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Bedrijfsomschrijving 
Wereldhave Belgium is een GVV die belegt in winkelcentra (90% van totaal) en kantoren (10% van 
totaal). Op strategisch vlak ligt de nadruk op de winkelcentra. Het Nederlandse Wereldhave 
controleert 67,66% van de aandelen. De free float bedraagt dus 32,34% 
De portefeuille (verhuurde activa 909 miljoen euro en 13 miljoen euro ontwikkelingen) eind juni 
2021 bestaat uit 11 winkelvastgoedactiva (Luik, Nijvel, 2 in Doornik, 2 in Genk, Kortrijk, Gent, 
Brugge, Turnhout en Waterloo) en 6 kantoorprojecten (3 in Vilvoorde, 3 in Antwerpen). De totale 
oppervlakte van de portefeuille bedraagt 281.257 m2. De bezettingsgraad eind juni 2021 kwam uit 
op 92,9%. Voor de kantoren alleen bedroeg de bezettingsgraad 74,7%, voor de winkelcentra was 
dat 96,2%.  
Vlaanderen is goed voor 41,2% van het totaal, Wallonië voor 58,8%. Luik is het belangrijkst met 
20,2% van de portefeuille, gevolgd door Doornik met 18,5%.  Modewinkels zijn goed voor 36% van 
de huurinkomsten van de winkelcentra, voedingszaken staan voor 11%.  
Onder impuls van de Nederlandse moedermaatschappij zal ook in België het concept van Full 
Service Centers ingevoerd worden. De winkelcentra worden meer afgestemd op de behoeften van 
de consument met o.a. diensten en bestemmingen.  
 
Trading update na 9 maanden in 2021 
Over de eerste 9 maanden van 2021 publiceerde het bedrijf zoals gewoonlijk een heel summiere 
trading update met publicatie van het netto huurresultaat, het courant resultaat, de 
herwaarderingen en het netto resultaat. Het netto huurresultaat is de som van de huurinkomsten 
en diverse posten zoals opzegvorderingen en huurtoegevingen. De basis, met name de 
huurinkomsten, wordt niet bekend gemaakt. Na 6 maanden waren deze 5,9% teruggelopen, vooral 
door lagere huren bij de kantoren (-20,1%), bij de winkelcentra was er een daling van 3,7%. 
De negatieve impact van die lagere huren 
wordt natuurlijk gecompenseerd door 
lagere huurtoegevingen in vergelijking met 
het coronajaar 2020. Dit verklaart de 
stijging van 3,8% van het netto 
huurresultaat na 9 maanden.   
 

(in miljoen EUR) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E
Netto huurresultaat 49,369 49,725 52,996 58,076 49,327 52,500
Groei in % 5,6% 0,7% 6,6% 9,6% -15,1% 6,4%
Bedrijfsresultaat 42,682 41,815 44,035 48,235 39,498 41,600
Financieel resultaat -2,469 -2,207 -3,015 -2,694 -2,845 -4,200
Resultaat portefeuille 26,246 15,303 -0,191 -16,659 -57,615 n.b.

Koers 48,70 Nettowinst 66,241 54,682 40,541 28,957 -22,148 37,250
Aantal aandelen (m) 8,692 Courant resultaat 40,078 39,404 40,730 45,617 36,656 37,250

Marktkapitalisatie (m) 423,3 Bezettingsgraad 95,8% 94,3% 96,2% 95,2% 91,9% n.b.

Intrins. waarde (dec/20) 78,20 2016 2017 2018 2019 2020 2021E
Schuldgraad (dec/20) 30,0% Winst per aandeel 9,55 7,88 5,71 3,76 -2,81 4,36

  Courant resultaat 5,78 5,68 5,74 5,92 4,65 4,36
Netto dividend 3,57 3,57 3,64 3,15 2,80 2,80

  Intrinsieke waarde (reëel) 86,41 89,25 89,97 88,27 78,20 n.b.
Premie/discount 24,6% 6,7% -8,6% -2,3% -37,7% n.b.

 Dividendrendement * 3,3% 3,7% 4,4% 3,7% 5,7% 5,7%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E de huidige koers
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(cijfers in miljoen euro) 9M20 9M21 ∆ 20/21
Netto huurresultaat 37,174 38,605 3,8%
Courant resultaat 27,619 28,183 2,0%
Herwaarderingen -26,256 -6,357 n.r.
Netto resultaat -18,638 21,826 n.r.
Courant resultaat p/a 3,54 3,31 -6,3%
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Het verschil tussen het netto huurresultaat van 38,6 miljoen euro en het courant resultaat van 28,2 
miljoen euro bedraagt 0,9 miljoen euro. Die achteruitgang van 0,9 miljoen euro heeft deels te 
maken te maken met de hogere rentelast. De uitgifte van een groene obligatie op 5 jaar aan 3,25% 
is daar verantwoordelijk voor, deze vervangt financieringen op korte termijn waarvan de rente lager 
was dan 1%. Er kan ook een impact zijn van de operationele kosten, maar dit is niet af te leiden.  
Uit de cijfers na 9 maanden en deze na 6 maanden kunnen we zelf de cijfers over het derde 
kwartaal filteren. Het resultaat van die berekening bevindt zich hieronder.  

Het netto huurresultaat kwam min of meer 
stabiel uit in het derde kwartaal. We 
zouden kunnen stellen dat de lagere 
huurinkomsten geneutraliseerd werden 
door lagere huurtoegevingen, want gelet 
op de evolutie van de bezettingsgraad, is 
er geen verbetering in dit kwartaal.    
Zo daalde de bezettingsgraad bij de winkelcentra van 96,2% eind juni 2021 naar 96% eind 
september 2021, bij de kantoren was er een lichte verbetering (75,5% versus 74,7%).  
Terwijl het netto huurresultaat stabiel bleef, daalde het courant resultaat 7,6% tot 9,8 miljoen euro 
en deze achteruitgang is ook deels het gevolg van de hogere rentelast door die nieuwe obligatie. 
Het courant resultaat per aandeel daalt nog sterker en dit is het gevolg van een toename van het 
aantal uitstaande aandelen, met name door de toekenning van een keuzedividend in 2020 en 2021. 
Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen steeg 9,6%.  
Voor 2021 verwacht het bedrijf een courant resultaat per aandeel van 4,30 euro, zelf gaan we uit 
van een licht hoger cijfer.  
 
Contractuele huren op jaarbasis (herhaling juli 2021) 
 

 

(cijfers in miljoen euro) 20KW3 21KW3 ∆ 20/21
Netto huurresultaat 13,757 13,742 -0,1%
Courant resultaat 10,628 9,818 -7,6%
Herwaarderingen -5,644 -0,099 n.r.
Netto resultaat -0,279 9,719 n.r.
Courant resultaat p/a 1,361 1,154 -15,2%

Shopping 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 ∆ 16/21 ∆ 19/21
Luik 11,278 11,317 11,486 11,274 11,315 10,896 -3,4% -3,4%
Nijvel 8,476 8,223 8,653 8,778 9,069 9,201 8,6% 4,8%
Doornik I 3,569 3,302 8,403 8,459 7,708 8,072 126,2% -4,6%
Doornik retail park 0,763 1,097 1,107 1,134 1,061 1,087 42,5% -4,1%
Doornik 7 Fontaines 0,000 0,000 0,000 0,424 0,427 0,428 n.b. 0,9%
Genk Shopping 1 4,438 3,189 3,731 3,557 3,327 3,236 -27,1% -9,0%
Kortrijk 6,153 6,554 7,159 7,180 7,140 7,263 18,0% 1,2%
Gent 0,825 0,902 0,891 0,450 0,454 0,514 -37,7% 14,2%
Genk Stadsplein 3,286 2,664 2,721 2,506 2,157 2,129 -35,2% -15,0%
Waterloo 0,827 0,811 0,807 0,842 0,895 0,896 8,3% 6,4%
Brugge retail park 0,000 0,000 2,449 2,451 2,157 2,446 n.b. -0,2%
Turnhout retail park 0,000 0,000 2,300 2,298 2,306 2,319 n.b. 0,9%
Totaal 39,615 38,059 47,407 49,353 48,017 48,487 22,4% -1,8%
Kantoren 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 ∆ 16/21 ∆ 19/21
Medialaan 30, Vilvoorde 0,580 0,725 0,690 0,681 0,576 0,354 -39,0% -48,0%
Medialaan 32, Vilvoorde 0,387 0,478 0,485 0,158 0,252 0,251 -35,1% 58,9%
Medialaan 28, Vilvoorde 1,284 1,226 1,261 1,479 1,321 1,318 2,6% -10,9%
Veldekens I, Berchem 1,427 1,606 1,641 1,724 0,778 1,033 -27,6% -40,1%
Veldekens II, Berchem 2,123 2,051 2,288 2,315 2,155 1,964 -7,5% -15,2%
Veldekens III, Berchem 1,086 1,589 1,617 1,642 1,655 1,429 31,6% -13,0%
Totaal 6,887 7,675 7,982 7,999 6,736 6,349 -7,8% -20,6%

Contractuele huren op jaarbasis in miljoen euro
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Wereldhave Belgium publiceert elk halfjaar in detail de contractuele huren op jaarbasis per actief. 
Het betreft de zogenaamde ‘rent roll’, een cijfer dat we bij buitenlandse vastgoedgroepen 
regelmatig zien opduiken, minder bij de Belgische. Het biedt cruciale informatie over de 
onderliggende gang van zaken jaar na jaar.  
Zo liggen de contractuele huren op jaarbasis voor het winkelvastgoed van eind juni 2021 1,8% 
lager dan over 2019, een relatief goede prestatie gelet op de marktomstandigheden. Voor de 
kantoren is er wel een daling van 20,6%. De hogere leegstand is hier niet vreemd aan.  

 
Wereldhave Nederland: trading update 
De moedermaatschappij van Wereldhave Belgium publiceerde ook een trading update. De toon 
was relatief positief. Zo werd de vork voor het courant resultaat per aandeel voor het volledige jaar 
2021 vernauwd van 1,75 – 1,85 tot 1,80 – 1,85 euro. Het courant resultaat daalde wel van 1,59 
naar 1,47 euro na negen maand in 2021 (-7,3%), vooral een gevolg van de verkoop van enkele 
activa in Nederland en Frankrijk. Niet onbelangrijk is dat de bezettingsgraad van de winkelcentra 
0,4% toenam tot 95,3%, dat was 94,9% eind juni 2021 en eind september 2020. De intrinsieke 
waarde (IFRS) per aandeel eind september 2021 bedroeg 21,51 euro, eind 2020 was dat 27,97 
euro. Naast de afwaardering op de Belgische en Nederlandse winkelcentra (alleen in eerste helft 
2021) was er de minwaarde op de verkoop van enkele Franse activa die voor de lagere waarde 
verantwoordelijk waren.  
We herhalen dat het management voor 2022 een courant resultaat per aandeel tussen 1,40 en 
1,50 euro verwacht.  
 
Conclusie 
Nu we de wereld van lockdowns stilaan achter ons kunnen laten, wordt het tijd om vooruit te kijken. 
Dat belet niet dat de resultaten van 2021 door corona nog licht negatief beïnvloed zullen worden. 
Naar de bezettingsgraad en evolutie van de huren op jaarbasis toe is de situatie niet heel slecht te 
noemen, met uitzondering dan van de kantoren (bezettingsgraad van slechts 75,5%!), die nu voor 
minder dan 10% van de portefeuille staan. Er stelt zich wel een andere uitdaging en dat is de 
evolutie van de financiële kost. Om zich te beschermen tegen hogere rentevoeten, werd besloten 
om de gemiddelde looptijd van de financiële schulden te verlengen. Op zich is dit niet onredelijk, 
ware het niet dat er een hogere financiële kost mee gepaard gaat, wat een negatieve impact heeft 
op het courant resultaat. Het jaarlijks toekennen van een dividend in aandelen leidt dan weer tot 
een zekere winstverwatering, door een toename van het aantal uitstaande aandelen.  
Meegenomen is het feit dat de intrinsieke waarde per aandeel eind september 2021 uitkwam op 
75,27 euro, wat hoger dan de 74,15 euro van eind juni 2021, het gevolg van het gerealiseerde 
positieve resultaat in het 3e kwartaal. We merken op dat de afwaarderingen in het 3e kwartaal tot 
stilstand gekomen zijn. De schuldgraad bedraagt 29,1%, dit is ook een lichte verbetering.  
Op basis van onze licht verlaagde winstschattingen komen we voor 2021 uit op een ratio 
koers/courant resultaat van 11,2. Het bruto dividend zien we over 2021 wel niet stijgen, we 
verwachten een onveranderd cijfer van 4 euro, goed voor een bruto dividendrendement van 8,2%, 
netto is dat 5,7%. Er is niettemin het risico van een kleine dividendverlaging.  
Het aandeel is dus nog steeds relatief aantrekkelijk gewaardeerd, maar voorzichtigheid blijft 
geboden. Zo is er weinig zicht op mogelijke faillissementen van huurders van winkelvastgoed. Door 
de goede spreiding van het huurdersbestand, zal de impact op het resultaat beperkt zijn, maar het 
sentiment kan er wel onder lijden.  
 
 
Gert De Mesure 


