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Vastgoedbevaks: Home Invest Belgium is de kampioen qua dividendgroei

Bij de analyse van de Belgische vast-
goedbevaks en de beslissing om te kopen of 
verkopen wordt steevast gekeken naar het di-
videndrendement. Niet onterecht, want door 
de verplichte uitkering van minstens 80 % 
van het netto courante resultaat is dat divi-
dend een belangrijke waardeparameter. Dat 
beleggers kiezen voor de vastgoedbevak met 
het hoogste rendement is dan ook logisch. 

Dat dividendrendement is echter maar 
een deel van het verhaal, even belangrijk of 
zelfs belangrijker is de evolutie van dat di-
vidend. We belichtten al eerder dit jaar dit 
thema na het bijwonen van een presentatie 
van BlackRock over ‘equity income’ fondsen 
en pasten deze beleggingsfilosofie toe op Lo-
tus Bakeries (zie Beste Belegger december 
2011). Samengevat komt het erop neer dat we 
niet alleen aandacht moeten hebben voor de 
hoogste dividendrendementen (bv. Mobis-
tar), maar voor dividenden die een belang-
rijke regelmatige groei kennen. 

Wat de Belgische vastgoedbevaks betreft, 
hebben we de evolutie van hun dividenden 
sinds 2005 op een rijtje gezet. Daar sommige 
vastgoedbevaks na 2005 naar de beurs geko-
men zijn, maken we een dubbele vergelijking 
over de periode 2007–2011. En wat blijkt? 

Home Invest Belgium kampi-
oen Home Invest Belgium is de kampi-
oen qua dividendgroei sinds 2005, op ruime 
afstand gevolgd door Retail Estates, WDP en 
Intervest Retail. Achteraan bengelen de vast-
goedbevaks actief in kantoren. 

In de rangschikking van de dividendgroei 
sinds 2007 is Intervest Retail de primus, maar 
hier hoort een kanttekening bij. Zo kreeg het 
dividend in 2007 een ferme knauw door de 
verliezen op het Messancy Outlet Center, 
waardoor de +72 % een vertekend beeld 
geeft. Met een groei van 30,4 % voert Home 
Invest Belgium dus in feite de groeilijst van 
2007 tot 2011 aan, op een zekere afstand ge-
volgd door Aedifica (+23 %). Retail Estates 
(+13,4 %) en Ascencio (+9,7 %) volgen op 
een nog grotere afstand. 

De sterke prestatie van Home Invest Bel-
gium (HIB) heeft veel, zoniet alles, te maken 
met de sterke prestatie van de residentiële 
vastgoedmarkt in België. Door een beleid 

van regelmatige arbitrage (lees verkoop in 
delen) van ongeveer 4 % jaarlijks van zijn 
portefeuille, profiteert HIB rechtstreeks van 
de forse waardestijging van appartementen 
en woningen. Dat bleek ook zo in 2011. Zo 
verkocht HIB voor iets minder dan 8 mil-
joen euro vastgoed (iets meer dan 3 % van de 
portefeuille) waarop een gemiddelde meer-
waarde van 68,5 % tegenover de aankoopprijs 
en van 36,7 % tegenover de laatst geschatte 

waarde gerealiseerd werd. Met iets meer dan 
2 miljoen euro gerealiseerde meerwaarde 
(die uitgekeerd kan worden) was 2011 een 
topjaar, meer bepaald ging het om een bij-
drage van 0,72 euro op een uitkeerbaar resul-
taat van 3,50 euro (21 %). In 2010 ging het om 
iets meer dan een miljoen euro of 0,37 euro 
per aandeel op een uitkeerbaar resultaat van 
3 euro (12 %). 

Deze succesvolle strategie spreekt na-
tuurlijk tot de verbeelding en heeft Aedifica 
ertoe aangezet om de markt te testen. Aedi-
fica is wel niet gehaast omdat de gemiddelde 
leeftijd van de gebouwen in portefeuille nog 
relatief laag is. 

Wat naar de toekomst toe? Het is duide-
lijk dat Home Invest Belgium zijn succes-
volle strategie nog enkele jaren zal kunnen 
verder zetten. De bijdrage uit de verkoop 
van woningen zal in 2012 mogelijk iets lager 

liggen, enerzijds door het vertrek van de ver-
antwoordelijke van die activiteit, anderzijds 
door de vertraging van de markt. Aedifica 
zal geleidelijk aan die zelfde strategie kun-
nen volgen. De andere vastgoedbevaks heb-
ben daarentegen minder mogelijkheden om 
zwaar te arbitreren in hun portefeuille. Retail 
Estates heeft dit wel op een beperkte schaal 
gedaan en dat merken we ook in de rang-
schikking. 

Een lage schuldgraad laat ook toe om te 
groeien en het dividend constant te verho-
gen. Opnieuw komt Home Invest Belgium 
(35,4 %) op het voorplan, anderen met een 
lage schuldgraad zijn Wereldhave Belgium 
(12 %) en Intervest Retail (36 %). Een derde, 
maar beperktere mogelijkheid om te groeien 
bestaat erin de winsten te reserveren, bv. 
door de uitkering van een keuzedividend in 
cash/aandelen. WDP, Intervest Offices en 
Cofinimmo zijn hier enkele voorbeelden van. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ? 05/11 ? 07/11

HIB 2,19 2,24 2,30 2,36 2,43 2,75 3,00 37,0 % 30,4 %

Retail Estates 2,24 2,30 2,38 4,46 2,54 2,62 2,70 20,5 % 13,4 %

WDP 2,47 2,47 2,72 2,94 2,94 2,94 2,94 19,0 % 8,1 %

Intervest Retail 2,14 1,96 1,47 2,14 2,44 2,50 2,53 18,2 % 72,1 %

Leasinvest Re 3,72 3,75 3,80 3,85 4,00 4,10 4,15 11,6 % 9,2 %

Wereldhave B. 3,75 3,75 3,80 3,86 3,89 3,92 4,00 6,7 % 5,3 %

Intervest Offices 1,91 1,87 1,94 2,01 2,15 1,83 1,73 –9,4 % –10,8 %

Cofinimmo 7,35 7,4 7,75 7,80 6,50 6,50 6,50 –11,6 % –16,1 %

Befimmo 4,8 4,92 4,51 4,55 4,4 3,91 3,94 –17,9 % –12,6 %

Aedifica n.b. n.b. 1,48 1,71 1,8 1,82 1,82 –– 23,0 %

Ascencio n.b. n.b. 2,48 2,72 2,72 2,72 2,70 –– –9,7 %

Montea n.b. n.b. 1,98 2,09 2,09 1,84 1,84 –– –7,1 %
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