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WDP investeert zwaar in Nederland

Crisis of niet, WDP heeft de afgelopen 
maanden niet stil gezeten, vooral in Neder-
land werd er zwaar gekocht. Vorig jaar werd 
de logistieke portefeuille met een waarde van 
42 miljoen euro van Wereldhave (de Neder-
landse moedermaatschappij van Wereldhave 
Belgium) binnen gehaald, dit jaar werd een 
portefeuille met een waarde van 100 miljoen 
euro onder de naam Lake Side Portfolio ver-
worven. 

Door deze transacties stijgt de waarde van 
de Nederlandse activa tot iets meer dan 310 
miljoen euro, goed voor 30 % van de totale 
portefeuille. 57 % van de WDP-portefeuille 
bevindt zich in België, 8 % in Frankrijk, 3 % 
in Roemenië en 2 % in Tsjechië. Die recente 
Nederlandse transacties hebben een sterke 
impact op de cijfers over de eerste 9 maan-
den van 2012. De netto huurinkomsten ste-
gen 15,2 % tot 60,2 miljoen euro. Op verge-
lijkbare basis, dit betreft in feite de impact 
van de huurindexeringen, was er een groei 
met 2,5 %. 

Het bedrijfsresultaat steeg iets minder 
dan de huurinkomsten doordat de operatio-
nele kosten iets sneller stegen. Door de groei 
van de portefeuille van 961 naar 1.110 mil-
joen euro stijgen ook de financiële schulden 
in absolute termen, alsook de rentelasten. 
Ook nam de schuldgraad toe (56,50 % eind 
september 2011 naar 57,70 % eind septem-
ber 2012). Positief is wel dat de gemiddelde 
rentevoet van die kredieten gedaald is van 
4 % naar 3,6 %, een daling van de marktrente 
en gunstige indekkingen liggen aan de basis 
hiervan. Het operationele en dus uitkeerbare 
resultaat stijgt hierdoor met 16,1 % tot 38,817 
miljoen euro. Per aandeel bedraagt de groei 
6,9 %, van 2,61 naar 2,79 euro, lager dan de 
groei in absolute termen door een toename 
van het aantal uitstaande aandelen. Zo was 
er de uitkering van een dividend in aandelen, 
evenals enkele inbrengen in natura die met 
nieuwe aandelen vergoed werden. 

De herwaarderingen van de vastgoedpor-
tefeuille waren licht positief, net als in 2011. 
Ook heel opvallend is dat de herwaarderin-
gen van de financiële indekkingsinstrumen-
ten ook ditmaal sterk negatief zijn. Dit is een 
gevolg van de daling van de marktrente (–> 
lagere waardering van indekkingen tegen stij-

ging van de rente) enerzijds, maar ook van 
de hoge indekkingen op zich. Zo bedraagt 
de gemiddelde resterende looptijd van de in-
dekkingen 6 jaar, terwijl de resterende loop-
tijd van de uitstaande kredieten slechts 2,7 
jaar bedraagt. Zoals gewoonlijk herhalen we 
dat deze minwaarden geen cash effect heb-
ben (m.a.w. er gaat geen geld buiten), maar 
ze drukken wel de intrinsieke waarde van de 
vastgoedbevak, waardoor de premie waar-
tegen de beurskoers noteert artificieel hoog 
uitkomt. De intrinsieke waarde eind septem-
ber 2012 bedroeg 28,60 euro per aandeel, zon-

der die herwaarderingen is dat 33,52 euro. 
De investeringshonger van WDP is met die 

Nederlandse acquisities niet gestild, want in 
september en oktober werden nog diverse 
kleinere overnames gedaan. WDP heeft daar-
naast ook een klein programma lopen van 
verkoop van niet-strategische activa met een 
waarde van 20 miljoen euro. Recent werd al 
een site verkocht voor 4,7 miljoen euro. Mid-
den november werd ook de Tsjechische por-
tefeuille met een waarde van 25 miljoen euro 
verkocht en dit aan de schattingswaarde. 

Op het vlak van de bezetting van de porte-
feuille had WDP relatief goed nieuws te mel-
den. Zo werd 90 % van de huurcontracten die 

in 2012 vervallen (10 % van het totaal), al ver-
lengd, wat de evolutie van de bezettingsgraad 
ten goede komt. Die bezettingsgraad kwam 
eind september 2012 uit op 97,20 %, eind 2011 
was dat 96,70 %. 

Last but not least bevestigt WDP zijn divi-
dendvooruitzicht van 3,10 euro bruto. Netto 
is dat 2,45 euro, wat op de huidige koers een 
netto dividendrendement oplevert van 6 %. 
Bij dergelijk hoog rendement zou je je de 
vraag kunnen stellen wat het addertje onder 
het gras is. Misschien maken sommige beleg-
gers zich zorgen over de hoge schuldgraad van 

57,70 %, maar 
dit is volgens 
ons niet echt 
een probleem. 
Wel kijken veel 
beleggers naar 
de hoge premie 
waartegen de 
vastgoedbevak 
noteert: 42,5 % 
om juist te zijn. 
Maken we ab-
stractie van de 

negatieve boekhoudkundige herwaarderin-
gen, dan bedraagt die premie slechts 21,6 %, 
wat al meer in lijn is met andere Belgische 
vastgoedbevaks. Conclusie: hoog rendement 
bij beperkt risico.
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(in miljoen euro) 9M11 9M12 ∆ 11/12

Huurinkomsten 52,252 60,199 15,2 %

Bedrijfsresultaat 48,113 55,026 14,4 %

Financieel resultaat -14,405 -15,696

Operationaal resultaat 33,435 38,817 16,1 %

Resultaat portefeuille 1,543 1,200 n.r.

Resultaat IAS 39 -13,483 -16,894 n.r.

Resultaat van de periode 21,495 23,123 7,6 %

Intrinsieke waarde per aandeel 28,74 28,60 -0,5 %

Operationele winst p/a 2,61 2,79 6,9 %
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