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Elke verwijzing naar de portefeuille, het vermogen, de cijfergegevens en de activiteiten van Befimmo moet 
worden begrepen op geconsolideerde basis, met inbegrip van deze van de dochterondernemingen, tenzij het 
tegendeel blijkt uit de context of uit een uitdrukkelijke vermelding. 
 
 

 

 

 
  

Inhoudstafel 

De Raad van Bestuur van de Vennootschap Befimmo NV kwam op 29 juli 2014 bijeen om de geconsolideerde 
halfjaarlijkse financiële staten van de Vastgoedbevak Befimmo per 30 juni 2014 op te stellen. 
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Befimmo is een Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal, een openbare Vastgoedbevak 
naar Belgisch recht. Ze is onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter zake en met name 
aan de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles en aan het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking 
tot Vastgoedbevaks. Befimmo is genoteerd op NYSE Euronext Brussels en is sinds 
maart 2009 opgenomen in de BEL 20. 
 
Op 30 juni 2014 heeft ze een beurskapitalisatie van 1,2 miljard €. Befimmo wil haar 
aandeelhouders een dividend aanbieden met een rendement dat volledig spoort met haar 
risicoprofiel. Befimmo heeft een profiel van specialist pure player: de Vennootschap is 
namelijk gespecialiseerd in kwaliteitsvol kantoorvastgoed, gelegen in Brussel, andere 
Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg. Haar portefeuille heeft een waarde 
van meer dan 2,2 miljard € en omvat een honderdtal kantoorgebouwen voor een totale 
oppervlakte van meer dan 920.000 m².  
 
De inkomsten uit deze gebouwen zijn recurrent en vrij voorspelbaar. Ze komen voor twee 
derde van openbare instellingen met een hoge rating, die nog voor een gemiddelde 
resterende duur van zowat 11 jaar verbonden zijn.  
 
Befimmo beschikt over een vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit met een 
bezettingsgraad van bijna 95%. Om haar gebouwen op te waarderen en ze op lange termijn 
op dit hoge kwaliteitsniveau te houden, voert Befimmo elk jaar een programma uit van 
investeringen die de kwalitatieve en technische prestaties van haar vastgoed verbeteren, in 
het bijzonder op het vlak van energieprestaties.  
 
Befimmo blijft de ambitie hebben om de taken, die bij haar vak als vastgoedoperator horen, 
op een verantwoordelijke, transparante en toekomstgerichte manier uit te oefenen. Dat 
betekent doordacht investeren en desinvesteren, haar grondreserves benutten, renoveren 
en bouwen, huurders zoeken en property management. In haar strategische denkoefening 
houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame ontwikkeling en in haar 
dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid altijd centraal. 

 
 
 

 
 
 
  

Profiel 

Blue Tower 
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K-waarde : 37 
K: 45 norm van het Waals Gewest 

 
E-waarde : 60 
E: 80 norm van het Waals Gewest 

 
Kost toegewezen aan 
energieprestaties: 7,4% 

 
BREEAM-certificatie “Excellent”  
in fase Design 

Desinvestering 

Overdracht van het gebouw Pépin 5 

Fedimmo, dochteronderneming voor 100% van Befimmo, tekende op 16 juni 2014 de verkoopakte voor het 
gebouw aan de rue Pépin 5 in 5000 Namen. In dit kantoorgebouw huizen momenteel diensten van de Belgische 
Staat. Het contract loopt af in 2015 en dan moet een reconversieprogramma gestart worden, dat echter niet 
beantwoordt aan de “pure player” strategie die Befimmo op het vlak van kantoorgebouwen hanteert. Daarom 
besliste Befimmo om het gebouw te verkopen voor een overeengekomen prijs van 2,2 miljoen €, wat een 
meerwaarde van 0,41 miljoen € ten opzichte van de laatste reële waarde genereert.  

Bouw-, renovatie- en herontwikkelingsprojecten 

Befimmo wil zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van haar huurders. Ze wil haar gebouwen op een hoog 
kwalitatief niveau en bijzonder aantrekkelijk houden en streeft zo de hoogst mogelijke bezettingsgraad van 
haar portefeuille na. Met dat doel voor ogen voert Befimmo voortdurend investeringswerken voor de 
renovatie, herontwikkeling en verbetering van de energieprestaties van haar gebouwen uit. 
 

Zo voerde Befimmo tijdens het eerste halfjaar van het boekjaar investeringswerken in haar gebouwen uit voor 
een totaalbedrag van ongeveer 54,1 miljoen €. Volgens de projecten werd tussen 6% en 8% van deze kost 
geïnvesteerd om de energieprestaties van haar gebouwen te verbeteren en zo enerzijds te beantwoorden aan 
de vigerende of toekomstige regelgeving en anderzijds aan de verwachtingen van haar huurders.  
 

Bovendien werd ook een bedrag van 5,6 miljoen € besteed aan onderhouds-, herstellings- en 
verfraaiingswerken in de portefeuille. 
 

De belangrijkste projecten, die tijdens het eerste halfjaar van het boekjaar werden gerealiseerd of momenteel 
worden gerealiseerd, zijn:  
 

Bouw van het Nieuwe Financiecentrum aan de rue Paradis in Luik 

De werken voor de bouw van de nieuwe toren, die in maart 2012 startten, vorderen op het geplande ritme en 
zouden eind 2014 moeten voltooid worden, met de terbeschikkingstelling van het gebouw aan zijn bewoners. 
Dit project heeft een totale investeringswaarde van ongeveer 95 miljoen €, waarvan 32,9 miljoen € voor 
werken die in het eerste halfjaar 2014 uitgevoerd werden. Wanneer de huurovereenkomst ingaat (begin 2015), 
zal het gebouw een huurinkomen van ongeveer 6 miljoen € per jaar opleveren.  
 

Belangrijkste gebeurtenissen van het halfjaar 

Tussentijds beheersverslag 
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Luik Paradis | Fase 2 

De procedure voor de projectenoproep die in november 2013 werd opgezet in overleg met de Stad Luik en het 
Waals Gewest, liep verder tijdens het eerste halfjaar van het boekjaar. Er werden vier ambitieuze ontwerpen 
voorgelegd, die momenteel grondig onder de loep worden genomen. De selectie van het winnend ontwerp zou in 
de loop van het tweede halfjaar van 2014 moeten doorgaan. Ter herinnering, deze wedstrijd betreft de uitvoering 
van een gemengd vastgoedproject (van ongeveer 35.000 m² kantoren en woningen) op het resterend gedeelte 
van het perceel naast de nieuwe toren waarvan Fedimmo ook eigenaar is. Dit project biedt Fedimmo nieuwe 
perspectieven voor de opwaardering van haar terrein in de komende jaren.  
 

Project WTC IV | Brussel CBD | Noordwijk 

Eind 2012 kreeg Fedimmo de nodige administratieve 
goedkeuringen (stedenbouwkundige en milieu-
vergunning) voor de bouw van de Toren IV van het WTC-
complex in de Brusselse Noordwijk. Het gaat om een 
“passieve”

1
 toren van bijna 55.000 m². Dit nieuwe 

gebouw staat volledig los van de drie andere Torens van 
het complex en is bijzonder efficient en duurzaam in de 
ruime zin van het woord. Bij het ontwerp werd immers al 
rekening gehouden met de toekomstige energie- en 
milieuwetgeving. Het kreeg een BREEAM-certificatie 
“Excellent” in fase Design. 
De “all-in” bouwkost van het project wordt geschat op 
een bedrag van 150 miljoen €. 

 

Omdat de vergunningen afgeleverd zijn, is het project nu volledig beschikbaar in toekomstige staat van 
afwerking voor grote kandidaat-huurders, zowel uit de openbare als uit de privé-sector. Fedimmo is echter niet 
van plan om, in uitzondering van de voorbereidende werken, met de bouw te starten zonder dat het 
bezettingsrisico voldoende gedekt is. 
 

Brederode 13 | Brussel CBD | Centrum 

Ter herinnering, in 2011 sloot Befimmo een nieuwe 
huurovereenkomst voor 15 jaar af met het advocatenkantoor 
Linklaters, voor de wederinhuring van het gebouw aan de 
Brederodestraat nr. 13 (13.400 m²) waar het al bijna 30 jaar 
gehuisvest is door middel van een volledige renovatie voor 
een totaalbedrag van zowat 26 miljoen €. De werken, die 
begin september 2012 begonnen, werden tijdens het eerste 
halfjaar van het boekjaar voltooid. De nieuwe 
huurovereenkomst is vanaf dan ingegaan en Linklaters startte 
met zijn installatiewerken, die normaal gezien dit boekjaar 
nog afgerond worden. Na deze werken zullen de gebouwen 
aan de Brederodestraat 9 en de Naamsestraat 48, die 
Linklaters momenteel huurt en betrekt, vrij komen te staan en 
een zware renovatie ondergaan, met een geschatte kostprijs 
van zowat 10 miljoen €. Ze worden dan weer beschikbaar 
voor verhuur in de loop van 2016.  

                                                      
1  In de zin van de Brusselse wetgeving die in 2015 van toepassing wordt. 

Passieve toren die beantwoordt 
aan de vereisten van het 
Brussels Hoofstedelijk Gewest 
die in 2015 van toepassing 
worden 
K-waarde : 26 
K: 45 norm van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
E-waarde : 40 
E: 75 norm van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
Kost toegewezen aan 
energieprestaties: 6,0% 
BREAAM-certificatie “Excellent” in 
fase Design 
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Triomf I | Brussel gedecentraliseerd 

Ter herinnering, in mei 2013 ging Befimmo van start 
met een grootscheeps programma voor de 
renovatie van haar gebouw Triomf I, voor een 
bedrag van zowat 11 miljoen €. Deze werken zullen 
het comfort en de prestaties van het gebouw 
verbeteren, onder meer door de renovatie van alle 
binnenafwerking en de vervanging van de 
beglazing, de inrichting van een nieuwe inkomhal 
en de heraanleg van de omgeving van het gebouw. 
Het renovatieprogramma mikt op een BREEAM-
certificatie “Very Good” in de fase Design. De 
werken zullen in de loop van het derde 
kwartaal 2014 beëindigd worden. 

 

Zo zal dit gebouw aan de rand van de Triomflaan, dat sterk in het oog valt, beschikbaar zijn voor nieuwe 
huurders die op zoek zijn naar flexibele en efficiënte kantoorruimte.  
 

Ikaros Business Park - Fase II | Brussel rand | Zaventem 

Na de geslaagde renovatie en herverhuring van de 
gebouwen 17/19 van Fase II van het Ikaros Business Park, zette 
Befimmo de zware renovatie van de gebouwen 21/23 en 25/27 
van die zelfde fase in. Deze werd afgewerkt tijdens het eerste 
halfjaar van het boekjaar.  
 

Het globaal budget voor de investeringen in deze gebouwen, 
die de BREEAM-certificering “Very Good” mogelijk zullen 
maken, kwam op ongeveer 5 miljoen €. 
 

Andere investeringen 

Befimmo voerde tijdens dit eerste halfjaar nog andere werken uit, waaronder de renovatie van 
gemeenschappelijke ruimtes en de leegstaande oppervlaktes in de gebouwen Fountain Plaza (gebouw nr. 5) en 
Vital de Coster voor een totaalbedrag van 1,85 miljoen €. 
 

Energie-investeringen 

In het kader van haar meerjarig investeringsprogramma voor de verbetering van de energieprestaties van haar 
gebouwen in exploitatie (portefeuille van Befimmo zonder Fedimmo), investeerde Befimmo een totaalbedrag 
van 0,58 miljoen € tijdens dit eerste halfjaar, wat voornamelijk hun onderhoud en hun upgrade dekt.  
 

De uitgevoerde werken betreffen vooral het gebouw View Building met de HVAC-aanpassingswerken, en het 
gebouw Triomf I met de aanbreng van telemonitoring en een aantal maatregelen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling.   
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Reële waarde van de vastgoedportefeuille 

De reële waarde van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo bedraagt 2.247,6 miljoen € op 30 juni 2014, 
ten opzichte van een reële waarde van 2.184,1 miljoen € op 31 december 2013. Deze evolutie van de waarde 
omvat de investeringen en desinvesteringen die in het voorbije halfjaar in de portefeuille uitgevoerd werden, 
evenals de variaties in reële waarde die op de resultatenrekening werden geboekt.  
 

Buiten het bedrag van de investeringen en desinvesteringen, stegen de waarden van de portefeuille met 
11,0 miljoen € (+0,49%) in dit eerste kwartaal van het boekjaar.  
 
 

Reële waarde van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo per geografische zone 
 

 
 

 (a) De variatie over het voorbije halfjaar komt overeen met de variatie in de reële waarde tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2014 (buiten 
investeringen en desinvesteringen). 

(b) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de reële waarde van de portefeuille op 30 juni 2014. 
 

Veranderingen in de perimeter tussen 31 december 2013 en 30 juni 2014: (i) Nu de renovatiewerken in het gebouw Brederode 13 
opgeleverd werden, is het gebouw op 30 juni 2014 van de categorie van vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening met het 
oog op verhuring naar de categorie vastgoed beschikbaar voor verhuring overgegaan, (ii) Overgang van het gebouw Rennequin-Sualem 
te Luik in de categorie van vastgoed bestemd voor verkoop, (iii) Overdracht van het gebouw Pépin 5 te Namen. 

 
 
In de loop van het halfjaar vertoonden de vastgoedwaarden, buiten bijzondere of niet-recurrente elementen, 
gemiddeld de neiging om zich te stabiliseren. 
 
De waarden van de op lange termijn verhuurde gebouwen aan huurders uit de openbare sector werden gunstig 
beïnvloed door de vrij lage rendementniveaus bij de enkele recente transacties voor gebouwen met een 
gelijkaardig profiel die op de markt werden vastgesteld. De waarden van deze gebouwen werden dus 
onderbouwd en stegen in het voorbije halfjaar zelfs lichtjes. Enkele gerichte feiten, zoals de verlenging van 
bepaalde huurovereenkomsten en het ontvangen van een subsidie verbonden aan bepaalde werken, hadden 
een positieve invloed op de evolutie van de waarde van de portefeuille in de eerste zes maanden van het 
boekjaar. Buiten deze elementen, lijkt de tendens naar een stabilisering van de waarden globaal bevestigd.  
 
  

Vastgoedportefeuille 
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Zowel de waarden van de gebouwen in het Brussels Central Business District die aan meerdere huurders 
verhuurd zijn met “klassieke” huurovereenkomsten (3/6/9 jaar) als de gebouwen in de gedecentraliseerde 
zone en in de rand bleven relatief stabiel tijdens het halfjaar. Hoewel de situatie van deze twee laatste zones 
moeilijker blijft, lijken de experts momenteel van mening dat hun parameters sporen met de marktsituatie, 
nadat ze deze de voorbije jaren fors negatief bijstelden. 
 

 
Geografische spreiding (a) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen op 30 juni 2014. 

(b) Brussel: het gaat om Brussel en zijn Economisch Hinterland, namelijk het CBD, de gedecentraliseerde zone en de rand. 
 

Nieuwe verhuringen en vernieuwingen van huurovereenkomsten 

In het eerste halfjaar van het boekjaar 2014 sloot Befimmo nieuwe huurovereenkomsten en tekende 
vernieuwingen van huurovereenkomsten voor een oppervlakte van zowat 6.555 m², waarvan iets meer dan 
5.600 m² kantoren, bijna 800 m² polyvalente ruimtes of archieven en 125 m² handelsoppervlakte, ten opzichte 
van 8.600 m² in het eerste halfjaar van het boekjaar 2013. De voorwaarden voor deze nieuwe overeenkomsten 
stroken met de hypothesen die werden gehanteerd voor de vooruitzichten op drie jaar die in het Jaarlijks 
Financieel Verslag 2013 werden gepubliceerd. 
 
Befimmo hanteert haar doelstelling verder om haar klanten aan zich te binden door bijzondere aandacht te 
schenken aan hun tevredenheid en met een aanbod van gebouwen die betere technische prestaties leveren dan 
andere op de markt. 

Bezettingsgraad en gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten 

De bezettingsgraad van de gebouwen beschikbaar voor verhuring komt op 30 juni 2014 op 95,4% (ten opzichte 
van 95,2% op 31 december 2013). Voor alle vastgoedbeleggingen

2
 blijft de bezettingsgraad op 30 juni 2014 op 

94,2% (ten opzichte van 31 december 2013). 
 
Ondanks de moeilijke huurmarkt kon Befimmo, dankzij de verhuringen en de vernieuwingen van 
huurovereenkomsten, een bezettingsgraad van zowat 95% op haar gebouwen beschikbaar voor 
verhuring behouden. 
 
Op 30 juni 2014 hebben de lopende huurovereenkomsten een gewogen gemiddelde duur van 8,78 jaar, ten 
opzichte van 9,06 jaar op 31 december 2013. 
 

                                                      
2  Dit wil zeggen met inbegrip van het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring. 
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Huurders (op 30.06.2014)  
 

 
 

(a)  Openbare sector – Belgische openbare instellingen: Federaal (46,4%), Vlaams Gewest (11,3%), Waals Gewest (0,9%). 
(b)  Europese instellingen en vertegenwoordigingen: Europese Commissie (5,9%), Europees Parlement (3,1%) en vertegenwoordigingen (0,6%). 
(c)  De gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten, of de som van de (lopende jaarlijkse huurinkomsten van elke huurovereenkomst, 

vermenigvuldigd met de resterende duur tot de eerste vervaldag van die overeenkomst) gedeeld door de totale lopende jaarlijkse huur van 
de portefeuille. 

 
 
 

           Huurders 
(a)

                   Resterende duur van de huurovereenkomsten  
                 tot de volgende vervaldatum (a) 

 

  

(a) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de lopende 
jaarlijkse huur op 30 juni 2014. 

(b) Openbare sector: Belgische openbare instellingen 
(federaal en regionaal), Europese instellingen en 

vertegenwoordigingen. 

(a) De verhoudingen zijn uitgedrukt op basis van de  
lopende jaarlijkse huur op 30 juni 2014. 
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Percentage van de contractueel verzekerde huurinkomsten op basis van de resterende duur  
van de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille 

(a)
 

(op grond van de lopende en reeds ondertekende toekomstige huurovereenkomsten) (in %) 
 

 
 

(a) De huurinkomsten van de toekomstige jaren, berekend op basis van de huidige situatie, rekening houdend met het gegeven 
dat elke huurder op de eerste vervaldag vertrekt en dat geen enkele andere verhuring gebeurde ten opzichte van de 

lopende huur op 30 juni 2014. 

Globaal huurrendement 

 
 

(a) Het lopend rendement stemt overeen met het globaal huurrendement op de lopende huurinkomsten. 
(b) Het potentieel rendement stemt overeen met het globaal huurrendement op lopende huurinkomsten, vermeerderd met de geraamde 

huurwaarde op leegstaande ruimtes. 
(c) Rekening houdend met het vastgoed gebouwd of ontwikkeld voor eigen rekening, met het oog op verhuring.  

Omslagpercentage van de huurprijzen 

Op 30 juni 2014 bedraagt het omslagpercentage van de portefeuille -10,4%, wat identiek is aan het percentage 
op 31 december 2013. 
 
Op korte termijn, houdt dit omslagpercentage in principe geen risico van betekenis in voor Befimmo. Het stelt 
zich op korte termijn vooral in de gedecentraliseerde zone en in de Brusselse rand, en ook in Luxemburg stad.  
 
Op langere termijn moet het omslagrisico ingeschat worden op basis van de gemiddelde lange duur van de 
lopende huurovereenkomsten. De impact op de lopende huurinkomsten op 30 juni 2014 (145,3 miljoen €) van 
de potentiele negatieve omslag van de huurovereenkomsten die in de drie volgende jaren vervallen, zou op 
2 miljoen € komen, voor zover deze omslag dan ook volledig en ogenblikkelijk is. 
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Omslagpercentage van de huurprijzen (op 30.06.2014) 
 

 
 
(a) De lopende jaarlijkse huur op de datum van de afsluiting, vermeerderd met de toekomstige huur op overeenkomsten die op 30 juni 2014 

waren getekend, zoals herzien door de vastgoedexperts. 
(b) Het aandeel in de huurinkomsten wordt berekend op basis van de lopende jaarlijkse huur op 30 juni 2014. 
(c) Gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten, of de som van de (lopende jaarlijkse huur van elke huurovereenkomst, 

vermenigvuldigd met de resterende duur tot de eerste vervaldag van die overeenkomst), gedeeld door de lopende totale jaarlijkse huur 
van de portefeuille. Deze duur wordt berekend rekening houdend met de lopende projecten. 

(d) Omslagpercentage: 1-[(lopende huur + de geraamde huurwaarde van de leegstaande oppervlaktes)/de geraamde huurwaarde van de 
totale oppervlaktes]. 

 
 

Omslagpercentage ten opzichte van de gemiddelde duur  
van de huurovereenkomsten en van het aandeel in de geografische portefeuille 
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Samenvatting van de vastgoedgegevens van de portefeuille van Befimmo (op 30.06.2014)  
  

 
 
(a) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende jaarlijkse huur op 30 juni 2014. 
(b) Lopende huur op datum van de afsluiting, vermeerderd met de toekomstige huur op overeenkomsten getekend op 30 juni 2014. 
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Buiten het dagelijks beheer deden geen bijzondere gebeurtenissen zich voor na de afsluiting. 
 
 

 

 

  

Gebeurtenissen na de afsluiting van het halfjaar 

Wetenschap-Montoyer 
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In de loop van het eerste halfjaar van het boekjaar 2014 werd de tendens naar een verbetering van de 
Brusselse kantoorvastgoedmarkt

3
 bevestigd. De vraag – die vooral van de openbare sector uitgaat – ligt vrij 

hoog. In de eerste zes maanden van het boekjaar werd bijna 250.000 m² kantoorruimte verhuurd. De 
huurleegstand blijft stabiel in de buurt van 10%.  

Huurmarkt - Vraag 

De vraag op de Brusselse kantoorvastgoedmarkt haalde in de eerste zes maanden van het boekjaar 
243.678 m², tegen 368.500 m² in de loop van het boekjaar 2013. Het is vooral de openbare sector die deze 
vraag ondersteunt. Zowat 61% van de transacties op de markt wordt inderdaad met overheidsdiensten 
gesloten (149.760 m²). De belangrijkste transacties betreffen onder meer de Vlaamse Regering die meer dan 
50.000 m² zou moeten innemen op de site van Tour & Taxis (het Meander-project). Vanaf 2017-2018 zouden 
hier 2.600 ambtenaren hun intrek moeten nemen, voor de volgende 18 jaar. Daarnaast koos het Brussels 
werkgelegenheidsagentschap Actiris voor de Astro-toren (36.057 m²) om er vanaf 2016 zijn hoofdzetel te 
huisvesten na een grondige renovatie. De Europese Commissie tekende een huurovereenkomst van 15 jaar om 
in te trekken in het Livingstone gebouw (17.000 m²) in het hart van de Leopoldwijk. En tot slot kocht het RSVZ 
(Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) het gebouw UP35 (10.645 m²), het laatste van 
de vier kantoorgebouwen van het UP-site project in de Noordwijk.  
 
Die openbare sector zou ook in de komende maanden nog een belangrijke speler op de markt moeten blijven. 
Zo zouden onder andere de Europese instellingen ook een offerte-aanvraag moeten organiseren in het kader 
van hun toekomstige kantoorstrategie.  
 
Het onzeker economisch klimaat verklaart daarentegen de beperkte vraag die van de privé-sector uitgaat. Het 
gaat daar eerder om kleinschalige transacties, vooral in de rand, met bedrijven die hun voordeel willen doen 
met competitieve marktvoorwaarden.  

Ontwikkelingsmarkt - Aanbod 

Tijdens het boekjaar 2014 zal voor 126.420 m² nieuwe kantoren worden opgeleverd op de Brusselse markt. 
Daarvan is slechts 54.184 m² speculatief, dit wil zeggen dat er geen verbintenis vooraf is met een huurder. 
In 2015 wordt amper 35.691 m² kantoorruimte verwacht op de markt.  
 
Algemeen blijven de opleveringen slinken op de Brusselse markt. Dat is te verklaren door de terughoudendheid 
van de ontwikkelaars om nieuwe speculatieve projecten op te zetten. Bovendien zijn ook de bankiers niet meer 
zo happig om ze te financieren. Enkel topprojecten van de hoogste kwaliteit zijn een uitzondering. Op de 
nieuwbouwmarkt worden momenteel dus voornamelijk projecten op maat geleverd. Op dit moment is slechts 
10% van de leegstaande kantoren op de markt van het “Graad A” niveau. Tussen 2001 en 2010 lag dit 
percentage nog tussen 20% en 25% van de voorraad. Geschat wordt dat dit percentage in 2016 nog verder zal 
dalen tot 5%. Op termijn zou deze situatie dus tot een echt tekort aan “Graad A” kantoren op de Brusselse 
markt kunnen leiden, en dan vooral in het CBD. 
 
Het aantal speculatieve projecten blijft zeer beperkt, maar bepaalde promotoren zetten selectief 
ontwikkelingsprojecten op stapel in de beste wijken van het centrum, namelijk de Leopold- en de Noordwijk, 
om ze rond 2016 in de markt te kunnen zetten. 
 
 

                                                      
3
 Bron van de marktgegevens: CBRE – 30 juni 2014 (www.cbre.be). 

Brusselse vastgoedmarkt 

http://www.cbre.be/
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Huurleegstand 

Op 30 juni 2014 komt de verminderende huurleegstand op 10,5%, vergeleken met 11,1% op 31 december 2013.  
 
In het “Central Business District” schommelen de leegstandspercentages rond de 6% in de Leopold- en de 
Noordwijk. Het stadscentrum doet nog beter met 3,5% – in forse vermindering – en knoopt zo weer aan bij de 
gebruikelijke leegstandsniveaus van lang vóór de crisis.  
 
Het CBD vertoont dus duidelijke tekenen van herstel. De ombouw van structureel leegstaande 
kantoorgebouwen (29.000 m² in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar), de weinige speculatieve 
projecten die op de markt komen en een lichte stijging van de verhuringen – dankzij de openbare sector – 
hebben de leegstand in het CBD nog meer doen slinken.  
 
In de gedecentraliseerde zone en in de rand neemt de leegstand echter eerder toe. De bedrijven ruilen 
verouderde grote oppervlaktes voor kleinere oppervlaktes van kwaliteit die betere prestaties leveren.  

Huurwaarden 

De prime rent wijzigde amper in de eerste zes maanden van het boekjaar en blijft op 285 € per m² in de 
Leopoldwijk. De gewogen gemiddelde huurprijzen komen op 155 € per m². Het verwachte tekort aan “Graad A” 
kantoren in het Brusselse CBD zou een potentiële stijgende tendens in de huurprijzen kunnen onderbouwen.  
 
In de huidige economische context komen huurvrije periodes en andere toegevingen aan de huurders van 
bestaande gebouwen echter nog altijd vaak voor, vooral in de rand en in de gedecentraliseerde zone.  

Investeringsmarkt 

In de eerste zes maanden van het boekjaar veerde de activiteit op de investeringsmarkt weer op. Er werd 
inderdaad bijna 958 miljoen € geïnvesteerd in kantoorgebouwen in Brussel, tegen 1,12 miljard € in het 
jaar 2013.  
 
De rendementen voor “klassieke” huurovereenkomsten (3/6/9) in de categorie “prime” bleven stabiel ten 
opzichte van het begin van het boekjaar en komen rond de 6%. Vastgoed van hetzelfde type, dat echter op 
lange termijn verhuurd is, wordt rond 5% gewaardeerd.  
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Aan de Raad van Bestuur van Befimmo NV 
Parc Goemaere - Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 
 

Geachte Heren, 
 

Betreft: Waardebepaling van de vastgoedportefeuille van Befimmo op 30 juni 2014. 
 

Achtergrond 
 

Conform Hoofdstuk IV, Sectie 4 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 betreffende de Bevaks, dient Befimmo haar 
vastgoedpatrimonium op 30 juni 2014 door een onafhankelijke expert te laten waarderen. Wij werden aangesteld voor het 
deel van de vastgoedportefeuille van Befimmo waarvan de meerderheid verhuurd is aan vennootschappen van de private 
sector terwijl Winssinger & Vennoten nv en Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory cvba respectievelijk werden 
aangesteld voor de Fedimmo-portefeuille en de Befimmo-portefeuille, beiden grotendeels verhuurd aan Openbare 
Instellingen. Verder hebben wij de resultaten van de waardebepaling geconsolideerd waarvan de conclusies hieronder 
besproken zijn. 
 

Jones Lang LaSalle is in België actief sinds 1965 en heeft een lange staat van dienst wat betreft het waarderen van professioneel 
vastgoed. Winssinger & Vennoten nv en Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory cvba geven eveneens aan over voldoende 
kennis van de vastgoedmarkten waarin Befimmo actief is te beschikken, alsook over de vereiste en erkende beroepskennis om 
deze waardering uit te voeren. De opdracht is door de experts in volledige onafhankelijkheid uitgevoerd. 
 

Zoals dat gebruikelijk is, hebben we onze opdracht uitgevoerd op basis van de door Befimmo verstrekte gegevens m.b.t. de 
huurstaat, de kosten en belastingen te dragen door de verhuurder, de uit te voeren werken, en ook alle andere factoren die 
de waarde van de gebouwen zouden kunnen beïnvloeden. Wij gaan ervan uit dat die inlichtingen juist en volledig zijn. Zoals 
expliciet omschreven in onze schattingsverslagen, omvatten deze geen enkel onderzoek naar de structurele en technische 
kwaliteit van de gebouwen, noch naar de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen. Befimmo is goed op de hoogte 
van het eventuele bestaan van deze risicofactoren en laat daarom voor de aankoop van elk gebouw een technisch en 
juridisch due diligence onderzoek uitvoeren. 
 

Opinie 
 

De investeringswaarde wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke waarde die redelijkerwijs gehaald kan worden, op 
datum van de waardebepaling, onder normale verkoopsvoorwaarden tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, 
vóór aftrek van de transactiekosten. Wij hebben gebruik gemaakt van een statische kapitalisatiemethode voor het 
uitvoeren van onze waardebepalingen. Als controle hebben wij eveneens de prijs per m² geanalyseerd. 
 

De statische kapitalisatie gebeurt onder de vorm van een “Term and Reversion”. De waardebepaling is in twee delen 
onderverdeeld: het huidig inkomen, gebaseerd op de contractuele huur, wordt gekapitaliseerd tot de eerstvolgende 
opzegmogelijkheid van het huurcontract, de markthuurwaarde wordt vervolgens in perpetuïteit gekapitaliseerd en 
verdisconteerd. Deze methode van waarderen gebruikt een multiplicator voor de huidige en toekomstige huur die 
gebaseerd is op analyses van vergelijkbare verkopen. 
 

De multiplicator varieert afhankelijk van het vereist rendement van een investeerder voor een vergelijkbaar gebouw op een 
vergelijkbare locatie. Dit rendement weerspiegelt de risico’s eigen aan de sector (toekomstige leegstand, kredietrisico, 
onderhoudskosten, etc). In het geval er uitzonderlijk factoren zijn, eigen aan het gebouw, wordt hier een correctie voor gemaakt. 
 

Voorbeelden hiervan zijn: 
o geen recuperatie van de kosten en de taksen door de eigenaar terwijl dit normaalgezien door de huurder wordt gedragen; 
o renovatie- en herstellingswerken die op de datum van waardering nodig zijn om de markthuurwaarde te garanderen; 
o uitzonderlijke kosten. 
 

De methode van “kapitalisatie” die wij hier toepassen is te onderscheiden van de “geactualiseerde cashflow” methode. Bij 
deze laatste methode worden toekomstige groei en indexatie wel expliciet opgenomen. Dit onderscheid heeft als gevolg 
dat de gebruikte rendementen in een waardebepaling met geactualiseerde cashflows (DCF) hoger liggen dan die bij de 
statische kapitalisatie methode. 
 

De gebruikte rendementen zijn gebaseerd op het oordeel van de schatter na andere gerealiseerde verkopen te hebben 
vergeleken. De factoren die de markt beïnvloeden zijn talrijk en afhankelijk van het type koper. Meestal worden volgende 
criteria in acht genomen: de kwaliteit van de huurder en de duurtijd van het huurcontract, de locatie van het gebouw, de 
staat en de architecturale kwaliteit van het gebouw, de ouderdom en staat van onderhoud van het gebouw en de efficiëntie 
van het gebouw (verhouding tussen de bruto en netto oppervlakte, parking ratio). 

Conclusies van de vastgoedexpert 
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Uiteindelijk is het het spel van vraag en aanbod op de investeringsmarkt dat bepalend is. 
 

Conform de IAS/IFRS normen wordt er voor de boekhoudkundige rapportering van een Bevak gebruik gemaakt van de reële 
waarde (“Fair Value”). Volgend op een perscommuniqué van de Belgische Associatie van Asset Managers (BEAMA) dd. 8 
februari 2006 kan de reële waarde verkregen worden door 2,5% transactiekosten af te trekken van gebouwen met een 
investeringswaarde groter dan 2.500.000 €. Voor gebouwen met een investeringswaarde kleiner dan 2.500.000 € worden 
registratierechten ten bedrage van 10% of 12,5% afgetrokken, afhankelijk van de regio waar het vastgoed gelegen is. 
 

Op basis van de opmerkingen uit de vorige paragrafen, bevestigen we dat de investeringswaarde van het 
vastgoedpatrimonium van Befimmo op 30 juni 2014 

  2.305.060.500 € 
(TWEE MILJARD DRIE HONDERD EN VIJF MILJOEN ZESTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO); 

bedraagt, inclusief de gebouwen die geschat zijn door Winssinger & Vennoten nv en Price Waterhouse Coopers Enterprise 
Advisory cvba. 
 

De verkoopwaarde van het vastgoedpatrimonium van Befimmo op 30 juni 2014 in overeenstemming met de reële waarde 
(“Fair Value”) van het vastgoedpatrimonium van Befimmo bedraagt 

2.247.560.996 € 
(TWEE MILJARD TWEE HONDERD ZEVENENVEERTIG MILJOEN VIJF HONDERD ZESTIG DUIZEND NEGEN HONDERD 

ZESENNEGENTIG EURO); 
inclusief de gebouwen die geschat zijn door Winssinger & Vennoten nv en Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory cvba. 
 

Op deze basis bedraagt het globaal rendement van de vastgoedportefeuille beschikbaar voor verhuring op de huidige 
huuropbrengst 6,76%. Het globaal rendement inclusief de geschatte markthuurwaarde voor de leegstand bedraagt 7,09% 
voor dezelfde portefeuille.  
 

De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille beschikbaar voor verhuring bedraagt  95,40%. Voor de totale portefeuille 
van vastgoedbeleggingen bedraagt de bezettingsgraad 94,21%.  
 

De huidige huur voor de totale vastgoedportfolio ligt gemiddeld ±10,37% hoger dan de normale geschatte huurwaarde voor 
wat betreft de portfolio die beschikbaar is voor verhuring. 
 

Het patrimonium bestaat uit:  
 

 
 

Met de meeste hoogachting. 
Brussel, 11 juli 2014 

 
R.P. Scrivener MRICS 
National Director  
Head of Valuation and Consulting 
Voor Jones Lang LaSalle 
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Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid opgenomen in haar strategie en 
vertaald in haar dagelijkse werkwijze, zowel op sociaal, als op economisch en milieuvlak. In de loop der jaren 
werkte ze een strategie in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uit, die gericht is op de thema’s die als 
belangrijk worden beschouwd voor Befimmo en ook voor haar betrokken partijen. 
 

Befimmo is ervan overtuigd dat een proactieve aanpak op langere termijn leidt tot een gunstige positionering wat 
reputatie betreft en tot een betere rentabiliteit. Daarom evolueerde ze sinds 2008 geleidelijk van een kwalitatief 
milieubeleid naar een heus proactief beleid van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, dat deel uitmaakt van haar 
globale strategie. Ze beseft dat doeltreffend bestuur op lange termijn een geëngageerde aanpak veronderstelt, met 
toepassing van het voorzorgsprincipe. Dat betekent de risico’s vooraf inschatten en de kosten beheersen. Het is 
inderdaad zo dat Befimmo, door het in kaart brengen van de risico’s die haar kunnen aantasten, meteen ook de 
nodige maatregelen invoert om vooruit te lopen op deze risico’s en om hun mogelijke impact te beperken. Ze 
verbindt er zich toe om bij de uitstippeling van haar strategie, voor zover mogelijk, rekening te houden met de 
verwachtingen van de betrokken partijen, een open dialoog met hen aan te knopen en constructief te overleggen. 
 

Befimmo heeft eind 2013 een materialiteitsstudie uitgevoerd en de aanzet gegeven tot een proces van 
voortdurende dialoog met al haar betrokken partijen (werknemers, huurders, investeerders, overheid, 
Bestuurders, enz.). Zo heeft ze haar materialiteitsmatrix kunnen bepalen, die het Befimmo mogelijk maakte om 
(i) haar prioriteiten op economisch, sociaal en milieuvlak te stellen en te rangschikken, rekening houdend met 
de verwachtingen van haar betrokken partijen, maar ook om (ii) haar strategie in Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid fijn te stellen en (iii) op de eerste plaats in te werken op thema’s die als prioritair worden 
beschouwd. Deze prioriteiten worden behandeld met specifieke verbintenissen en acties en hun impact, 
alsmaar meer kwantificeerbare en meetbare kwalitatieve doelstellingen, die hierna worden beschreven, maar 
ook ruimer worden toegelicht in het MVO-Programma, dat door het management en zijn team samen 
voorbereid worden. Daarom volgt en beheert Befimmo’s team sinds het begin van het boekjaar de concrete 
acties die in dit Programma gepubliceerd werden om de vastgelegde doelstellingen te halen. 
 

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid als strategische krachtlijn, komt voor Befimmo neer op kansen grijpen 
om haar prestaties te verbeteren en zo op middellange en lange termijn waarde te creëren voor al haar 
betrokken partijen. Befimmo heeft de ambitie om zich te onderscheiden, maar ook om een referentie te 
worden op het gebied van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. 
 

Externe betrokken partijen - vragenlijsten 

Net als vorig jaar werkte Befimmo mee aan de verslaggeving over de koolstofemissies die verbonden zijn aan 
haar activiteiten en beantwoordde daarvoor de vragenlijst van het “Carbon Disclosure Project”

4
. Het CDP is een 

onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de vermindering van de broeikasgassen die 
bedrijven en steden uitstoten. Dit gebeurt aan de hand van een wereldwijde database met gegevens over de 
emissie van broeikasgassen. De organisatie treedt op in naam van 762 investeerders die meer dan 
92 triljoen US$ activa vertegenwoordigen. 
 

Daarnaast beantwoordde Befimmo ook – voor het vierde jaar op rij – de vragenlijst van de “Global Real Estate 
Sustainability Benchmark”

5
. De GRESB is een initiatief dat de sociale en milieuprestaties van beursgenoteerde 

en private vastgoedbeleggingen beoordeelt. De leden van de GRESB zijn institutionele beleggers die in totaal 
meer dan 6,1 triljoen US$ vertegenwoordigen. De verkregen benchmark is het startpunt voor de verbetering 
van deze prestaties evenals voor collectieve inspanningen naar een meer duurzame vastgoedindustrie toe.  
 

 

  

                                                      
4 http://www.cdproject.net/.  
5 http://www.gresb.com/.  

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 

De materialisteitsmatrix, de verwachtingen van de stakeholders en het MVO-Programma werden 
gepubliceerd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2013 en op de website van de Vennootschap: 
www.befimmo.be/nl.  

http://www.cdproject.net/
http://www.gresb.com/
http://www.befimmo.be/nl
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De Vennootschap ziet erop toe om tijdig de nodige financieringen aan te gaan en streeft naar evenwicht 
tussen de kostprijs, de duur en de diversifiëring van haar financieringsbronnen. 

Gerealiseerde financieringen 

In de loop van het eerste halfjaar 2014 legde Befimmo een bilaterale lijn aan voor een bedrag van 50 miljoen € om 
de renovatie- en bouwwerken in de portefeuille te financieren. Bij gelijke perimeter heeft de Vennootschap geen 
bijkomende financieringen meer nodig vóór het vierde kwartaal van 2015. Onderstaande grafiek toont de 
vervaldagen van de financiële verbintenissen. 
 

 

Vervaldagen van de financiële verbintenissen per kwartaal (op 30.06.2014) 

 

Hoofdkenmerken van de financiële structuur 

Op 30 juni 2014 heeft de financiële structuur van Befimmo volgende hoofdkenmerken: 
o bevestigde financieringen voor een totaalbedrag van 1.148,0 miljoen €, waarvan 1.024,5 miljoen € 

benut werd. Het volume ongebruikte lijnen wordt verklaard door de vooruitblik op de bouw- en 
renovatieverbintenissen, die voor de jaren 2014 en 2015 werden voorzien; 

o een schuldratio van 46,92%
6
, een LTV-ratio van 45,54%

7
; 

o een gewogen gemiddelde duur van de schuld van 3,69 jaar; 
o schulden tegen vaste rentevoeten (IRS inbegrepen) voor 58,4% van de totale schuld; 
o een gemiddelde financieringskost (marge en indekkingskosten inbegrepen) van 3,16% over het 

halfjaar, vergeleken met 3,17% voor het eerste halfjaar van 2013. 
 

Ratingbureau Standard & Poor’s bevestigde op 13 mei 2014 de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor de 
langetermijnschuld van Bfimmo en de rating A-2 voor de kortetermijnschuld.  

                                                      
6  De schuldratio wordt berekend in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 7 december 2010. 
7  Loan-to-value ("LTV") = [(nominale financiële schulden – kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. 

 

Financiële structuur 
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Om de kosten van haar financieringen te drukken, beschikt Befimmo over een handelspapierprogramma voor 
een maximumbedrag van 400 miljoen €. Dit programma was op 30 juni 2014 voor 328,8 miljoen € aangewend 
voor uitgiftes op korte termijn. Het is gedekt door de back-uplijnen die uit de verschillende bestaande 
financieringslijnen samengesteld zijn. De documentatie van dit programma dekt ook de Europese private 
plaatsing van schuld (18 miljoen € op 30 juni 2014). 
 
 

Schuldverdeling (op 30.06.2014) 
 

 

 

Indekking van het rente- en het wisselkoersrisico 

Het beleid van indekking van het renterisico heeft tot doel een degressief deel van de schuldenlast in te dekken 
over een horizon van 10 jaar. De doelstellingen en de hantering van dit beleid worden geregeld onder de loep 
genomen. De keuze van de instrumenten en van hun niveau is gegrond op een analyse van de 
rentevooruitzichten van geraadpleegde banken en op een afweging tussen de kostprijs van het instrument en 
het niveau en type van bescherming. Bovendien stelt de Vennootschap zich met haar indekkingsbeleid ook tot 
doel om de schommelingen in de financiële lasten in het kader van bestaande covenants te beperken, en om 
de EPRA earnings te vrijwaren die nodig is voor de betaling van het vooropgesteld dividend. 
 

Befimmo heeft een portefeuille van instrumenten voor de indekking van (i) het renterisico, die bestaat uit IRS, 
CAP en COLLAR

8
, evenals (ii) het wisselkoersrisico op haar private plaatsing van obligaties tegen vaste rente in 

de Verenigde Staten (USPP), bestaande uit Cross Currency Swaps.  
 
Het ingevoerde beleid maakt mogelijk om, op een deel van de schuldenlast, partij te trekken van lagere 
rentevoeten in periodes van laagconjunctuur en tegelijk de volatiliteit van de financieringslasten te beperken 
door het vastzetten van de rentevoeten op het saldo van de schuld (ofwel rechtstreeks door financieringen 
tegen vaste rentevoeten, ofwel door de verwerving van indekkingsinstrumenten van het type IRS). De impact 
van de hogere rentevoeten op de financiële lasten wordt ook afgezwakt door de indekkingsinstrumenten van 
het optionele type (CAP). Deze indekkings- en financieringsstructuur leidt tot een situatie waarin het resultaat 
niettemin gevoelig blijft voor de evolutie van de rentevoeten. Alle huidige instrumenten samen waarover de 
Vennootschap momenteel beschikt, brengt haar indekkingsratio op 30 juni 2014 op 83,8%

9
. De indekkingsratio 

blijft hoger dan 60% tot het eerste kwartaal van 2017 en hoger dan 40% tot het eerste kwartaal van 2019.  

                                                      
8  De intekening op COLLAR maakt nominale schuld mogelijk om de stijging van de rentevoeten (CAP) te beperken, maar houdt ook de 

verbintenis in om een minimale rentevoet te betalen (FLOOR). 
9  Indekkingsratio = (vastrentende nominale schuld + notioneel bedrag van de IRS en CAP)/totale schuld. Het gaat om de indekkingsratio 

zonder optionele CAP-instrumenten die “out of the money” geworden zijn naar aanleiding van de rentevoetdalingen (of: drie CAP-
posities voor een notioneel totaalbedrag van 240 miljoen € aan dekkingsrentes van 4,5%, 4,0% en 3,5%). De indekkingsratio 
van 107,2% omvat de CAP die “out of the money” geworden zijn en is tijdelijk, want deze CAP bereiken hun maturiteit eind 2014 
(215 miljoen €) en eind 2015 (25 miljoen €). 
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In het kader van haar indekkingsbeleid heeft de Vennootschap tijdens het halfjaar volgende verrichtingen 
uitgevoerd op haar indekkingsinstrumenten: 

o de verwerving van drie IRS voor een notioneel totaalbedrag van 50 miljoen € dat de periodes van 
midden 2014 tot midden 2019 (15 miljoen €), tot midden 2022 (20 miljoen €) en tot eind 2023 
(15 miljoen €) dekken; 

o de verwerving van twee CAP tegen 1,3% (15 miljoen €) en tegen 1,5% (20 miljoen €), die een periode 
van 4 jaar dekken en die begint vanaf hun verwerving. 

 
 

Evolutie van de portefeuille aan indekkingsinstrumenten  
en van de bestaande vastrentende financieringen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
(a)

 Gemiddelde vaste rente zonder krediet spread. 

  

(in duizend €) 
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Geconsolideerde kerncijfers 
 

 
 

(a) Het aantal aandelen in omloop houdt geen rekening met het aantal aandelen in handen van Befimmo of haar dochterondernemingen. 
(b) Berekend voor de aandeelhouder die in Befimmo belegde gedurende de 12 voorafgaande maanden en die koos voor de uitkeuring van het 

voorschot op dividend in aandelen. 
(c) Brutodividend gedeeld door de slotkoers. 
(d) Loan-to-value: [(nominale financiële schulden - kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. 

Nettoactiefwaarde op 30 juni 2014 

Op 30 juni 2014 bedraagt de netto-actiefwaarde van Befimmo 1.185,8 miljoen €.  
 
De intrinsieke waarde komt zodoende op 55,07 €

10
 per aandeel, tegenover 54,13 € per aandeel op 

31 december 2013. 
 
Intrinsieke waarde 
 

 

  

                                                      
10  De halfjaarrekeningen worden onderworpen aan een beperkt nazicht en de jaarrekeningen aan een audit.   

Financiële resultaten 
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Evolutie van de resultaten 

Analytische resultatenrekening (in duizend €) 
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Gebeurtenissen die de perimeter van de Vennootschap wijzigen 

De perimeter van de Vennootschap werd in de eerste zes maanden van het boekjaar 2014 gewijzigd door de 
overdracht van het gebouw aan de rue Pépin 5 in Namen.  

 
De vergelijking van de gegevens per aandeel wordt wel beïnvloed door een aantal feiten van 2013. Enerzijds 
gaat het om de inbreng in natura in juli 2013 van het AMCA gebouw in Antwerpen door de Vennootschap - met 
de creatie van 2.037.037 aandelen - door de nieuwe aandelen die in het kader van het keuzedividend in 
december 2013 werden uitgegeven. Anderzijds gaat het om de private plaatsing van eigen aandelen in 
april 2013, bij de aankoop van de vennootschap Blue Tower Louise NV. 
 

Analyse van het nettoresultaat 

De samenvattende geconsolideerde resultatenrekening bevat de gegevens die per 30 juni 2014 
gepubliceerd werden.  
 
De analyse van het resultaat is gebaseerd op een vergelijking met de gegevens van het eerste halfjaar 2013.  
 
Het nettohuurresultaat steeg met 0,2 miljoen €, of 0,2%,. Deze verhoging is te verklaren door de 
gecombineerde impact van: 

o het eenmalige positieve effect op 30 juni 2013 van de vergoeding wegens vervroegde opzegging van 
een huurovereenkomst van 3,7 miljoen €, 

o een daling van de huurinkomsten bij gelijke perimeter van 1,5%. De negatieve effecten van het vertrek 
van of heronderhandelingen met huurders en het effect van de spreiding van de huurvrije periodes 
die werd toegepast conform de IFRS-normen (-0,8 miljoen €) worden inderdaad niet volledig 
gecompenseerd door de positieve effecten van de indexering van de huurprijs en van de 
nieuwe verhuringen,  

o het positieve effect (+4,8 miljoen €) van de variatie in de perimeter van de portefeuille, voornamelijk 
als gevolg van de acquisities (Blue Tower Louise NV en AMCA), die in 2013 werden uitgevoerd. 

 
 

De nettovastgoedkosten namen met 3,3 miljoen € toe. Deze stijging is onder meer toe te schrijven aan een 
verhoging van de technische kosten (grote herstellingen), van de studiekosten in verband met projecten van 
gebouwen en van de kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen. De nettovastgoedkosten sluiten aan op 
het budget.  
 
Het operationeel vastgoedresultaat ging zodoende met 3,1 miljoen € naar beneden (-4,9%). Zonder de impact 
van het eenmalige positieve effect in 2013 van de vergoeding voor vervroegde verbreking van een 
huurovereenkomst, was het operationeel resultaat met 0,5 miljoen € (+0,9%) de hoogte ingegaan. 
 
De algemene kosten bleven stabiel ten opzichte van 2013.  
 
De andere operationele opbrengsten en kosten bedragen +0,9 miljoen €, vooral als gevolg van de positieve 
impact van de IFRS-herwerking van de huurvrije periodes die opgenomen zijn bij de inkomsten (+0,8 miljoen €), 
terwijl deze impact negatief was vorig jaar.  
 
Er werd een meerwaarde van 0,4 miljoen € genoteerd bij de overdracht van het gebouw Pépin 5. 
 
De variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (buiten investeringen) was positief over het 
halfjaar en kwam op +11 miljoen € (of +0,49%) tegen -7,3 miljoen € (of -0,36%) over de eerste zes maanden 
van 2013. 
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Het gerealiseerde financieel resultaat (buiten variaties in de reële waarde van de financiële activa en 
verplichtingen) gaat van -14,2 miljoen € in het eerste halfjaar van 2013 naar -14 miljoen € in het eerste halfjaar 
van 2014. Het gemiddeld financieel schuldvolume over het eerste halfjaar van het boekjaar beloopt 
1.004,2 miljoen €, tegen 958 miljoen € voor het eerste halfjaar van 2013. 
 
De lichte daling van de financiële kosten, ook al nam het gemiddeld schuldvolume met 4,8% toe, is vooral te 
verklaren door de lagere gemiddelde kostprijs van de financiering, van 3,17% over het eerste halfjaar van 2013 
naar 3,16% over het eerste halfjaar van 2014, en door de stijging van het bedrag van de tussentijdse intresten 
op een aantal investeringsprojecten. De Euribor-rentetarieven bleven dit halfjaar uitzonderlijk laag 
(gemiddelde Euribor 1 maand en 3 maand van 0,26%, tegen 0,16% over het eerste halfjaar van 2013). 
 
De variatie in de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen komt uit op -15,8 miljoen €, tegen  
+6,4 miljoen € over de eerste zes maanden van 2013. De daling van de reële waarde van de financiële activa en 
verplichtingen is vooral het gevolg van de lagere rentevoetcurve op 30 juni 2014 ten opzichte van deze die op 
31 december 2013 gold. In het eerste halfjaar van het boekjaar 2013 werd het omgekeerde effect vastgesteld, 
als gevolg van de hogere rentevoetcurve op 30 juni 2013 ten opzichte van 31 december 2012.  
 
Uit alle voorgaande elementen samen, waarvan sommige eenmalig zijn, blijkt een nettoresultaat van 
38,6 miljoen € op 30 juni 2014, tegenover 44,1 miljoen € op 30 juni 2013.  
 
De EPRA earnings spoort met de gepubliceerde vooruitzichten en komt op 43 miljoen €, tegen 44,8 miljoen € 
voor het eerste halfjaar van 2013.  
 
Gezien de toename van het gemiddeld aantal nieuwe aandelen (+2,8 miljoen) op de markt, ligt de EPRA 
earnings per aandeel, die ook aansluit op de gepubliceerde vooruitzichten, op 30 juni 2014 op 2 €.  
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Evolutie van het Befimmo-aandeel 

Het Befimmo-aandeel sloot op 30 juni 2014 op 55,67 €, tegen 50,45 € op 31 december 2013. De 
beurskapitalisatie van Befimmo komt op 30 juni 2014 op 1,2 miljard €. 
 

Aan die beurskoers biedt het aandeel een rendement op dividend van 6,2% en een premie van 1,09% ten 
opzichte van de intrinsieke waarde. 
 

Tijdens het eerste halfjaar van het boekjaar staat het dagelijks volume op ongeveer 42.000 aandelen. 
 

 
 
(a) Op basis van de handel op alle platforms.  
 
 

De grafiek hierna schetst de evolutie van het aandeel over een periode van één jaar. 
 

 

Evolutie van de beurskoers van Befimmo ten opzichte van 
de BEL 20 en de EPRA/NAREIT Belgium (over 1 jaar) 

(a)
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Bron: KBC Securities. 

Befimmo op de beurs 
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Premie en disagio ten opzichte van de intrinsieke warde over een periode van 10 jaar 

 

 
 
 

Dividendvooruitzicht 

Als alles voor het overige gelijk blijft en in dit stadium van het boekjaar, bevestigt de Raad van Bestuur het 
vooropgestelde dividend over het boekjaar (of dus 3,45 € bruto per aandeel). Hij plant de uitkering van een 
voorschot op dividend over het boekjaar, dat betaalbaar is vanaf donderdag 19 december 2014. Dit voorschot 
zou 2,59 € bruto per aandeel moeten bedragen, terwijl er op de agenda van de Gewone Algemene 
Vergadering van aandeelhouders op 28 april 2015, die de rekeningen per 31 december 2014 moet 
goedkeuren, de beslissing zou kunnen genoteerd worden om een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel 
over het boekjaar 2014 uit te keren. 
 

 
  

AMCA 
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Corporate governance 

Samenstelling van de Raad van Bestuur van Befimmo 

Op 29 april 2014 heeft de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo de BVBA A.V.O. Management, 
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annick Van Overstraeten, en de 
BVBA Kadees, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt De Schepper, benoemd tot 
Bestuurders bij de Raad van Bestuur van Befimmo, voor een periode van 2 jaar die afloopt na de Gewone 
Algemene Vergadering van 2016. 
 

Mw. Annick Van Overstraeten (1965) is licentiate in Economische Wetenschappen 
(KUL -1987) en behaalde een Master in Management - IAG (UCL – 1992). Ze startte 
haar loopbaan in 1987 bij Philips als Project Leader binnen de Human Resources 
Directie. Daarna heeft ze haar carrière uitgebouwd in de retail, met name in de textiel 
bij verschillende bedrijven en vervolgens in de chocolade, bij Confiserie Leonidas, waar 
ze van 1999 tot en met 2004 de functie waarnam van Commercial en Marketing 
Director. In 2004 werd ze benoemd tot General Director Operations van Quick 
Restaurants BELUX NV. Zij verlaat de onderneming eind 2009. Sinds 2010 is 
mw. Annick Van Overstraeten Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur 
van Lunch Garden Group. 
 
Dhr. Kurt De Schepper (1956) is actuaris. Hij startte zijn loopbaan meer dan 30 jaar 
geleden bij AG Insurance waar hij in 1990 lid werd van het Management Team, 
verantwoordelijk voor Employee Benefits. In de periode 1995 tot 2004 was hij General 
Manager Europe bij Fortis Insurance International, waar hij ondermeer de 
eindverantwoordelijke was voor de joint venture CaiFor en Fortis Insurance UK. 
In 2004 werd hij Chief Pension Officer bij Fortis holding. Midden 2005 bekleedde hij de 
functie van Business Operating Officer bij AG Insurance, waar hij sinds 
september 2008 verantwoordelijk was voor de financiële activa. Tussen 
september 2009 en juli 2014 was dhr. Kurt De Schepper Chief Risk Officer van Ageas, 
specifiek verantwoordelijk voor de departementen Risk, Legal, Compliance en Support 
Functions (Human Resources, IT en Facility).  
 

Deze Vergadering heeft ook het mandaat van de BVBA Marc VH-Consult vernieuwd, die vertegenwoordigd 
wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marcus Van Heddeghem, voor een nieuwe periode van 
één jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.  
 
Ten slotte, verstreek het mandaat van Arcade Consult BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger, de heer André Sougné, in april 2014. De Raad van Bestuur dankt de heer Sougné voor zijn 
jarenlange bijdrage tot de ontwikkeling van de Vennootschap.  
 
  

Informatie aan de aandeelhouders 
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De Raad is als volgt samengesteld: 
 

Mandaat in de Raad  
Datum waarop het mandaat 
verstrijkt 

A. Devos BVBA 
Gewone Algemene Vergadering 2015 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  

dhr. Alain Devos, Voorzitter, niet-uitvoerend Bestuurder 

BDB Management eBVBA 
Gewone Algemene Vergadering 2015 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  

dhr. Benoît De Blieck, Gedelegeerd Bestuurder 

A.V.O. Management BVBA 
Gewone Algemene Vergadering 2016 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  

mw. Annick Van Overstraeten, niet-uitvoerend Bestuurder, onafhankelijk 

Hugues Delpire 
Gewone Algemene Vergadering 2015 

Niet-uitvoerend Bestuurder, onafhankelijk 

Etienne Dewulf BVBA 
Gewone Algemene Vergadering 2015 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  

dhr. Etienne Dewulf, niet-uitvoerend Bestuurder, onafhankelijk 

Sophie Goblet 
Gewone Algemene Vergadering 2017 

Niet-uitvoerend Bestuurder, onafhankelijk 

Benoît Godts  
Gewone Algemene Vergadering 2015 

Niet-uitvoerend Bestuurder, verbonden aan een aandeelhouder  

Kadees BVBA 

Gewone Algemene Vergadering 2016 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  
dhr. Kurt De Schepper, niet-uitvoerend Bestuurder,  
verbonden aan een aandeelhouder 

Marc VH-Consult BVBA 
Gewone Algemene Vergadering 2015 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  

dhr. Marcus Van Heddeghem, niet-uitvoerend Bestuurder 

Roude BVBA 
Gewone Algemene Vergadering 2015 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  

dhr. Jacques Rousseaux, niet-uitvoerend Bestuurder, onafhankelijk 

Guy Van Wymersch-Moons 
September 2017 

Niet-uitvoerend Bestuurder, verbonden aan een aandeelhouder 
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Nieuwe reglementeringen 

AIFM 

Door de omzetting in de Belgische wetgeving van de Europese AIFM-richtlijn (“Alternative Investment Fund 
Managers”), zal de regelgeving die tegenwoordig van toepassing is op de Vastgoedbevaks wijzigen.  
 
Op de Vastgoedbevaks zouden niet enkel de regels die uit deze richtlijn voortvloeien, toegepast worden, maar 
ook de Europese verordering EMIR (Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende OTC-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters) en potentieel nog andere regelgevingen die in de maak zijn (taks op de 
financiële transacties in het kader van het gemeenschappelijk stelsel opgemaakt door de Commissie, CRD IV 
(nieuwe vereisten inzake eigen vermogen en liquiditeit van de kredietinstellingen die de relatie met 
alternatieve beleggingsfondsen als tegenpartij kunnen beïnvloeden), enz.). De bijkomende vereisten die de 
AIFMD voorschrijft, onder meer inzake systemen voor het administratief beheer, de interne controle, het 
beheer van belangenconflicten, het risicobeheer, het beheer van de liquiditeit en de aanduiding van een 
bewaarder, zullen de Vastgoedbevaks dwingen om hun organisatie, hun normen of hun interne procedures aan 
te passen. Dit zou de hele organisatie zwaarder maken, de uitvoering van bepaalde operaties bemoeilijken en 
bijkomende middelen vergen om deze nieuwe bepalingen in te voeren en in ieder geval haar administratieve 
en beheerskosten verhogen. De toepassing van de EMIR-verordening stelt de Vastgoedbevaks bloot, naast de 
verplichtingen inzake reporting voor alle vennootschappen, aan een systeem van margestortingen op hun 
dekkingsinstrumenten, wat hun financieringsbehoeften en hun kosten zou kunnen optrekken. De impact van 
de andere regelgeving (taks op financiële transacties, CRD IV) zou voornamelijk moeten bestaan in een 
verhoging van de kosten van de Vennootschap. 
 

Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen 

Om rekening te houden met het operationele karakter van de vastgoedactiviteit die Vastgoedbevaks vandaag 
uitoefenen, werd op 30 juni 2014 een wet gepubliceerd die het statuut van Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (“GVV”) openstelt voor bestaande Vastgoedbevaks, die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Dit specifiek wetgevend kader is gelijkaardig aan het wetgevend kader dat momenteel van toepassing 
is op de Vastgoedbevaks.  
 
In dat opzicht zullen de Vastgoedbevaks in de komende maanden een keuze moeten maken: ofwel hun 
erkenning als alternatieve beleggingsmaatschappij (AIFM) aanvragen, ofwel hun aandeelhouders voorstellen 
om het statuut van GVV aan te nemen en hun erkenning in die hoedanigheid aanvragen. 
 
De GVV-wet werd van kracht op 16 juli 2014. 
 
De Vastgoedbevaks beschikken over een termijn van vier maanden, vanaf die datum, om hun keuze te maken.  
 
Befimmo brengt haar aandeelhouders hierover zo snel mogelijk op de hoogte. 
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Aandeelhoudersagenda 

Aandeelhoudersagenda 2014  

Tussentijdse verklaring – publicatie van de intrinsieke waarde 
op 30 september 2014 

vrijdag 14 november 2014 
(b)

 

Uitkering van het voorschot op dividend 
(a)

 van het boekjaar 2014 
Op vertoon van coupon nr. 27 

  

- Ex-date woensdag 17 december 2014 

- Record date donderdag 18 december 2014 

- Uitbetaling  vanaf vrijdag 19 december 2014 

Publicatie van de jaarresultaten en de intrinsieke waarde  
op 31 december 2014 

donderdag 19 februari 2015 
(c)

 

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2014  
op de website van Befimmo 

vrijdag 27 maart 2015 

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2014 

dinsdag 28 april 2015 

Uitbetaling van het dividendsaldo 
(a)

 van het boekjaar 2014 
sur présentation du coupon n°28 

  

- Ex-date woesndag 6 mei 2015 
- Record date donderdag 7 mei 2015 
- Uitbetaling  vanaf vrijdag 8 mei 2015 

(a)
 Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Algemene Vergadering.  

(b)
 Publicatie vóór opening van de beurs.  

(c)
 Publicatie na sluiting van de beurs. 

Aandeelhouderstructuur op 30 juni 2014 

De Vennootschap voorziet een statutaire aangiftedrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels 
in verband met de bekendmaking van de belangrijkste deelnemingen in de emittenten waarvan de aandelen 
toegelaten zijn voor verhandeling op een gereglementeerde markt. 
 
Volgens de ontvangen kennisgevingen ziet de structuur van het aandeelhouderschap van Befimmo NV er als 
volgt uit: 
 

 
 
(a) Het aantal aandelen stemt overeen met het aantal stemrechten. 
(b) Dit aantal aandelen houdt rekening met de deelname van AXA Belgium NV aan het keuzedividend in december 2013.  
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Geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat  
(in duizend €) 
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Geconsolideerde verkorte balans (in duizend €) 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (in duizend €) 
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(a) Het bedrag van -37.913 duizend € vertegenwoordigt de som van, enerzijds het deel van het voorschot op dividend dat in cash werd 

uitgekeerd, en, anderzijds, de roerende voorhe.ng op het volledige voorschot op dividend (in cash uitbetaald of ingebracht in het kapitaal 
van Befimmo). 

 

Geconsolideerd verkort variatieoverzicht van het eigen vermogen 
(in duizend €) 
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Algemene informatie over de Vennootschap 

Befimmo (“de Vennootschap”) is een Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) 
naar Belgisch recht. Ze heeft de vorm van een “Naamloze Vennootschap”. Haar maatschappelijke zetel is 
gelegen aan de Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel (België). 
 
De afsluitingsdatum van de boekjaren van de Vennootschap werd vastgelegd op 31 december van elk jaar. In 
december 2006 nam de Vennootschap een meerderheidsparticipatie van 90% in de Naamloze Vennootschap 
naar Belgisch recht Fedimmo. In juni 2008 richtte Befimmo de Naamloze Vennootschappen Meirfree en 
Vitalfree op, waar ze aandeelhouder van is. In 2009 nam Befimmo alle aandelen over van de Luxemburgse 
vennootschap Axento SA. In 2012 verwierf Befimmo het saldo van de aandelen van Fedimmo NV dat ze nog 
niet handen had. Ze bezit nu dus 100% van de aandelen. In 2012 nam Befimmo ook alle aandelen van haar 
vroegere statutaire zaakvoerder (de vennootschap Befimmo NV, nadien Befimmo Property Services NV) over. 
Alle dochterondernemingen van Befimmo sluiten hun financiële staten af op 31 december. 
 
De Vennootschap legt samengevatte geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2014 voor.  
 
De Raad van Bestuur van Befimmo NV heeft de geconsolideerde financiële staten afgesloten en hun publicatie 
goedgekeurd op 29 juli 2014.  
 
De activiteiten van de Vennootschap zijn uitsluitend gericht op het ter beschikking stellen van 
kantoorgebouwen en de bijhorende dienstverlening. 
 
Op 30 juni 2014 bestonden de ter beschikking gestelde gebouwen uit kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in 
Brussel, de andere Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg, die voor twee derde verhuurd zijn aan 
openbare instellingen en voor het overige aan Belgische bedrijven en multinationals. 
 
De Vennootschap is genoteerd op NYSE Euronext Brussels en is opgenomen in de BEL 20. 

Voornaamste boekhoudprincipes 

De samengevatte geconsolideerde financiële staten werden opgesteld conform het IFRS-referentiesysteem 
(International Financial Reporting Standards), zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie. 
 
De voornaamste boekhoudprincipes zijn dezelfde als deze die opgenomen zijn in het Jaarlijks Financieel 
Verslag 2013 (pagina’s 160 tot 170) dat te vinden is op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be). 
 
In 2014 worden nieuwe normen en interpretaties van kracht die de boekhoudings- en waarderingsprincipes 
kunnen beïnvloeden. Het gaat vooral om de nieuwe normen (IFRS 10/11/12) en de herziene normen 
(IAS 27R/IAS 28R) op het vlak van consolidatie. Deze nieuwe normen en herzieningen van de bestaande 
normen hebben geen invloed op de consolidatieperimeter en/of -methodes.  

Significante boekhoudkundige beoordelingen en belangrijkste bronnen van 
schattingsonzekerheden 

De significante boekhoudkundige beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden zijn 
dezelfde als deze die opgenomen zijn in het Jaarlijks Financieel Verslag 2013 (pagina 171) dat beschikbaar is op 
de website van de Vennootschap (www.befimmo.be). 
  

Toelichtingen bij de samengevatte geconsolideerde financiële staten 

http://www.befimmo.be/
http://www.befimmo.be/
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Sectorinformatie 
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Financieel resultaat 

Het financieel resultaat (buiten variaties in de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen) komt op  
-14,0 miljoen € in het eerste halfjaar van 2014, tegen -14,2 miljoen € in het eerste halfjaar van 2013. De Netto 
interestkosten liggen iets lager dan in het eerste halfjaar van 2013, ook al nam het gemiddelde schuldvolume 
toe met 46 miljoen €, of 4,8 % (van 958 miljoen € naar 1.004 miljoen € in 2014). De bijkomende financiële 
kosten op de schuld worden inderdaad gecompenseerd door een bedrag aan tussentijdse interesten op de 
investeringsprojecten dat in 2014 hoger lag dan in 2013. De lichte stijging van de Andere financiële kosten is 
vooral te verklaren door de hogere commissies op reservaties voor banklijnen.  
 
Tot slot had de daling van de rentvoeten op middellange en lange termijn tijdens het halfjaar een aanzienlijke 
invloed op de reële waarde van de financiële dekkingsinstrumenten, wat een daling van de niet-gerealiseerde 
waarde van 11,7 miljoen € met zich meebrengt.  
 
De gemiddelde kostprijs van de financiering bleef vrij gelijk ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig 
boekjaar en gaat van 3,17% over het eerste halfjaar van 2013 naar 3,16%. 
 

 

Goodwill 

De verwerving van Fedimmo in 2006 genereerde voor Befimmo een goodwill uit het positieve verschil tussen 
de overnameprijs (inclusief transactiekosten) en het aandeel van Befimmo in de reële waarde van het 
verworven nettoactief. De methode voor de boeking van deze goodwill wordt beschreven in het Jaarlijks 
Financieel Verslag 2013 (pagina’s 182 en 183). Bij de overdracht van het gebouw aan de rue Pépin 5 in Namen 
in juni 2014 werd een vermindering van de goodwill van 202 duizend € genoteerd. De goodwill die verbonden 
is aan het overgedragen gebouw werd tegengeboekt voor verwerking in de berekening van het gerealiseerde 
resultaat van de overdracht.  
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Waardeverminderingstest 

 
Op 30 juni 2014 onderging de goodwill een waardeverminderingstest, overeenkomstig de methode die in het 
Jaarlijks Financieel Verslag 2013 (pagina 183) beschreven wordt. Uit het resultaat van deze test blijkt dat geen 
enkele waardevermindering moet geboekt worden. 

Vastgoedbeleggingen 

 
 
Midden april 2013 verwierf Befimmo de aandelen van de NV Blue Tower Louise, eigenaar van het gebouw Blue 
Tower (Louizalaan, Brussel) voor een bedrag van 38,9 miljoen €. Deze acquisitie werd niet beschouwd als een 
bedrijfscombinatie in de zin van de norm IFRS 3. Het gebouw Blue Tower heeft een investeringswaarde van 
78,5 miljoen €. 
 
Midden juli 2013 verwierf Befimmo, via inbreng in natura, het gebouw AMCA in Antwerpen. De conventionele 
waarde van het gebouw werd bepaald op 110 miljoen €, wat aansluit op de reële waarde die een onafhankelijk 
vastgoedexpert bepaalde. 
 
Tijdens het eerste halfjaar van 2014 vond geen enkele acquisitie plaats.  
 
In 2013 investeerde Befimmo een totaal bedrag van 54,8 miljoen € in haar gebouwen. Daarvan ging ongeveer 
de helft naar de bouw van het nieuw Financiecentrum in Luik. In het eerste halfjaar van 2014 komt dit bedrag 
op 54,1 miljoen €, waarvan het grootste deel besteed werd aan de bouw van het nieuw Financiecentrum 
in Luik (32 miljoen €). 
 
Tot slot verkocht Befimmo ook nog twee gebouwen (Mons I in Wallonië en Triomf III in de gedecentraliseerde zone in 
Brussel) in 2013. Tijdens het eerste halfjaar van 2014 droeg Befimmo een gebouw aan de rue Pépin 5 in Namen over.  
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Financiële activa en verplichtingen 

Bij gelijke perimeter beschikt de Vennootschap over voldoende financiering tot het vierde kwartaal van 2015. 
Het hoofdstuk “Financiële structuur” op pagina 19 van dit Verslag bevat gedetailleerde informatie hierover. 
 
Om de risico’s die aan de evolutie van de rentevoeten verbonden zijn, te beperken, verwerft de Vennootschap 
indekkingsinstrumenten. Op 30 juni 2014 bedraagt de indekkingsratio 107,2%. Buiten optionele CAP-
instrumenten die out of the money geworden zijn als gevolg van de daling van de rentevoeten (of drie CAP-
posities voor een totaal notioneel bedrag van 240 miljoen € tegen dekkingsrentes van 4,5%, 4,0 % en 3,5%), ligt 
deze ratio op 83,8%. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle indekkingsinstrumenten waarover de 
Vennootschap op 30 juni 2014 beschikt. 
 

 
 
(a) De verkoop van een FLOOR houdt de verbintenis in van de betaling van een minimale rentevoet. De verkoop van een FLOOR gebeurt enkel 

tegelijk met de aankoop van een CAP, voor een zelfde notioneel bedrag en een zelfde duur. De combinatie van de aankoop van een CAP 
en de verkoop van een FLOOR vormt een COLLAR. 
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Omdat de meeste financiële activa kortlopend zijn, is hun nominale waarde dus omzeggens gelijk aan hun reële 
waarde. Enkel de financiële indekkingsinstrumenten worden tegen hun reële waarde geboekt. 
 
De passiefzijde van de balans bestaat hoofdzakelijk uit financiële schulden. De reële waarde van de financiële 
schulden met vlottende rentevoeten ligt dicht in de buurt van hun boekwaarde, terwijl de schulden met vaste 
rentevoet ofwel worden geboekt tegen hun reële waarde (geraamd op basis van een actualisatieberekening 
van de toekomstige stromen – deze aanpak werd enkel gehanteerd voor de USPP omdat de rentevoet en de 
wisselkoers van deze private plaatsing specifiek werden ingedekt op basis van de reële waarde), ofwel tegen de 
geamortiseerde kostprijs in de rekeningen geboekt blijven (dat is het geval voor de twee obligatie-uitgiftes, de 
Europese private plaatsingen en de schulden die verbonden zijn aan de overdrachten van vorderingen van 
toekomstige huurinkomsten en vruchtgebruikvergoeding).  
 
De andere rubrieken van de verplichtingen zijn kortlopend en dus is hun nominale waarde omzeggens gelijk 
aan hun reële waarde. 
 

Financiële activa en verplichtingen die tegen hun reële waarde geboekt worden 

Befimmo past voor de financiële afdekkingsinstrumenten die ze bezit, geen afdekkingsboekhouding toe. 
Zodoende worden deze instrumenten volgens de IFRS-normen als tradinginstrumenten beschouwd en wordt 
het verschil in reële waarde dat tijdens het boekjaar wordt vastgesteld, rechtstreeks en volledig in de 
resultatenrekening geboekt. Zelfs indien de instrumenten in kwestie als tradinginstrumenten beschouwd 
worden volgens de IFRS-normen, zijn ze uitsluitend bestemd om het risico van rentevoetstijgingen te dekken 
en niet voor speculatieve doeleinden. 
 
De reële waarde van de financiële instrumenten wordt bepaald op grond van gegevens die onrechtstreeks 
waarneembaar zijn, maar die geen genoteerde prijzen op een actieve markt zijn. Bijgevolg horen de IRS-,CCS-, 
CAP-en COLLAR-contracten in het niveau 2 van de hiërarchie van de reële waarde zoals bepaald door de norm 
IFRS 7 – Financiële instrumenten: informatieverschaffing. Deze contracten worden tegen hun reële waarde 
gewaardeerd op de balansdatum. De waardering van de derivaten op 30 juni 2014 werd beïnvloed door de 
verrekening van de aanpassingen aan de kredietwaarde van de tegenpartijen (CVA) en van het eigen 
kredietrisico (DVA), overeenkomstig norm IFRS 13. De CVA en de DVA van de financiële 
afdekkingsinstrumenten worden berekend op basis van de genoteerde obligaties of, bij gebrek, van de Credit 
Default Swaps van de bancaire tegenpartijen enerzijds, en van de genoteerde obligaties van Befimmo 
anderzijds. 
 
Befimmo krijgt deze informatie van de financiële instellingen-tegenpartijen (reële waarde buiten CVA/DVA) en 
van een gespecialiseerd onafhankelijk bedrijf. De Vennootschap verifieert ze ook met coherentiecontroles. 
 
De reële waarde van de financiële afdekkingsinstrumenten volgens de verschillende klassen is hieronder te 
vinden: 
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De Vennootschap voert geen waardecompensatie uit van haar financiële instrumenten die op de actief- en de 
passiefzijde van de balans worden geboekt. De bedragen van de financiële activa en van de financiële 
verplichtingen die opgenomen zijn in haar financieel overzicht zijn dus brutobedragen. 
 
De USPP-schuld die opgenomen is in de balansrubriek I.B.c. is geboekt tegen de reële waarde (niveau 2). Er 
werd gekozen voor de optie van de reële waarde volgens IAS 39, omdat deze schuld specifiek afgedekt is tegen 
rente- en wisselkoersrisico’s. Deze afdekking is ook tegen de reële waarde gewaardeerd. De reële waarde van 
de USPP-schuld wordt bepaald door actualisering van de toekomstige stromen op basis van de rentevoetcurves 
die op de markt waargenomen werden in US Dollar en Pond Sterling), op de datum van de afsluiting van deze 
rekeningen, waaraan de kredietmarge werd toegevoegd. Het aldus bepaalde notionele bedrag wordt 
omgerekend tegen de slotkoers om de reële waarde in Euro te bekomen. 
 

Tegen de geamortiseerde kostprijs geboekte financiële activa en verplichtingen  

Zoals wordt vermeld bij de Voornaamste Boekhoudprincipes, komt de waarde van de geboekte activa en 
verplichtingen overeen met hun reële waarde, met uitzondering van: 

o de financieringen in verband met de overdrachten van toekomstige huurvorderingen/ 
vruchtgebruikvergoedingen, die tegen een vaste rentevoet gestructureerd zijn, voor een totaal 
restbedrag van 98,5 miljoen € op 30 juni 2014; 

o de twee obligatie-uitgiftes; 
o de Europese private plaatsing. 

 
Het kan voorkomen dat de vaste rentevoeten en de marges die voor deze schulden op lange termijn bepaald 
werden, niet meer overeenstemmen met de huidige rentevoeten en marges op de markt, wat leidt tot een 
verschil tussen hun boekwaarden die bij de verplichtingen op de balans geboekt werden en hun reële waarde. 
Onderstaande tabel maakt, ter informatie, een vergelijking tussen het totaal van de schulden met vaste 
rentevoeten in boekwaarde en in reële waarde (met uitzondering van de USPP-schuld die al tegen reële 
waarde wordt geboekt) op het eind van het eerste halfjaar 2014. 
 
De reële waarde van de overdrachten van de vorderingen op toekomstige huurinkomsten/ 
vruchtgebruikvergoedingen, evenals van de schuld van de Europese private plaatsing, wordt geraamd door 
actualisering van hun toekomstige cashflows met behulp van de curve van de nulcouponrente op 30 juni 2014. 
Daaraan wordt een marge toegevoegd, rekening houdend met het kredietrisico van de Vennootschap 
(niveau 2). De reële waarde van de obligatie-uitgiftes wordt bekomen op basis van de marktnoteringen 
(niveau 1). 
 
De reële waarde van deze financieringen wordt als informatie in volgende tabel vermeld. 
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Verslag van de Commissaris 
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De lijst met risico’s die in dit hoofdstuk worden beschreven, is niet exhaustief. Deze lijst is opgesteld op basis 
van de informatie die gekend was op het ogenblik van de redactie van dit Verslag. Andere onbekende en 
onwaarschijnlijke risico’s of risico’s waarvan niet wordt aangenomen dat ze een significante invloed kunnen 
hebben op de Vennootschap, op haar activiteiten en haar financiële situatie, kunnen bestaan. 
 

Deze informatie omvat geïdentificeerde risico’s die een effect kunnen hebben op de Vennootschap en ook een 
beschrijving van een bepaald aantal maatregelen die de Vennootschap nam om de potentiele impact van deze 
risico’s te beperken. Wel dient genoteerd te worden dat de genomen maatregelen het niet noodzakelijk mogelijk 
maken om de hele potentiele impact van het betreffende risico op te vangen. De resterende impact moet dan 
bijgevolg door de Vennootschap zelf en, onrechtstreeks, door haar aandeelhouders worden gedragen. De huidige 
economische en financiële situatie kan bepaalde risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Befimmo 
versterken. Het gaat voornamelijk over: 

o het risico van huurleegstand; 
o het risico van insolvabele huurders; 
o het risico van de neerwaartse evolutie van de reële waarde van het vermogen; 
o het risico van de evolutie van de rentevoeten; 
o het liquiditeitsrisico. 

 

Deze risico’s worden hierna gedetailleerd belicht. 

Belangrijkste marktgebonden risico’s 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De portefeuille van Befimmo is sectoraal en geografisch niet erg gediversifieerd (de kantoorgebouwen die 
voornamelijk in Brussel en zijn economisch Hinterland gelegen zijn, vertegenwoordigen 68%

11
 van de portefeuille 

op 30 juni 2014).  
 

Potentiële impact 
 

Door deze geografische en sectorconcentratie is de Vennootschap gevoelig voor de evolutie van de Brusselse 
kantoorvastgoedmarkt en heeft ze te maken met het risico in verband met de bezetting van dit type gebouwen.  
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Befimmo spitst haar investeringsstrategie toe op kwaliteitsvolle kantoorgebouwen op locaties waar de schaarste 
de waarde bepaalt, zoals in de stadscentra in België en in het Groothertogdom Luxemburg. Dit houdt in principe 
een betere bezettingsgraad in. Zo is Befimmo minder blootgesteld aan een eventuele achteruitgang van de markt. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De vastgoedmarkt wordt momenteel gekenmerkt door een aanbod dat de vraag overtreft.  
De Vennootschap staat bloot aan de risico’s die verband houden met het vertrek van haar huurders. Het gaat 
onder meer om volgende risico’s: het risico van verlies en/of daling van inkomsten, het risico van de negatieve 
omslag van de huurprijzen, het risico van druk op de voorwaarden voor vernieuwingen en de toekenning van 
huurvrije periodes bij heronderhandelingen, het risico van herverhuringskosten, het risico van de daling van de 
reële waarde, enz. Befimmo staat ook bloot aan de impact van beleidsmatige beslissingen van 
overheidsdiensten om hun behoeften aan kantooroppervlaktes te optimaliseren.  

                                                      
11  Berekend op basis van de reële waarde. 

Risicofactoren 
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Potentiële impact 
 

Dit risico zou kunnen leiden tot een geringere bezettingsgraad of tot een lager operationeel resultaat van de 
portefeuille. Op jaarbasis zou een schommeling van 1% in de bezettingsgraad van de portefeuille van de 
Vennootschap zo een weerslag van zowat 1,24 miljoen € op het operationeel vastgoedresultaat kunnen hebben. De 
directe kosten die aan deze huurleegstand verbonden zijn, of dus de kosten en taksen op leegstaande gebouwen, 
komen op 30 juni 2014 neer op -1,83 miljoen €. Dit vertegenwoordigt ongeveer 2,65% van de totale huurinkomsten. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Om deze risico’s te beperken, beheert de Vennootschap actief haar relatie met haar klanten, om ze nog meer 
tevreden te stellen. Ze heeft in 2013 het property management van de gebouwen van de portefeuille overgenomen 
om zo rechtstreeks vat te hebben op deze activiteit die zo belangrijk is in de dagelijkse relatie met haar huurders. 
Het behoud van de cashflows van Befimmo hangt voornamelijk af van het op lange termijn veilig stellen van 
haar huurinkomsten. Zodoende tracht de Vennootschap een vrij groot deel van haar vastgoedportefeuille te 
verhuren op basis van lange-termijn-huurovereenkomsten en/of “multi-let”-verhuringen, wat het mogelijk 
maakt om de huurrisico’s te spreiden.  
Sinds december 2006 (verwerving van Fedimmo) bleef de gemiddelde duur van de huurovereenkomsten van 
Befimmo om en rond de 9 jaar liggen. 
 

 
(a) Het aandeel in de portefeuille wordt berekend op basis van de lopende huur op 30 juni 2014. 
 

 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is blootgesteld aan de risico’s inzake het financieel onvermogen van haar huurders. 
 

Potentiële impact 
 

Het financieel onvermogen van huurders kan meebrengen dat huurinkomsten verloren gaan, dat huurlasten 
niet meer kunnen gerecupereerd worden en dat er onverwacht ruimtes leeg komen te staan, wat de kosten 
voor de huurleegstand zou verhogen. De Vennootschap staat bloot aan het risico dat een nieuwe 
huurovereenkomst wordt afgesloten onder minder goede voorwaarden. 
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Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Om het wanbetalingsrisico te beperken, analyseert de Vennootschap vooraf de financiële gezondheid van haar 
belangrijkste potentiele klanten. Bovendien wordt, zoals gebruikelijk op de markt, van de huurders uit de privé-
sector een huurwaarborg gevraagd. Huurders uit de overheidssector (Belgische Staat, Vlaams Gewest, Waals 
Gewest en Europese Instellingen), die een groot aandeel in de portefeuille van de Vennootschap 
vertegenwoordigen (68,2%

12
 op 30 juni 2014), echter meestal geen huurwaarborg. Daarnaast worden de 

onbetaalde vorderingen doorlopend opgevolgd.  
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is ook blootgesteld aan het risico dat haar andere medecontractanten in gebreke blijven en 
lastenboeken niet naleven (aannemers van werken, enz.). 
 
Potentiële impact 
 

Dat een medecontractant in gebreke blijft, kan de kosten voor de uit te voeren werken doen oplopen en tot 
vertragingen in de uitvoeringstermijn leiden. Dit heeft tot gevolg dat er huurinkomsten verloren gaan en dat er 
eventueel vertragingsvergoedingen moeten betaald worden aan een huurder. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

In dat kader neemt Befimmo geregeld haar belangrijkste leveranciers en dienstverleners onder de loep, en 
onderzoekt met name de sociale en belastingschulden van haar medecontractanten. 

Belangrijkste risico’s verbonden aan de vastgoedportefeuille 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is blootgesteld aan het risico van negatieve schommelingen in de reële waarde van haar 
portefeuille, die blijkt uit de onafhankelijke expertises. 
Daarnaast is de Vennootschap blootgesteld aan het risico van de over- of onderwaardering van de gebouwen 
door de vastgoedexperts ten opzichte van de werkelijke marktsituatie. Dit risico is nog nadrukkelijker in 
marktsegmenten waarin het beperkte aantal transacties de experts weinig vergelijkingspunten geeft. Dit is 
momenteel in het bijzonder het geval voor de gedecentraliseerde zone en de rand van Brussel (11,2%

13
 van de 

portefeuille) en algemener in de Belgische provinciesteden.  
 
Potentiële impact 
 

De negatieve variatie in de reële waarde van de portefeuille heeft een effect op het nettoresultaat, op het 
eigen vermogen en op de schuldratio van de Vennootschap. 
Op basis van de gegevens per 30 juni 2014 zou een waardevariatie van 1% in het vastgoedpatrimonium een 
impact hebben van zowat -22,5 miljoen € op het nettoresultaat, van ongeveer -1,04 € op de intrinsieke waarde 
per aandeel en van nagenoeg 0,46% op de schuldratio

14
. 

 

                                                      
12  Berekend op basis van de lopende huur op 30 juni 2014. 
13  Berekend op basis van de reële waarde op 30 juni 2014. 
14  De schuldratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010. 
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Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De regelgeving verplicht een rotatie van de onafhankelijke experts. Befimmo houdt haar experts geregeld op 
de hoogte en organiseert onder meer vergaderingen en bezoeken op de bouwplaatsen. 
Bovendien worden de risico’s die verbonden zijn aan de negatieve variatie in de reële waarde afgezwakt door 
het investeringsbeleid van Befimmo, dat gekenmerkt wordt door investeringen in kwaliteitsvolle en goed 
gelegen kantoorgebouwen die stabiele inkomsten op lange termijn bieden. 
 

  
 

Beschrijving van het risico 
 

Voor de Vennootschap bestaat het risico dat ernstige schadegevallen haar gebouwen treffen. 
 
Potentiële impact 
 

Bij een schadegeval horen altijd kosten om het getroffen gebouw weer in orde te brengen. Een groot 
schadegeval kan leiden tot de opzegging van de huurovereenkomst, omdat ze geen voorwerp meer heeft. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Om dit risico af te zwakken, zijn de gebouwen van de hele geconsolideerde portefeuille van Befimmo, zoals 
gebruikelijk is, gedekt door verschillende verzekeringspolissen (die het verlies van huurinkomsten dekken 
gedurende de nodige tijd voor de heropbouw, evenals de risico’s van brand, storm, waterschade, enz.). Op 
30 juni 2014 zijn de gebouwen gedekt voor een totale waarde (nieuwbouwwaarde, zonder de grondwaarde) 
van 2.133 miljoen € (d.w.z. 100% van de reële waarde buiten de grondwaarde). 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap staat bloot aan het risico van waardevermindering van haar gebouwen door slijtage. 
Bovendien bestaat het risico dat de gebouwen niet meer voldoen aan de toenemende (wettelijke of 
maatschappelijke) vereisten, meer bepaald op het gebied van duurzame ontwikkeling (energieprestatie, enz.). 
 
Potentiële impact 
 

Verouderde en aangetaste gebouwen verhogen het risico van huurleegstand. Er zijn dan investeringen nodig 
om het gebouw aan te passen aan de reglementaire eisen en aan de verwachtingen van de huurders. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Befimmo ziet er op toe om haar gebouwen in een goede staat van werking te bewaren en om ze op peil te houden in 
het kader van hun technische, energieprestaties, enz. Dit gebeurt aan de hand van een inventaris waarin de nodige 

preventieve en corrigerende onderhoudswerken worden bepaald en via een programma van werken. Befimmo dekt 
ook een groot deel van haar gebouwen met onderhoudscontracten van het type “totale waarborg”

15
.  

Op 30 juni 2014 is zo 69% van de geconsolideerde portefeuille door een contract van het type “totale 
waarborg” gedekt. 

                                                      
15  Een onderhoudscontract met een luik “totale waarborg” omvat alle preventieve en corrigerende maintenance-activiteiten die tijdens 

de hele duur van het contract moeten uitgevoerd worden, voor een geplafonneerde prijs, zodat de eigenaar beschermd is tegen 
onverwachte hoge investeringen. 
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Trouw aan een van de grote principes in duurzame ontwikkeling, namelijk de “vermindering aan de bron”
16

, 

volgt Befimmo de evolutie van de bestaande wetgeving nauw op, loopt vooruit op toekomstige regelgeving en 
analyseert de sectorstudies, om zo snel mogelijk de nieuwe technologieën en managementmiddelen te kunnen 
toepassen in haar renovatieprojecten.  
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is blootgesteld aan de risico’s van vertraging, aantasting van het milieu, budgetoverschrijding en 
organisatorische problemen bij de uitvoering van grootscheepse werken in de gebouwen uit haar portefeuille. 
 

Potentiële impact 
 

Problemen bij de uitvoering van de werken kunnen het resultaat van de Vennootschap aantasten omdat 
huurinkomsten verloren gaan en/of omdat er hogere kosten zijn. Bovendien kan dit ook de reputatie van de 
Vennootschap negatief beïnvloeden. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Er werd een gedetailleerde opvolging van de technische aspecten, het budget en de planning ingevoerd om de 
risico’s verbonden aan de uitvoering van deze werken te beheersen. Bovendien voorzien de contracten met de 
aannemers meestal verschillende maatregelen om deze risico’s te beperken (maximumprijs, boete bij 
laattijdige uitvoering, enz.). 
Op milieuvlak werden specifieke maatregelen – die de vigerende regelgeving naleven en in sommige gevallen 
overtreffen – opgenomen in de lastenboeken en contracten voor de inschrijvers op een aanbesteding. De 
naleving van deze milieumaatregelen wordt opgevolgd tijdens de werken (met name door externe 
milieucoördinatoren, ISO 14001-procedures, audits op de bouwplaats, BREEAM-assessoren, enz.). 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap staat bloot aan de milieurisico’s die bijvoorbeeld verbonden zijn aan de vervuiling van de 
bodem, het water, de lucht (hoge CO2e-uitstoot) en ook het geluid. 
 
Potentiële impact 
 

Gezien haar vastgoedactiviteit in ruime zin, kunnen dergelijke risico’s het milieu aantasten en ook hoge kosten 
meebrengen voor Befimmo en haar imago negatief beïnvloeden. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Befimmo hanteert een verantwoordelijke aanpak, waarmee ze al sinds vele jaren de nodige acties wil opzetten 
om de milieuimpact van de activiteiten waarop ze controle heeft en die ze rechtstreeks beïnvloedt, te 
beperken. Zo gebeuren er tijdens renovatie- en/of bouwwerken controles op de bouwplaats (vermeld hiervoor) 
en worden voor de portefeuille in exploitatie de milieuvergunningen nageleefd. 
Bovendien kan Befimmo, dankzij haar Milieumanagementsysteem (“MMS”) dat beantwoordt aan de 
ISO 14001-norm, maximaal vooruitlopen op de milieurisico’s, zowel op strategisch vlak (aankoop, grote 
renovatie, enz.), als operationeel (onderhoud van het gebouw, gebruik van het gebouw, enz.). 
 

                                                      
16

  Dit wil zeggen stroomopwaarts handelen, als het mogelijk is, bij het ontwerp van een project, eerder dan stroomafwaarts met 
corrigerende maatregelen aan een bestaand gebouw. 
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Beschrijving van het risico 
 

Een groot aantal gebouwen in Befimmo’s vastgoedportefeuille werd verworven in het kader van een fusie, een 
splitsing of een overname van vennootschappen. Het is dus niet uit te sluiten dat bij deze transacties bepaalde 
activa overgewaardeerd worden of dat verborgen passiva op de Vennootschap worden overgedragen. 
 
Potentiële impact 
 

De vaststelling dat een herwaardering van bepaalde activa of de boeking van bepaalde passiva nodig is, kan 
leiden tot een economisch verlies voor de Vennootschap. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap heeft de voorzorgen genomen die gebruikelijk zijn bij dit soort transacties, onder meer door 
de uitvoering van due diligence-audits van de ingebrachte panden en van de overgenomen of verworven 
vennootschappen die soms kunnen leiden tot het bekomen van garanties. 

Belangrijkste economische en financiële risico’s 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

In de huurovereenkomsten van Befimmo zijn clausules opgenomen met betrekking tot de indexering van de 
huurprijzen volgens de evolutie van de gezondheidsindex. Zodoende staat de Vennootschap bloot aan een 
risico van deflatie van haar inkomsten. Daarnaast staat Befimmo ook bloot aan het risico dat de kosten die ze 
moet dragen, geïndexeerd worden op een basis die sneller evolueert dan de gezondheidsindex. 
 
Potentiële impact 
 

De impact van de aanpassingen van de huurprijzen kan geraamd worden op 1,4 miljoen € op jaarbasis, per 
percent verhoging van de gezondheidsindex. Bij een daling wordt de potentiele impact beperkt door de 
bodemniveaus van de huurprijzen die in de meeste huurovereenkomsten worden bepaald. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Wat het deflatierisico betreft, is 88,61%
17

 van de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille van 
Befimmo gedekt, op de gebruikelijke wijze, tegen een eventuele negatieve indexering (44,63% voorziet een bodem 
op het niveau van de basishuurprijs en 43,99% bevat een clausule die tot gevolg heeft dat de bodem op het niveau 
van de laatst betaalde huur wordt gelegd). Het saldo van de huurovereenkomsten, namelijk 11,39%, voorziet niet in 
een bodem. In haar relaties met de aannemers tracht Befimmo dit risico te kaderen met contractuele akkoorden. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De financiële kosten zijn de grootste kostenpost van de Vennootschap. Ze worden hoofdzakelijk beïnvloed door 
de schommelingen van de rentevoeten op de financiële markten. 

                                                      
17  Op basis van de lopende huur op 30 juni 2014. 
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Potentiële impact 
 

Hogere rentevoeten leiden tot een stijging van de financiële kosten en verminderen het nettoresultaat. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap heeft een beleid van indekking van haar rentevoetrisico ingevoerd dat bestaat uit de 
financiering tegen deels vaste (of met IRS vastgelegde) rentevoeten en deels variabele rentevoeten, die 
gedeeltelijk naar boven gecapt. 
Op basis van de schuldenlast op 30 juni 2014 is een deel van de schuld, namelijk 598,7 miljoen € (of 58,4% van de 
totale schuld) gefinancierd tegen vaste rentevoeten (conventionele vaste rentevoeten of met IRS vastgelegde 
rentevoeten). Het saldo van de schuld, of 425,8 miljoen € is tegen variabele rentevoeten aangegaan. Een deel 
daarvan is (in de hoogte) beperkt aan de hand van optionele instrumenten (CAP/COLLAR

18
). 

Dit indekkingsbeleid leidt tot een situatie waarin het resultaat toch nog gevoelig blijft voor de evolutie van de 
rentevoeten. Ook al liggen de rentevoeten momenteel laag, toch moet de Vennootschap zich indekken tegen 
een mogelijke stijging van de rentevoeten in de toekomst. De dekkingsinstrumenten worden niet noodzakelijk 
aangegaan onder dezelfde voorwaarden van jaar tot jaar. 
Als er geen dekking is, zou de impact van een verhoging van de marktrentevoeten van 0,25%, op basis van de 
schuldstaat en van de Euribor-rentevoeten op 30 juni 2014 (die allemaal verondersteld worden gelijk te blijven 
over een periode van 12 maanden), tot een geraamde verhoging van de financiële kosten van 1,22 miljoen € 
leiden (op jaarbasis). Daarentegen zou een daling van de marktrentevoeten met 0,25% de financiële kosten 
met een geraamde 1,19 miljoen € doen dalen (op jaarbasis).  
Op basis van de ingevoerde indekkingen, de schuldstaat en de Euribor-tarieven op 30 juni 2014 (die 
verondersteld worden dezelfde te blijven over een periode van 12 maanden), zou de impact van een verhoging 
van de marktpercentages van 0,25% de financiële kosten met een geraamde 0,94 miljoen € verhogen (op 
jaarbasis). Daarentegen zou een daling van de marktrentevoeten van 0,25% leiden tot een geraamde 
vermindering van de financiële lasten van 0,91 miljoen € (op jaarbasis). 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De financieringskost van de Vennootschap hangt ook af van de kredietmarges die door de banken en op de 
financiële markten worden geëist. Als gevolg van de financiële crisis van 2008, evenals van de geleidelijke 
invoering van een strengere regelgeving voor de banksector (de zogenoemde “Bazel III”-regels), gingen de 
financieringsmarges fors de hoogte in, wat een invloed heeft op de kosten voor de bijkomende financieringen 
of eventuele vernieuwingen. 
 
Potentiële impact 
 

De verhoging van de kredietmarges leidt tot hogere financiële kosten, wat bijgevolg de EPRA earnings en het 
nettoresultaat aantast. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Om dit risico te beperken, spreidt de Vennootschap de maturiteit van haar financieringen in de tijd en 
diversifieert ze haar financieringsbronnen. Ze tracht ook die instrumenten te gebruiken die het haar mogelijk 
maken om het niveau van de betaalde marges te optimaliseren (bijvoorbeeld door het gebruik van een 
handelspapierprogramma op korte termijn, gekoppeld aan back-uplijnen op lange termijn of door 
overdrachten van vorderingen op toekomstige huurgelden). 
 

                                                      
18  Het aangaan van COLLAR maakt het mogelijk om de impact van de stijging van de rentevoeten te plafonneren (CAP), maar houdt ook 

de verbintenis in om een minimale rentevoet te betalen (FLOOR). 
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Beschrijving van het risico 
 

Befimmo investeert uitsluitend in de eurozone en is niet van plan om wisselkoersrisico’s te nemen voor haar 
vastgoedbeleggingen. In mei 2012 ging ze echter een US Private Placement (USPP) financiering aan in US Dollar 
en Pond Sterling. 
 
Potentiële impact 
 

Financieringsverrichtingen in vreemde valuta stellen de Vennootschap bloot aan het risico van de impact van 
een minder gunstige wisselkoers van de Euro ten opzichte van deze valuta. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Wanneer de Vennootschap financieringen aangaat buiten de eurozone, zoals ze in mei 2012 deed, dekt ze het 
transactioneel en omrekeningswisselkoersrisico onmiddellijk af met de verwerving van valutatermijncontracten 
(Cross Currency Swaps), die het mogelijk maken om de schommelingen van de wisselkoersen volledig te 
compenseren op de terugbetalingen van rente en kapitaal door de Vennootschap. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De schommeling in de vooruitzichten voor de evolutie van de rentevoeten zou een schommeling in de reële waarde 
van de financiële activa en verplichtingen, die tegen hun reële waarde geboekt worden, kunnen meebrengen. 
 
Potentiële impact 
 

Als de rentecurve van de Euro, de US Dollar en de Pond Sterling op 30 juni 2014 met 0,5% onder de curve van 
de referentievoeten zou gelegen hebben, zou de schommeling in de reële waarde van de financiële activa en 
verplichtingen die tegen hun reële waarde worden geboekt, -14,4 miljoen € hebben bedragen. In de 
omgekeerde hypothese zou de schommeling +14,6 miljoen € hebben belopen.  
De schommeling in de wisselkoersen Euro-US Dollar en Euro-Pond Sterling kan een aanzienlijke invloed hebben 
op de reële waarde van de USPP-schuld in US Dollar en Pond Sterling. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De variatie in de reële waarde van de USPP-schuld wordt echter ruim gecompenseerd door een variatie in 
omgekeerde zin van de Cross Currency Swaps (CCS), de dekkingsinstrumenten die tegelijk met de financiering 
werden verworven. De impact van de variatie in de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen kan 
deels afgezwakt worden door de combinatie van dekkingsinstrumenten (options en swaps). 
Op 30 juni 2014 bedraagt de reële nettowaarde van alle dekkingsinstrumenten -16,15 miljoen €. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De financieringskost van de Vennootschap wordt, onder meer, beïnvloed door de rating die Standard & Poor’s 
haar geeft. 
De rating wordt toegekend op basis van de beoordeling van het zakelijk en het financieel risicoprofiel van 
de Vennootschap. 
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Potentiële impact 
 

Een neerwaartse herziening van de rating zou het moeilijker maken om aan nieuwe financieringen te komen en 
zou, bij een vermindering van de rating van BBB naar BBB-, een bijkomende jaarlijkse financiële kost van 
ongeveer 0,69 miljoen € meebrengen op basis van de schuldstructuur op 30 juni 2014. Een dergelijke 
herziening zou bovendien een negatieve impact kunnen hebben op het imago van de Vennootschap bij 
de investeerders. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap onderzoekt geregeld de criteria (ratio’s) die gelden voor de bepaling van haar rating en 
analyseert de potentiele impact van haar beslissingen op de evolutie van die rating, evenals de 
toekomstgerichte evolutie van deze ratio’s. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

Befimmo is blootgesteld aan een liquiditeitsrisico in het geval haar financieringscontracten niet zouden 
vernieuwd worden of zouden worden opgezegd.  
Dit risico wordt nog vergroot door de algemene tendens in de banksector om het volume van de 
bankverbintenissen te verkleinen, onder meer in de optiek van de invoering van de zogenoemde “Bazel III”-regels. 
 
Potentiële impact 
 

Wanneer financieringscontracten niet vernieuwd worden, zou de Vennootschap misschien andere 
financieringen moeten aangaan tegen een hogere kostprijs of bepaalde activa moeten verkopen tegen 
voorwaarden die niet optimaal zijn. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Om dit risico te beperken, zette de Vennootschap begin 2011 een proces in voor de diversifiëring van haar 
financieringsbronnen. Op 30 juni 2014 bestond 57,0% van haar schuld uit bankfinancieringen, terwijl dit 
percentage 100% bedroeg begin 2011. De Vennootschap deed vier obligatie-uitgiftes (twee retailobligaties, een 
private plaatsing van obligaties in de Verenigde Staten (USPP) en een private plaatsing in Europa). Op 
30 juni 2014 beschikt de Vennootschap over 124,5 miljoen € aan bevestigde ongebruikte lijnen, kasgelden 
inbegrepen maar zonder de kredietlijn op korte termijn voor een bedrag van 50 miljoen €. De Vennootschap 
wil doorlopend een welbepaald bedrag aan ongebruikte kredietlijnen aanhouden, om zo dit risico te 
kunnen dekken. 
Daarnaast vereist het artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 dat Vastgoedbevaks een 
financieel plan opmaken voor de FSMA, wanneer de geconsolideerde schuldratio boven de 50% zou gaan. Op 
30 juni 2014 ligt de schuldratio van Befimmo op 46,92%. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

Bij een financiële instelling een financiering aangaan of in een dekkingsinstrument beleggen, houdt een 
tegenpartijrisico in wanneer deze instelling in gebreke zou blijven. 
 
Potentiële impact 
 

De Vennootschap zou zich in een situatie kunnen bevinden waarin ze niet kan beschikken over de bestaande 
financieringen of over de kasstromen waar ze recht op heeft in het kader van dekkingsinstrumenten. 
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Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Bijgevolg zorgt Befimmo voor een diversifiëring van haar relaties met banken en heeft ze, op 30 juni 2014, 
zakenrelaties met verschillende banken: 
o De belangrijkste financieringsbanken zijn, in alfabetische volgorde, BayernLB, BECM (groep CM-CIC), Belfius, 

BNP Paribas Fortis, ING, KBC en RBS. Deze banken kenden financieringen toe voor 609,3 miljoen € op 
30 juni 2014. 

o De bancaire tegenpartijen, wat de dekkingsinstrumenten betreft, zijn Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC 
en RBS. 

Het financieel model van Befimmo is op een structurele schuld gestoeld. Daarom is haar positie in contanten bij 
financiële instellingen structureel zeer beperkt. Deze bedroeg 1,02 miljoen € op 30 juni 2014, ten opzichte van 
1,52 miljoen € op 31 december 2013. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is blootgesteld aan het risico dat haar financieringscontracten zouden worden geannuleerd, 
heronderhandeld of voortijdig opgezegd, in het geval ze de verbintenissen die werden aangegaan bij de 
ondertekening van deze contracten niet zou nakomen, met name inzake bepaalde financiële ratio’s 
(covenants). Daarnaast wordt in bepaalde financieringscontracten ook bepaald dat een boete moet betaald 
worden bij vervroegde opzegging. 
Wanneer de Vennootschap een financiële transactie uitvoert op een buitenlandse markt, wordt ze blootgesteld 
aan wetgeving en tegenpartijen die ze minder goed kent. 
 

Potentiële impact 
 

Wanneer een financieringscontract in het gedrang komt, zou de Vennootschap andere financieringen moeten aangaan 
tegen een mogelijk hogere kostprijs, of bepaalde activa moeten verkopen onder minder optimale voorwaarden. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap onderhandelt met tegenpartijen covenantniveaus die verenigbaar zijn met haar geraamde 
vooruitzichten wat betreft de evolutie van deze indicatoren en analyseert geregeld de evolutie van deze vooruitzichten. 

Belangrijkste risico’s verbonden aan de regelgeving 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is partij in gerechtelijke procedures en kan dat ook in de toekomst nog zijn. 
 

Potentiële impact 
 

Vandaag is Befimmo verwikkeld in enkele gerechtelijke procedures die globaal (volgens de informatie waarover 
de Vennootschap beschikt op de datum van het huidig Verslag), geen belangrijke weerslag kunnen hebben op 

Befimmo. Het is zeer weinig waarschijnlijk dat de eruit resulterende verplichtingen zich realiseren en/of het 
gaat om onaanzienlijke bedragen. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap beschikt over een juridisch team met de nodige competenties om de contractuele 
verbintenissen die ze aangaat op haar vakgebieden te analyseren en om toe te zien op de nauwgezette 
naleving van de vigerende regelgeving. Ze doet ook geregeld een beroep op externe adviseurs. 
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Beschrijving van het risico 
 

De Vennootschap is blootgesteld aan het risico van niet-naleving van de alsmaar toenemende en complexere 
reglementaire vereisten, en ook van de mogelijke evolutie van hun interpretatie of toepassing door de 
administraties of de rechtbanken. Dit geldt onder meer op fiscaal vlak (bijvoorbeeld de bepalingen en 
omzendbrieven over de roerende voorheffing, de notionele intresten, de anti-misbruikbepalingen of de 
berekening van de exit tax

19
), op milieuvlak en op stedenbouwkundig vlak. 

 
Potentiële impact 
 

De niet-naleving van de regelgeving stelt de Vennootschap bloot aan het risico dat ze aansprakelijk wordt gesteld, 
of burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve sancties oploopt, en ook aan het risico dat vergunningen niet 
worden afgeleverd of vernieuwd. Dergelijke sancties zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de 
activiteit, het resultaat, de rentabiliteit, de financiële situatie en/of de vooruitzichten van de Vennootschap. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap beschikt over een team met de nodige competenties om toe te zien op de nauwgezette 
naleving van de vigerende regelgeving en om proactief vooruit te lopen op de evolutie van deze wetgeving 
(reglementair toezicht). Ze doet ook geregeld een beroep op externe adviseurs. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

In het geval van verlies van de vergunning als Vastgoedbevak zou de Vennootschap niet langer het gunstig 
fiscaal transparantiestelsel voor Vastgoedbevaks genieten. De Vennootschap is bovendien onderhevig aan het 
risico van toekomstige ongunstige wijzigingen aan dit stelsel. 
 
Potentiële impact 
 

Daarnaast wordt het verlies van deze erkenning meestal beschouwd als een geval voor vervroegde 
terugbetaling, door verval van de termijnbepaling (acceleration) van de kredieten die de Vennootschap 
aanging. Toekomstige ongunstige wijzigingen aan het Vastgoedbevak-stelsel zouden ook een vermindering van 
de resultaten of van de intrinsieke waarde kunnen veroorzaken of de schuldratio verhogen (bijvoorbeeld door 
de toepassing van nieuwe boekhoudkundige regels), de maximale schuldratio verminderen of de omvang van 
de verplichte uitkering van dividenden aan de aandeelhouders van de Vastgoedbevak kunnen beïnvloeden. 
 
Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

De Vennootschap beschikt over een juridisch team met de nodige competenties om toe te zien op de 
nauwgezette naleving van de vigerende regelgeving en om proactief vooruit te lopen op de evolutie van deze 
wetgeving (reglementair toezicht). Ze doet ook geregeld een beroep op externe adviseurs. 
De Vennootschap heeft de contracten met specifieke clausules geanalyseerd en wil eerst een duidelijke kijk 
hebben op de houding van haar tegenpartijen vóór een eventuele statuutwijziging.  

                                                      
19  Als voorbeeld : de exit tax wordt berekend op basis van de bepalingen van de omzendbrief Ci.RH.423/567.729 van 23.12.2004 waarvan 

de interpretatie of de praktische toepassing kunnen evolueren. De reële waarde van een onroerend goed, volgens de genoemde 
omzendbrief, wordt berekend na aftrek van de registratierechten of van de BTW. Deze reële waarde verschilt van (en kan dus lager 
liggen dan) de reële waarde van het onroerend goed die opgenomen is in de IFRS-balans van de Vastgoedbevak. Een evolutie van deze 
omzendbrief kan potentieel leiden tot een verhoging van de basis waarop de exit tax werd berekend. Befimmo schikt zich in alle 
opzichten naar de vigerende regelgeving en naar de bepalingen van voornoemde omzendbrief, voor de berekening van de exit taxes 
die ze verschuldigd is in het kader van de verrichtingen die eraan onderworpen zijn. 
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Belangrijkste operationele risico’s 

  
 

Beschrijving van het risico 
 

Risico van verlies of winstderving als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, personen, 
systemen of externe gebeurtenissen (fraude, natuurramp, menselijke fout, uitvallen van informatiesystemen, enz.).  
De continuïteit van de activiteit wordt gedefinieerd als alle maatregelen die het mogelijk maken om, in geval van 
crisis en eventueel in verminderde mate, de activiteiten en de essentiële diensten voort te zetten en vervolgens de 
activiteit zoals gepland te hervatten. Dit betreft zowel de functionele aspecten als de informatica. 
 

Potentiële impact 
 

Verlies of diefstal van gevoelige gegevens, financieel verlies door fraude, onderbreking van de activiteit 
wanneer systemen uitvallen en processen tekortschieten. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Er werd een Disaster Recovery Plan opgesteld. Op basis van het type gegevens worden back-ups gemaakt met 
verschillende technieken (tweevoudige infrastructuren, dagelijkse online back-up en op tape). Er worden 
maatregelen genomen om de toegang tot de gegevens van de Vennootschap te organiseren. Een externe 
informaticasupport gebeurt door twee partners waarmee een SLA (Service Level Agreement) werd gesloten. 
 

 
 

Beschrijving van het risico 
 

Gezien haar team (69 mensen op 30 juni 2014) vrij klein is, is de Vennootschap blootgesteld aan een zeker 
risico dat de organisatie verstoord wordt wanneer bepaalde “kernmedewerkers” weggaan. 
 

Potentiële impact 
 

Het verlies van kerncompetenties van de Vennootschap kan ertoe leiden dat ze een aantal doelstellingen later 
dan gepland verwezenlijkt. 
 

Maatregelen om het risico te beperken en te beheersen 
 

Befimmo schenkt bijzondere aandacht aan het welzijn van haar medewerkers. Ze hanteert marktconforme 
vergoedingen, die een stuk boven de toepasselijke minimumbarema’s liggen. Bovendien hecht Befimmo veel 
belang aan het beheer van de competenties van de leden van haar ploeg. Befimmo voerde een procedure in 
voor de opvolging van het integratieproces van het property management. Deze is dezelfde als voor de 
verwelkoming van nieuwe medewerkers (systeem van peterschap, enz.). Er is ook een proactieve opvolging bij 
verwacht vertrek met het oog op de optimale overdracht van kennis. 
  Fountain Plaza 
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Verklaring van de verantwoordelijke personen 

De eBVBA BDB Management
20

, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger de heer Benoît De Blieck, en de heer Laurent Carlier, Financieel Directeur van de 
Vennootschap, verklaren in naam en voor rekening van Befimmo NV, dat voor zover zij weten:  
 

a) de samengevatte financiële staten, die opgesteld zijn volgens de toepasbare boekhoudnormen, een 
getrouw beeld schetsen van het patrimonium, van de financiële toestand en van de resultaten van de 
Vennootschap en van de ondernemingen die in de consolidatiekring opgenomen zijn; 

 

b) het tussentijds beheersverslag een waarheidsgetrouwe uiteenzetting bevat over de evolutie van de 
zaken, de resultaten en de situatie van de Vennootschap en van de ondernemingen die tot de 
consolidatiekring behoren, evenals een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
waar ze mee te maken hebben. 

 
 

 
 
  

                                                      
20  Waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in B-1140 Brussel, Kolonel Bourglaan 127/129, bus 15. 

Verklaringen 

Central Gate 

Pavilion 

WTC III 

Meir 

Poelaert 



58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende inlichtingen: 

Befimmo NV | Waversesteenweg 1945 | 1160 Brussel 

Tel.: +32 2 679 38 60 | Fax: +32 2 679 38 66 

E-mail: contact@befimmo.be | www.befimmo.be 
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