
Het vet is nog niet van de soep

BELGISCH PAPIEREN VASTGOED
Wist u dat u op meerdere manieren kunt 
beleggen in Belgisch beursgenoteerd vastgoed? 
Welke vormen dragen onze voorkeur weg?

W
ij Belgen zijn geboren met een 

baksteen in de maag. Dat gezeg-

de hebt u wellicht al vele malen 

gelezen en gehoord. Het betekent 

dat we graag een eigen woonst in bezit 

hebben. De uitdrukking verspreidde zich 

vooral na de eerste wereldoorlog, toen 

vele gezinnen op zoek waren naar hun ei-

gen stekje. En kijk, meer dan honderd jaar 

later is het nog altijd niet anders bewijzen 

enkele statistieken.

WIJ HOUDEN VAN VASTGOED

Volgens de laatste cijfers van de Europese 

Centrale Bank (uit 2017 weliswaar) wonen cir-

ca zeven op de tien Belgische huishoudens in 

de eigen woning. Dat is 10% meer dan het ge-

middelde in de eurozone (zowat zes op tien). 

Bijna één op de vijf Belgische huishoudens 

bezit daarnaast bijkomend vastgoed (bouw-

grond, woonst om te verhuren of een tweede 

verblijf, al dan niet in het buitenland).

Koppelen we dat aan meer recentere cij-

fers van onze Nationale Bank (NBB, cij-

fers eind 2020), dan zien we dat het totale 

vermogen dat we hebben in vastgoed al 

sinds 2000 groter is geworden dan ons 

netto financiële vermogen dat vooral be-

staat uit deposito’s, aandelen, obligaties 

en beleggingsfondsen (zie grafiek). Eind 

2020 klokte ons vastgoedvermogen af 

op 1 648 miljard euro (63 % daarvan zijn 

gronden), terwijl het financiële vermo-

gen bleef hangen op 1 146 miljard euro. 

Opvallend is dat ons vastgoedvermogen 

geen enkel crisisjaar heeft gekend, terwijl 

ons financiële vermogen deels meedeinde 

met de gemoedstoestand op de financiële 

markten. Zo waren de slechte beursjaren 

2002, 2008 en 2018 ook geen goede jaren 

voor dat type vermogen.

Om de groeiende populariteit van vast-

goed ten slotte nog extra in de verf te zet-

ten, geven we u nog de statistieken van de 

hypothecaire leningen mee. 2021 was 

het  jaar waarin een recordbedrag aan 

nieuwe hypothecaire leningen werd af-

gesloten. Goed voor een dikke 65 miljard 

euro, het hoogste cijfer sinds er statistie-

ken werden bijgehouden (1978). Daarvan 

werd 43 miljard gebruikt om een bestaan-

de woning te kopen en 12 miljard euro om 

een nieuwe woning te bouwen. De rest 

ging o.a. naar verbouwingswerken en 

aankoop van gronden. Onze appetijt voor 

vastgoed lijkt dus nog niet gestild.

Waarom is vastgoed zo populair?
De kans is dus groot dat u ook over een ei-

gen woonst beschikt of bezig bent er een 

af te betalen. Waarom? Omdat u overtuigd 

bent van de voordelen van fysiek vast-

goed. We zetten er enkele op een rijtje:

VASTGOEDVERMOGEN (BLAUW) 
EN NETTO FINANCIEEL VERMOGEN 
PARTICULIEREN

Sinds de eeuwwissel dikte ons totale 
vastgoedvermogen (blauw) meer aan 
dan ons netto financiële vermogen.

 Waardevast  Dat heeft het verleden 

al meermaals bewezen. De kans dat uw 

woonst of grond meer waard wordt met de 

tijd of weinig aan waarde verliest, is groot. 

Zeker als het gelegen is op een goede locatie.

 Mentale rust  Het feit dat u over een dak 

boven uw hoofd beschikt dat van u is, zorgt 

voor een bepaalde zekerheid. Hoe ouder u 

bent, hoe meer die gemoedsrust speelt.

 Rendement  Misschien bent u een verhuur-

der van vastgoed. Het nettohuurrendement 

dat u krijgt, ligt normaal gezien hoger dan de 

rente die u op uw spaarboekje zult verwerven. 

Is dat niet zo, dan hebt u een probleem.

 Relatief weinig volatiel  Het kapitaal dat 

u stopt in uw woning(en) schommelt minder 

dan het geld dat wordt belegd op de beurs.

 Optimalisatie en fiscaliteit  Vastgoed 

kan worden gekocht op afbetaling (via een 

lening) en beschikt over belastingvoorde-

len. Denk aan aftrekposten, afschrijfta-

bellen en huurinkomsten.

 Spreiding  Vastgoed zorgt voor een extra 

diversificatie van uw vermogen.

PAPIEREN VASTGOED

Een belegging in vastgoed hoeft echter niet 

per se uit aarde en steen te bestaan. U kunt 

namelijk ook beslissen om in beursgeno-

teerd vastgoed te gaan beleggen, het zoge-

naamde papieren vastgoed. En ook dat is 

populair in ons land, gelet op het aantal pro-
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BELGISCH BEURSGENOTEERD 
VASTGOED (BLAUW) VERSUS 
EUROPEES VASTGOED
BASIS 100, IN EURO)

Ook binnen Europa deed een mandje 
met Belgisch beursgenoteerd vastgoed 
(blauw) het relatief gezien zeer goed de 
voorbije jaren.
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ducten dat beschikbaar is en de vragen die we 

errond krijgen. In dit dossier onderscheiden 

we zes soorten: vastgoedaandelen, obliga-

ties van vastgoedbedrijven, gereglemen-

teerde vastgoedvennootschappen (gvv’s), 

vastgoedcertificaten En crowdlending. Ze 

passeren alle de revue in dit dossier. Over de 

beleggingsfondsen in Belgisch vastgoed

zullen we het daarentegen niet hebben. Er 

bestaat maar één echt product op onze markt; 

KBC Select Immo Belgium Plus (te koop bij 

KBC). Dat fonds belegt vooral in gvv’s en en-

kele certificaten. We zijn echter eerder voor-

stander om zelf een mandje met gvv’s samen 

te stellen en raden het fonds niet aan.

Tal van troeven
Papieren vastgoed beschikt over enkele 

niet onaardige voordelen tegenover het 

‘echte’ vastgoed. Het zijn tevens ook de 

nadelen van dat fysieke vastgoed:

 Geen fortuinen nodig  De instapdrempel is 

hier laag. U hebt allesbehalve een hoog start-

kapitaal nodig om in beursgenoteerd vast-

goed te beleggen. Bij fysiek vastgoed belegt u 

al vaak honderdduizenden euro’s waardoor 

uw keuze er altijd knal op moet zitten.

 Lage kosten  Hier geen dure registratie-

rechten en andere kosten. Veel papieren 

vastgoed kunt u tegen zeer lage kosten op 

de kop tikken.

 Minder problemen en rompslomp  U 

koopt de belegging en klaar is Kees. Geen 

zorgen rond onderhoud, opvolging, dis-

cussie met huurders, huurindexering, 

zoektocht naar huurders, enzovoort.

 Spreiding  Als we de ESRB mogen geloven, 

heeft vooral het residentiële vastgoed een 

probleem (zie kader). Met papieren vastgoed 

kunt u beleggen in diverse segmenten van de 

sector (zie verder), wat bijdraagt tot de diver-

sificatie van een vastgoedportefeuille.

 Liquide  U kunt veelal uw belegging op elk 

moment geheel of deels verkopen indien u 

dat wenst of onverwachts snel liquiditei-

ten nodig hebt. Bij fysiek vastgoed is dat 

niet altijd zo evident.

Waarom Belgisch vastgoed?
• Op de volgende pagina bespreken we 

de mogelijkheden die u hebt om Belgisch 

beursgenoteerd vastgoed te kopen. Daar-

bij moet u ‘Belgisch’ met een korreltje zout 

nemen. We hebben het steevast over beleg-

gingen afkomstig van bedrijven met Belgi-

sche roots. Dat betekent echter niet dat ze 

zich binnen hun eigen portefeuille beper-

ken tot de Belgische markt. Neem Xior bij-

voorbeeld. Vorige maand kondigde de gvv 

aan dat ze zich werpt op een vijfde markt 

voor studentenkoten (Polen in dit geval).

• We hebben ook twee goede redenen om 

voor Belgisch te gaan in dit dossier:

– Vooreerst kennen we die markt het bes-

te. We hebben de luxe om aandelenana-

listen in huis te hebben die de Belgische 

vastgoedspelers op de voet volgen. Zo 

weten we exact welk vlees we in de kuip 

hebben en wat we moeten kopen en wat 

beter niet. Want geloof ons vrij, het is niet 

al goud dat blinkt in vastgoedland, zeker 

niet aan de huidige koersen. Integendeel 

zelfs, het is net nu veel aandelen de laatste 

jaren ferm gestegen zijn dat het loont om 

het kaf van het koren te scheiden.

– Ten tweede is er de luxe van het pro-

ductaanbod. Binnen elk segment kan er 

worden gekozen uit tal van beleggingen. 

Daardoor kunnen we kieskeurig zijn. Het 

volstaat om meerdere van onze aankoop-

tips op te volgen om gespreid te beleggen.

Is het opportuun om nu te beleggen 
in dat papieren vastgoed?
In de grafiek kunt u zien dat de koersen 

van beursgenoteerd vastgoed eerder his-

torische toppen scheren dan dalen. En er 

is het gegeven dat de rentevoeten opnieuw 

in de lift zitten. Een hogere rente weegt 

op de winsten van vastgoedbeleggingen 

(o.a. omdat het lenen duurder maakt) en 

maakt vastrentende beleggingen relatief 

aantrekkelijker als concurrent voor beleg-

gingen met zo’n hoog dividendrendement.

Toch maken we ons geen zorgen. Ondanks 

de relatief hoge beurskoersen voor de sec-

tor vinden we nog altijd vastgoed op de 

markt dat correct tot zelfs goedkoop ge-

waardeerd is. Vandaar wel het belang om 

net die bedrijven eruit te pikken die in-

teressant genoeg zijn. Daarnaast zien we 

de rentevoeten ook niet al te snel stijgen 

op korte termijn en is al gebleken dat een 

renteklim weinig verandert aan de intrin-

sieke kwaliteiten van het beursgenoteerde 

vastgoed.

Systemisch risico?
De ongebreidelde stijging van de vast-

goedprijzen (10% of meer op jaarbasis 

is geen uitzondering) in combinatie 

met het recordaantal aan hypothecai-

re leningen deden de European Syste-

mic Risk Board (ESRB) steigeren. De 

Europese instelling die waakt over de 

financiële stabiliteit binnen de Europe-

se Economische Ruimte (=  EU-landen 

plus Noorwegen, IJsland en Liechten-

stein) ziet steeds meer risico’s op een 

systeemcrash in de Europese residen-

tiële vastgoedmarkt, ook de Belgi-

sche, en lanceerde vorige maand een 

waarschuwing. Zo raadt ze financiële 

instellingen die nog te weinig opna-

me- en leenlimieten hanteren aan om 

dat voortaan te doen voor nieuwe hy-

pothecaire kredietverlening. Voor alle 

duidelijkheid, de instelling ziet vooral 

kwetsbaarheden op middellange ter-

mijn en nog geen imminente vast-

goedcrash. Daarin wordt ze ook ge-

volgd door de Europese Centrale Bank.
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Divers aanbod op de beurs van Brussel

AANDELEN: WEES ZEER SELECTIEF

O
p de beurs van Brussel noteren er 

enkele, vaak relatief kleine spelers 

die zich bezighouden met een of an-

dere tak binnen de vastgoedsector. 

Denk aan Accentis, eigenaar en verhuur-

der van semi-industriële gebouwen in Bel-

gië en Slovakije die onlangs het gros van 

zijn vastgoedportefeuille verkocht aan 

het Nederlandse CTP, de vastgoedontwik-

kelaars Atenor (zie verder), Banimmo en 

Immobel, CFE (kopen we vooral voor de 

baggeraar en offshorewindparken DEME 

en niet voor het vastgoed zelf), de vooral 

in Wallonië actieve bouwgroep Moury 

Construct, de naar eigen zeggen groot-

ste eigenaar en uitbater van opslagruim-

te in Europa Shurgard, de weinig liquide 

en weinig transparante eigenaar van een 

aantal kantoor- en residentiële panden 

Softimat, de specialist van Congolees 

vastgoed Texaf en VGP, de vastgoedgroep 

met logistiek en semi-industrieel vastgoed 

in veertien Europese landen. We vinden 

er zelfs een bekeerd zieltje met Nexten-

sa, de liefdesbaby van de fusie tussen de 

vastgoedontwikkelaar Extensa en de gvv 

Leasinvest Real Estate. Het gvv-statuut 

werd daarbij wel opgeheven.

Aan beursgenoteerde bedrijven in de 
vastgoedsector geen gebrek. Ook niet in ons land. 
We zijn echter kieskeurig en beleggen in amper 
één rasecht vastgoedbedrijf.

TESTAANKOOP.BE/INVEST

Klik op ‘beleggen’ en ga naar 
‘aandelen’. Kies in de selector 
linksonder voor ‘land’: ‘België’ en 
‘sector’ – ‘bouw en vastgoed’. Zo krijgt 
u een lijst van 21 bedrijven. Daarvan 
zijn er vijf geen gvv: Atenor, CFE, 
Deceuninck, Nextensa en VGP. Recticel 
voegt zich daar in de nabije toekomst 
wellicht bij.

ATENOR: DE MEEST INTERESSANTE PROMOTOR
Euronext Brussel – 56,80 EUR

Risico 

Strategie
Atenor is een Belgische projectontwik-

kelaar. De portefeuille is goed voor 

1,3 miljoen m² in ontwikkeling en om-

vat 33 projecten verspreid over tien 

landen en zestien steden. De groep is 

erg actief in Centraal-Europa (48 % van 

de projecten). België vertegenwoordigt 

28 % van de portefeuille.

Waarom kopen we?
Het bedrijf is actief in zowel de kanto-

renmarkt (60% van de portefeuille) als 

de residentiële markt (40%) die het 

over het algemeen zeer goed blijft doen. 

Daarnaast zou de groep moeten kun-

nen profiteren van het nieuw ontstane 

evenwicht tussen telewerken en wonen. 

De coronacrisis versnelde in feite alleen 

maar de veroudering van oude kantoren, 

die toch al niet beantwoordden aan nieu-

we manieren van werken en milieuover-

wegingen. Atenor is er altijd in geslaagd 

om kantoren aan te bieden die 

aan de verwachtingen van de 

markt voldoen, om ze vervol-

gens vrij snel te verhuren en 

aan investeerders te verkopen. 

Haar trackrecord over meer dan 

30 jaar is uitzonderlijk, met sys-

tematisch gerealiseerde meer-

waarden. Ten slotte is de groep 

ook heel dynamisch. In enkele 

jaren tijd ontwikkelde de groep 

zich snel op het vlak van aantal 

projecten,  m² onder beheer en aanwe-

zigheid in verschillende landen. Door de 

sterke lokale teams beschikt Atenor over 

de structuur om haar ontwikkelingspor-

tefeuille naar een hoger niveau te tillen 

en tegen 2026 uit te breiden tot 1,8 mil-

joen m². De aanhoudende groei zal in 

de komende jaren leiden tot een steeds 

minder wisselvallig resultaat omdat meer 

projecten op verschillende tijdstippen tot 

rijpheid komen. Dat is een extra garantie 

voor een verdere groei van het dividend

(+3% tot +5% per  jaar) dat het dankzij 

zijn winst grotendeels kan dekken. Aan 

de koers van eind februari kunnen aan-

deelhouders rekenen op een nettodivi-

dendrendement van 3,1%.

Voor wie?
Koopwaardig voor diegenen die geen 

graten zien in individuele aandelen en 

op zoek zijn naar een extra spreiding in 

hun portefeuille.

KOERS (in euro)
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Indirect beleggen in vastgoed

OBLIGATIES: ATENOR EN IMMOBEL

euro al werd behaald. Idem dito bij Care 

Property Invest, dat het meer beschei-

den hield met een groene obligatie van 

32 miljoen euro.

Opvallend was dat de obligaties vaak een 

brutorendement boden dat lager lag dan 

het dividendrendement van het aandeel. 

Dat belette de honger naar dat type emis-

sies echter helemaal niet.

Koopwaardige obligaties
Vele van bovenvermelde obligaties zijn 

echter niet voor de particuliere beleggers 

bestemd of toegankelijk op de secundai-

re markt. De koopwaardige emissies die 

dat wel zijn, vindt u in de tabel. Ze werden 

uitgegeven door de vastgoedpromotoren 

Atenor en Immobel en het is dan ook de fi-

nanciële gezondheid van die bedrijven die 

zal bepalen of u aan het einde van de rit uw 

geld zult terugkrijgen en of u jaarlijks uw 

couponnetje zult kunnen knippen. Onze 

inschatting is dat u zich daarover geen 

zorgen moet maken.

Gebruik altijd een limietkoers!
Het huidige rendement van de obligaties 

ligt lager dan de coupon. Dat komt omdat 

de obligaties boven pari noteren. Dat wil 

zeggen dat u op de eindvervaldag minder 

zult terugkrijgen dan u op dit moment be-

taalt. Daar houden we echter al rekening 

mee in onze adviezen. Ook aan de huidige 

koersen blijven de obligaties een interes-

sante rentevergoeding bieden voor be-

leggers die op zoek zijn naar dat type van 

belegging.

Geïnteresseerd? Hou dan de volgende drie 

zaken in het achterhoofd:

 Volatiliteit  De koersen van de obligaties 

kunnen stevig schommelen. Sla er de gra-

fiek maar op na. Wij raden u aan om de 

emissies tot eindvervaldag bij te houden, 

behoudens tegenbericht.

 ISIN  Gebruik de code uit de tabel om de 

juiste obligatie op de kop te tikken.

 Liquiditeit  Er is meer vraag naar de 

obligaties dan aanbod op de secundaire 

markt. Dat zorgt ervoor dat het verschil 

tussen aankoopkoers (ask) en verkoop-

koers (bid) zeer sterk kan oplopen, tot 

absurde hoogtes zelf. Pas daarvoor op en 

zorg dat u niet te veel betaalt bij aankoop. 

Stel daarom altijd een limietkoers in. 

De meest liquide emissies zijn Atenor 

3.5 % 19/03/2027 en Immobel 3.5 % 

17/10/2025.

TESTAANKOOP.BE/INVEST

Klik op ‘beleggen’ en ga naar ‘obligaties’. 
Kies in de selector linksonder voor munt’: 
‘euro’ en ‘advies’: ‘kopen’. Selecteer 
vervolgens de emissies van beide 
projectontwikkelaars. U kunt ook zoeken 
op de naam van de obligatie in het 
venstertje net boven de selector.

A
ls u denkt aan beursgenoteerd vast-

goed, komt het wellicht niet snel in 

uw hoofd op om ook eens te kijken 

naar de obligatiemarkt. De Belgi-

sche vastgoedspelers zijn daar nochtans 

zeer actief. Zo lanceerden zowel Home 

Invest Belgium als VGP dit  jaar zoge-

naamde groene obligaties. Dat zijn obli-

gaties waarvan de opbrengsten bestemd 

zijn om duurzame projecten te financie-

ren. De eerste haalde 40 miljoen euro op, 

VGP verpatste maar liefst voor 1 miljard 

euro aan zo’n obligaties. Vorig  jaar al 

haalde de Belgische specialist in studen-

tenkoten Xior vlotjes 300 miljoen euro op 

als ware het pompwater. En wat te den-

ken van Immobel? Na één dag werden de 

inschrijvingen vervroegd afgesloten om-

dat het maximumbedrag van 125 miljoen 

Zowel de groene obligaties van Atenor als de klassieke emissies van 
Immobel vinden we de moeite waard voor diegene die op zoek is naar 
een meer defensieve belegging. Hou ze wel bij tot hun eindvervaldag.

INTERESSANTE VASTGOEDOBLIGATIES (EIND FEBRUARI)
UITGEVER ISIN COUPON KOERS MUNT EINDVERVALDAG RENDEMENT

Atenor BE0002776574 3,000% 100,53% EUR 19/03/2025 1,64%

Atenor BE0002775568 3,500% 100,85% EUR 19/03/2027 2,06%

Atenor BE0002737188 3,875% 102,48% EUR 23/10/2026 2,06%

Immobel BE0002827088 3,000% 102,14% EUR 12/05/2028 1,61%

Immobel BE0002671528 3,000% 103,21% EUR 14/04/2027 1,29%

Immobel BE0002616945 3,500% 104,72% EUR 17/10/2025 1,01%

IMMOBEL 3.5% 2025 IN EURO
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Het hoge dividendrendement blijft

een enorme troef

GVV’S: VOOR IEDER WAT WILS

D
e populairste manier om in papieren 

vastgoed te beleggen in ons land is 

via de zogenaamde gereglemen-

teerde vastgoedvennootschap-

pen, kortweg gvv’s. De oudere beleggers 

zullen ze misschien nog kennen onder de 

naam ‘vastgoedbevaks’. In 2014 werd het 

gvv-statuut opgericht. Vandaag noteren 

er 17 gvv’s op Euronext Brussel. U vindt ze 

allemaal, met uitzondering van Inclusio, 

terug op de website.

Wat maakt een gvv zo bijzonder?
Om als gvv door het leven te gaan, moet ze 

aan enkele bijzondere regels voldoen (zie 

kaderstuk). In ruil krijgt het een speciaal 

belastingstatuut dat zowel voordelig is 

voor de vennootschap als voor de beleg-

ger. Zo is een gvv niet onderworpen aan 

de vennootschapsbelasting voor zover ze 

80 % van de winst uitkeert in de vorm van 

een dividend. Dat verklaart dan ook de 

hoge dividendrendementen van dat type 

belegging (zie kolom vier in de tabel). De 

roerende voorheffing op dat dividend is de 

gebruikelijke 30 %, tenzij de portefeuille 

bestaat uit zorgvastgoed (minstens 80 %). 

Dan wordt slechts 15 % voorheffing aan-

gerekend. Dat is zo bij Aedifica en Care 

Property Invest.

Verschillende types
Niet elke gvv zwemt in dezelfde vijver. En 

gelukkig maar. In de tabel kunt u zien dat 

sommige zich specialiseren in kantoor-

vastgoed, andere in residentieel of logis-

tiek vastgoed. Of misschien ligt de focus 

op winkels of zorgvastgoed.

Die verschillen zijn heel belangrijk en 

zorgen ervoor dat de sector van de gvv’s 

divers is. Dat zien we ook aan de rende-

menten. Terwijl een specialist in logistiek 

vastgoed zoals Warehouses De Pauw

(WDP) volop profiteerde van de coronacri-

sis en daarvoor beloond werd op de beurs 

(jaarlijks rendement van 27 % tijdens de 

laatste drie jaar), gingen de koersen van 

de uitbaters van winkelvastgoed zoals 

Qrf en Vastned Belgium terug naar af. De 

verliezen liepen daar op tot meer dan 8 % 

per jaar over dezelfde periode.

Waarop letten bij de keuze?
In de tabel hebben we enkele belangrijke 

ratio’s opgenomen per gvv. Die cijfers, en 

veel meer, vindt u ook op onze website (zie 

kaderstuk). In al onze adviezen houden we 

ook rekening met die parameters:

– Hoog dividendrendement. De meeste 

liefhebbers beleggen vooral daarvoor in 

gvv’s. Eind februari bedroeg dat gemid-

deld 5 % bruto! Dat is zeer aanlokkelijk 

in tijden van lage rentevoeren. Weet wel 

dat dat rendement of dividend nooit ge-

garandeerd is en hogere rendementen 

het gevolg kunnen zijn van een lage of 

gedaalde koers. Wat er bijgevolg op kan 

wijzen dat de gvv met problemen kampt 

of een moeilijke tijd tegemoetgaat (veel 

leegstand, daling huurprijzen verwacht, 

enzovoort).

Sinds hun topkoersen dit jaar staan de gvv’s 
gemiddeld 2 % lager. 
Laat u daardoor niet ontmoedigen. 
We zijn koper van drie bedrijven.

TESTAANKOOP.BE/INVEST

Klik op ‘beleggen’ en ga naar ‘vastgoed’. 
Kies in de lijst van vastgoedproducten 
voor ‘gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen (gvv’s)’. 
Onze koopselectie vindt u door in de 
selector linksonder bij ‘Ons advies’ op 
‘kopen’ te klikken. Vervolgens kunt u 
grasduinen in de vele artikels
over elke gvv.

DNA VAN EEN GVV
Om door de controleautoriteit FSMA 

erkend te worden als een gvv moet 

de vennootschap zich onderwerpen 

aan een resem regels. Zo mag geen 

enkel gebouw of complex een grote-

re waarde hebben dan een vijfde van 

de portefeuille (=  spreiding), wor-

den de onroerende goederen om de 

drie maanden geschat door een onaf-

hankelijke deskundige (= controle), zijn 

er strikte regels inzake belangencon-

flicten (=  deugdelijk bestuur) en mag 

de schuldratio niet meer bedragen dan 

65% van de activa (= risicobeperking).

WDP (BLAUW) VERSUS QRF
(BASIS 100, IN EURO)

Scheer de gvv’s zeker niet allemaal over 

dezelfde kam. Hier ziet u de beste en de 

slechtste presteerders over vijf jaar.
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– Vastgoedportefeuille. De kwaliteit van 

de gebouwen (nieuw of gemoderniseerd, 

‘groen’, voldoen aan de hedendaagse (com-

fort)eisen van de huurder, enzovoort) is 

een cruciale factor. Het huurrendement of 

de verhouding tussen de jaarlijkse huurin-

komsten en de aankoopprijs van een ge-

bouw van hoge kwaliteit ligt vaak lager, 

en bijgevolg ook het dividend dat de gvv 

uitkeert. Dat zal zich na verloop van tijd 

wel compenseren door een hogere waar-

dering (positieve impact op intrinsieke 

waarde) of meerwaarde bij de verkoop van 

het gebouw. Ook de vooruitzichten van 

het vastgoedsegment en de specifieke lo-

catie zijn belangrijk. Zo stellen we ons ook 

de vraag of de huurprijzen van de panden 

in portefeuille in de toekomst eventueel 

kunnen worden opgetrokken en of de be-

zettingsgraad kan worden gehandhaafd of 

verbeterd.

– Schuldgraad. Een lage schuldgraad 

zorgt ervoor dat de gvv de portefeuille ver-

der kan uitbouwen zonder een beroep te 

moeten doen op vers kapitaal (wat in som-

mige gevallen tot winstverwatering voor 

de aandeelhouders kan leiden). Een hoge-

re schuldgraad daarentegen levert voor 

de aandeelhouders een hoger rendement 

op het eigen vermogen op. Daar speelt dus 

het hefboomeffect. Zo is het voor aandeel-

houders voordeliger om goedkoop te lenen 

dan eigen middelen te gebruiken die duur-

der dienen te worden vergoed.

– Premie of korting. We wegen altijd de 

koers van een gvv af tegenover de werke-

lijke waarde van de portefeuille, de zoge-

naamde intrinsieke waarde (= bezittingen 

minus schulden). Betaalt u meer voor het 

aandeel dan de portefeuille intrinsiek 

waard is? Dan betaalt u een premie. Dat 

verhoogt de kans op een terugval in de 

toekomst. Het succes van sommige gvv’s 

zorgde ervoor dat ze zelfs met een flinke 

premie noteren. Soms gewettigd, soms 

niet. Idem dito bij een korting.

– Uitkeringsgraad of pay-out ratio. Hoe-

wel gvv’s wettelijk minstens 80% van hun 

winst moeten uitkeren, gaan sommige in 

de praktijk tot 100%. Bij een mindere goede 

gang van zaken zullen die gvv’s hun divi-

dend dan onvermijdelijk moeten verlagen, 

terwijl een gvv met een lagere uitkerings-

graad de ruimte heeft om in een moeilijke-

re periode haar dividend te handhaven of 

zelfs lichtjes op te trekken door de uitke-

ringsgraad tijdelijk te verhogen.

Welke gvv’s kopen?
Als we alle elementen samenbrengen en 

rekening houden met de kwaliteiten en 

het trackrecord van het management van 

de gvv, dan komen we uit op drie koop-

kandidaten: Ascencio, Cofinimmo en 

Xior Student Housing. Sommige noteren 

onder hun intrinsieke waarde, ze hebben 

een hoog dividendrendement, op termijn 

schommelen hun koersen minder hard 

dan een gemiddeld aandeel, ze kunnen 

rekenen op vrij voorspelbare én herhaal-

bare kasstromen en de bedrijven kunnen 

nog altijd goedkoop blijven lenen.

OVERZICHT BELGISCHE GVV’S (CIJFERS EIND FEBRUARI)

Naam Type Portefeuille 
(miljoen euro)

Verwacht
brutodividend-
rendement (%)

Schuldgraad 
(%)

Premie (+) of korting 
(-) t.o.v. intrinsieke 

waarde (%)

Jaarlijks
rendement (%) Advies
3 jaar 5 jaar

Aedifica Zorgvastgoed 4 896 3,4 42,6 +34,8 13,5 12,4 houden
Ascencio Winkels 715 7,9 46,2 -11,5 2,5 0,5 kopen

Befimmo Kantoren 2 836 3,9 43,1 -21,2 4,1 2,6 houden
Care Property Invest Zorgvastgoed 939 4,6 48,8 +25,1 5,0 5,7 houden
Cofinimmo Zorg/Kantoren 5 710 5,1 44,2 +15,4 3,6 5,9 kopen

Home Invest Belgium Residentieel 702 4,1 53,7 +22,9 12,3 8,9 houden
Immo Moury Gemengd 30 4,2 30,2 -16,0 1,3 -2,0 verkopen
Inclusio Residentieel 219 2,6 24,3 -16,1 -14,7 (1) verkopen
Intervest Offices & Wareh. Logistiek/Kantoren 1 209 5,7 45,0 +12,8 8,8 7,8 houden
Montea Logistiek 1 698 2,7 38,6 +79,6 25,9 23,6 verkopen
Qrf Winkels 236 7,7 50,3 -34,0 -8,1 -12,8 verkopen
Retail Estates Winkels 1 756 6,3 50,2 +9,0 0,4 3,6 houden
Vastned Belgium Winkels 301 7,0 26,5 -30,5 -8,5 -5,7 houden
Warehouses De Pauw Logistiek 6 054 2,5 38,1 +85,4 26,6 26,2 houden
Warehouses Estates Belgium Winkels/Logistiek 301 7,8 47,2 -18,1 -3,4 -4,2 verkopen
Wereldhave Belgium Winkels 926 6,9 28,2 -23,6 -4,8 1,5 houden
Xior Student Housing Studentenkoten 1 967 3,0 47,6 +39,6 10,5 11,8 kopen

(1) Totaal rendement sinds de oprichting in december 2020.

Beurs – 48,0 EUR

Risico 
De specialist in commercieel vastgoed aan 
de stadsrand noteert met een korting be-
wees ook in coronatijden erg weerbaar te 
zijn en trok voor het zevende jaar op rij het 
dividend op. We zien de winsten en de di-
videnden verder stijgen de komende jaren.

ASCENCIO

Beurs – 117,1 EUR

Risico 
Na een schandaal bij de Franse rusthui-
zenbeheerder Orpea kregen alle spelers 
in het zorgvastgoed rake klappen. Ook 
de eigenaars van zorgvastgoed zoals Co-
finimmo (bijna 60 % van de portefeuille). 
We vrezen niet voor de huurgelden en zien 
de val als een koopkans.

COFINIMMO

Beurs – 48,55 EUR

Risico 
De gvv gespecialiseerd in studentenwo-
ningen heeft heel wat nieuwe projecten 
in de pijplijn. Ook zou ze kunnen profite-
ren van huurverhogingen die hoger zijn 
dan de toch al veel hoger dan verwachte 
inflatie als gevolg van het structurele 
tekort aan studentenhuisvesting (vraag 
groter dan aanbod). Voor dit jaar mikken 
we op wederom op een fraaie winst- én 
dividendgroei.

XIOR STUDENT HOUSING
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De dinosauriërs onder het papieren vastgoed. Letterlijk.

CERTIFICATEN: UITDOOFSCENARIO

V
astgoedcertificaten zijn de oudste 

vorm van papieren vastgoedbeleg-

gingen in België. Sinds de komst van 

de bevaks in 1995 en de gvv’s in 2014 

zijn ze op hun terugweg. De laatste uitgif-

te dateert van 2015 (Immo Mechelen City 

Center).

Wat is een vastgoedcertificaat?
Ze worden uitgegeven voor de financie-

ring van specifieke gebouwen. Denk aan 

shoppingcentra of kantoorgebouwen. In 

tegenstelling tot een gvv of een vastgoed-

fonds belegt u hier niet in een portefeuil-

le van verschillende vastgoedactiva die 

voortdurend kan veranderen. Neen, het 

certificaat mikt op één specifiek gebouw 

of gebouwencomplex. Enkel Distri-Land

vormt daarbij de uitzondering (verschil-

lende baanwinkels).

In tegenstelling tot  aandelen en gvv’s 

worden certificaten veelal niet dagelijks 

of zelfs wekelijks verhandeld op de beurs. 

Werk daarom altijd met een limiet!

Wat krijgt u in ruil? 
U koopt een schuldvordering tegenover de 

uitgever. Het geeft u recht op een deel van 

de netto-opbrengsten (dus na aftrek van 

kosten voor onderhoud e.d.) van de verhu-

ring en, na het verstrijken van de looptijd 

van het certificaat, op een deel van de rest-

waarde bij de verkoop van het vastgoed. 

Looptijd zegt u? Ja, bij de uitgifte plakken 

vastgoedcertificaten een levensduur van 

doorgaans 15 tot 25 jaar op de belegging. In 

principe wordt dan het gebouw verkocht 

en het certificaat vereffend. Dat verklaart 

ook waarom het merendeel van de certifi-

caten in liquidatiemodus is (zie tabel).

Wat te doen?
• We zijn geen actieve koper van vast-

goedcertificaten.

Amper vier van de tien vastgoedcertificaten die noteren 
op de beurs van Brussel verkeren niet in liquidatie. 
We zijn geen koper.

• Voor de zes certificaten die in vereffe-

ning zijn, raden we de bezitters ervan aan 

om ze bij te houden tot het einde, zeker als 

de kosten om te verkopen te hoog zouden 

zijn in vergelijking met de opbrengst. En-

kel voor Basilix zouden we proberen te 

verkopen als de transactiekosten niet te 

hoog oplopen.

• Van de vier actieve certificaten mogen 

Diegem Kennedy en Zenobe Gramme

behouden blijven voor de aantrekkelijke 

coupons. Ook Immo Mechelen City Cen-

ter mag behouden blijven als u zich be-

wust bent van de complexe fiscale struc-

tuur waardoor het certificaat op termijn in 

waarde kan afnemen. Het fraaie coupon-

rendement en de stabiele huurders com-

penseren dat risico. Distri-Land daar-

entegen werd vorige maand op verkopen 

gezet nadat de koers flink boven de net-

toliquidatiewaarde uitsteeg. Alle details 

leest u op onze website of in het weekblad 

2048 (eind februari).

VASTGOEDCERTIFICATEN OP DE BRUSSELSE BEURS
NAAM UITGIFTE

IN 
LIQUIDATIE?

JAARLIJKS RENDEMENT (%) (1) ADVIES

3 JAAR 5 JAAR 10 JAAR

Antares 1995 ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. houden tot einde

Basilix 1994 ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. verkopen (2)

Beaulieulaan 1993 ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. houden tot einde

Diegem Kennedy 1997 neen 1,9 4,8 11,4 houden

Distri-Land 1989 neen 7,0 2,0 2,1 verkopen

Genk Logistics 1998 ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. houden tot einde

Immo Mechelen City Center 2015 neen -3,3 -5,7 – houden/verkopen (3)

Woluwe Shopping 1979 ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. houden tot einde

Woluwe Uitbreiding 1988 ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. houden tot einde

Zenobe Gramme 2003 neen 17,7 14,5 8,5 houden
(1) Voor certificaten in vereffening heeft het geen zin om rendementen te publiceren. Die zijn vertekend door de liquida-
tiecoupons en de gebrekkige liquiditeit. (2) Verkoop zolang de transactiekosten niet te hoog oplopen. Het certificaat le-
vert geen coupons meer op en de vereffening zal nog een hele tijd blijven aanslepen. (3) De complexe fiscale structuur 
achter het certificaat kan een negatieve invloed op de toekomstige waardeontwikkeling hebben. Als u dat risico niet 
schuwt en voor de lange termijn belegt, mag u houden. Anders verkoopt u beter. Werk daarbij met een limiet.

TESTAANKOOP.BE/INVEST

Klik op ‘beleggen’ en ga naar 
‘vastgoed’. Kies in de lijst van 
producten voor ‘vastgoedcertificaten’. 
We bieden geen selector of 
productfiche aan, maar we volgen hun 
actualiteit op. U kunt ook op de naam 
van een certificaat klikken of die in 
de zoekmotor intikken. Dan krijgt u in 
chronologische volgorde (van nieuw 
naar oud) alle relevante artikels te zien.
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WELKE PLATFORMEN?

Enkele platformen die o.m. 
vastgoedcrowdlending aanbieden zijn:
Beebonds, Bolero Crowdfunding, 
Ecco Nova, Look&Fin en Mozzeno.

Almaar meer projecten

CROWDLENDING: POPULAIR

B
ij de twee grootste crowdlending-

platformen van ons land, namelijk 

Look&Fin en Bolero Crowdfunding, 

hebben tegenwoordig zowat de helft 

van de crowdlendingprojecten betrekking 

op vastgoed. Vastgoed binnen crowdlen-

ding kan ongetwijfeld op veel interesse 

rekenen.

Waarom zo succesvol?
Bouwbedrijven en vastgoedontwikke-

laars zijn constant op zoek naar geld om 

hun vastgoedprojecten (zoals de bouw 

van een appartementencomplex) te voor-

financieren. Ze doen hiervoor een beroep 

op bankkredieten, maar banken vragen 

doorgaans ook een eigen inbreng, veel-

al 20 %. Die eigen inbreng kan via een 

crowdlendingplatform bij beleggers wor-

den geleend. Crowdlendingcampagnes 

waarbij vastgoedspelers tot twee miljoen 

euro ophalen bij crowdlenders zijn tegen-

woordig geen unicum meer. Zo haalde 

Groep Caenen recent nog 2 miljoen euro 

op via Bolero Crowdfunding en Fipark 

haalde via Look&Fin 1,6 miljoen euro op.

Hoe hoog zijn de rendementen?
Crowdlendingcampagnes die slaan op 

vastgoed bieden meestal rendementen 

tussen 4 en 5 % netto, dat is na afhouding 

van de roerende voorheffing van 30 %. Het 

gaat om aantrekkelijke rendementen waar 

wel een bovengemiddeld risico tegenover 

staat.

Hoe zit het met die risico’s dan?
Beleggers beschouwen vastgoed als een 

stabiele, soms ook veilige belegging. Die 

opvatting is te algemeen en dient te ge-

pasten tijde genuanceerd te worden. In 

het geval van vastgoedcrowdlending is 

dat zeker zo.

– Zo dient u ermee rekening te houden 

dat bij sommige projecten de bouw nog 

moet aanvangen en er dus nog geen tast-

baar vastgoed is als onderpand wanneer 

er vanaf het begin financiële problemen 

zouden opduiken.

– Bovendien zijn de kredietverstrekken-

de banken doorgaans de bevoorrechte 

schuldeisers door middel van hun hypo-

theekrechten. Komt de lener in financiële 

problemen, dan bent u als belegger een 

achtergestelde schuldeiser. De kans dat 

u uw inleg of een deel ervan kunt recupe-

reren, is veel kleiner als eerst de banken 

moeten worden terugbetaald.

– Vastgoedontwikkeling is een kapi-

taalintensieve activiteit. Vastgoedspe-

lers moeten daarom meestal, ten opzichte 

van hun balans, enorme bedragen lenen, 

wat die bedrijven een hoge ‘leverage’ ople-

vert en dus een hoger risicoprofiel.

ontlener een gedeeltelijk of volledig verlies 

van uw inleg zeer reëel is. Bij crowdlending 

is het om die reden van belang om uw inleg 

over zo veel mogelijk crowdlendingprojec-

ten te spreiden. Daarenboven raden we af 

om al uw eieren binnen de crowdlending 

in te zetten op enkel vastgoedcampagnes, 

maar diversificatie aan de dag te leggen 

door ook te lenen aan bedrijven uit andere 

sectoren.

De voorbije jaren won vastgoed binnen 
crowdlending sterk aan terrein. Wat valt hier 
over te ontdekken?

1 TOT 2 MILJOEN 

EURO
Bedragen die tegenwoordig geleend 
worden per campagne

Particuliere beleggers 
beleggen graag in 
vastgoed. Ook via 
crowdlending …

Is het een belegging waard?
Liefhebbers van vastgoed die via crowd-

lending geld willen lenen aan vastgoedbe-

drijven, kunnen rekenen op regelmatige 

en fraaie rente-inkomsten. Wel dient u 

zich bewust te zijn van het bijhorende ri-

sico dat bij financiële problemen van de 
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