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Omschrijving  
Warehouses Estates Belgium (WEB) is een van de kleinere Belgische GVV’s met een 
gediversifieerde portefeuille van 303 miljoen euro die 305.448 m2 beslaat en ongeveer 110 panden 
met 300 huurders omvat. Winkelvastgoed vertegenwoordigt 68,4% van het totaal, industriële 
gebouwen zijn goed voor 18,9% van de portefeuille, kantoren voor 11,8%. Gronden maken de 
overige 0,9% uit.  
Op geografisch vlak is de portefeuille sterk geconcentreerd in Wallonië, meer bepaald in de streek 
van Charleroi (vnl. Gosselies met 54,7% en Courcelles met 6,9%), goed voor 94,6% van het totaal. 
0,6% van de portefeuille is gelegen in Vlaanderen, 4,8% in het Brusselse Gewest. Ikanbi is de 
grootste huurder (5,5% van het totaal), gevolgd door Pro Bail (2,8%) en Media Markt (2,8%). Dan 
volgen Forever Products (2,1%) en Basic Fit (1,8%).  
Bij de winkels is de sector woninginrichting de belangrijkste (36%), gevolgd door kledij (27% van 
het totaal), vrijetijdsbesteding staat voor 12%, voeding voor 8%. 37% van de huurders zijn 
internationale groepen, 39% zijn nationale groepen of ketens.  
49% van de huurcontracten loopt meer dan 5 jaar, 40% tussen 5 en 10 jaar en 11% heeft een 
looptijd van meer dan 10 jaar.     
De controlerende familiale aandeelhouders bezitten 49,03% van de aandelen. Ageas houdt 4,89% 
van de aandelen aan, KBC Asset Management Bank bezit 3,32%.  
 
Resultaten eerste helft 2022 
 

Na de discussie eerder dit jaar over het 
verschil tussen de geconsolideerde en de 
niet-geconsolideerde rekeningen, hebben 
we nu volledige geconsolideerde cijfers. Zo 
stegen de huurinkomsten met bijna 1,1 
miljoen euro (+12,2%). 0,7 miljoen euro 
was afkomstig van de consolidatie van een 
eerder verworven gebouw dat vanaf 
september 2021 geconsolideerd werd.  

 

Daarnaast verwelkomde de groep enkele nieuwe huurders (hogere bezettingsgraad van 95,24% 
naar 96,17%) en waren er de huurindexeringen (niet gekwantificeerd).  
 

(in miljoen EUR) 2017/18 2018 2019 2020 2021 2022E
Huuropbrengsten 22,018 17,614 18,790 18,825 18,499 19,900
Groei in % n.r. n.r. 6,7% 0,2% -1,7% 7,6%

 Bedrijfsresultaat 15,839 12,671 13,620 11,443 12,040 13,700
Financieel resultaat -2,083 n.b. -1,649 -2,210 -1,894 -2,200
Resultaat portefeuille 10,349 n.b. -1,604 0,870 3,030 n.b.

Koers 37,90 Nettowinst 24,401 n.b. 9,946 10,105 13,992 11,500
Aantal aandelen (m) 3,16634 Courant resultaat 14,054 n.b. 11,684 9,313 10,146 11,500

Marktkapitalisatie (m) 120,0 Bezettingsgraad 96,2% 96,2% 94,4% 94,8% 94,6% n.b.
(15 mnd) (12 mnd) (12 mnd) (12 mnd) (12 mnd) (12 mnd)

Intrins. waarde (dec/21) 51,46 2017/18 2018 2019 2020 2021 2022E
Schuldgraad (dec/21) 46,0% Courante winst p/a 4,44 n.b. 3,69 2,94 3,20 3,63

  Netto dividend 2,91 2,40 2,45 2,21 1,99 2,10
  Intrinsieke waarde (reëel) 49,41 49,41 49,60 50,14 51,46 n.b.

Premie/discount -23,3% -23,3% 21,0% -15,4% -26,4% n.b.
Dividendrendement * 7,7% 6,3% 4,1% 5,2% 5,2% 5,5%

 *: op basis van koersen op het jaareind (september/december), voor 2021 en 2022E de huidige koers
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(cijfers in miljoen euro) 21H1 22H1 Δ in %
Huurinkomen 8,885 9,972 12,2%
Bedrijfsresultaat 5,039 6,638 31,7%
Financieel resultaat -1,067 -1,055 n.r.
Herwaardering vastgoed 0,838 0,052 n.r.
Herwaardering fin. instrumenten 0,318 2,576 n.r.
Netto resultaat 5,127 8,209 60,1%
Courant resultaat (zelf geschat) 3,971 5,583 40,6%
Idem per aandeel 1,25 1,76 40,6%
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T.o.v. de 12,2% stijging van de huren stond een verbetering van het bedrijfsresultaat met 31,7% of 
een stijging van 1,6 miljoen euro. De huren stegen zoals vermeld met 1,1 miljoen euro, daarnaast 
vielen de technische kosten met 0,3 miljoen euro terug. De afwezigheid van corona-
tegemoetkomingen had een positieve impact van 0,2 miljoen euro. We merken op dat de 
technische kosten (reparaties en kleine renovaties) in 2021 hoger lagen door een soort van 
inhaalbeweging tegenover het coronajaar 2020, maar nu was er dus opnieuw een terugval.  
Het financieel resultaat stabiliseerde grosso modo. De schulden namen toe door de acquisities van 
vorig jaar, daartegenover stond van daling van de financiële kost van 1,61% naar 1,52%. De 
schuldgraad eind juni 2022 kwam uit op 46,02%. 
De herwaardering van het vastgoed was min of meer neutraal. Twee tegengestelde krachten 
neutraliseerden elkaar. Enerzijds stegen de geschatte huurwaarden door de huurindexeringen wat 
tot een hogere waarde leidde, anderzijds steeg het toegepaste vastgoedrendement wat tot 
afwaarderingen leidde.  
De herwaardering van de financiële instrumenten was positief (2,6 miljoen euro) dankzij een stijging 
van de rente. In totaal nam het netto resultaat 60% toe tot 8,2 miljoen euro. Belangrijker voor ons 
is het courant resultaat, dat we spijtig genoeg zelf moeten berekenen en aldus niet volledig correct 
is. Dat steeg 40,6% tot 5,6 miljoen euro, of 1,76 euro per aandeel.  
 
In dit halfjaar verkocht de groep een kleiner logistiek pand voor 0,75 miljoen euro (met een 
minwaarde van 2.000 euro). Daarnaast werden 3 panden met een totale waarde van 4,7 miljoen 
euro overgeboekt naar de post ‘activa bestemd voor verkoop’. We sluiten niet uit dat deze panden 
in de tweede helft van 2022 te gelde gemaakt worden.  
 
 

 
 
Heel opmerkelijk is dat WEB in zijn halfjaarrapport (alsook in het jaarverslag) van elk gebouw de 
belangrijkste indicatoren publiceert. Dit laat ons toe om de huurstijging of de indexering per pand 
zelf te berekenen, nuttig daar het bedrijf zelf geen indicatie geeft van de impact van de 
huurindexeringen. We voerden deze oefening uit op 3 grotere activa die goed zijn voor 23% van 
het geheel. Zo berekenden we een huurindexering van 3% op een logistiek pand in Courcelles, 
een van 4,1% op de kantoren in Sint-Genesius-Rode en een van 2,3% op het winkelgeheel City 
Nord te Gosselies.  
 
Daarnaast vergeleken we de waarde van elk pand eind juni 2021 versus eind juni 2022, alsook de 
geschatte huur welke los staat van de effectief ontvangen huur en die gebruikt wordt bij de 
berekening van de waarde. Bij de panden in Courcelles en Gosselies merken we dat de geschatte 
huur opwaarts herzien werd, bij beide panden steeg ook de geschatte waarde. Bij de kantoren in 
Sint-Genesius-Rode was er een daling van de geschatte huur (ondanks een stijging van de huur), 
ook de geschatte waarde viel terug.  
  
 
 
 

geschatte geschatte 
huur '21 huur '22 Δ in % waarde '21 huur '21 waarde '22 huur '22

Courcelles, Glacerie 12 logistiek 1.035.740 1.066.513 3,0% 8.147.441 881.800 8.403.000 906.200
Sint-Genesius-Rode kantoren 770.970 802.950 4,1% 14.757.994 1.034.643 14.411.000 1.005.098
Gosselies, City Nord winkels 3.009.501 3.079.922 2,3% 43.369.800 2.998.385 44.884.000 3.031.000
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Conclusie 
Na onze ‘ontevredenheid’ m.b.t. de gebruikte consolidatiemethode vorig jaar, valt dit jaar alles in 
de juiste plooi. Daarenboven zijn we heel tevreden dat de gepubliceerde halfjaarcijfers in lijn liggen 
met onze geschatte jaarcijfers. We hebben onze schattingen voor 2022 wel licht verhoogd om 
rekening te houden met de lagere technische kosten uit de eerste jaarhelft.  
Met een ratio koers/courant resultaat van 10,5 en een netto dividendrendement van 5,5% blijft het 
aandeel relatief aantrekkelijk gewaardeerd. Feit is wel dat de waardering nu min of meer in lijn ligt 
met deze van de Belgische sectorgenoten na hun zwakkere koersevolutie in de afgelopen 
maanden.  
 
 
Gert De Mesure 


