
Bij de Bespreking van de resultaten van 
de Belgische gvv’s gaat de meeste aan-
dacht uit naar het courante resultaat, in het 
vakjargon de epra earnings genoemd. Dat 
courante resultaat vormt de basis voor de 
uitkering van het dividend, wettelijk moet 
80 % van dat courant resultaat uitgekeerd 
worden. We maken dus steeds abstrac-
tie van de niet-courante elementen of de 
niet-kaskosten. Dit zijn vaak toch substan-
tiële bedragen en het kan dus geen kwaad 
om deze apart te analyseren en in het juiste 
perspectief te plaatsen.

Als illustratie maken we gebruik van 
de cijfers van Cofinimmo in de periode 
2013 tot 2018. Als we het hebben over de 
niet-kaskosten, dan hebben we het vooral 
over de herwaarderingen van de vastgoed-
portefeuille enerzijds, en anderzijds over 
de herwaardering van de financiële indek-
kingsinstrumenten.

 De herwaardering van de vastgoedpor-
tefeuille is het resultaat van de herwaarde-
ring van elk vastgoedactief afzonderlijk. 
Hierbij zijn twee zaken belangrijk. Ten 
eerste is er de evolutie van de opbrengst 
van het gebouw in kwestie. Een gebouw is 
immers waard wat het opbrengt. Zo kan de 
jaarlijkse indexering van de huurprijs tot 
een hogere waarde leiden. Het omgekeerde 
is natuurlijk ook waar. Herverhuring aan 
een lagere huur kan tot een lagere waarde 
leiden. Het kan ook nog erger. Bijvoorbeeld 
als de kans op herverhuring bij het aflopen 
van een huurcontract heel klein is. Dan kan 
de schatter al voor het aflopen 
van dat contract het gebouw 
(beginnen) afwaarderen.

Naast de individuele waar-
dering van elk gebouw is er nog 
het bepalen van het marktren-
dement voor het onderliggende 
type van gebouw. Zo zagen we 

de voorbije jaren een geleidelijke en conti-
nue daling van de marktrendementen van 
de meeste types van gebouwen met een 
hogere waardering tot gevolg.

Belgische rusthuizen hadden vijf jaar 
geleden een rendement van 6 % tot 6,5 %, 
vandaag is dat eerder 5 % tot 5,5 %.

Maar opgelet, er bestaat niet zoiets als 
een uniek rendement voor kantoren, de 
ligging is determinerend en kan voor grote 
waarderingsverschillen zorgen. Zo moet er 
in Brussel onderscheid gemaakt worden 
tussen de Europese wijk, de Noordwijk (CBd 
of Central Business District), Brussel gede-
centraliseerd en de Brusselse periferie.

In de tabel geven we een overzicht van 
de jaarlijkse herwaardering van de vast-
goedportefeuille, uitgesplitst per segment. 
Het zal niemand verbazen dat die herwaar-
deringsoefening sterk negatief is voor kan-
toren en positief is voor het zorgvastgoed 

en het andere vast-
goed (onder meer de 
cafés verhuurd aan 
aB Inbev).

Als we de totale 
bedragen per seg-
ment afzetten te-
genover de waarde 
van dat segment 
eind juni 2018, dan 
gaat het om + 6,2 % 
voor het zorgvast-

goed, -12,6 % voor de kantoren en + 5,9 % 
voor het andere vastgoed.

Het belangrijkste besluit voor Cofinim-
mo is dat het de minder goede evolutie van 
de kantoren (vooral de snelle veroudering 
en de nood aan herontwikkeling) heeft 
kunnen opvangen door sterk te groeien 
in zorgvastgoed. Door de daling van het 
marktrendement van dat zorgvastgoed en 
door zelf te ontwikkelen heeft Cofinimmo 
in dit domein belangrijke positieve her-
waarderingen kunnen realiseren.

Bij de financiële herwaarderingen zien 
we ook heel negatieve cijfers, net zoals bij 
bijna alle Belgische gvv’s. De gvv’s willen 
alle mogelijke risico’s van rentebewegin-
gen afdekken en hebben zich de voorbije 
jaren constant beschermd met diverse 

soorten indekkingsinstrumenten. Door-
dat de marktrente toch steeds verder zakte 
moesten de gvv’s minwaarden nemen op 
die instrumenten. De indekking werd voor 
de gerapporteerde periode immers waar-
deloos.

De negatieve herwaardering van 190,91 
miljoen euro is dus de opportuniteitskost 
van die indekkingen.

Door zich in te dekken tegen rentestij-
gingen, konden de gvv’s niet profiteren 
van de rentedaling. Daarnaast werd de in-
dekking zelf door die rentedaling ook min-
der waard, met afwaarderingen tot gevolg.

Simpelweg zouden we de negatieve her-
waarderingen ten bedrage van 190,91 mil-
joen euro kunnen beschouwen als de extra 
rentekost die de gvv heeft moeten dragen. 
Of nog anders gezegd, zonder indekkingen 
had Cofinimmo 190,91 miljoen euro minder 
rente betaald in de afgelopen 5 jaar.

 Per aandeel komt dit neer op bijna 9 
euro over de afgelopen vijf jaar.

Belangrijk is wel dat de gvv’s die in-
dekkingsinspanningen blijven volhouden, 
want de rente zal niet eeuwig laag blijven 
(dat is toch de verwachting). Ze blijven dus 
consequent in hun financiële strategie. 
Eenmaal als de rente wel zal stijgen, dan 
zullen de herwaarderingen positief zijn.

De bedoeling van deze bijdrage was 
niet om Cofinimmo in een slecht daglicht 
te stellen met de negatieve herwaarderin-
gen van de kantoren en van de financiële 
indekkingen, maar om de belegger inzicht 
te geven in de achterliggende financiële 
cijfers. Dat Cofinimmo zijn investeringen 
in kantoren heeft afgebouwd ten voordele 
van investeringen in zorgvastgoed was een 
heel goede strategische zet en heeft het 
aandeel toegelaten om een hogere waarde-
ring te krijgen. Zo bedroeg de ratio koers/
courant resultaat eind 2012 11,8, eind 2015 
was dat 15,2 en vandaag op basis van de 
schattingen voor 2018 is dat 16,2. Het netto 
dividendrendement bedraagt 3,7 %.

Gert De Mesure
R edactie 10 oktober 2018

Koers Cofinimmo 105,40 euro.
www.cofinimmo.be

Cofinimmo: achter de schermen van herwaarderingen

(in miljoen euro) 2013 2014 2015 2016 2017 18H1 Totaal
Zorgvastgoed 9,858 10,097 20,201 57,164 11,51 1,402 110,232
Kantoren -39,727 -17,799 -30,859 -61,088 -6,978 -0,192 -156,643
Ander vastgoed 3,609 2,247 2,038 15,552 5,73 3,691 32,867
Totaal vastgoedherwaarderingen -26,260 -5,455 -8,620 11,628 10,262 4,901 -13,544
Financiële herwaarderingen -13,686 -136,143 -2,091 -38,286 1,678 -2,382 -190,910

Deze zomer opende Cofinimmo en 
AB InBev het gerestaureerde Brussel-
se havengebouw Cheval Marin.
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