch 
onder druk. In het derde kwartaal zaten wij 

“Wij werken meer en 
meer via partnerships. 
Bij vrijwel alle 
projecten waar we 
inzitten, zijn wij al van 
in een vroeg stadium 
betrokken.”
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aan 94 procent, iets lager dan in het tweede 
kwartaal. 

In Herentals zitten wij nu met leegstand. 
Dat gebouw staat nog niet lang leeg, maar wij 
zijn al in onderhandeling met enkele partijen. 
Dus daar hebben wij goede hoop.
VFB U neemt de jong-
ste jaren wel elk jaar een 
waardevermindering op de 
portefeuille ten laste. Wat 
is de reden daarvan?
De Wolf Daarin zitten 
verschillende elementen. 
Soms oordeelt de schat-
ter dat het risico geste-
gen is en dan wil hij ook het rendement laten 
stijgen, wat betekent dat de waarde zal dalen. 

Maar de grootste component in de waar-
dedaling bestaat uit investeringen die we 
doen aan onze gebouwen. Als morgen een 
gebouw leeg komt te staan en wij beslissen 
het dak te vernieuwen en alle poorten te ver-
nieuwen, dan gaat de huur van het gebouw 
door die werken niet toenemen. Die werken 
worden dus geboekt als waardeverminde-
ring, want mijn gebouw wordt daardoor niet 
meer waard. Op jaarbasis investeren wij tus-

sen 1 en 1,5 procent om de portefeuille kwali-
tatief op peil te houden. 

Een ander effect de jongste jaren heeft te 
maken met de crisis. In Frankrijk heb je een 
heel grote markt. Wanneer zich een correctie 
voordoet in de rendementen, zie je dat on-

middellijk. Op het mo-
ment van de crisis sprong 
het rendement voor goe-
de producten omhoog 
van 7 procent naar 8,5 
procent. Op drie maan-
den was dat voor iedereen 
duidelijk.

In België zag je dat er 
in 2008–2009 vrijwel geen transacties waren. 
Het was dus ook niet duidelijk dat de rende-
menten gestegen waren. Schatters hielden de 
waarderingen dus grotendeels op hetzelfde 
peil met hier en daar beperkte correcties. 

In 2010 hebben wij voor een aantal van 
onze producten gezegd dat die naar ons oor-
deel overgewaardeerd waren. Wij hadden 
toen een aantal rendementen beneden de 7 
procent. In overleg met de schatter zijn dan 
correcties doorgevoerd op de portefeuille. 
Vandaag zitten al onze rendementen boven 

7,5 procent. Ik durf nu voor de waardering 
van elk product in de portefeuille mijn hand 
in het vuur steken.
VFB Uw schuldratio bedroeg in het derde 
kwartaal 53 procent. U heeft zelf een plafond 
van 55 procent vooropgesteld. Betekent dat niet 
dat u vandaag weinig ruimte heeft voor nieuwe 
investeringen?
De Wolf Om te beginnen zou ik willen zeg-
gen dat in onze convenanten met de banken 
een plafond van 60 procent voorzien is, dus 
daar hebben we nog wat marge. Maar wij 
hebben voor onszelf gezegd dat wij tussen de 
50 en 55 procent willen blijven. Daar voelen 
wij ons comfortabel.

Daar komt bij dat ons aandeel vandaag 
noteert met een premie van 40 procent. Dat 
wijst erop dat de logistieke vastgoedaandelen 
zeer goed in de markt liggen. Als we kapitaal 
zouden willen ophalen, weten we dat er vol-
doende appetijt is, zowel bij de institutionele 
als bij de individuele beleggers. 

In 2010 hebben wij 40 miljoen euro opge-
haald via een grote publieke operatie. Op dat 
moment hadden wij slechts voor 30 miljoen 
euro aan producten in de pijplijn zitten. Als je 
40 miljoen euro ophaalt en je werkt met een 

“De absoluut 
belangrijkste 
tendens is ‘from 
retail to e-tail’.”
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schuldratio van 50 procent, wil dat zeggen 
dat je 80 miljoen euro investeringscapaciteit 
bijkrijgt. Wij hebben twee jaar nodig gehad 
om die verwatering te verwerken.

Dat willen we niet meer. Als we vandaag 
een kapitaaloperatie doen, willen we dat er 
in onze beleggingshorizon voor dat bedrag 
aan projecten voorhanden zijn. We willen 
dus geen grote operatie doen om bij de indi-
viduele belegger pakweg 50 miljoen euro op 
te halen met als verkoopspraatje: ‘Geloof mij 
maar, ik vind daar wel projecten voor.’

Het zou kunnen dat we morgen drie of 
vier opportuniteiten zien, waarvoor we 60, 
70 of 80 miljoen euro nodig hebben om te 
investeren. Dan zouden we naar de markt 
kunnen gaan met een operatie gericht op de 
individuele belegger, maar we zullen er direct 
bij vertellen waarvoor het geld moet dienen. 
Vandaag hebben we geen plannen in die rich-
ting.

Als je echter maar een project hebt van 
pakweg 15 miljoen euro, dan kan het zijn dat 
wij de verkoper voor ongeveer de helft in 
cash en de helft in aandelen betalen, om onze 
schuldratio op peil te houden. Het is dan 
de verkoper die eventueel de aandelen kan 
doorplaatsen in de markt en meestal is dat in 
grote pakketten aan institutionele beleggers.

Het voordeel voor de individuele beleg-
ger is dat hij weet dat er tegenover de nieuwe 
aandelen een kwalitatieve investering staat, 
zodat zijn eigen aandelen niet minder waard 
worden. En hij weet dat er geen effect zal zijn 
op het dividend. 

Toen wij in 2012 met het DHL-gebouw 
een dergelijke operatie deden, was ik heel 
benieuwd hoe de individuele belegger daar-
op zou reageren. Op een van de VFB-evene-
menten heb ik toen de beleggers daarover 
aangesproken. Hun reactie was dat zij liever 
constante groei hebben zonder dat er ver-
watering optreedt of dat het dividend wordt 
aangetast, dan dat er morgen een grote ope-
ratie zou gebeuren, waar geen investeringen 
tegenover staan.

Dit gezegd zijnde, zouden wij wel graag 
nog eens naar de brede markt gaan en de in-
dividuele belegger nog eens de kans geven 
om mee te doen.
VFB Hoe ziet u de logistiek verder evolueren op 
middellange termijn?
De Wolf De absoluut belangrijkste tendens 

is ‘from retail to e-tail’. In België is e-com-
merce slechts goed voor 3 procent van de 
kleinhandelsomzet. Dat is nog niet zoveel. 
Maar je moet ook kijken naar de penetratie 
bij de aankomende consumenten, de jonge-
ren. Daar zien we dat e-tail voortdurend aan 
belang toeneemt. En in Nederland en Frank-
rijk ligt het aandeel van e-commerce al rond 
10 tot 12 procent.

De voorraden die vandaag nog in de win-
kels liggen, zullen terug naar de opslagplaat-
sen gaan en van daaruit verdeeld worden. 
Dat vraagt een ander type gebouw, met grote 
opslag en heel veel orderpicking. Je krijgt 
dan een soort sigaar, met een transportband 
in het midden.

Dat zal ten nadele gaan van de huidige 
kleinhandel. Winkels zullen voor een deel 
‘experience shops’ worden. Je zal dan bv. naar 
de Nike-store op de Louizalaan gaan, om de 
loopschoenen te bekijken en op de loopband 
uit te testen. Daarna zal je die bestellen via 
internet, waar je naar de beste prijs zal zoe-
ken.

De sector is nog volop in evolutie. De 
grote uitdaging vormen de retourzendingen. 
Mevrouw laat drie broeken toekomen, waar-
van zij er een koopt. Een andere doet ze in 
het weekend aan, waarna ze die maandag, 
samen met de derde broek, terugstuurt. De 
zending komt dan terug aan bij de verkoper. 
Daar moet ze gecontroleerd worden. Kan die 
gebruikte broek terug in de verkoop? Wat 
doen we met die klant? Willen we nog leve-
ren aan iemand die zoiets doet?

We zien dat een aantal grote partijen pro-
beert om marktaandeel te krijgen, zodat ze 
een bekende naam worden in e-tail. Maar 
het is nog altijd puur gebouwd op verwachte 
waarde. Er heeft nog niemand een euro in 
verdiend.

De vraag is of het model houdbaar is. Voor 
wie vandaag zijn bestelling wil terugsturen, is 
het transport gratis. De 
dame die één van de 
drie broeken koopt en 
de twee andere terug-
stuurt, betaalt voor die 
broek evenveel als de 
dame die de drie broe-
ken koopt, per stuk be-
taalt. Economisch is dat 
nonsens. 

De manier waarop de sector vandaag 
werkt, zal zeker niet de manier zijn waarop de 
sector binnen tien jaar werkt. Maar dat e-tail 
aan belang zal winnen, is wel zeker.

•
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“Als we vandaag een 
kapitaaloperatie doen, 
willen we dat er in onze 
beleggingshorizon voor 
dat bedrag aan projecten 
voorhanden zijn.”

(in duizenden euro) 9 ma 2013 9 ma 2012 2012 2011

Netto huurresultaat 17.352 14.578 19.927 19.275

Operationeel resultaat 14.516 12.406 16.756 14.506

Netto courant resultaat 10.068 8.396 11.248 9.044

Resultaat vastgoedportefeuille -2.855 -4.441 -6.330 -4.420

Resultaat fin. Instrumenten 4.723 -6.288 -8.023 -4.918

Netto resultaat 11.936 -2.333 -3.106 -293

Netto courant res./aandeel 1,53 1,49 2,00 1,61

Netto resultaat/aandeel 1,81 -0,42 -0,55 -0,05

Brutodividend   1,93 1,84
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