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Geachte Aandeelhouders, 
 
Befimmo sloot haar boekjaar 2016 opnieuw af met sterke resultaten. En dat in een economische 
omgeving die niet alleen moeilijk is, maar laten we toegeven ook alsmaar onzekerder wordt.  
 
We verwachtten ons aan een woelig 2016 en dat was helaas ook het geval, met de aanslagen in Brussel. 
Die gebeurtenissen waren uiteraard op de eerste plaats een menselijk drama, maar ze hadden ook 
gevolgen voor het imago en de internationale reputatie van Brussel en België. 
  
Daarbij maken de keuze voor de Brexit en het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezing de 
nabije toekomst onzeker en wisselvallig en dat zal zeker wegen op de economie. Er staat ons wellicht 
nog meer te wachten dit jaar, met onder meer de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland.  
   
In deze omstandigheden is ons team, ons Directiecomité en onze Raad van Bestuur vastbesloten en 
gedetermineerd om het hoofd te bieden aan deze bewogen omgeving, of er zelfs gebruik van te 
maken. 
 
Befimmo legt er zich prioritair, en meer dan ooit, op toe om haar portefeuille nauwgezet te beheren, 
door het hoge kwaliteitsniveau te handhaven, door de ontwikkeling van zijn waardepotentieel en het 
strikt beheer van zijn opbrengsten, om een gezond dividendbeleid voort te zetten. Befimmo bereidt 
zich goed voor om haar grote uitdagingen in goede banen te leiden. We denken dan natuurlijk aan de 
Noordwijk, maar ook algemener aan de versnelde evolutie van de werkwijzen. En tot slot blijft 
Befimmo uiteraard aandachtig voor groeikansen, ook al worden de zogenoemd “klassieke” operaties 
(de aankoop van op lange termijn verhuurde panden), momenteel meestal binnengehaald door 
investeerders die “tegen elke prijs” rendement willen vinden in een context van lage rentevoeten.  
 
Befimmo gelooft sterk in de koers die ze vaart en is dus bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat u 
haar eens te meer schonk bij de kapitaalverhoging van september 2016. Deze zal het Befimmo mogelijk 
maken om begin 2018 in alle gemoedsrust te starten met haar veelbelovend project – Quatuor, een 
heus “landmark” –, en tegelijk de nodige soepelheid te behouden om eventuele groeikansen te grijpen. 
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In 2016 werden mooie successen geboekt in de take-up van onze projecten Brederode 9 en Triomf. Ze 
zijn momenteel allebei noemenswaardig ingenomen door bedrijven van de hoogste rang. Algemeen 
sloot Befimmo huurovereenkomsten af voor meer dan 37.000 m², een stijging van 30% vergeleken met 
vorig jaar. In het bijzonder werden voor onze gebouwen Axento, Blue Tower en Schuman vlot 
vervangers gevonden voor de vertrekkende huurders. Dit bevestigt weer dat de hoge kwaliteit en de 
aantrekkelijkheid van de gebouwen de doorslag geven. Natuurlijk werd in 2016 ook het Gateway-
project (38.000 m²) afgerond, dat nu voor achttien jaar vast ingenomen is door Deloitte.  
 
We werkten daarnaast hard aan de voorbereiding van onze projecten van de Noordwijk.  
 
Wat ons Quatuor-project betreft, heeft, op het moment van dit schrijven, na meer dan twee jaar van 
procedure, de laatste Overlegcommissie plaatsgevonden. Dit opent de weg naar de verwerving van de 
vergunning. Zoals bij de kapitaalverhoging van september 2016 werd aangekondigd, willen wij starten 
met de afbraakwerken van het bestaande gebouw (de “Noord Building”) zodra zijn huidige bewoners 
het begin 2018 hebben verlaten. Daarna zouden we verder willen gaan met de bouw van dit elegante 
project van 60.000 m², dat naar het stadscentrum gekeerd is en tegelijk kan genieten van alle troeven 
van de Noordwijk en zich onderscheidt door zijn flexibele gebruiksmogelijkheden en zijn 
milieuprestaties. 
 
We bereiden ook actief het multifunctioneel project voor dat de Toren II van het WTC-complex moet 
vervangen na de verhuizing (eind december 2018) van de staatsdiensten die er momenteel gevestigd 
zijn. We plannen om u de grote lijnen van dit project in de volgende maanden concreet uiteen te 
zetten.  
 
Uit alles wat u hierboven las hebt u, geachte Aandeelhouders, zeker begrepen dat onze Vennootschap 
enkele mooie uitdagingen onthult. Zo komen enkele grote gebouwen in de Noordwijk stilaan aan het 
eind van hun levenscyclus, nadat ze enkele decennia lang mooie rendementen opleverden. Dat is 
hoegenaamd niet verbazend, het is de logische gang van zaken dat we ze aan het herontwikkelen zijn. 
Ze zullen zo naadloos aansluiten op de huidige en toekomstige marktbehoeften. We zijn overtuigd dat 
een lokale speler zoals Befimmo, gesterkt door haar ervaring van meer dan 20 jaar op deze markt als 
“pure player”, de beste wapens in handen zal hebben om er de kans van te grijpen. Befimmo beschikt 
over een mooi waardecreërend potentieel.  
 
Tijdens deze drukke periode van herontwikkelingsactiviteiten zal Befimmo partij blijven trekken van 
haar patrimonium met huurovereenkomsten die ongeveer 9 jaar lopen.  
  
Zo willen we trouwens duidelijk bevestigen dat het onze vaste ambitie is om in de komende jaren 
blijvend solide resultaten neer te zetten die in lijn zijn met de kwaliteit van de gebouwen in de 
portefeuille. Wat het dividend betreft, en zelfs al is dit geen verbintenis, herinneren we er aan dat 
Befimmo over aanzienlijke uitkeerbare reserves beschikt, die indien nodig, eventueel meer bescheiden 
resultaten zouden kunnen aanvullen in de tussenperiode van de intensieve herontwikkeling.  
  
Nog een andere uitdaging is de structurele evolutie van de werkwijzen, meer specifiek het gebruik van 
de kantoorruimtes. De dingen veranderen momenteel op een zeer hoog tempo. Kantoren worden 
vooral een open ruimte voor ontmoetingen en dialoog. Befimmo volgt deze evolutie volop en vormt 
onder meer haar eigen hoofdkantoor om tot kantoorruimtes die creativiteit aanmoedigen en 
uitwisselingen tussen leden van haar team prioritair bevorderen. Dat is niet alleen voor zichzelf 
bedoeld, maar ook als uitstalraam voor haar klanten. 
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Dit betekent dat er minder kantooroppervlaktes nodig zullen zijn. Daar moet Befimmo echter niet bang 
voor zijn, want haar vastgoedportefeuille bestaat uit kwaliteitsvolle gebouwen die voornamelijk in het 
stadscentrum gelegen zijn, dicht bij grote knooppunten van het openbaar vervoer. Befimmo is 
integendeel zelfs bijzonder goed geplaatst om op deze evolutie in te spelen, zeker nu ze volop werkt 
aan nauwere relaties met haar huurders, door ze geleidelijk een ruimer gamma van geïntegreerde 
diensten aan te bieden die hun gebruikscomfort verhogen.  
 
Befimmo zette ook haar grondige aanpak verder om haar gebouwen voortdurend te verbeteren, onder 
meer op het vlak van milieuprestaties. Zo moeten ze sporen met alsmaar hogere normen. In dat kader 
legt Befimmo zich doelstellingen op lange termijn op om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, in overeenstemming met het akkoord van de COP21 en met de Sustainable Development 
Goals die de Verenigde Naties ontwikkelden.  
 
Op deze manier wil Befimmo haar huidige huurders binden en aantrekkelijk en concurrerend zijn voor 
nieuwe. 
 
2016 toont een EPRA earnings (cashflow) die strookt met wat we bij de kapitaalverhoging van 
september vooropstelden. Deze bedraagt 3,68 € per aandeel (3,66 € aangekondigd). Het resultaat per 
aandeel beloopt 3,82 € per aandeel. Terwijl de rentevoeten verder daalden, wat tot een forse IAS 39-
waardevermindering van onze indekkingsproducten leidde, konden we dus een goed resultaat 
neerzetten. 
 
Als gevolg van de kapitaalverhoging, blijft het schuldniveau goed beheerst, met een LTV-ratio (“Loan-
to-value”) van 42,3%, terwijl een voorschot van ¾ van het dividend over het jaar al in december 2016 
werd uitgekeerd. 
 
Wij zullen u dus op de Algemene Vergadering van 25 april een dividendsaldo van 0,90 € bruto per 
aandeel voorstellen. Na het voorschot van 2,55 € bruto per bestaand aandeel vóór de 
kapitaalverhoging, dat in december 2016 werd uitbetaald, zal het dividend over het jaar zoals 
voorspeld op 3,45 € bruto per aandeel uitkomen. 
 
Wij steunen meer dan ooit, in een omgeving die dag na dag ingewikkelder wordt, op ons 
multidisciplinair, nauwgezet en professioneel team om de grote uitdagingen die ons wachten, met 
succes aan te gaan.  
 
Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen dat u in ons blijft stellen. 
 
Brussel, 14 februari 2017. 
 

            
 

             Benoît De Blieck          Alain Devos 
 

      Gedelegeerd Bestuurder             Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 

 


