
 

Gert De Mesure, correspondentieadres : J.B. Davidstraat 19 1800 Vilvoorde  Tel.: (02) 253 14 75  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De auteur kan geenszins aansprakelijk gesteld 
worden voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Niets uit deze publicatie 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotocopie, druk of op welke andere manier ook, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Gert De Mesure.  

 
(in miljoen EUR)
Netto huurresultaat
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat portefeuille

Koers 118,50 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 3,288 Uitkeerbaar resultaat

Marktkapitalisatie (m) 389,6 Bezettingsgraad 

Intrins. waarde (dec/19) 94,16
Schuldgraad (dec/19) 50,1% Winst per aandeel

Uitkeerbaar resultaat p/a
Courant resultaat p/a

  Netto dividend*
  Intrinsieke waarde (reëel)

Premie/discount
Dividendrendement **
*: 15% RV vanaf 2012, 27% vanaf 2015, 30% vanaf 2016

**: op basis van koersen op het einde van het jaar, voor 2019 en 2020E de huidige koers

HOME INVEST 
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FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
17,646 18,980 22,683 24,287 25,185 25,900
-5,9% 7,6% 19,5% 7,1% 3,7% 2,8%

10,413 11,463 13,792 15,456 15,997 16,900
-3,300 -3,035 -3,523 -4,622 -4,396 -4,200
7,325 11,575 2,170 59,853 48,059 n.b.

15,312 17,906 13,223 68,778 55,490 n.b.
13,144 13,857 14,830 14,073 17,065 n.b.
95,0% 90,1% 90,5% 95,5% 95,4% n.b.

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
4,86 5,69 4,14 20,92 16,88 n.b.
4,18 4,40 4,65 4,28 5,19 n.b.
2,23 2,65 3,08 3,21 3,85 4,05
2,92 2,98 3,15 3,33 3,40 3,47

63,60 65,19 65,98 81,81 94,16 n.b.
44,1% 43,9% 34,3% 12,0% 25,8% n.b.

3,2% 3,2% 3,6% 3,6% 2,9% 2,9%
*: 15% RV vanaf 2012, 27% vanaf 2015, 30% vanaf 2016

**: op basis van koersen op het einde van het jaar, voor 2019 en 2020E de huidige koers  

Bedrijfsomschrijving 
Home Invest Belgium werd in 1999 erkend als residentiële vastgoedbevak, en sinds 2014 als 
residentiële GVV. De portefeuille eind juni 2020 had een waarde van 615,3 miljoen euro en 
bestond voor 93% uit verhuurde gebouwen (53 sites met meer dan 2.000 verhuurbare eenheden) 
en voor 7% uit ontwikkelingsprojecten. De investeringen in joint-ventures hebben een waarde van 
20,7 miljoen euro.  
Eind juni 2020 bestond de portefeuille voor 89,2% uit woningen (inbegrepen toeristische 
woningen en een rusthuis). Commercieel vastgoed vertegenwoordigde 8% van de portefeuille, 
kantoren stonden voor de resterende 2,8%. 66,2% is gelegen in het Brussels Gewest, 14% in 
Wallonië, 10,4% in Vlaanderen en 9,4% in Nederland. In Nederland bezit de groep 248 
vakantiehuizen en 40 appartementen in het vakantiedomein Port Zélande van Center Parcs.  
De pijplijn in ontwikkeling omvat een tweehonderdtal appartementen (met bouwvergunning) die in 
de periode 2020 tot 2022 opgeleverd zullen worden.  
Met een belang van 26,7% is de familie Van Overstraeten de grootste aandeelhouder, gevolgd 
door AXA met 15,8%.  
 
Investeringen, (her)ontwikkelingen,…  
Niettegenstaande de groep een strategie heeft van portefeuillegroei, wordt elk jaar 2% tot 4% van 
de portefeuille te gelde gemaakt. Dat impliceert dat er regelmatig nieuwe aankopen of nieuwe 
ontwikkelingen verricht moeten worden. In de eerste helft van dit jaar verwierf het een gebouw te 
Jette, een ouder kantoorgebouw dat vandaag door een school gehuurd wordt. Na afloop van het 
huurcontract met die school zal het geheel geconverteerd worden tot een residentieel complex. 
De initiële aankoopprijs bedraagt 5,6 miljoen euro, de totale investering zal uitkomen op 11 
miljoen euro.  
In het tweede kwartaal werd de renovatie van 29 appartementen en 7 winkels in het Luikse 
project Le Mosan afgerond. In het derde kwartaal is de oplevering van het Molenbeekse The 
Factory (93 appartementen) voorzien. Meyers-Hennau, een project met 37 appartementen in 
Laken, zal tegen het derde kwartaal van 2021 opgeleverd worden, wat later dan eerst voorzien. 
Voor het eerste kwartaal van 2022 staat de afwerking van het project Marcel Thiry C2 in Sint-
Lambrechts-Woluwe geprogrammeerd (42 appartementen).  
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Daarnaast heeft Home Invest Belgium nog 
enkele projecten lopen zoals haar eerste 
ontwikkeling in Antwerpen (37 
appartementen, oplevering in het vierde 
kwartaal van 2022) en een 
renovatieproject in Namen (57 eenheden, 
vergunning wordt verwacht voor het 
tweede kwartaal van 2020). In Sint-Gillis 
plant het nog een nieuwbouw met 53 
eenheden. We merken op dat er in deze 
jaarhelft geen nieuwe projecten 
toegevoegd zijn geweest.  
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We  moeten ook nog vermelden dat Home Invest Belgium in Mechelen een winkelpand voor 6,6 
miljoen euro verkocht heeft. Daarnaast verkocht de groep ook voor 8,2 miljoen euro residentieel 
vastgoed, met een meerwaarde van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de initiële kostprijs.   
 
Het positief gevolg van de activarotatie is dat meer dan 50% van de portefeuille minder dan 10 
jaar oud is, meer dan 70% is jonger dan 20 jaar! De huren op jaarbasis (zonder leegstand) 
bedragen 29,20 miljoen euro.  
 
 
Resultaten eerste helft 2020 
In de eerste helft van 2020 zag Home 
Invest Belgium de huurinkomsten met 6% 
toenemen tot 13,132 miljoen euro. De 
groei was voornamelijk het gevolg van de 
acquisitie van 4 aparthotels in november 
2019. Op vergelijkbare basis was er een 
stabiele evolutie. De positieve impact van 
huurindexeringen werd teniet gedaan door 
een iets hogere leegstand (deels in retail). 
Belangrijker was de evolutie van het 
bedrijfsresultaat dat 15,9% steeg tot 7,661 
miljoen euro (marge 53,3% -> 58,3%!). 

(in miljoen euro) 19H1 20H1 Δ19/20
Netto huurresultaat 12,383 13,132 6,0%
Bedrijfsresultaat 6,609 7,661 15,9%
Financieel resultaat -2,546 -2,035 n.r.
Gerealiseerde meerwaarden 0,023 0,727 n.r.
Uitkeerbaar resultaat 9,503 7,552 -20,5%
Uitkeerbaar resultaat p/a 2,89 2,30 -20,5%
Courant resultaat 4,610 6,232 35,2%
Courant resultaat p/a 1,40 1,90 35,2%
Herwaardering vastgoed 33,985 -0,949 n.r.
Herwaardering fin. indekkingen -6,122 -3,615 n.r.
Bijdrage joint-ventures 0,099 0,329 n.r.
Nettoresultaat 32,094 1,261 -96,1%  

Het bedrijf profiteerde van diverse kostenbesparende maatregelen die in de afgelopen periode 
doorgang vonden. Wat de corona-crisis betreft, werd er een provisie van 0,3 miljoen euro 
geboekt, als tegemoetkoming voor winkelhuurders. Met de eigenaars van de vakantiehuizen 
werd nog geen overeenkomst geboekt.  
 
Het financiële resultaat kende een gevoelige verbetering ondanks de (lichte) toename van de 
financiële schuld. Net als de voorbije jaren kon geprofiteerd worden van een verdere daling van 
de financiële kost. Die bedroeg in 2019 over geheel 1,95%, in de eerste helft van 2019 was dat 
2,14%, om deze jaarhelft uit te komen op 1,51%. De schuldgraad eind juni 2020 bedroeg 51,95% 
tegenover 50,1% eind 2019.  
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Het portefeuilleresultaat kwam uit op -0,949 miljoen euro en bestaat uit 0,727 miljoen euro 
gerealiseerde meerwaarden (meerwaarde tegenover de boekwaarde van eind 2019), een 
afwaardering van de portefeuille ten bedrage van -1,484 miljoen euro (voornamelijk op 
winkelvastgoed) en een ander portefeuilleresultaat van -0,192 miljoen euro (uitgestelde 
belastingen. De herwaardering van de financiële indekkingsinstrumenten was negatief ten 
bedrage van 3,615 miljoen euro. De bijdrage uit joint-ventures (Sun Parks De Haan) steeg van 
0,099 naar 0,329 miljoen euro. Het totale resultaat kwam aldus uit op 1,261 miljoen euro.  

Het courant resultaat, de belangrijkste graadmeter om de onderliggende prestaties te meten, 
steeg daarentegen een stevige 35,2% tot 6,232 miljoen euro, door de combinatie van een hoger 
bedrijfsresultaat, een beter financieel resultaat en een hogere bijdrage van joint-ventures. Per 
aandeel was er een identieke stijging tot 1,90 euro doordat het aantal aandelen gelijk bleef.  

Het uitkeerbaar resultaat ging daarentegen 20,5% achteruit tot 7,552 miljoen euro (2,30 euro per 
aandeel). Dit resultaat is de som van het courant resultaat (of EPRA resultaat in het vakjargon), 
aangevuld met de gerealiseerde meerwaarden in de eerste helft van 2020 en met de eerder 
geboekte positieve herwaarderingen op de verkochte panden.  
 
 
 
Courant en uitkeerbaar resultaat versus bruto dividend 
 
De voorbije jaren stelden veel partijen zich 
vragen bij de haalbaarheid van de 
dividendgroei en bij de hoogte van het 
dividend. Het dividend werd immers 
onvoldoende gedragen door het courant 
resultaat, de realisatie van meerwaarden 
was meer dan noodzakelijk. In de grafiek 
rechts geven we een overzicht van de 
evolutie van het courant en het uitkeerbaar 
resultaat per aandeel, alsook van het bruto 
dividend.  
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We merken inderdaad dat het courant resultaat per aandeel in de periode 2010 tot en met 2016 
achterbleef op de evolutie van het bruto dividend, waardoor de afhankelijkheid van gerealiseerde 
meerwaarden toenam. Sindsdien werden belangrijke inspanningen geleverd om een belangrijker 
deel van het bruto dividend met courant resultaat te financieren via het versnellen en opschalen 
van de eigen ontwikkelingen, en natuurlijk werd ook geprofiteerd van de dalende rente. Terwijl 
het courant resultaat in 2016 goed was voor 62% van het bruto dividend, zal dit (onze schatting) 
in 2020 richting 80% evolueren.  
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Conclusie 
Door het neerzetten van een heel sterk courant resultaat snoert Home Invest Belgium criticasters 
die de houdbaarheid van het dividend en van de dividendgroei in vraag stellen, de mond. Het 
courant resultaat zit wel nog niet op het niveau van het brutodividend, maar we gaven eerder al 
aan dat de groep voldoende reserves heeft om een regelmatig stijgend dividend te blijven 
financieren, zelfs als dat dividend hoger uit komt dan het courant resultaat. De pijplijn van nieuwe 
projecten zal in de volgende 3 jaren ook zijn steentje bijdragen.  
Op basis van onze schatting van het courant resultaat per aandeel noteert Home Invest Belgium 
aan een koers/courant resultaat van 29,3, wat het aandeel allerminst een koopje maakt. In een 
Europees sectorperspectief zien we echter gelijkaardige waarderingen op het bord staan, we 
denken hierbij aan Deutsche Wohnen en aan het Finse Kojamo. Maar deze groepen hebben een 
lagere activarotatie en zijn relatief minder actief in vastgoedontwikkeling voor eigen rekening. Wel  
investeerde Deutsche Wohnen dit jaar al in 2 vastgoedontwikkelaars om voldoende op eigen 
kracht te kunnen groeien, rechtstreeks op de markt projecten aankopen is immers minder 
aantrekkelijk door de hoge prijzen en lage huurrendementen.  
Tegenover de ‘relatief’ hoge waardering van Home Invest Belgium staan een heel laag 
risicogehalte van de activiteiten (weinig volatiliteit), een relatief jonge vastgoedportefeuille 
(beperkte onderhoudskosten), regelmatige meerwaarden uit verkopen en last but not least een 
politiek van dividendgroei.  
 
Gert De Mesure 
 
 

 
 

Evolutie schuldgraad in % 
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