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Aankoop van Gateway  
(Brussel Luchthaven) 

 
 

 
 

Befimmo NV kondigt aan een akkoord te hebben gesloten voor de 
aankoop van het Gateway project (34.000 m² in aanbouw),  

op lange termijn verhuurd (18 jaar) aan Deloitte. 
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Gateway wordt het nieuwe paradepaardje van 
de luchthaven van Brussel. Het project omvat 
de volledige herontwikkeling van het 
voormalige kantoorgebouw aanpalend aan de 
terminal en naast de landingsbaan. De 
uitzonderlijke en strategische ligging van dit 
gebouw is één van de voornaamste 
elementen van deze investering. Gelet op de 
kwaliteit van het gebouw, de lange termijn 
huurovereenkomst en de schaarste aan 
kantoorruimten op de luchthaven zal het één 
van de kernactiva in Befimmo’s portefeuille 

worden. Het gebouw is zeer goed bereikbaar onder meer dankzij de aanwezigheid van een HST-
station onder het gebouw met vlotte verbindingen naar Belgische stadscentra en buitenlandse 
bestemmingen. Het uiterst flexibele en duurzame project behaalde een BREEAM “Excellent” in Pre-
Assessment. 
 
Deloitte Services & Investments SA/NV ondertekende een huurovereenkomst voor 18 jaar voor de 
bezetting van het volledige gebouw (34.000 m² kantoren, restaurants, fitnessruimte en 398 
parkeerplaatsen). De huurovereenkomst vangt aan bij de oplevering van het gebouw.  
 
Befimmo zal het Gateway project, rechtstreeks of onrechtstreeks, kopen van Codic en Immobel voor 
een provisorisch bedrag van ongeveer 140 miljoen €, in lijn met de reële waarde bepaald door een 
onafhankelijk vastgoedexpert en conform marktrendementen (lopend brutorendement van 4,65%). 
Het project omvat een erfpachtrecht, met een resterende looptijd van 98 jaar, op het terrein en de 
volle eigendom van het bestaande gebouw evenals het gebouw in aanbouw. 
 
De afronding van de overname zal plaatsvinden, op voorwaarde van de voorafgaande goedkeuring 
van Brussels Airport Company (de lange termijn grondeigenaar), op het moment van de 
ondertekening, gepland tegen eind april 2015. Naarmate de werken vorderen, zal Befimmo 
geleidelijk eigenaar worden van de nieuwe constructies. De transactie zal worden voltooid bij de 
oplevering van het gebouw, voorzien voor eind 2016. 
 
De aankoop zal aanvankelijk worden gefinancierd met bestaande kredietlijnen. Bij aanvang van de 
huurovereenkomst zou de EPRA-earnings per aandeel met ongeveer 0,18 € op jaarbasis moeten 
toenemen, volgens de gepubliceerde vooruitzichten. De verwachte netto-impact op de LTV1-ratio 
bedraagt +3% (in absolute termen) na voltooiing. 
 
Na deze transactie en op basis van de gegevens op 31 december 2014 zou de gewogen gemiddelde 
duur van de huurovereenkomsten van de volledige Befimmo-portefeuille 9,06 jaar bedragen hebben, 
ten opzichte van 8,64 jaar. 
  

                                                           
1
  Loan-to-value (LTV): [(nominale financiële schulden – kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. 



 

  Page 3 of 3 
 

 
*   *   * 

 

Befimmo is een “pure player” investeerder waarvan het vak erin bestaat om kwaliteitsvolle gebouwen ter 
beschikking te stellen die gelegen zijn in Brussel, in de andere Belgische steden en in het 

Groothertogdom Luxemburg. 
 

Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoren, voor een totale oppervlakte van meer dan 
900.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (±70%). De reële 

waarde van haar portefeuille werd op 31 december 2014 op 2.258,2 miljoen € geraamd. 
 

De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen die 
waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.  

 
Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels en sinds maart 2009 opgenomen in de 
BEL 20. De Vennootschap hanteert een doordachte strategie die gericht is op de optimalisering van haar 

resultaten op de lange termijn.  
 

In haar strategische denkoefeningen houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame 
ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen altijd centraal.  
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Bijkomende informatie: 
 

Befimmo NV 
Caroline Kerremans - IR & External Communication Manager 

 
Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 

Tel.: 02/679.38.13 | Fax: 02/679.38.66 

E-mail: c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 
 
 
 

 


