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V 
Befimmo houdt zijn eerste investeerdersdag 

Voor het eerst in zijn 20-jarig be-
staan organiseerde Befimmo een inves-
teerdersdag. De cijfers waren niet aan de orde 
van de dag, de vastgoedstrategie des te meer. 
Enkele inleidende opmerkingen zijn hierbij 
op hun plaats. Zo wil Befimmo een zuivere 
speler zijn en blijven in het kantorensegment, 
het is dus aan de belegger om zelf binnen de 
diverse vastgoedsegmenten te diversifiëren.

Befimmo stelt tevens dat het een risico-
averse speler is door voluit te gaan voor het 
stadscentrum (70 % van de totale portefeuil-
le), in grote steden zoals Brussel, Luik en 
Luxemburg. Het heeft ook een geïntegreerde 
strategie, zowel op het vlak van het vastgoed 
zelf (verhuur, beheer, arbitrage en renovatie), 
als op het financiële vlak, als in het nieuwe 
domein van CSR (Corporate Social Respon-
sability of maatschappelijk verantwoord on-
dernemen).

Uitdagingen De vastgoedstrategie is 
daarbij volledig gefocust op de gebouwen 
die ten dienste staan van de huurders, een ge-
bouw is dus geen excel-sheet met cijfers. Er 
moet geïnnoveerd worden om aan behoeften 
te voldoen, er werd gewerkt aan de verlaging 
van de CO2-emissies en er worden bijkomen-
de diensten geleverd. Ook moet de werkplek 
opnieuw gedefinieerd worden, 5 generaties 
met totaal verschillende achtergronden moe-
ten samenwerken, het gebouw moet flexibel 
zijn, er moet openbaar vervoer in de buurt 
zijn, kortom een meer dan proactief beheer 
dringt zich op om meer concurrentieel te zijn 
en om de klant ter wille te zijn. 

Om op alle deze uitdagingen het gepas-
te antwoord te kunnen formuleren, heeft 
Befimmo 4 afdelingen opgezet, met name 
gebouwenbeheer, projectbeheer, milieu-on-
dersteuning en facilitair management. 

Het gebouwenbeheer of het property ma-
nagement bestaat uit een ploeg van 13 per-
sonen die het comfort van de huurders wil 
verhogen en een betere relatie met die huur-
der nastreeft. Dat kan bijvoorbeeld door 
het onder controle brengen van de gemeen-
schappelijke kosten in het gebouw.

Het projectbeheer (2 personen) richt zich 
op het inrichten en de planning van de ver-
schillende ruimtes in het gebouw. Het verla-

gen van het energieverbruik kan eveneens tot 
het takenpakket behoren. In feite wil deze af-
deling werk uit handen nemen van de huur-
der. In het gebouw Paradis te Luik bijvoor-
beeld, realiseerde dit team voor 8 miljoen 
euro investeringen.

Het milieubeheer (environmental sup-
port) wordt uitgevoerd door 5 personen. 
Het voert een professionele CSR-politiek, 
probeert huurders bewust te maken voor de 
energiepolitiek, voor afvalvermindering en 
voor recyclage. Naar een lager energiever-
bruik toe kan het de huurder helpen om 
gebruik te maken van bepaalde energie-
premies, kan het een energie-audit or-
ganiseren, enzoverder.

De nieuwste afdeling is facilitair ma-
nagement dat nog maar één persoon 
telt, maar zeker versterkt zal worden. 
Deze afdeling wil aan de huurders een 
kwaliteitsvolle service leveren aan de 
juiste prijs, het gaat hierbij over recep-
tie, onderhoud, veiligheid, lampenver-
vanging of een aankoopcentrale. In een 
tweede fase gaat het om faciliteiten op 
de kantoorsite zelf zoals kinderopvang, cate-
ring, een fitness center, elektrische oplaad-
palen, fietsstallingen, douches/kleedkastjes, 
telefoonnetwerken, flexibele vergaderruim-
tes, enzoverder. Geleidelijk aan worden deze 
ideeën geïmplementeerd. In het Ikarospark 
te Zaventem werd een restaurant, een fit-
ness center en een kinderopvang geopend, in 
de Blue Tower aan de Louizalaan in Brussel 
werd de helft van de benedenverdieping (die 
toch moeilijk een huurder vindt) onderver-
deeld in flexibele vergaderruimtes die per uur 
gehuurd kunnen worden.

De indruk kan ontstaan dat de verschil-
lende initiatieven van Befimmo tot een sterke 
stijging van de kosten zullen leiden, maar het 
is wel de bedoeling dat deze (direct of indi-
rect) terugverdiend zullen worden door een 
betere verhuurprestatie en een gedeeltelijke 
of volledige doorrekening van die kosten.

Nieuwe huurders Of deze nieuwe 
initiatieven ermee te maken of niet, laten we 
in het midden, maar informeel vernamen we 
dat er een paar leegstaande vierkante meters 
hoogstwaarschijnlijk een huurder zullen vin-

den in de volgende weken. Het gaat om het 
gebouw Schuman 3 (in Europese wijk te 
Brussel) dat een bezetting heeft van slechts 
37 % na het vertrek van General Electric 2 jaar 
geleden en om het gebouw aan de Triomflaan 
(bij de VUB in Brussel) dat volledig gereno-
veerd is geweest, maar er niet in slaagde vol-
doende nieuwe huurders aan te trekken.

Deze investeerdersdag bevestigt ons idee 
dat alle GVV’s of vastgoedbevaks op de beurs 
van Brussel ‘echte’ professionelen zijn in 
hun domein en dat komt de kleine of grote 

belegger ten goede. Specifiek voor Befim-
mo, is het duidelijk dat de Brusselse kanto-
renmarkt het ergste achter de rug heeft en 
dit laat een voorzichtige belegging toe. De 
waardering reflecteert nog steeds de moeilij-
ke periode die de markt en de groep gekend 
heeft, maar omvat een meer dan voldoen-
de risicopremie (netto dividendrendement 
van 4,6 % netto) en een lage waardering (15,3 
keer de courante winst).
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