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Belgische GVV’s: overzicht (12 juni 2022) 
 
 

 
 
 
 

(koersen 10 juni 2022) Beurs- netto netto dividend
 Koers waarde** 30/12/21 30/12/20 NAV premie/disc.(-) dividend* rendement schuld%
Aedifica 97,70 3.547,3 -15,9% -0,6% 79,56 22,8% 2,89 3,0% 43,20%
Ascencio 51,50 339,7 -5,3% 7,4% 59,18 -13,0% 2,59 5,0% 47,60%
Befimmo 47,20 1.342,6 39,6% 30,0% 62,07 -24,0% 1,29 2,7% 40,30%
Care Property Invest 23,80 641,0 -8,5% -11,5% 18,78 26,7% 0,74 3,1% 47,43%
Cofinimmo 114,20 3.619,6 -19,8% -6,2% 107,43 6,3% 4,34 3,8% 44,20%
Home Invest B. 117,00 386,1 -2,9% 1,3% 108,78 7,6% 3,47 3,0% 53,83%
Immo Moury 43,40 20,1 -5,7% -8,8% 50,97 -14,9% 1,26 2,9% 30,18%
Inclusio 16,65 123,7 -11,3% -26,7% 22,90 -27,3% 0,35 2,1% 24,30%
Intervest Offices 26,30 691,7 -8,8% 16,6% 24,94 5,5% 1,07 4,1% 45,20%
Montea 90,30 1.464,3 -32,5% -3,0% 66,93 34,9% 2,12 2,3% 41,10%
QRF 10,80 79,3 -1,4% -4,8% 16,24 -33,5% 0,56 5,2% 49,91%
Retail Estates 64,90 858,4 -8,6% 9,8% 69,63 -6,8% 3,22 5,0% 49,15%
VastNed Belgium 33,60 170,6 10,9% 40,0% 45,85 -26,7% 1,54 4,6% 25,50%
Warehouses Estates 37,80 119,7 -12,9% -10,8% 51,46 -26,5% 1,99 5,3% 45,97%
WDP 32,08 5.964,7 -23,0% 13,5% 20,70 55,0% 0,62 1,9% 37,50%
Wereldhave Belgium 50,50 438,9 -1,0% 28,5% 78,93 -36,0% 2,87 5,7% 27,30%
Xior 44,10 1.225,2 -10,0% -10,2% 37,19 18,6% 1,01 2,3% 49,10%
Bel-20 3.770,2 -12,5% 4,1%
Bron: Gert De Mesure *: na 30% R.V., 15% voor Aedifica en CPI

**: in miljoen euro

sinds
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Beursprestaties 
 
 
Na bijna 6 maanden in 2022 moeten we vaststellen dat de prestaties van de Belgische 
GVV’s bloedrood uitvallen. Met slechts 2 GVV’s kon dit jaar een positieve prestatie 
neergezet worden. Inclusief (netto) dividend gaat het om 5 GVV’s. Met een Bel20 die 
sinds begin dit jaar 12,5% verloren heeft, is er inderdaad geen evidente omgeving om 
een positief resultaat neer te zetten.  
Los van de economische perikelen en de oorlogsproblematiek moet vooral de evolutie 
van de langetermijnrente met de vinger gewezen worden. Begin dit jaar stond het 
rendement op Duitse staatsobligaties op -0,12%, vandaag is dat 1,52%. Voor Belgische 
staatsobligaties op 10 jaar ging het van 0,22% naar 2,06%!  
We hopen nog altijd dat de positieve impact van de huurindexeringen en daaruitvolgend 
het hogere resultaat, de koersen van de GVV’s een zekere bescherming kan bieden, 
maar we vrezen dat de markt vandaag weinig of geen oog heeft voor die problematiek. 
Iets relevanter lijkt ons vandaag de waardering. GVV’s met een lage waardering (en dus 
hoog dividendrendement) bieden beter weerstand dan de GVV’s met een hogere 
waardering.  
Begin we de koersprestaties sinds begin 2021 dan oogt het plaatje natuurlijk wat 
rooskleuriger, dit met dank aan het heel sterke beursjaar 2021.  
  
 
Op de volgende bladzijden plaatsen we een prestatie-overzicht van aandelen uit de verschillende vastgoedsegmenten. Dat zijn logistiek en residentieel 
vastgoed, zorgvastgoed, kantoren, sociale huisvesting en winkelvastgoed.  
 
 
 
 
 

(koersen 10 juni 2022)
 Koers 2022 2021
Befimmo 47,20 39,6% 30,0%

VastNed Belgium 33,60 10,9% 40,0%

Wereldhave Belgium 50,50 -1,0% 28,5%

QRF 10,80 -1,4% -4,8%

Home Invest B. 117,00 -2,9% 1,3%

Ascencio 51,50 -5,3% 7,4%

Immo Moury 43,40 -5,7% -8,8%

Care Property Invest 23,80 -8,5% -11,5%

Retail Estates 64,90 -8,6% 9,8%

Intervest Offices 26,30 -8,8% 16,6%

Xior 44,10 -10,0% -10,2%

Inclusio 16,65 -11,3% -26,7%

Bel-20 3.770,2 -12,5% 4,1%
Warehouses Estates 37,80 -12,9% -10,8%

Aedifica 97,70 -15,9% -0,6%

Cofinimmo 114,20 -19,8% -6,2%

WDP 32,08 -23,0% 13,5%

Montea 90,30 -32,5% -3,0%

Bron: Gert De Mesure

Prestaties sinds begin
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Logistiek vastgoed 
 
 
Groepen met logistiek vastgoed kregen dit jaar de grootste klappen. Het gaat hier niet 
alleen om de Belgische GVV’s WDP en Montea, maar ook om Europese sectorgenoten 
zoals het Britse Tritax Big Box Reit (de grootste in Europa), het Zweedse Catena en het 
Franse Argan. We merken wel op dat Argan minder sterk gedaald is dan zijn 
sectorgenoten.  
Bekijken we de prestaties op 5 jaar, dan is Argan de primus met +227%, gevolgd door 
Catena (+174%) en WDP (+137%). Montea zit op +93%, Tritax op +30%.  
We herinneren eraan dat WDP op 29 maart 2022 een belang van 9,09% verwierf in 
Catena, voor een bedrag van 2,17 miljard SEK (207 miljoen euro). Op deze participatie 
heeft WDP nu al een boekhoudkundig verlies van 610 miljoen SEK of 58 miljoen euro. Per 
aandeel WDP is dat 0,31 euro.  
Op basis van de winstschattingen voor 2022 noteert WDP nu met een ratio koers/courant 
resultaat van 26,7, voor Montea is dat 23. Of dit al voldoende laag is om een bodem onder 
de koers te leggen, is niet onmiddellijk duidelijk.  
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Residentieel vastgoed 
 
 
Residentieel vastgoed heeft weinig kunnen profiteren van zijn anti-cyclisch karakter en 
moest ook een zekere koersdruk ondergaan. Vreemde eend in de bijt is Home Invest 
Belgium dat slechts 2,9% daalt.  
Het Finse Kojamo viel dit jaar 19,2% terug, na 5 jaar is het de beste performer van dit 
vijftal met +103%. Door de koersdaling dit jaar blijft er bij de Duitse groepen niet veel 
positiefs meer over na 5 jaar. Bij Tag Immobilien is dat slechts +4,5%, Bij Vonovia +13%.  
De sterkere terugval van Irish Residential Properties is deels het gevolg van de relatief 
goede prestatie in 2021.  
Hoe kan de sterke terugval van sommige groepen verklaard worden? Het 
marktrendement van residentieel vastgoed is de voorbije jaren sterk gedaald (tot onder 
4% in heel wat markten). Nu de langetermijnrente stijgt, is de kans groot dat ook het 
marktrendement op dat residentieel vastgoed zal stijgen, waardoor belangrijke 
afwaarderingen geboekt zullen moeten worden. Groepen die zich vooral financieren op 
de kapitaalmarkten (vooral de Duitse groepen), konden in een recent verleden profiteren 
van extreem lage rentevoeten. Zo gaf Grand City Properties begin 2001 een obligatie uit 
met een coupon van slechts 0,125%, Vonovia van 0,25% en dit bij beiden op 7 jaar. TAG 
Immobilien moest een coupon van 0,625% ophoesten op een obligatie van 5 jaar. Die 
obligaties noteren nu rond 80%, wat een fors hoger rendement impliceert (van 3% tot 
3,5%). Hun financieringskost zal in de weken zeker toenemen.  
Wat die koersdaling voor TAG Immobilien inhoudt, is snel berekend. Zo noteert het nu 
met een discount van 41%, de ratio koers/courant komt uit op minder dan 12.  
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Zorgvastgoed 
 
 
Ook het relatief defensieve segment van het zorgvastgoed moest zich 
noodgedwongen met lagere koersen tevreden stellen. Aedifica leed het meest, het 
feit dat het aandeel onderdeel is van de Bel20, is hier waarschijnlijk niet vreemd aan. 
Care Property Invest zag zijn koers minder terugvallen. Opvallend is dat de koersen 
van de Britse sectorgenoten relatief goed stand hielden, met een speciale vermelding 
voor Impact Healthcare Reit. De lagere waardering in vergelijking met de 
sectorgenoten heeft het aandeel minder kwetsbaar gemaakt.  
We merken ook op dat de groepen met rusthuizen (Aedifica, Care Property Invest en 
Impact Healthcare Reit) weinig geleden hebben onder het Orpea-schandaal.  
Op 5 jaar tijd scoort Aedifica met een winst van 32% het best, gevolgd door Primary 
Health Properties (+22,6%). Care Property Invest staat nog op een plus van 17,3%.  
Door de koersval van Aedifica is de ratio koers/courant resultaat teruggevallen tot 
20,5. Ook hier moet de vraag gesteld worden of deze waardering een bodem onder 
de koers kan leggen.  
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Kantoren 
 
 
Wat de groepen met kantoorvastgoed betreft, merken we relatief goede prestaties op. 
Dit heeft alles te maken met enkele overnamebiedingen. Zo waren Befimmo en het 
Ierse Hibernia het voorwerp van een bod van Brookfield, Coima Res kreeg een bod 
van zijn grootste aandeelhouder (overheidsholding van Qatar). Groepen die niet 
konden genieten van een overnamebod, zagen hun koers dalen in lijn met de bredere 
markt.  
Dankzij het bod hebben Hibernia en Coima Res na 5 jaar een positief rendement van 
8,2% en 28,2%. Befimmo daarentegen, staat, ondanks het bod, nu nog 11,2% lager 
dan 5 jaar geleden. 
Société de la Tour Eiffel staat na 5 jaar op -52,5%, Hamborner Reit op -0,9%. De relatief 
snelle veroudering van kantoorvastgoed zorgt er natuurlijk voor dat dit 
vastgoedsegment een moeilijk verhaal blijft. De lagere vraag ten gevolge van een 
toename van het thuiswerk is een minder belangrijke factor (ons inziens). De biedingen 
op Befimmo, Hibernia en Coima Res illustreren wel dat er nog partijen zijn die erin 
geloven. Dat de overnemers kunnen kopen met een zekere discount (niet bij Hibernia) 
speelt natuurlijk ook een rol.  
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Sociale huisvesting 
 
 
Ondanks de hoge noden is de markt van sociale huisvesting heel beperkt 
vertegenwoordigd op de Europese beurzen. Enerzijds is de markt traditioneel het 
speelveld van overheden, anderzijds denken we dat de lage rendementen het product 
minder aantrekkelijk maken voor een beurscarrière.  
Door de introductie van Inclusio besteden we iets meer aandacht aan dit 
vastgoedsegment, alhoewel we voor die beursintroductie al contact hadden met Civitas 
Social Housing. De groep bestond toen nog niet lang en zat nog in een soort van 
opstartfase met een lage schuldgraad en dus een weinig aantrekkelijke waardering.  
Wat de waardering van Inclusio betreft, moeten we ook opmerken dat de waardering op 
het vlak van courant resultaat weinig aantrekkelijk is (ratio koers/courant resultaat van 
23,8). De hoge discount van 27,3% verandert hier weinig aan.  
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Winkelvastgoed 
 
 
Na de grote pandoering die het winkelvastgoed kreeg in 2020 door de corona-crisis, 
konden de meeste groepen in de loop van 2021 een zeker herstel boeken. Bij heel wat 
groepen liep dit herstel verder door in 2022. De negatieve impact van de hogere 
langetermijnrente gaat grotendeels aan het segment voorbij door de lage waardering en 
het aantrekkelijke dividendrendement. Dat hoge dividendrendement legt echt een bodem 
onder de koers. En wat meer is, het ergste lijkt achter de rug lijkt en tegelijkertijd sijpelt er 
geregeld goed nieuws door m.b.t. huurhernieuwingen. Geen doemscenario’s dus en daar 
profiteren de koersen van. Dit belet niet dat enkele grotere partijen zoals Unibail-Rodamco 
en Klépierre nog af te rekenen hebben met enkele kleinere uitdagingen, wat in beperkte 
mate op hun koers weegt.  
De mooie prestaties van Wereldhave en Eurocommercial Properties  in dit overzichtje 
vallen op. Beide groepen profiteren van de vroeger genomen initiatieven die hun 
resultaten vandaag ten goede komen.  
In dit lijstje voegden we ook het Britse Supermarket Income Trust Reit bij, omwille van het 
specifieke karakter van deze groep, met name de 100% op supermarkten of 
voedingswinkels. Het risicoprofiel van dit type van winkels ligt veel lager en dat weet de 
markt te appreciëren.  
 
 
 
 

 

 
 
Gert De Mesure (12 juni 2022) 


