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Risicofactoren

Wie investeert in vastgoed, is op zoek naar 
zekerheid. Daarom is de strategie van WDP 
erop gericht de beleggers stabiliteit te  
garanderen, zowel qua dividend als inkomsten 
op langere termijn. Dit gaat gepaard met het 
beheren en zoveel mogelijk uitschakelen van 
een aantal risico’s. 

Een eerste is eigen aan vastgoed als beleggings-
instrument. Vastgoed is nu eenmaal geen 
geïndexeerde obligatie met een op voorhand 
bepaald rendement. De winst – of het verlies – 
wordt bepaald door twee factoren die onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. Een eerste 
is het recurrent jaarlijks huurinkomen, dat het 
rendement op het geïnvesteerd kapitaal vormt. 
Bij de bevak komt dit in de resultatenrekening 
tot uiting via het ‘operationeel resultaat’.  

Een tweede factor zijn de waardeschommelingen  
van het vastgoed op middellange en lange 
termijn, de zogenaamde min- of meerwaarden 
op het vastgoed. Op de resultatenrekening van 
de bevak zijn zij vermeld als het ‘resultaat op 
de portefeuille’. Het is de combinatie van beide 
factoren die de kwaliteit van de investering en 
de totale winst op lange termijn bepaalt. 
Als nichespeler in een welbepaald segment van 
de vastgoedmarkt moet WDP bovendien  
rekening houden met een aantal risico’s eigen 
aan de specifieke sector van het semi- 
industrieel vastgoed. 

Het risico op economisch kwaliteitsverlies

De economische kwaliteit van het vastgoed 
komt tot uiting in de termijn van verhuurbaar-
heid – de zogenaamde ‘levensduur’ – en de 
kans op leegstand. Voor opslagruimten wordt 
zij bepaald door twee grote factoren, waarmee 
WDP terdege rekening houdt.
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Een eerste is de ligging van de site.  
De gronden en panden van WDP liggen alle 
op logistieke knooppunten of op secundaire 
locaties met groeipotentieel. De kwaliteit van 
de ligging wordt telkens gegarandeerd door de 
ontsluiting van de site – zowel via weg, spoor, 
water als lucht – en door de nabijheid van een 
ruime afzetmarkt waardoor de vraag naar  
semi-industriële ruimten blijft bestaan.

Een tweede factor is de bouwtechnische  
kwaliteit van de opslag- en distributieruimten.  
De parameters waarmee WDP rekening houdt, 
zijn onder meer de vrije hoogte, het draag-
vermogen van de vloer, de brandveiligheid  
door sprinklerinstallaties en de toegankelijkheid 
door laad- en loskades. Het belang van de 
bouwtechnische kwaliteit neemt alsmaar toe.  
Dit heeft onder meer te maken met het feit dat 
de sector evolueert naar polyvalente en multi-
functionele opslagruimten, die aan welbepaalde 
wettelijke normen en standaarden moeten 
beantwoorden. 

Het risico op schommelingen in de vraag

Door de aard van zijn activiteiten is WDP 
gevoelig voor de economische conjunctuur.  
Die kan immers een impact hebben op de 
vraag vanuit het bedrijfsleven naar opslag- en 
distributieruimten. 
Dit risico wordt ingeperkt door de lange looptijd 
van de huurovereenkomsten. Ook de ligging 
van het WDP-vastgoed speelt hier een door-
slaggevende rol. Een goede ontsluiting en de 
nabijheid van consumenten zijn een conditio 
sine qua non voor de aanwezigheid van  
logistieke bedrijven. Hoe interessant een 
gebouw ook mag zijn, als aan die basis-
voorwaarden niet voldaan is, zal er geen 
belang stelling zijn vanwege potentiële huurders. 

Risico’s die gepaard gaan met het  
ontwikkelen en kopen van projecten

WDP bouwt zijn vastgoedportefeuille op  
verschillende manieren op. Het zelf ont wikkelen 
van opslag- en distributieruimten is er daar 
slechts één van, waardoor de impact hier-
van op het risicoprofiel van de onderneming 
beperkt blijft.

De investering in bestaande, verhuurde  
gebouwen gaat steeds gepaard met een due 
diligence op technisch, juridisch, administratief, 
boekhoudkundig en fiscaal vlak. Daarbij wordt 
ook steeds nauw overlegd met externe  
consultants. 

Risico’s verbonden aan de kwaliteit  
van de huurders

Het komt eropaan stabiele en solvabele huur-
ders als klant te hebben. Verhuren heeft in dit 
verband het voordeel dat de huur maandelijks 
of uiterlijk trimestrieel dient betaald te worden. 
Potentiële betalingsproblemen van een huurder 
kunnen bijgevolg snel gedetecteerd worden,  
en er kan naar oplossingen gezocht worden. 
Een andere zekerheid is de gebruikelijke  
huurwaarborg van minimaal drie maanden 
waarover WDP als eigenaar beschikt.  
Tenslotte genieten vastgoedeigenaars in België 
een grote juridische bescherming.
Omdat leegstand of een faillissement van een 
huurder nooit helemaal kan worden uitgesloten, 
is het herverhuurpotentieel van een gebouw erg 
belangrijk. Daarbij zijn opnieuw de hierboven 
besproken ligging en bouwtechnische kwaliteit 
doorslaggevend.
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Risicofactoren (vervolg)

Het risico van operationele kosten

WDP beperkt de onderhouds- en herstellings-
kosten maximaal dankzij de kwaliteit van de 
huurders, de langetermijncontracten, en de 
perfecte staat van de gebouwen wanneer zij 
worden opgeleverd of aangekocht. Bouw- en 
renovatiewerken worden bovendien uitgevoerd 
door de eigen technische ploeg. 
Kosten voor onverhuurde oppervlakten of 
andere kosten die gepaard gaan met huurder-
verloop, worden beperkt door de langetermijn-
relatie die WDP heeft met zijn huurders, en 
door een actief commercieel beheer van de 
vastgoedportefeuille. 

Het risico van beschadiging  
aan de gebouwen

Net als alle andere gebouwen kunnen opslag- 
en distributieruimten beschadigd worden door 
brand, storm of andere rampen. WDP heeft 
dit risico verzekerd voor een totale waarde van 
466 miljoen EUR (situatie eind december 2007). 
Omdat dergelijke rampen vaak leiden tot een –  
eventueel gedeeltelijke – leegstand van de 
gebouwen, is ook dit risico verzekerd.

Het rente- en financieringsrisico

Ook de mate waarin WDP zich kan financieren 
heeft een belangrijke impact op de winst-
gevendheid. Investeren in vastgoed gaat nu 
eenmaal gepaard met een relatief hoge mate 
van schuldfinanciering. Om dit risico optimaal 
in te perken, hanteert WDP een erg conser-
vatieve en voorzichtige strategie. De schulden 
zijn evenwichtig gespreid tussen ‘commercial 
paper’ en bankkredieten op lange termijn.  
Wat de rentespreiding betreft, wordt de  
volgende verdeelsleutel gehanteerd: een derde 
wordt ingedekt op minder dan drie jaar, een 
derde tussen drie en vijf jaar, en een derde op 
meer dan vijf jaar. Momenteel is de huidige 
schuldpositie ingedekt voor 75% met een 
gemiddelde duration van 7 jaar.

Het geheim van een goede investering in  
vastgoed schuilt in het afwegen en inperken 
van al deze risicofactoren. Alleen dan kan een 
juist evenwicht gevonden worden tussen de  
operationele winst op korte termijn en de 
potentiële meerwaarden op lange termijn.  
Dat heeft uiteraard alles te maken met de 
kwaliteit van de mensen die de beslissingen 
moeten nemen. WDP kan hierbij rekenen op 
een ervaren managementteam en Raad van 
Bestuur. De resultaten van de voorbije jaren  
zijn daarvan het bewijs.
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Warehouses De Pauw - Warehouses with brains

Voorstelling van WDP

Een heel eigen aanpak

Warehouses De Pauw (WDP) is op dit ogenblik 
de grootste speler op de Belgische markt van 
het semi-industrieel vastgoed. De vastgoed-
bevak WDP spitst zich toe op de uitbouw van 
een kwalitatief hoogstaande portefeuille van 
logistiek en semi-industrieel vastgoed. 

Concreet gebeurt dit door:
  het zelf ontwikkelen van opslag- en  

distributieruimten;
  het realiseren van projecten op vraag en 

op maat van de gebruiker;
  het investeren in ruimten voor klanten 

die een ‘sale and rent back’-operatie 
wensen uit te voeren;

  het investeren in bestaande, verhuurde 
gebouwen.

Het polyvalent karakter van een gebouw speelt 
bij elke investering een doorslaggevende rol. 
Het herverhuurpotentieel na het vertrek van de 
zittende huurder is bepalend voor de levens-
duur van het gebouw. Ook houdt WDP de  
projecten na oplevering of aankoop in  
portefeuille, zodat de intern gerealiseerde  
meerwaarden binnen de bevak blijven. Wat 
de locaties betreft, wordt telkens gekozen voor 
strategische opslag- en distributieknooppunten. 
Daarnaast hecht WDP erg veel belang aan 
een relatie met de klanten op lange termijn. 
De bevak wil voor hen in de eerste plaats een 
vastgoedpartner zijn, die met hen meedenkt. 
Dit wordt treffend verwoord in de slogan  
‘WDP - Warehouses with brains’. 

De portefeuille

Op 31 december 2007 had WDP 72 sites in 
portefeuille, gespreid over vijf landen: België, 
Frankrijk, Nederland, Roemenië en Tsjechië.  
De totale oppervlakte omvatte 2,8 miljoen m² 
terreinen en 952.819 m² panden, met boven-
dien een ontwikkelingspijplijn van meer dan 
300.000 m².

De marktwaarde van de vastgoedportefeuille 
van WDP kende eind 2007, volgens de  
‘IAS 40’-waardering, een reële waarde van 
614,1 miljoen EUR.

Beursnotering en marktkapitalisatie

De vastgoedbevak WDP is sinds 28 juni 1999 
genoteerd op de Eerste Markt van Euronext 
Brussel. Sinds 2003 maakt zij deel uit van het 
‘next prime’-segment voor Europese midcaps 
en van de VLAM21-index, en sinds 2004 ook 
van de EPRA-index (European Public Real 
Estate Association). In 2005 werd WDP boven-
dien opgenomen in de Euronext-index Bel Mid.
Sinds 17 december 2004 hebben de aandelen 
WDP een tweede notering op de Tweede Markt 
van Euronext Parijs.

Eind 2007 had de bevak een marktkapitalisatie 
van meer dan 375 miljoen EUR.

Aandeelhouderschap

WDP is gegroeid uit het patrimonium van de 
familiale Groep Jos De Pauw uit Merchtem.  
Die is nog steeds de referentieaandeelhouder 
met een strategische participatie van 30%. 

Een strategie gericht op verdere groei 

De prioritaire markten

Samen met de thuismarkt België vormen 
Nederland en Frankrijk traditioneel de belang-
rijkste prioritaire markten voor WDP. De meeste 
eigendommen en projecten liggen dan ook 
op toplocaties op de logistieke as Rotterdam-
Breda-Antwerpen-Brussel-Lille. WDP wil domi-
nant aanwezig zijn in dit logistiek hart van  
West-Europa om er optimaal ten dienste 
te kunnen staan van zijn klanten. Door een 
verdere uitbouw van de portefeuille wil WDP 
beantwoorden aan de grote vraag. Die zal ook 
in de toekomst blijven aanhouden, dankzij de 
aanwezigheid van de grote aanvoerhavens 
Antwerpen en Rotterdam en de koopkracht 
van deze dichtbevolkte regio.
Een tweede groeipijler is Centraal-Europa.  
WDP is reeds geruime tijd actief in Tsjechië,  
en sinds 2007 ook in Roemenië, de nieuwe 
zuidoostelijke toegangspoort tot Europa. 
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Warehouses De Pauw - Warehouses with brains (vervolg)

Groeiperspectieven

Eind 2007 heeft WDP voor 285 miljoen EUR 
projecten op het programma staan, die in de 
komende twee à drie jaar zullen afgewerkt  
worden. De uitbouw van een strategische 
grondreserve en onafgebroken aandacht  
voor nieuwe opportuniteiten op de markt,  
garanderen steeds nieuwe groeivooruitzichten.
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Nettobedrijfsopbrengsten (38.501,82 kEUR)
Dit betreft de huurinkomsten, onder aftrek van 
de onroerende voorheffing die ten laste blijft 
en de concessievergoedingen die de bevak 
dient te betalen, vermeerderd met alle andere 
bedrijfsopbrengsten. 

Bedrijfskosten (-4.289,43 kEUR)
Dit betreft alle vastgoedkosten (behoudens 
de onroerende voorheffing en concessie-
vergoedingen) onder aftrek van het gedeelte 
dat daarvan t.a.v. huurders wordt gerecupe-
reerd, alsook alle algemene onkosten. 

Bedrijfsresultaat (34.212,39 kEUR)
Is gelijk aan de ‘netto bedrijfsopbrengsten’ –  
‘bedrijfskosten’, en sluit aan met het  
‘Operationeel resultaat vóór het resultaat op de 
portefeuille’ zoals gedefinieerd in het KB van 21 
juni 2006 (som van de rubrieken I. tem XV. van 
de resultatenrekening).  

Met het oog op een duidelijke communicatie 
opteert WDP ervoor om in de kerncijfers de 
impact IAS 39, inzonderheid de resultaten die 
voortvloeien uit de market-to-market waarde-
ring van de IRS-contracten, alsook de belas-
tinglatentie die daarop rust, afzonderlijk weer 
te geven. De rubrieken ‘Financieel resultaat’ 
en ‘Belastingen’ verschillen derhalve op dit 
vlak met de overeenkomstige rubrieken van de 
resultatenrekening volgens het IFRS-schema 
zoals bepaald in het KB van 21 juni 2006. 

Financieel resultaat (-7.691,23 kEUR) 
Dit betreft het financieel resultaat zoals weer-
gegeven in de resultatenrekening volgens de 
structuur van het KB van 21 juni 2006,  
nl. het totaal van de rubrieken ‘XIX. Financiële 
opbrengsten’, ‘XX. Intrestkosten’ en  
‘XXI. Andere financiële kosten’, hetzij  
-7.002 kEUR, verminderd met nettobedrag  
van inkomsten minus kosten uit financiële 
instrumenten aangehouden voor indekkings-
doeleinden ten belope van 689 kEUR. 

Belastingen (-432,92 kEUR)
Dit betreft de belastingen zoals weergegeven 
in de resultatenrekening volgens de structuur 
van het KB van 21 juni 2006, nl. het totaal van 
de rubrieken ‘XXII. Vennootschapsbelasting’ 
en ‘XXIII. Exit tax’, hetzij -302 kEUR, verminderd 
met de positieve latente belastinginkomsten 
m.b.t. de resultaten uit financiële instrumenten 
aangehouden voor indekkingsdoeleinden ten 
belope van 131 kEUR. 

Impact IAS 39 (820,20 kEUR)
Dit betreft inkomsten uit financiële instrumenten 
aangehouden voor indekkingsdoeleinden ten 
belope van 4.762 kEUR, verminderd met kosten 
uit financiële instrumenten aangehouden voor 
indekkingsdoeleinden ten belope van  
4.073 kEUR, en verhoogd met positieve  
belastinglatenties dienaangaande ten belope 
van 131 kEUR. 

Geconsolideerde jaarrekening
Definities Kerncijfers
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Geconsolideerde jaarrekening
Kerncijfers

31-12-2007
IFRS

EUR (x 1.000)

31-12-2006
IFRS

EUR (x 1.000)

31-12-2005
IFRS

EUR (x 1.000)

ACTIVA 

TERREINEN en GEBOUWEN* (inclusief projectontwikkelingen) 614,10 429,63 342,88 
LIQUIDITEITEN 9,01 3,02 4,54 
OVERIGE VLOTTENDE ACTIVA e.a. 40,34 24,55 6,56 
TOTAAL ACTIVA 663,45 457,20 353,98 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 310,20 274,92 227,33 
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 12,76 5,28 2,96 
SCHULDEN 340,49 177,00 123,69 
TOTAAL PASSIVA 663,45 457,20 353,98 

IW**/AANDEEL  voor winstuitkering (in EUR) 36,10 31,99 28,83 
                          na winstuitkering (in EUR) 34,69 31,17 27,48 
KOERS (in EUR) 45,50 49,85 44,00 
AGIO/DISAGIO voor winstuitkering 26,04% 55,81% 52,62% 

SCHULDGRAAD*** (dividend als schuld) 52,32% 40,26% 37,96% 
SCHULDGRAAD*** (dividend onder Eigen Vermogen) 50,47% 38,71% 34,94% 

*Waardering fair value IAS 40. Zie ook het persbericht van 6 februari 2006 op www.beama.be.
**IW = Intrinsieke Waarde of Net Asset Value = Eigen Vermogen. 
***Voor de precieze berekening van de schuldgraad wordt verwezen naar het KB van 21 juni 2006.

31-12-2007
IFRS

EUR (x 1.000)

31-12-2006
IFRS

EUR (x 1.000)

31-12-2005
IFRS

EUR (x 1.000)

NETTOBEDRIJFSOPBRENGSTEN 38.501,82 30.619,10 27.124,95 
BEDRIJFSKOSTEN -4.289,43 -3.813,87 -3.175,71 
BEDRIJFSRESULTAAT 34.212,39 26.805,23 23.949,24 
FINANCIEEL RESULTAAT -7.691,23 -4.291,31 -4.163,20 
BELASTINGEN* -432,92 -214,94 404,23 
OPERATIONEEL RESULTAAT** 26.088,24 22.298,98 20.190,27 
IMPACT IAS 39 820,20 3.454,88 581,51 
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 26.288,20 16.291,02 8.170,00 

WINST VAN HET BOEKJAAR 53.196,64 42.044,88 28.941,79 

VOORGESTELDE UITKERING 23.351,98 20.063,83 19.481,20 
UITKERINGSPERCENTAGE (t.o.v. operationeel resultaat) 89,51% 89,98% 93,79% 
AANTAL AANDELEN EINDE PERIODE 8.592.721 8.592.721 7.885.249 

OPERATIONELE WINST/AANDEEL*** (in EUR) 3,04 2,75 2,56 
BRUTODIVIDEND/AANDEEL*** (in EUR) 2,72 2,47 2,47 
NETTODIVIDEND/AANDEEL*** (in EUR) 2,31 2,10 2,10 
AANGROEI IW/AANDEEL (na winstuitkering) (in EUR) 3,51 3,69 1,19 

% operationele winst t.o.v. IW eind vorig boekjaar 9,74% 9,92% 10,02% 
% winst v/h boekjaar t.o.v. IW eind vorig boekjaar**** 19,86% 16,20% 13,96% 

*Omvat voor het boekjaar 2006 in tegenstelling tot de resultatenrekening (financieel verslag p. 4) niet de exit tax.
**Het operationeel resultaat in de kerncijfers verschilt van het operationeel resultaat in de resultatenrekening (financieel verslag p. 4).
***Op basis van een weging (eerste 8 maanden 2006: 7.885.249 aandelen, vanaf september 2006: 8.592.721 aandelen).
****Zonder impact IFRS.
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cumulatief stijgings  -
percentage per jaar: 20,3%

cumulatief stijgings-
 percentage per jaar: 11%

Evolutie van enkele kerncijfers

12

Evolutie van de vastgoedportefeuille

Evolutie van het eigen vermogen, na winstuitkering

mio EUR

juni '99 134,80

dec '99 163,23

dec '00 215,33

dec '01 282,62

dec '02 310,93

dec '03 333,56

dec '04 350,02 (*)

dec ’04 340,39 (**)

dec ’05 342,88

dec ’06 429,63

dec ’07 614,10

stijging:      356%

mio EUR

juni '99 125,65

dec '99 133,80

dec '00 159,45

dec '01 177,14

dec '02 182,22

dec '03 214,53

dec '04 217,21 (*)

dec ’04 207,27 (**)

dec ’05 216,66

dec ’06 267,84

dec ’07 297,97

stijging:      137%
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Evolutie van de winst per aandeel

Evolutie van de nettoreturn per aandeel

EUR

dec '99 1,46 1,62 

dec '00 1,92 3,66 

dec '01 2,37 1,39 

dec '02 2,62 0,76 

dec '03 2,75 0,47 

dec '04 2,57 0,24 (*)

dec ’04 2,56 0,36 (**)

dec ’05 2,56 1,04 

dec ’06 2,75 2,01 

dec ’07 3,04 3,06

EUR

dec '99 1,12 1,70 

dec '00 1,46 3,86 

dec '01 1,80 1,66 

dec '02 2,00 0,74 

dec '03 2,10 0,76 

dec '04 2,10 0,34 (*)

dec ’04 2,10 -0,92 (**)

dec ’05 2,10 1,19

dec ’06 2,10 3,69

dec ’07 2,31 3,51

 dec ‘99 dec ‘00 dec ‘01 dec ‘02 dec ‘03 dec ‘04 dec ‘05 dec ‘06 dec ‘07

 dec ‘99 dec ‘00 dec ‘01 dec ‘02 dec ‘03 dec ‘04 dec ‘05 dec ‘06 dec ‘07

6

5

4

3

2

1

0

6

5

4

3

2

1

0

IF
R

S
 (*

*)

B
el

g 
G

A
A

P
 (*

)

IF
R

S
 (*

*)

B
el

g 
G

A
A

P
 (*

)

totale meerwaarde  
portefeuille en uitzonderlijk  
resultaat (EUR): 14,4

totale aangroei Intrinsieke  
Waarde (EUR): 16,19 
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Project testimonial: DPD

Locatie: Courcelles
Oppervlakte: 8.200 m2

Activiteit: binnen- en buitenlandse  
pakketverzendingen
WDP-meerwaarde: juiste scale of economy
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”  Ik probeer altijd te werken 
met mensen die mijn business 
verstaan, want dan hoef je 
maar half zoveel te praten.  
Wat vastgoed betreft, is WDP  
mijn gesprekspartner. ” 
“Als onderdeel van het Franse La Poste is DPD 
de laatste jaren uitgegroeid tot een wereldwijde 
onderneming met een sterke regionale  
inplanting. Het is niet zo moeilijk om veel 
gebouwen te bezitten, maar vaak zijn ze te 
klein om de gewenste productiviteit op te  
leveren. WDP daarentegen beschikt over de 
juiste scale of economy. Ons eerste contact 
met hen dateert uit 2003, toen we op zoek 
waren naar een vastgoedpartner voor onze 
vestiging in Mechelen.  
De deal draaide uit in het voordeel van een 
andere speler, maar Tony De Pauw maakte  
wel indruk als zakenman en ondernemer.  
Toen wisten wij al dat wij voor ons volgende 
project zeker wilden samenwerken met WDP. 
Dus namen wij twee jaar later contact op  
tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe  
site in Courcelles, het laatste puzzelstuk in  
ons Belgisch netwerk. WDP kon de juiste  
voorwaarden leveren om precies het gebouw 
neer te zetten dat wij nodig hadden.”

Bernhard Reusch 
Chief Executive Officer



Verslag van de Raad van Bestuur van de zaakvoerder
Woord van de voorzitter aan de aandeelhouders

WDP heeft ook in 2007 een paar hele grote 
stappen gezet. Toen we begin 2006 het  
strategisch groeiplan 2006-2009 bekend-
maakten, beschouwden we een portefeuille-
waarde van 700 miljoen EUR tegen eind 2009 
weliswaar als ambitieus, maar zeker haalbaar.  
Het voorbije jaar is er echter zoveel gereali-
seerd, dat we het plan nu reeds naar de archie-
ven kunnen verwijzen. De cijfers spreken voor 
zich: eind 2007 bedroeg de waarde van het 
vastgoed al bijna 620 miljoen EUR, en stonden 
in totaal voor 285 miljoen EUR concrete  
projecten op het programma. 

Die forse groei kwam niet uit de lucht val-
len. Hij is het resultaat van een consequente, 
toekomstgerichte aanpak, met onafgebroken 
aandacht voor eventuele opportuniteiten op de 
markt. De overname van de Univeg-portefeuille 
in juli bracht bijvoorbeeld een aantal mooie 
en strategisch gelegen sites in de portefeuille, 
zowel in België als in Nederland. In het najaar 
volgden nog meer geografisch gespreide  
aankopen: in België – Sint-Niklaas en Nijvel – 
en in Nederland, de toplocatie Venlo.  
Daarbij ging het niet alleen om interessante en 
beloftevolle projecten, maar ook om uitbreidingen 
van de strategische grondreserve, die nu 60 
hectare bedraagt. 

WDP heeft het voorbije jaar ook een nieuwe 
markt aangeboord in Centraal-Europa, namelijk 
Roemenië. In deze strategische en beloftevolle 
regio beschikken we op dit ogenblik over vijf 
grondsites. In een eerste fase gaat WDP hier 
reeds 25 miljoen EUR investeren, maar op 
lange termijn kunnen deze investeringen  
oplopen tot 150 miljoen EUR.

WDP heeft in 2007 ook een belangrijk nieuw 
actieterrein betreden, namelijk dat van duur-
zaam en ecologisch ondernemen. Ik verwijs 
hier natuurlijk naar het zonne-energieproject, 
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waarover u alles leest in dit jaarverslag.  
Begin 2008 gaan we concreet van start, dankzij 
samenwerkingsakkoorden met Solar Access 
voor de installatie van de zonnepanelen, en met 
Nuon voor de technische ondersteuning en de 
overname van de niet-verbruikte energie. Het is 
een baanbrekend project dat tegelijk rendabel, 
milieu- én klantvriendelijk is. We zijn er dan ook 
bijzonder trots op, te meer omdat we hiermee 
kunnen bijdragen tot een modern imago van de 
semi-industriële vastgoedsector, ook ingegeven 
door de zorg om het patrimonium te bescher-
men. De zonnepanelen zijn trouwens nog maar 
een eerste voorbeeld van de groenere aanpak 
van WDP.

Een grotere portefeuille en toekomstgerichte 
projecten zijn natuurlijk een must voor een 
bevak die wil groeien. Maar daarom is ook 
een verdere uitbouw van de interne structuur 
onontbeerlijk. Wat het buitenland betreft, heeft 
WDP daarom een Roemeense joint venture 
opgericht, samen met een Belgische onder-
nemer die daar al tien jaar actief is. Ook in 
Nederland heeft WDP vanaf 2008 een eigen 
commerciële ‘front office’ van waaruit de lokale 
markt met een grotere aanwezigheid kan 
bewerkt worden. In totaal bestaat het WDP-
team thans uit vijfentwintig mensen die actief 
zijn in drie landen. De voorbije maanden heb-
ben de nieuwe medewerkers zich ingewerkt, en 
ook commercieel heeft WDP zich nog verder 
geprofessionaliseerd.

Met andere woorden, we hebben nu alle 
troeven in handen om verder aandeelhouders-
waarde te blijven creëren. Mede dankzij de 
acquisitie van de Univeg-portefeuille hebben we 
voor 2007 een stijging van de winst én van het 
dividend met 10% kunnen realiseren. Wat het 
dividend betreft, is dit meteen een flinke omme-
zwaai na drie jaren van status quo. Omdat de 
perspectieven uitstekend zijn, is de Raad van 

Bestuur er bovendien van overtuigd dat ook 
voor de komende twee jaar telkens een groei 
van de winst per aandeel met 8 à 10% haal-
baar moet zijn.

Datzelfde vertrouwen in de toekomst bracht 
eind augustus onze referentieaandeelhouder – 
de familie Jos De Pauw uit Merchtem – ertoe 
zijn belang op te trekken van 28 naar 30%. 
Uiteraard had die timing ook te maken met de 
nieuwe wetgeving die bepaalt dat wie vanaf 
1 september meer dan 30% van de aandelen 
van de vennootschap verwerft, verplicht is 
een bod te doen op alle uitstaande aandelen. 
Maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat de 
referentieaandeelhouder hiermee een niet mis 
te verstaan, positief strategisch signaal heeft 
gegeven.

Dat signaal is des te belangrijker omdat het 
aandeel WDP in 2007 mee de schommelingen 
ondervonden heeft van het grillige beursklimaat. 
Gelukkig is het van de ergste klappen gespaard 
gebleven. Dat is allicht niet toevallig. WDP is 
een gezonde en financieel sterke bevak, met 
een kwalitatieve en gediversifieerde portefeuille, 
een gespreide en stabiele winstgroei. 

Tot slot wens ik de leden van het management-
team en het personeel te danken voor hun 
onafgebroken inzet, en mijn collega’s leden van 
de Raad van Bestuur voor hun gewaardeerde 
medewerking. 

Ik wens hen allemaal veel succes toe in 2008 
en de volgende jaren.

Mark Duyck
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Corporate governance en structuren

Sinds 1 januari 2005 geldt voor de Belgische 
beursgenoteerde bedrijven de Belgian 
Corporate Governance Code, kortweg de 
‘Code Lippens’. Hij legt een aantal princi-
pes van deugdelijk bestuur en transparantie 
vast. De code is het werk van de Commissie 
Corporate Governance die op 22 januari 2004 
werd opgericht op initiatief van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
(CBFA), het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) en Euronext Brussel. 

WDP staat volledig achter de principes van 
de Code Lippens, en doet al het mogelijke 
om op elk ogenblik te beantwoorden aan de 
normen ter zake, rekening houdend met de 
grootte van het bedrijf. Voor de bevak staat van 
bij de oprichting eerlijk en correct zakendoen 
voorop. Daarbij hecht WDP erg veel belang 
aan een goed evenwicht tussen de belangen 
van de aandeelhouders en die van de andere 
partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks met 
de onderneming te maken hebben, de zoge-
naamde ‘stakeholders’. 

Dit hoofdstuk van het Jaarverslag 2007 bevat 
onder meer de inhoud van het Corporate 
Governance Charter van WDP, zoals dat ook 
is terug te vinden op de website www.wdp.be. 
Wat de Raad van Bestuur en het uitvoerend 
management betreft, beschrijft het de toestand 
op 31 december 2007. 
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Raad van Bestuur
(vlnr.) Dirk Van den Broeck, Frank Meysman, Mark Duyck, Tony De Pauw, Alex Van Breedam, Joost Uwents.



1. > De Raad van Bestuur 

1.1. > Enige achtergrond: de Commanditaire 
Vennootschap op Aandelen

Warehouses De Pauw is een Commanditaire 
Vennootschap op Aandelen (Comm. VA).  
Een Commanditaire Vennootschap heeft 
twee categorieën van vennoten. Een eerste is 
die van de ‘werkende vennoot’, waarvan de 
benaming voorkomt in de firmanaam, en die 
onbeperkt aansprakelijk is voor de verbinte-
nissen van de vennootschap. De werkende 
vennoot van WDP Comm. VA is De Pauw NV. 
Daarnaast zijn er de ‘commanditaire’ of ‘stille 
vennoten’ die aandeelhouders zijn, en die 
verantwoordelijk zijn ten belope van hun inge-
brachte activa, zonder hoofdelijk aansprakelijk 
te zijn.

Kenmerkend voor een Commanditaire Vennoot-
schap op Aandelen is dat deze vennootschap 
bestuurd wordt door een zaakvoerder, die de 
hoedanigheid van gecommanditeerde (behe-
rende) vennoot moet hebben, die praktisch 
onafzetbaar is en een vetorecht heeft tegen 
alle belangrijke besluiten van de Algemene 
Vergadering. De zaakvoerder kan te allen tijde  
zelf ontslag nemen. De opdracht van de 
zaak voerder kan daarentegen slechts her-
roepen worden bij rechterlijke uitspraak op 
vordering daartoe ingesteld door de Algemene 
Vergadering op grond van wettige redenen.  
Bij deze beslissing van de Algemene 
Vergadering mag de zaakvoerder niet aan de 
stemming deelnemen.

De Algemene Vergadering kan slechts beraad-
slagen en besluiten wanneer de zaakvoerder 

aanwezig is. De zaakvoerder dient zijn instem-
ming te geven met elke statutenwijziging en 
met de besluiten van de Algemene Vergadering 
betreffende handelingen die de belangen van 
de vennootschap jegens derden betreffen, zoals 
dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het 
vermogen van de vennootschap wordt aangetast. 

1.2. > De Raad van Bestuur van  
zaakvoerder De Pauw NV

1.2.1. > Taak van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft  
verschillende taken ten overstaan van 
de bevak. Hij:

  stippelt de strategie en het beleid uit;
  keurt alle belangrijke investeringen en 

verrichtingen goed;
  waakt over de kwaliteit van het manage-

ment, onder meer door een grondig 
nazicht en een diepgaande bespreking 
van de jaarrekening, en door een jaar-
lijkse evaluatie van de werking;

  zorgt ervoor dat het beheer overeen-
stemt met de strategie;

  staat in voor de financiële communicatie 
van het bedrijf met pers en analisten;

  behandelt onderwerpen zoals:
- de opstelling van het budget en de 

jaar- en halfjaarrekeningen;
- het voorstel van dividend aan de 

Algemene Vergadering van WDP 
Comm. VA;

- de aanwending van het toegestane 
kapitaal;

- de bijeenroeping van de gewone en  
buitengewone Algemene 
Vergaderingen.
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1.2.2. > Huidige samenstelling van  
de Raad van Bestuur

Het is de Raad van Bestuur van de zaak-
voerder die er permanent op toeziet dat de 
regels van corporate governance worden nage-
leefd. In dit verband heeft WDP er uitdrukkelijk 
voor gekozen dat in de Raad slechts één  
vertegenwoordiger van de referentieaandeel-
houder zetelt, en dat het aantal onafhankelijke 
bestuurders groter is dan, of minstens gelijk is 
aan, het aantal afhankelijke bestuurders.

Op dit ogenblik telt de Raad van Bestuur 3 
onafhankelijke en 3 afhankelijke bestuurders. 

Wat de samenstelling van de Raad van 
Bestuur betreft, gelden de volgende 
bepalingen:

  de Raad van Bestuur is samengesteld 
uit minimum 4 leden, van wie er  
minstens 3 onafhankelijk zijn, en  
maximum 10 leden;

  één of meer bestuurders, met een  
maximum van de helft van het totale 
aantal, kunnen dagelijkse bestuurders 
zijn. Zij kunnen met andere woorden 
een operationele functie uitoefenen  
binnen WDP;

  de individuele bevoegdheden en  
ervaring van de leden moeten comple-
mentair zijn;

  de individuele inbreng van elke bestuur-
der garandeert dat geen enkel individu 
of groep van individuen de besluit-
vorming kan beïnvloeden;

  de bestuurders dienen het belang van 
de vennootschap voor ogen te hebben 
en op onafhankelijke wijze te oordelen 
en bij te dragen tot de besluitvorming;

  een onafhankelijke bestuurder die 
niet langer aan de onafhankelijkheids-
vereisten (zoals opgesteld door de Raad 
van Bestuur) voldoet, dient de Raad 
hiervan op de hoogte te brengen.

1.2.3. > Werking van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert minstens 4 
maal per jaar, op uitnodiging van de voorzitter. 
Eén van deze vergaderingen is bestemd om de 
strategie van de vennootschap te bespreken. 
De tijdstippen worden op voorhand voor het 
hele jaar vastgelegd, om afwezigheden zoveel 
mogelijk te vermijden. 

Daarnaast moeten extra vergaderingen wor-
den bijeengeroepen wanneer het belang van 
de bevak dit vereist, of wanneer minstens 2 
bestuurders erom vragen. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de lei-
ding en het goede verloop van de Raad van 
Bestuur, en bepaalt in overleg met de CEO de 
agenda van de raadsvergaderingen.  
Die agenda bestaat uit een vaste reeks van 
punten, die grondig worden voorbereid en 
gedocumenteerd zodat alle bestuurders tijdig 
over dezelfde informatie beschikken. Ten laatste 
op de vrijdag die voorafgaat aan de week 
waarin de Raad van Bestuur vergadert, worden  
deze documenten aan elk lid van de Raad 
bezorgd, zodat hij zich terdege kan voorbereiden. 

De functie van voorzitter van de Raad van 
Bestuur en die van CEO mogen niet door 
dezelfde persoon worden uitgeoefend.

De Raad van Bestuur stelt een secretaris van 
de vennootschap aan. Die is belast met het 
opvolgen en het naleven van de procedures 
van de Raad, en van de relevante wetten en 
reglementen.

Enkel de leden van de Raad van Bestuur 
mogen deelnemen aan de beraadslagingen en 
aan de stemmingen. De Raad kan enkel  
geldig stemmen wanneer de meerderheid van 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de Raad worden bij eenvou-
dige meerderheid genomen. Bij staking van 
stemmen is er geen beslissing.

Op uitnodiging van de voorzitter kunnen leden 
van het uitvoerend management die geen 
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bestuurder zijn, of specialisten in een bepaald 
vakgebied, deelnemen aan de Raad van 
Bestuur, met als doel de Raad te informeren 
en te adviseren.

De Raad van Bestuur kan ook te allen tijde het 
advies inwinnen van een onafhankelijk expert. 
Voor vragen met betrekking tot financiële 
gegevens en administratieve organisatie kan hij 
zich rechtstreeks wenden tot de interne auditor 
en/of de commissaris.

1.2.4. > Benoeming, remuneratie en  
evaluatie van de Raad van Bestuur 

Benoeming
De benoeming van de bestuurders gebeurt 
door de Algemene Vergadering van de  
aandeelhouders van De Pauw NV, op voor-
dracht van het benoemingscomité van de 
Raad van Bestuur dat alle kandidaturen 
beoordeelt. Afhankelijk van de vraag of het 
de benoeming van een uitvoerende of een 
niet-uitvoerende bestuurder betreft, hebben 
respectievelijk de afhankelijke en de onafhan-
kelijke bestuurders een grotere inbreng. 

De selectie van een nieuwe bestuurder  
verloopt volgens een professionele en  
objectieve selectieprocedure. Bij elke  
benoeming wordt er steeds over gewaakt  
dat de complementariteit van capaciteiten  
en knowhow binnen de Raad van Bestuur 
gewaarborgd is.

Zodra een bestuurderspost vacant wordt, 
wordt een nieuwe bestuurder benoemd.

De Algemene Vergadering van de statutaire 
zaakvoerder De Pauw NV kan te allen tijde 
bestuurders ontslaan.

De bestuurders worden benoemd voor een 
termijn van 6 jaar. Daarna kan de benoeming 
onbeperkt hernieuwd worden, mits inacht-
neming van de leeftijdsgrens. Die is vastgelegd 
op 65 jaar. Het mandaat van een bestuurder 
loopt bijgevolg ten einde bij de afsluiting van 
de jaarvergadering in het jaar waarin hij of zij 
65 jaar wordt.  

Het is bestuurders toegestaan bijkomende 
bestuurdersmandaten op te nemen in al dan 
niet beursgenoteerde bedrijven. Zij moeten de 
voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan in 
kennis stellen.

De bestuurders dienen zich te houden aan 
de afspraken met betrekking tot discretie en 
onderling vertrouwen. Ook moeten zij alle  
wettelijke en gangbare principes op het  
gebied van belangenconflicten, bevoordeelde 
informatie en dergelijke stipt naleven. Wanneer 
moet beslist worden over een transactie met 
een mogelijk belangenconflict, worden de 
geldende bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen toegepast. Wat transacties 
van aandelen voor eigen rekening betreft, dient 
het interne reglement van WDP te worden 
nageleefd (zie ook ‘4.1. Gedragsregels inzake 
financiële transacties’ op blz. 32).

Remuneratie
De Algemene Vergadering kent de uitvoerende 
bestuurders een vast loon toe, in combinatie met 
een prestatie- of resultaatgebonden vergoeding. 

De Raad van Bestuur kan beslissen een extra 
vergoeding toe te kennen aan de voorzitter 
voor bijkomende prestaties, zoals een deeltijds 
uitvoerende taak. Ook kunnen vergoedingen 
worden toegekend aan bestuurders die met 
speciale functies of opdrachten belast worden. 
Deze worden aangerekend als algemene kosten. 

Het remuneratiecomité komt jaarlijks bijeen om 
te beraadslagen over het remuneratiepakket 
van de bestuurders. 

Bekendmaking van de lonen
De vergoeding voor de zaakvoerder in 2007 
bedraagt 600.000 EUR. Dit bedrag stemt 
overeen met de totale kost voor de Raad van 
Bestuur in 2007, zonder de bonusregeling voor 
het uitvoerend management. 

Evaluatie
Enerzijds gebeurt de evaluatie van de bestuur-
ders op permanente basis, met name door de 
collega’s onderling. Wanneer iemand vraag-
tekens heeft bij de bijdrage van een bepaalde 
collega-bestuurder, kan hij dit als agendapunt 
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naar voor brengen op de Raad van Bestuur, of 
het bespreken met de voorzitter. Die kan dan, 
naar eigen goeddunken, de nodige stappen 
ondernemen.

Daarnaast worden alle bestuurders jaarlijks indi-
vidueel geëvalueerd door de Raad van Bestuur. 
Indien nodig kunnen tussentijdse evaluaties 
worden ingelast. 

1.2.5. > Huidige leden van  
de Raad van Bestuur

De Raad telt de volgende zes leden: 
  Mark Duyck is bestuurder sinds 1999, 

voorzitter van de Raad van Bestuur 
sinds 2003 en uitvoerend voorzitter 
sinds 2006. Hij is economist en houder 
van een MBA. Na verschillende functies 
te hebben uitgeoefend bij onder andere 
Europese en Amerikaanse bedrijven, is 
hij thans onder meer strategisch advi-
seur bij verschillende ondernemingen 
(aanwezigheidsgraad: 100%). 

  De bvba MOST, vertegenwoordigd 
door Frank Meysman, is onafhankelijk 
bestuurder sinds 2006. Hij kan bogen 
op grote kennis en internationale  
ervaring inzake marketing, en kan  
daardoor de klantgerichtheid van 
WDP verder versterken. Hij bekleedde 
topfuncties bij internationale onder-
nemingen als Procter & Gamble,  
Douwe Egberts en Sara Lee  
(aanwezigheidsgraad: 100%).

  Alex Van Breedam is onafhankelijk 
bestuurder sinds 2003. Hij is doc-
tor in de Toegepaste Economische 
Wetenschappen en houder van meer-
dere master diploma’s. Na eerst erva-
ring te hebben opgedaan bij KPMG 
was hij sinds 2000 coördinator van de 
opstart van het Vlaams Instituut voor de 
Logistiek en zelfstandig expert Supply 
Chain Management, gespecialiseerd in 
de strategische begeleiding van logistieke 
bedrijven. Sinds 2003 is hij algemeen 
directeur van het Vlaams Instituut voor 
de Logistiek. Daarnaast is hij ook deel-
tijds docent en gastprofessor aan drie 

Vlaamse universiteiten (aanwezigheids-
graad: 100%).

  Dirk Van den Broeck is onafhankelijk 
bestuurder sinds 2003. Hij is partner 
van Petercam sinds 1988 en bestuurder 
sinds 1994. Hij zetelt voor Petercam in 
verschillende Raden van Bestuur van 
vastgoedvennootschappen die  
betrokken zijn bij de uitgifte van  
vastgoedcertificaten. Hij is ook onaf-
hankelijk bestuurder van verschillende 
Belgische ondernemingen.  
Dirk Van den Broeck behaalde diploma’s  
in de Rechten en de Economische 
Wetenschappen (aanwezigheidsgraad: 
100%).

  Tony De Pauw, gedelegeerd bestuur-
der sinds 1999, vertegenwoordigt de 
belangrijkste groep aandeelhouders, 
namelijk de familie Jos De Pauw  
(aanwezigheidsgraad: 100%).

  Joost Uwents, bestuurder sinds 2002, 
vormt samen met Tony De Pauw het 
managementteam van WDP.  
Hij is handelsingenieur en houder van 
een MBA (aanwezigheidsgraad: 100%).

Het mandaat van Joost Uwents vervalt op de 
Raad van Bestuur van 30 april 2008. De Raad 
zal de Algemene Vergadering voorstellen zijn 
mandaat te verlengen.

1.2.6. > Belangenconflicten

Belangenconflicten uit hoofde van een 
bestuursmandaat

De wettelijke regeling inzake belangen-
conflicten voor bestuurders is van 
toepassing op beslissingen die tot de 
bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
behoren, en die aan de volgende  
voorwaarden beantwoorden:

  het moet gaan om een vermogens-
rechtelijk belang, dus een belang met 
een financiële impact;

  het moet een strijdig belang betreffen. 
Het ‘strijdig belang’ heeft betrekking op 
de te nemen beslissing en de positie 
van de betrokken bestuurder, en niet 
noodzakelijk op de vennootschap.
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Als gevolg van deze regeling moeten bestuur-
ders een eventueel vermogensrechtelijk strijdig 
belang meedelen aan de Raad van Bestuur 
vooraleer een beslissing is genomen. 
Tijdens de behandeling van het betreffende 
agendapunt moeten zij de vergadering verlaten. 
Zij mogen niet deelnemen aan de beraadsla-
ging en de besluitvorming over dit agendapunt.

Functionele belangenconflicten
Een bestuurder die tegelijk bestuurder of 
zaakvoerder is van een klant of leverancier, 
of die er vast in dienst is, zal dit aan de Raad 
van Bestuur melden, voorafgaandelijk aan de 
beraadslaging over een agendapunt dat recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking heeft op 
deze klant of leverancier. 

Een bestuurder is hiertoe ook verplicht wanneer 
een naast familielid bestuurder of zaakvoerder 
is van de betrokken klant of leverancier, of er 
vast in dienst is.

Hetzelfde geldt wanneer een bestuur-
der of zijn familieleden rechtstreeks of 
onrechtstreeks meer dan 5% bezitten 
van de stemgerechtigde aandelen van 
een klant of leverancier. Er wordt echter 
een uitzondering gemaakt wanneer aan 
de volgende twee voorwaarden voldaan 
is: 

  de klant of leverancier is een beurs-
genoteerde onderneming;

  de participatie van de bestuurder of zijn 
familieleden werd genomen in het kader 
van middelen die in beheer gegeven 
zijn bij een vermogensbeheerder, die 
de middelen naar eigen inzicht beheert, 
zonder rekening te houden met de 
bestuurder of zijn familieleden.

Wanneer er sprake is van een mogelijk 
belangen conflict, zal de betrokken bestuurder 
de vergadering verlaten tijdens de behandeling 
van het betreffende agendapunt.  
Hij zal ook niet mogen deelnemen aan de 
beraadslaging en de besluitvorming over dit 
agendapunt.

1.3. > Gespecialiseerde comités opgericht 
door de Raad van Bestuur

Met het oog op de implementatie van de Code 
Lippens heeft de Raad van Bestuur van WDP 
al in het najaar van 2004 vier gespecialiseerde 
comités opgericht: een strategisch comité, een 
auditcomité, een benoemingscomité en een 
remuneratiecomité. Al deze comités zijn niet-
statutair, maar wel samengesteld conform de 
Corporate Governance Code.

Voor alle comités geldt dat ze naar keuze  
personen kunnen uitnodigen om de vergade-
ringen bij te wonen. Zij kunnen ook, op kosten 
van de vennootschap, extern professioneel 
advies inwinnen over onderwerpen die tot de 
specifieke bevoegdheden van het comité beho-
ren. Wel moet de voorzitter van de Raad van 
Bestuur hiervan op voorhand in kennis worden 
gesteld.

Na elke bijeenkomst van de comités ontvan-
gen alle leden van de Raad van Bestuur een 
schriftelijk verslag van de vergaderingen en de 
conclusies.

1.3.1. > Het strategisch comité

Het strategisch comité bespreekt onderwerpen 
die de strategie van de vennootschap kunnen 
beïnvloeden. 

Gelet op de beperkte kring van bestuurders en 
het belang van strategische denkoefeningen, 
wordt deze taak op permanente wijze vervuld 
door de voltallige Raad van Bestuur. 

1.3.2. > Het auditcomité
 

Het auditcomité heeft als doel de Raad van 
Bestuur bij te staan in zijn toezichthoudende 
functie, meer bepaald met betrekking tot de 
financiële informatie die publiek wordt gemaakt, 
de interne en de externe audit. 

Het comité is samengesteld uit de onafhan-
kelijke bestuurders en een interne auditor, die 
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toegang heeft tot alle gegevens met betrek-
king tot de vennootschap en haar werking. 
Voorafgaand aan elke vergadering van de Raad 
van Bestuur wordt een trimestrieel rapport 
opgesteld dat door de interne auditor aan het 
auditcomité wordt voorgelegd.

Het auditcomité wordt voorgezeten door een 
onafhankelijke bestuurder die gekozen is uit de 
Raad van Bestuur. Hij organiseert de werking 
ervan, en kan de leden van het management-
team, de voorzitter evenals de commissaris 
vragen om deel te nemen aan de vergaderingen 
in de hoedanigheid van experts.

Het comité komt viermaal per jaar samen,  
telkens vóór de start van de vergadering van 
de Raad van Bestuur. 

De interne auditor is op heden Peter 
Bruggeman, vennoot VGD.

1.3.3. > Het benoemingscomité

Het benoemingscomité werd opgericht om de 
Raad van Bestuur te adviseren over benoe-
mingen die worden voorgedragen aan de 
Algemene Vergadering. Het geeft tevens een 
advies over aanwervingen op sleutelposities, 
ook wanneer deze niet door de Algemene 
Vergadering dienen goedgekeurd te worden.

Gezien de beperkte omvang van de Raad van 
Bestuur is deze samengesteld uit de voltallige 
Raad van Bestuur en wordt het benoemings-
comité voorgezeten door de voorzitter van 
de Raad. De voorzitter mag het benoemings-
comité echter niet voorzitten wanneer het de 
keuze van zijn opvolger betreft.

Het benoemingscomité komt minimum een-
maal per jaar samen, vóór de laatste Raad van 
Bestuur van het jaar. Wanneer de omstandig-
heden dit vereisen, vergadert het ook in de 
tussentijd. 

1.3.4. > Het remuneratiecomité

Het remuneratiecomité is belast met voor stellen 
over de bezoldiging van de bestuurders, en 
over het loonbeleid dat de onderneming voor 
haar uitvoerend management voert. 
 
Het comité is samengesteld uit alle onafhanke-
lijke bestuurders, evenals de voorzitter van de 
Raad van Bestuur. 

Gezien het beperkt aantal bestuurders en  
leden van het managementteam, komt het  
remuneratiecomité minimum eenmaal per jaar 
samen, vóór de laatste Raad van Bestuur 
van het jaar. Daarnaast wordt de vergadering 
samengeroepen indien nodig.

2. > Het uitvoerend management

De vastgoedbevak WDP is een zogenaamd 
‘self managed fund’. Dit betekent dat het 
management van het vastgoedpatrimonium 
niet aan derden wordt uitbesteed, maar dat 
het binnen de vennootschap zelf gebeurt, in 
overleg met de zaakvoerder. Het management 
houdt zich dan ook met geen enkele andere 
vastgoedactiviteit bezig. Het staat volledig en 
uitsluitend ten dienste van de stakeholders van 
WDP.  

2.1. > Taak van het uitvoerend management 

Het uitvoerend management van WDP, 
onder de verantwoordelijkheid van de 
gedelegeerd bestuurder van de zaak-
voerder, staat in voor:

  het voorbereiden, voorstellen en  
uitvoeren van de strategische doelstel-
lingen en het algemeen beleidsplan van 
de groep, zoals dat werd goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur;

  de definitie van de normen volgens 
welke deze strategie moet worden  
uitgevoerd;

  de uitvoering van de beslissingen van 
de Raad, met opvolging van de  
prestaties en resultaten;

  de rapportering aan de Raad.
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2.2. > Huidige samenstelling en taakverdeling

Binnen het uitvoerend management zijn de 
taken als volgt verdeeld:

Tony De Pauw is gedelegeerd bestuurder. 
Hij is onder meer verantwoordelijk voor:

  het algemeen management;
  de aankoop en verkoop van vastgoed in 

binnen- en buitenland;
  het beheer van de vastgoedportefeuille;
  het commercieel beleid.

Joost Uwents is bestuurder-directeur. 
Zijn taak omvat:

  het financieel beleid;
  marketing en externe communicatie;
  de interne rapportering;
  de investor relations.

Het managementteam kan voorts rekenen op 
de ondersteuning en de professionele ervaring 
van de voorzitter van de Raad van Bestuur.  
Die treedt deeltijds (twee dagen per week) op 
als uitvoerend voorzitter. 

2.3. > Werking van het uitvoerend  
management

Het uitvoerend management werkt nauw 
samen in permanent overleg. Belangrijke 
beslissingen inzake dagelijks bestuur worden 
unaniem genomen in overeenstemming met  
de afspraken met de Raad van Bestuur.  
Wanneer het uitvoerend management niet  
tot een akkoord komt, wordt de beslissing  
overgelaten aan de Raad van Bestuur.

De externe vertegenwoordiging van de  
vennootschap gebeurt volgens de procedures 
die binnen het uitvoerend management, in  
overleg met de Raad van Bestuur, zijn opgesteld. 
 
Binnen de nieuwe structuur van het manage-
mentteam is een wekelijkse management-
vergadering gepland, waaraan zowel de leden 
van het managementteam als de voorzitter van 
de Raad van Bestuur in zijn rol als uitvoerend 
voorzitter zullen deelnemen. De Raad van 
Bestuur heeft inzage in de agenda en in het 

verslag van deze vergaderingen. 
Voorafgaand aan elke vergadering zal een 
agenda worden opgemaakt, die ter voor-
bereiding tijdig aan alle leden van het manage-
mentteam en de uitvoerend voorzitter wordt 
bezorgd. Op deze agenda staan onder meer 
de operationele beslissingen met betrekking 
tot de dagelijkse werking, de stand van zaken 
van de lopende projecten, en de evaluatie van 
nieuwe projecten die bestudeerd worden. 

Wat de dagelijkse werking van de vennoot-
schap betreft, zullen beslissingen bij meerder-
heid van stemmen genomen worden.  
Voor beslissingen met betrekking tot nieuwe 
projecten of aankopen is unanimiteit vereist. 
Indien dit niet mogelijk is, wordt de beslissing 
overgelaten aan de Raad van Bestuur.

2.4. > Verantwoording tegenover  
de Raad van Bestuur

Driemaandelijks voorziet het uitvoerend 
management de Raad van Bestuur van alle 
relevante bedrijfs- en financiële informatie. 
Hierbij worden de volgende gegevens verstrekt: 
kerncijfers, een analytische voorstelling van de 
resultaten versus het budget, een overzicht  
van de evolutie van de vastgoedportefeuille,  
de geconsolideerde jaarrekening en specifica-
ties bij de geconsolideerde jaarrekening.

Leden van het uitvoerend management die 
tegelijk uitvoerend bestuurder zijn, leggen 
bovendien verantwoording af tegenover hun 
collega’s binnen de Raad van Bestuur.

2.5. > Benoeming, remuneratie en evaluatie

2.5.1. > Benoeming

De CEO wordt geselecteerd en voorgedragen 
door de Raad van Bestuur.

De CEO en de voorzitter leggen samen de 
selectie en benoeming van het uitvoerend 
management ter goedkeuring voor aan het 
benoemingscomité. 
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2.5.2. > Remuneratie

Het loonbeleid van WDP met betrekking tot  
het uitvoerend management is een aan-
gelegenheid van het remuneratiecomité, dat  
hierover voorstellen formuleert naar de Raad 
van Bestuur toe. De remuneratie van de CEO 
en de uitvoerende managers wordt jaarlijks 
geëvalueerd.

Het comité heeft onder leiding van de 
voorzitter van de Raad van Bestuur een 
aangepast remuneratiebeleid uitgewerkt, 
dat bestaat uit vier onderdelen:

  een vaste vergoeding;
  een variabele vergoeding in functie van 

de bedrijfsresultaten van het voorbije 
jaar;

  een bijdrage voor verzekering en  
pensioen;

  een langetermijnincentive.

2.5.3. > Bekendmaking van de lonen

De totale kost voor de onafhankelijke bestuur-
ders en de uitvoerend voorzitter bedraagt 
214.500 EUR (100% vast).
De totale kost voor het uitvoerend management 
bedraagt 481.000 EUR (29% variabele vergoe-
ding plus langetermijnincentive). 

2.5.4. > Evaluatie

Het uitvoerend management wordt geëvalueerd 
door de Raad van Bestuur, op basis van pres-
taties en doelstellingen. 

Binnen de nieuwe structuur zal de evaluatie van 
de CEO gebeuren door de Raad van Bestuur. 
De andere uitvoerende managers zullen worden 
geëvalueerd door de CEO en het remuneratie-
comité. De doelstellingen waarop de evaluatie 
gebaseerd is, worden bepaald door de CEO en 
de uitvoerende managers, in overleg met het 
remuneratiecomité.

2.6. > Belangenconflicten

De verrichtingen tussen de vennootschap of 
een daarmee verbonden vennootschap  
enerzijds, en een lid van het uitvoerend 
management anderzijds, gebeuren steeds aan 
marktconforme voorwaarden. Dit geldt ook 
voor verrichtingen met een naast familielid van 
een lid van het uitvoerend management.

Elk lid van het uitvoerend management 
moet het ontstaan van belangenconflicten 
zoveel mogelijk vermijden. Wanneer toch een 
belangen conflict ontstaat met betrekking tot 
een materie die tot de bevoegdheid van het  
uitvoerend management behoort, en waar-
over het een beslissing moet nemen, zal de 
betrokkene zijn collega’s hiervan op de hoogte 
brengen. Zij beslissen dan of het betrokken lid 
al dan niet kan meestemmen over de materie 
waarop het belangenconflict betrekking heeft, 
en of hij al dan niet de bespreking van deze 
materie kan bijwonen.

Er is sprake van een ‘belangenconflict 
in hoofde van een lid van het uitvoerend 
management’ wanneer:

  het lid of een van zijn of haar naaste 
familieleden een belang van vermogens-
rechtelijke aard heeft dat strijdig is met 
een beslissing of een verrichting van de 
vennootschap;

  een vennootschap die niet tot de groep 
hoort, en waarin het lid of een van 
zijn of haar naaste familieleden een 
bestuurs- of managementfunctie vervult, 
een belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met een  
beslissing of een verrichting van de  
vennootschap.

3. > Structuren in het buitenland

Om het beheer van het vastgoedpatrimonium 
in het buitenland optimaal te kunnen
verzorgen, heeft WDP Comm. VA dochter-
maatschappijen in verschillende Europese 
landen:
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Frankrijk
  Etablissement stable WDP, Rue 

Cantrelle 28, 36000 Châteauroux.
  WDP France SARL, Rue Cantrelle 28, 

36000 Châteauroux.

 Nederland
  WDP Nederland bv, Postbus 78, 

Gebouw C, 2740 AB Waddinxveen.
  Royvelden Holding BV, Handelsweg 20, 

2988 DB Ridderkerk, met daaronder de 
verbonden vennootschappen: 
- Royvelden Beheer BV, Handelsweg 20, 

2988 DB Ridderkerk;
- Royvelden Vastgoed BV, Handelsweg 

20, 2988 DB Ridderkerk (*).
 
 Roemenië 

  WDP Development RO, Baia de Arama 
nr. 1, sector 2, Bucharest, een 51-49 
joint venture met ondernemer en 
Roemeniëspecialist Jeroen Biermans.

 Tsjechië 
  WDP CZ s.r.o., Belehradska 18,  

140 00 Praag.

De vennootschappen binnen de groep 
hebben een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken.

  De vennootschapsstructuur is  
telkens de lokale equivalent van een 
Besloten Vennootschap met Beperkte 
Aansprakelijkheid (BVBA).

  WDP participeert voor 100% in alle  
buitenlandse vennootschappen behalve 
in de joint venture WDP Development 
RO (51%), met uitzondering van één 
aandeel dat in handen is van De Pauw 
NV. Dit gebeurt omwille van het verbod 
van eenhoofdigheid. 

  De resultaten van de dochteronder-
nemingen zijn onderworpen aan de 
lokale vennootschapsbelasting, met 
uitzondering van WDP France dat het 
SIIC-statuut heeft met de bijhorende 
vrijstelling van vennootschapsbelasting 
en meerwaardebelasting. De netto-

winsten kunnen worden uitgekeerd aan 
WDP, waarbij vrijstelling van bronheffing 
kan worden ingeroepen op grond van 
de moeder-dochter richtlijn. De resulta-
ten van de buitenlandse filialen worden 
mee opgenomen in de consolidatie, na 
eliminatie van de afschrijvingen op de 
onroerende goederen en onder  
verrekening van een belastinglatentie  
op de fiscale meerwaarden.

  Het beheer van de vennootschappen 
wordt waargenomen door het Belgisch 
management. De boekhouding en 
administratie gebeuren door lokale 
accountantskantoren:

 - voor Frankrijk: Barachet, Simonet, 
Roquet in Châteauroux;

 - voor Nederland: Administratiekantoor 
Witteveen in Zaltbommel;

 - voor Roemenië: WDP Development RO;
 - voor Tsjechië: VGD, Podzimek & Suma 

in Praag.

  De financieringsstrategie: in principe 
worden de buitenlandse investeringen 
van WDP zoveel mogelijk gefinancierd 
met vreemd vermogen, aangezien deze 
vennootschappen onderworpen zijn aan 
de lokale vennootschapsbelasting – in  
tegenstelling tot WDP Comm. VA in 
België, die een bevak is, en WDP 
France dat een SIIC-statuut heeft.  
Dit gebeurt door een combinatie van 
bankleningen en marktconforme  
(in)directe achtergestelde groepsleningen 
tussen WDP Comm. VA en de verschil-
lende dochterondernemingen. Hierbij 
dient vooral rekening gehouden te 
worden met twee belangrijke belasting-
principes die van land tot land verschillen:

 - de regels met betrekking tot de  
‘thin capitalisation’-verplichting van  
vennootschappen;

 - het af te houden ‘withholding tax’- 
percentage op intresten van uitstaande 
groepsleningen die worden uitbetaald 
naar het land van herkomst. 
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4. > Overige bepalingen met betrekking tot 
corporate governance, zoals gepubliceerd      
in het Corporate Governance Charter

4.1. > Gedragsregels inzake financiële  
transacties

4.1.1. > Compliance officer

De ‘compliance officer’ is belast met het 
toezicht op de naleving van de regels inzake 
marktmisbruik die in het Charter vermeld staan. 
Hij dient over voldoende jaren ervaring binnen 
de vennootschap te beschikken. Bij WDP is 
bestuurder-directeur Joost Uwents aangesteld 
als compliance officer. 

4.1.2. > Richtlijnen met betrekking tot trans-
acties in aandelen van de vennootschap

De volgende richtlijnen gelden voor alle leden 
van de Raad van Bestuur, de leden van het uit-
voerend management, alle personeelsleden van 
WDP die uit hoofde van hun functie beschikken 
over koersgevoelige informatie over het bedrijf, 
de medewerkers van de onafhankelijke vast-
goedschatters en van de interne auditor.  
Voor de commissaris gelden de wettelijke 
bepalingen en de deontologische regels van 
het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR).

Deze richtlijnen gelden ook voor transacties in 
het kader van programma’s voor inkoop van 
eigen aandelen.

Onder ‘koersgevoelige informatie’ wordt alle 
informatie begrepen die, wanneer ze wordt 
bekendgemaakt, een invloed kan hebben op 
de prijs van het aandeel of de afgeleide 
financiële instrumenten. 

Meldingsplicht 
De hierboven opgesomde personen moeten 
binnen de 8 dagen na de aankoop of verkoop 
van aandelen WDP deze transacties melden 
aan de compliance officer. Zij moeten daarbij 
de hoeveelheden, de prijzen en de datum van 

de opdracht en van de transactie meedelen. 
Wel geldt hierbij de beperkende voorwaarde 
dat zij met de transactie een aandelenpakket 
verwerven dat als ‘significant’ mag worden 
beschouwd, met name groter dan 1% van de 
totale aandelen van de vennootschap. Diverse 
transacties binnen een termijn van 3 maanden 
worden als cumulatief beschouwd. 

Zodra zij de grens van 1% hebben over-
schreden, dienen zij binnen de 8 dagen na  
de aankoop of verkoop van aandelen WDP 
elke transactie te melden die betrekking heeft 
op 0,5% of meer van het totale aandelenpakket 
WDP.

Binnen dezelfde termijn van 8 dagen wordt de 
compliance officer ook op de hoogte gebracht 
van alle toekenningen van opties aan – en elke 
uitoefening van opties door – de leden van de 
Raad van Bestuur, de leden van het uitvoerend 
management en de andere personeelsleden. 

Alle personen voor wie de meldingsplicht geldt, 
bezorgen jaarlijks een update van de stand van 
zaken aan de compliance officer.

Wanneer iemand een transactie overweegt 
op basis van potentieel koersgevoelige, niet- 
publieke informatie dient hij eerst contact op 
te nemen met de compliance officer. Die zal 
dan oordelen of de transactie mag uitgevoerd 
worden.

Bekendmaking van koersgevoelige  
informatie
De Raad van Bestuur verbindt zich ertoe koers-
gevoelige informatie zo snel en zo duidelijk 
mogelijk bekend te maken. Alle leden van de 
Raad van Bestuur, het uitvoerend management 
of het personeel die potentieel koersgevoelige  
informatie verkrijgen over WDP dienen de 
compliance officer hiervan op de hoogte te 
brengen.

Bestuurders verbinden zich ertoe het vertrou-
welijk karakter van de koersgevoelige informatie 
te bewaren, en die onder geen enkele vorm te 
verspreiden of er kennis van te laten nemen, 
tenzij na voorafgaandelijke toestemming van de 
voorzitter van de Raad van Bestuur.
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Verbod op misbruik van voorkennis
In dit verband werkt WDP overeenkomstig arti-
kel 25, §1, 1° van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector 
en de financiële diensten.

Verbod op marktmanipulatie
WDP volgt de bepalingen van artikel 25, §1, 2° 
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de  
financiële diensten.

Sperperiodes
Vanaf de tweede werkdag voorafgaand aan het 
einde van elk kwartaal, tot en met de dag van 
de bekendmaking van de resultaten over elk 
kwartaal (de zogenaamde ‘vaste sperperiode’), 
is het verboden aandelen of andere financiële 
instrumenten van de vennootschap te kopen of 
te verkopen. Ook het gedeeltelijk verkopen van 
aandelen voor de financiering van de uitoefen-
prijs of eventuele belastingen op de meerwaarde 
is tijdens deze periodes verboden.

De compliance officer kan in uitzonderlijke 
gevallen afwijkingen van dit principe toestaan. 
Hij kan ook occasionele sperperiodes  
afkondigen, op basis van belangrijke koers-
gevoelige informatie die bekend is bij de Raad 
van Bestuur en het uitvoerend management. 
Het moet hier gaan om informatie die publiek 
bekend dient gemaakt te worden.

Een dergelijke occasionele sperperiode vangt 
aan op het tijdstip waarop die informatie 
bekend wordt bij de Raad van Bestuur en het 
uitvoerend management. Zij duurt tot en met 
het tijdstip van de publieke bekendmaking. 

De vaste en de occasionele sperperiodes gel-
den voor de Raad van Bestuur, het uitvoerend 
management en alle personeelsleden van WDP. 
De compliance officer zal bovendien telkens 
een lijst opstellen van alle bijkomende personen 
die voorkennis hebben gehad van de resultaten 
en/of de koersgevoelige occasionele informatie. 

Te allen tijde verboden transacties
Speculatieve transacties op korte termijn zijn 
altijd verboden. Dit houdt in dat transacties in 
opties met een korte looptijd, ‘short selling’ en 

het indekken van opties toegekend in het kader 
van optieplannen, niet toegelaten zijn.

Te allen tijde toegelaten transacties,  
ook tijdens de sperperiodes

  Aan- en verkopen zijn ook tijdens de 
sperperiodes mogelijk, op voorwaarde 
dat de opdrachten buiten deze periodes  
werden doorgegeven. Aankoop- of 
verkoopopdrachten met limieten mogen 
tijdens sperperiodes niet gewijzigd  
worden.

  Het uitoefenen van opties toegekend in 
het kader van een aandelenoptieplan. 
Het verkopen van de aandelen  
verworven uit deze uitoefening blijft  
echter verboden.

  Het verwerven van aandelen in het 
kader van een dividenduitkering. 

  Transacties in het kader van discretio-
nair beheer van kapitalen uitbesteed aan 
derden.

4.2. > Relaties met aandeelhouders en de 
Algemene Vergadering

De vennootschap zal alle aandeelhouders van 
WDP op gelijke voet behandelen. Zij hebben 
toegang tot het investeerdersgedeelte van 
de website, met daarin alle nuttige informatie 
die hen in staat stelt met kennis van zaken te 
handelen. Hier kunnen zij ook de nodige docu-
menten downloaden om te kunnen stemmen 
op de Algemene Vergadering. Dit deel van de 
website bevat ook de meest recente versie van 
de gecoördineerde statuten en het Corporate 
Governance Charter.

Elke aandeelhouder dient aan de vennootschap  
en aan de Commissie voor het Bank-, Financie-  
en Assurantiewezen, kennis te geven van het 
aantal effecten dat hij bezit, wanneer de  
stemrechten verbonden aan die effecten 3%  
of meer bereiken.

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in 
geval van bijkomende verwerving van effecten, 
wanneer als gevolg hiervan het aantal stem-
rechten verbonden aan de verworven effecten, 
5% of een veelvoud van 5% bereiken van 
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het totaal aantal stemrechten op het ogenblik 
waarop zich de omstandigheden voordoen op 
grond waarvan deze kennisgeving verplicht is.
Deze kennisgeving is eveneens verplicht bij 
overdracht van effecten wanneer als gevolg 
hiervan de stemrechten zakken onder een van 
voormelde drempels.

Deze kennisgevingen worden uiterlijk de 
tweede werkdag, te rekenen vanaf het ogenblik 
waarop zich de omstandigheden voordoen op 
grond waarvan zulke kennisgeving verplicht 
is, aan de vennootschap en de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
gericht.

Voor effecten die werden verworven door  
erfopvolging, is kennisgeving slechts verplicht 
dertig dagen na aanvaarding van de nalaten-
schap, desgevallend onder voorrecht van  
boedelbeschrijving. 

Er zijn geen speciale controlerechten  
toegekend aan bepaalde categorieën van  
aandeelhouders. WDP heeft vandaag slechts 
één referentieaandeelhouder, die één vertegen-
woordiger heeft in de Raad van Bestuur.
 
De voorzitter zit de Algemene Vergadering voor. 
Hij voorziet voldoende tijd om alle vragen van 
de aandeelhouders in verband met het jaar-
verslag of agendapunten te beantwoorden.  
De uitslagen van de stemronden worden zo 
snel mogelijk na de Algemene Vergadering op 
de website gepubliceerd.

Aandeelhouders die bepaalde punten op de 
agenda van een Algemene Vergadering wensen 
te brengen, moeten die ten minste 2 maanden 
op voorhand voorstellen aan de Raad van 
Bestuur. Daarbij dient rekening gehouden te 
worden met het belang van de vennootschap, 
de wettelijke oproepingstermijnen voor de 
Algemene Vergadering, en met een redelijke tijd 
voor de Raad van Bestuur om de voorstellen in 
overweging te nemen.
Aandeelhouders die meer dan een vijfde van 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordi-
gen, kunnen de bijeenroeping vragen van een 
buitengewone Algemene Vergadering. 

4.3. > Misbruik van vennootschapsgoederen 
en omkoping

Het is de bestuurders, het uitvoerend  
management en het personeel van WDP  
verboden om van de goederen of de krediet-
waardigheid van WDP gebruik te maken voor 
persoonlijke doeleinden. Zij kunnen dit enkel 
doen wanneer zij hiertoe op rechtsgeldige  
wijze gemachtigd zijn.

Zij verbinden zich er bovendien toe geen enkel 
voordeel in de vorm van geschenken of  
vermaak te aanvaarden uit de handen van  
klanten of leveranciers, tenzij wanneer dit  
verenigbaar is met de normale en aanvaarde 
handelsethiek. 

In geval van overtreding wordt de Strafwet  
toegepast.

Bestuurders, uitvoerende managers of  
personeelsleden die twijfelen of een handeling 
onder de term ‘misbruik van vennootschaps-
goederen’ of ‘omkoping’ valt, dienen vooraf 
aan de voorzitter van de Raad van Bestuur 
toelating te vragen. Uiteraard zal een dergelijke 
toelating hen niet kunnen vrijwaren van een 
eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid.

5. > Statutaire bepalingen met betrekking  
tot de zaakvoerder en met betrekking tot 
een statutenwijziging 

5.1. > De statutaire zaakvoerder

De zaakvoerder wordt benoemd door een  
buitengewone Algemene Vergadering met 
inachtneming van de vereisten voor statuten-
wijziging. De statutaire zaakvoerder kan te allen 
tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de 
zaakvoerder kan slechts worden herroepen  
bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe 
ingesteld door de Algemene Vergadering op 
grond van wettige redenen.  
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Het is de zaakvoerder toegestaan om voor  
een duur van 3 jaar vanaf 7 januari 2008 voor  
rekening van de vennootschap de eigen  
aandelen van de vennootschap te verwerven, 
in onderpand te nemen en te verkopen zonder  
voorafgaande beslissing van de Algemene  
Vergadering, wanneer deze verwerving of  
vervreemding nodig is om de vennootschap te 
vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel.
 
Daarenboven mag de zaakvoerder voor een 
periode van 18 maanden na 7 januari 2008 
voor rekening van de vennootschap de eigen 
aandelen van de vennootschap verwerven, in 
onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de 
beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag 
zijn dan 20 EUR per aandeel, en die niet hoger 
mag zijn dan 70 EUR per aandeel, zonder dat 
de vennootschap meer mag bezitten dan 10% 
van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

5.2. > Statutenwijziging

De buitengewone Algemene Vergadering kan 
over een statutenwijziging alleen dan op  
rechtsgeldige wijze besluiten, wanneer zij  
die aan de vergadering deelnemen ten minste 
de helft van het maatschappelijk kapitaal  
vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van 
de zaakvoerder. Is het genoemde quorum  
niet bereikt of is de zaakvoerder niet aanwezig, 
dan is een nieuwe bijeenroeping nodig.  
De tweede vergadering beraadslaagt en besluit  
op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of 
vertegenwoordigde deel van het kapitaal en 
ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder.

Een wijziging van de statuten is alleen dan  
aangenomen, indien zij voorafgaandelijk  
goedgekeurd werd door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en 
wanneer zij driekwart van de stemmen  
verbonden aan de aanwezige of vertegen-
woordigde aandelen heeft verkregen, en met 
instemming van de aanwezige of vertegen-
woordigde zaakvoerder.

6. > De commissaris

Op 25 april 2007 werd Deloitte Bedrijfsrevisoren, 
BV onder de vorm van een CVBA, vertegen-
woordigd door de heer Rik Neckebroeck, met 
kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, aan-
gesteld als commissaris van WDP Comm. VA.  
Het mandaat van de commissaris bestaat 
uit de controle van de geconsolideerde jaar-
rekening van de groep Warehouses De Pauw 
en van de enkelvoudige jaarrekening van 
Warehouses De Pauw Comm. VA.  
Het mandaat van de commissaris zal een  
einde nemen na de jaarvergadering in 2010. 
 
Tevens werd Deloitte Bedrijfsrevisoren,  
vertegenwoordigd door de heer Rik 
Neckebroeck, aangesteld als commissaris in 
de Belgische dochtervennootschappen van 
Warehouses De Pauw Comm. VA, met name 
Willebroekse Beleggingsmaatschappij NV,  
De Polken NV en Royvelden NV. Voornoemde 
drie vennootschappen werden in het laatste 
kwartaal van 2007 gefuseerd met Warehouses 
De Pauw Comm. VA.
 
In Frankrijk werd Deloitte & Associés,  
vertegenwoordigd door de heer  
Jean-Yves Morisset, met kantoor te 67,  
rue de Luxembourg, 59777 Euralille, aan-
gesteld als commissaris van de dochter-
vennootschap WDP France SARL.

De erelonen voor het mandaat van de  
commissaris van WDP Comm. VA en dochter-
ondernemingen met betrekking tot het boekjaar 
2007 bedragen 62.000 EUR (excl. BTW).
De erelonen met betrekking tot andere  
controleopdrachten in het boekjaar 2007 
bedragen 2.000 EUR (excl. BTW) en hebben 
betrekking op het verslag van de commissaris 
inzake het uitkeren van een interim-dividend.
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7. > Overige bepalingen met betrekking 
tot art. 34 van het Koninklijk Besluit van 
14/11/2007 inzake de verplichtingen van 
emittenten van financiële instrumenten die 
zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
Belgische gereglementeerde markt

 Hiervoor verwijzen we naar volgende 
rubrieken in het jaarverslag: 

  p. 33, Relaties met aandeelhouders en 
de Algemene Vergadering;

  p. 34, Statutaire bepalingen met  
betrekking tot de zaakvoerder en met 
betrekking tot een statutenwijziging;

  p. 75, Gegevens per aandeel.

Daarnaast heeft de familiale groep  
Jos De Pauw in het kader van artikel 74, § 6 
van de Wet van 1 april 2007 op de Openbare 
Overnamebiedingen, schriftelijk bevestigd  
dat tussen hen een mondeling akkoord bestaat 
om op de Algemene Vergaderingen in onder-
ling overleg te handelen, zodat ze als één 
geheel hun stem uitoefenen op deze Algemene 
Vergaderingen. In deze verklaring bevestigen 
zij eveneens de modaliteiten van dit onderling 
overleg.
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Project testimonial: Univeg

Klant: Univeg 
Locatie: 6 sites in België, 2 in Nederland
Oppervlakte: 120.000 m2

Activiteiten: groente- en fruitactiviteiten
WDP-meerwaarde: bijzonder snelle en vlotte realisatie  
van sale and rent back
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”  In februari 2007 rees het idee 
van sale and rent back, in april 
zaten we voor het eerst samen met 
WDP. Een drietal vergaderingen 
later was de deal rond. ” 
“Univeg werd 25 jaar geleden opgericht als 
champignonbedrijf en is sindsdien razendsnel 
uitgegroeid tot een internationale holding in  
versproducten met vertakkingen in onder  
andere Polen, Portugal, Zuid-Afrika, Amerika  
en Rusland. Omdat de groep verder wilde 
investeren in organische groei, maar haar  
logistieke platforms enorm cash-absorberend 
zijn, begon het idee te rijzen om het beheer 
over 8 sites in België en Nederland over te  
dragen aan een gespecialiseerde partner. 
WDP was voor Univeg de ideale vastgoed-
partner vanwege zijn toekomstgerichtheid,  
regionale spreiding en internationale visie.  
Net als Univeg is WDP een forse groep met 
een lichte overheadstructuur. Doordat we met 
een minimum aantal mensen rond de tafel 
konden zitten, bereikten we al een principieel 
akkoord over een “sale and rent back”-operatie  
na een drietal vergaderingen. Uiteindelijk  
hebben we verlengbare huurcontracten  
afgesloten voor een termijn van 20 jaar.  
Op 4 sites staan bovendien al nieuwbouw-
projecten gepland. Dankzij de flexibiliteit van 
WDP hebben we onze vastgoedstructuur op 
amper vier maanden tijd verbeterd!”

Johan Vanovenberghe
Chief Financial Officer



Activiteitenverslag

1. > Inleiding

WDP heeft in 2007 de groei van zijn portefeuille 
overtuigend voortgezet. Op het einde van het 
jaar bedroeg de waarde van het vastgoed  
614 miljoen EUR, en stonden in totaal voor 
285 miljoen EUR projecten op het programma. 
Hiermee heeft WDP ruimschoots – en eerder 
dan gepland – de doelstellingen van het strate-
gisch groeiplan 2006-2009 gehaald. Dat mikte 
op een portefeuillewaarde van 700 miljoen EUR 
tegen eind 2009. 

De globale bezettingsgraad van de portefeuille 
steeg van 96,6% eind december 2006 naar 
98,5% op 31 december 2007.

2. > Projecten die in 2007 werden afgewerkt

De projecten die in 2007 werden opgeleverd –  
onder meer alle projecten die eind 2006 in  
uitvoering en voor 100% voorverhuurd waren –  
hebben een gezamenlijke investeringswaarde 
van 20 miljoen EUR.  

België

Anderlecht - Frans Van Kalkenlaan 9:  
de skatehall werd omgevormd naar 2.731 m² 
magazijnen en 1.581 m² kantoren voor AEG.
Boortmeerbeek - Leuvensesteenweg 238: 
een bestaande site van 11.700 m² werd voor 
huurder Altrad aan de straatzijde omgevormd 
tot een commercieel pand van 1.800 m² met 
parkeerruimte, en achteraan tot 2.500 m² 
opslagplaatsen.
Moeskroen (Estaimpuis) - Rue du Pont Blue 21: 
een nieuwbouw van 1.800 m² die voor 15 jaar 
vast verhuurd is aan het Nederlandse metaal-
bedrijf MCB. MCB heeft hier zijn nieuwe divisie 
‘metaalservice’ gevestigd. 
Nijvel - Rue du Bosquet: een nieuwbouw van 
11.000 m² opslagruimten en kantoren voor 
diverse huurders.
Rumst (Terhagen) - Polder 3: de bouw van een 
nieuwe, polyvalente ruimte van 2.800 m² op de 
site van de voormalige steenbakkerij Landuyt, 
verhuurd aan ACB.

Sint-Katelijne-Waver - Drevendaal 1: de bouw 
van een nieuw hoofdkwartier voor de Univeg-
groep.
Zele - Lindestraat 7: een nieuwbouwmagazijn 
van 2.635 m² dat verhuurd is aan de groep 
Erard.  

Frankrijk

Lille (Templemars) - Route d’Ennetières 40:  
de uitbreiding van de bestaande 10.000 m²  
magazijnen met 5.146 m² in afspraak met  
huurder Philips Lighting (PLI).

Tsjechië

Mlada Boleslav - Neprevazka: de bouw van 
een nieuw pand van 13.000 m² dat voor zes 
jaar vast verhuurd wordt aan de logistieke 
groep DHL/Exel. 

3. > Projecten die in 2007 werden opgestart

WDP heeft in 2007 projecten opgestart met een 
totale investeringswaarde van 285 miljoen EUR.

3.1. > Projecten op gronden die op 1 januari 
2007 reeds in portefeuille waren

De volgende projecten hebben een totale  
waarde van 45 miljoen EUR. 

België

Grimbergen - Industrieweg 16: de nieuwbouw 
van een magazijn van 15.000 m² dat volledig 
voorverhuurd is aan Caterpillar. De oplevering is 
gepland voor midden 2008. Caterpillar zal hier 
extra capaciteit vestigen voor zijn aanpalend 
Europees distributiecentrum.
Willebroek - Koningin Astridlaan 14:  
de constructie van 24.000 m² opslagruimten.  
Ze zijn volledig voorverhuurd aan Distrilog,  
dat er zijn distributiecentra zal centraliseren.  
De oplevering is gepland in de loop van  
september 2008.
Genk - Brikkenovenstraat: op een terrein van 
60.000 m² in het logistiek park ‘Hermes’, op de 
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oude mijnsite van Winterslag, zullen 35.000 m² 
opslagruimten gebouwd worden in twee fasen. 
De werken van fase I zullen eind 2007 van  
start gaan. 
Courcelles - Rue de Liège: de bouw van 
30.000 m² magazijnen in twee fasen. De eerste 
fase wordt in de loop van 2008 aangevat.
Zele - Lindestraat 7: de bouw van de laatste 
5.000 m² opslagruimten op de resterende 
grondreserve op de bestaande site, eveneens 
afgewerkt eind 2008.

Tsjechië

Mlada Boleslav - Neprevazka: een pand van 
10.000 m². De bouw zal in het najaar van 2008 
gestart worden. 

3.2. > Projecten op gronden die in 2007 
werden aangekocht

Deze projecten hebben een totale waarde van 
145 miljoen EUR en zijn verspreid over vier  
landen. Voor meer gegevens over de aange-
kochte terreinen verwijzen we naar punt 4. 
‘Nieuwe aankopen’, op blz. 43.

België

Twee Belgische projecten zijn samen goed voor 
een investering van 55 miljoen EUR.

Sint-Niklaas - Europark Zuid II: een project met 
een potentiële oppervlakte van 75.000 m² op 
een nieuw aangekocht terrein van 15 ha op 
een topligging langs de E17 autosnelweg.  
Er worden al concrete gesprekken gevoerd  
met verschillende potentiële huurders. 
Nijvel - Chaussée de Namur: een semi-indus-
trieel gebouw van 10.000 m² uit een faling, dat 
zal gerenoveerd worden tegen de tweede helft 
van 2008. Met deze aankoop vergrootte WDP 
zijn totale gebouwenportefeuille in deze logis-
tiek belangrijke regio tot 46.000 m². 

Frankrijk

In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
met Van Maercke Immo France kocht WDP 

twee nieuwe projecten ten zuiden van Lille.  
De totale waarde van beide projecten bedraagt 
35 miljoen EUR.

Lille (Seclin): een nieuwbouwproject van  
12.000 m² dat zal opgeleverd worden in het 
najaar van 2008.
Lille (Libercourt): een nieuwbouwproject van 
60.000 m² dat volgens plan zal afgewerkt zijn, 
gefaseerd in de loop van 2009. 

Nederland

WDP verwierf twee aanpalende sites in 
Venlo. Dit is de Nederlandse logistieke top-
locatie bij uitstek, vlak bij het drielandenpunt 
België-Nederland-Duitsland. Het totale project 
bedraagt 28 miljoen EUR.

Venlo - Edisonstraat 9 (fase I): een site van 
50.000 m² die in november werd aangekocht. 
Op het terrein stond een oude Philipsfabriek, 
die vrijkwam toen eigenaar Belden zijn  
activiteiten herschikte en zijn EMEA-
hoofdkwartier onderbracht op een ander 
gedeelte van de site. WDP werkt momenteel 
aan de afbraak en de sanering van de site. 
Daar zal een nieuw logistiek centrum van 
32.000 m² gebouwd worden.
Venlo - Edisonstraat (fase II): begin 2008 werd 
de aankoop gefinaliseerd van de aanpalende 
site in Venlo, met een oppervlakte van  
70.000 m² en daarop de gebouwen van het 
ICT-bedrijf Belden. Het gaat hier om een ‘sale 
and rent back’-transactie. 

Roemenië

Boekarest - Aricestii Rahtivani: najaar 2008 zal 
begonnen worden met de bouw van 15.000 m² 
semi-industriële panden. 

Het betreft hier een eerste fase van de  
ontwikkelingsplannen op de gronden die in het 
midden van 2007 in Roemenië werden aange-
kocht (zie ook ‘4. Nieuwe aankopen’ op blz. 
43). De waarde van deze investering, met inbe-
grip van de vermelde projectontwikkeling van 
35.000 m² voor 17 miljoen EUR gespreid over 
twee jaar, bedraagt 25 miljoen EUR.  
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De vijf Roemeense sites samen hebben het 
potentieel om door te groeien tot een investe-
ringswaarde van minimum 150 miljoen EUR.

WDP zal de projecten in Roemenië ontwikkelen 
via WDP Development RO, in een 51-49 joint 
venture met ondernemer en Roemeniëspecialist 
Jeroen Biermans. WDP zal de sites nadien  
volledig zelf beheren via WDP Romania.

3.3. > Uitbreidingen voor klanten op 
bestaande sites

WDP plant een aantal uitbreidingsprojecten 
op bestaande sites, voornamelijk die van de 
Univeg-vastgoedportefeuille die in juni 2007 
werd overgenomen (zie ook ‘4. Nieuwe  
aankopen’ op blz. 43). Zij hebben een totale 
investeringswaarde van 55 miljoen EUR, en zijn 
al volledig voorverhuurd.

België 

Sint-Katelijne-Waver: een uitbreiding van de 
Univeg-opslagcapaciteit met 15.000 m² op de 
reservegronden op de site, die zal afgewerkt 
zijn in de loop van 2009. 
Kontich - Satenrozen: de uitbreiding en  
aanpassing van de bestaande opslagcapaciteit 
van huurder Massive met 1.300 m². De werken 
zullen in de loop van 2008 afgerond zijn.

Nederland

Ridderkerk: de capaciteit van het Univeg-
distributiecentrum van groente en fruit voor 
diverse Nederlandse retailketens zal quasi 
verdubbeld worden. De volledige oplevering is 
gepland voor begin 2009.

3.4. > Projecten op het gebied van  
zonne-energie

De Raad van Bestuur van WDP zette in mei  
het licht op groen voor een groot investerings-
project in zonne-energie, ter waarde van  
45 miljoen EUR. WDP is hiermee de eerste  
vastgoedinvesteerder die in België een dergelijk 
groot investeringsplan in duurzaam onderne-
men opstart. 

Gespreid over een periode van twee jaar zullen 
de daken van een aantal sites worden uitge-
rust met zonnepanelen, goed voor een totale 
oppervlakte van 100.000 m². In een eerste fase 
zullen zonnepanelen geplaatst worden met  
een totaal vermogen van 4,5 MWp (Megawatt 
piek). Tegen eind 2009 moeten de sites met 
zonnepanelen een totale capaciteit van  
10 MWp hebben. Daarmee kan jaarlijks het  
equivalent van het elektriciteitsverbruik van 
2.000 Belgische gezinnen geproduceerd  
worden. De extra investering levert gegaran-
deerde additionele inkomsten over de komende 
20 jaar. Deze investering zal een rendement 
genereren dat in lijn ligt met het gebruikelijke 
opbrengstprofiel van de overige vastgoed-
investeringen.

WDP start begin 2008 met de bouw van vier 
sites die worden uitgerust met zonnepanelen, 
op een totale dakoppervlakte van 70.000 m². 
Het betreft de sites te Grimbergen, Genk (fase 1), 
Sint-Katelijne-Waver (Univeg) en Willebroek.  
De eerste installatie zal operationeel zijn begin 
mei 2008.

De levering en de installatie van de panelen  
zal gebeuren door de Nederlandse 
PV-systeem bouwer Solar Access.  
De opgewekte elektriciteit is in de eerste plaats 
bedoeld om te beantwoorden aan de energie-
behoeften van de huurders van de panden. 
Voor de afname van de niet op de sites  
verbruikte stroom heeft WDP een overeen-
komst gesloten met Nuon. Nuon zorgt ook 
voor de nodige technische ondersteuning bij  
de uitvoering van de verschillende projecten. 
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4. > Nieuwe aankopen (*)

In 2007 kocht WDP gronden en gebouwen op 
diverse strategische locaties.

België

Op 1 juli werd de vastgoedportefeuille van het 
Belgische groente- en fruitconcern Univeg 
overgenomen. Het gaat om een initiële investe-
ring van 100 miljoen EUR. Met deze overname 
verwerft WDP acht sites met geconditioneerde 
magazijnen, met een totale oppervlakte van 
120.000 m². 90% van de sites van de Univeg-
portefeuille zijn voor 20 jaar vast verhuurd, en 
10% voor 15 jaar vast, aan de bedrijven van  
de Univeg-groep. Zes van de acht sites liggen  
in België, met een totale oppervlakte van 
60.000 m². Het betreft panden in Asse-Mollem, 
Doornik en Sint-Katelijne-Waver (vier panden). 
In Sint-Katelijne-Waver is ook het hoofdkantoor 
van de Univeg-groep gevestigd, evenals het 
centrale distributiecentrum voor alle groente-  
en fruitactiviteiten en het toeleveringscentrum 
voor diverse distributieketens. 

In Sint-Niklaas - Europark Zuid II kocht 
WDP een terrein van 180.000 m² voor een 
bedrag van 19,5 miljoen EUR, inclusief 
transactie kosten. Deze aankoop bracht de 
totale bebouw bare grondreserve van WDP op 
300.000 m².

In Nijvel - Chaussée de Namur betaalde WDP  
3 miljoen EUR voor een te renoveren gebouw 
van 10.000 m² met bijhorende terreinen. 

Nederland

Twee sites van de Univeg-portefeuille  
(zie hierboven) liggen in Nederland, met een 
totale oppervlakte van eveneens 60.000 m². 
In Ridderkerk bij Rotterdam betreft het een 
distributiecentrum van groente en fruit voor 
diverse Nederlandse retailketens. In Voorhout, 
bij Aalsmeer, ligt een distributiecentrum van 
bloembollen.

Eind 2007 kocht WDP een eerste site van 
50.000 m² in Venlo. Begin 2008 werd het  
aangrenzend terrein van 70.000 m² aange-
kocht, met daarop de gebouwen van ICT-
bedrijf Belden.

Frankrijk

Na een geslaagd eerste gezamenlijk project 
van WDP en Van Maercke Immo France in het 
Noord-Franse Neuville-en-Ferrain, in 2006, 
tekende WDP een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst met Van Maercke Immo France. 
Het gaat om twee nieuwe projecten ten zuiden 
van Lille: 12.000 m² in Seclin en 60.000 m² in 
Libercourt. Hiermee verdubbelt de Franse  
vastgoedportefeuille tot 140.000 m².

Roemenië

WDP kocht vijf terreinen met een totale  
oppervlakte van 942.000 m², voor een bedrag 
van 16,5 miljoen EUR. Zij liggen op drie  
verschillende locaties in de omgeving van de 
hoofdstad Boekarest, respectievelijk op de weg 
naar Constanta, Pitesti en Ploiesti. Ze hebben 
alle een logistiek erg aantrekkelijke ligging op 
de oostelijke, westelijke en noordelijke  
toegangswegen die Boekarest verbinden met 
de Zwarte Zee en de rest van het land.

De twee sites in de industriezone van Ploiesti, 
ten noorden van Boekarest liggen vlak bij een 
groot goederenstation van de spoorwegen, en 
in de nabijheid van het logistiek centrum van 
Kaufland en een productiesite van Inbev. 
De twee sites op de weg naar Constanta zijn 
strategisch vanwege hun ligging aan de weg 
die de haven van Constanta aan de Zwarte Zee 
verbindt met Boekarest. Deze weg vormt daar-
door de belangrijkste bevoorradingsroute voor 
zeevracht voor de hoofdstad. 
De site op de weg naar Pitesti, het belangrijkste 
automotive centrum van Roemenië, ligt aan de 
route die Boekarest verbindt met het centrum 
en het westen van het land.
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(*) Voor de projecten en uitbreidingen die WDP op deze sites plant, zie de punten 3.2 en 3.3.



Activiteitenverslag (vervolg)

5. > Verkopen in 2007

Twee niet-strategische sites werden in de loop 
van het voorbije jaar verkocht aan investeerders 
of aan de gebruiker van de site. 

Het gaat in totaal om een desinvestering 
van 4,3 miljoen EUR:

  Tienen - Getelaan 100;
  Vilvoorde - Steenkade 44.

6. > Verhuringen in 2007

In België werden belangrijke uitbreidingen van 
de verhuurcontracten gerealiseerd in Aalst -  
Wijngaardveld, Antwerpen - Lefebvredok, 
Ternat - Industrielaan en Zele - Lindestraat.  
In Frankrijk op de site te Neuville-en-Ferrain. 

In combinatie met nieuwe verhuringen, verlen-
gingen van bestaande kortetermijncontracten 
en de oplevering van de afgewerkte projecten, 
steeg de bezettingsgraad van de portefeuille 
hierdoor tot 98,5% op 31 december.

7. > Vooruitzichten met betrekking tot  
verhuringen voor 2008

In 2008 komen in totaal slechts 56.000 m² 
potentieel vrij te staan. In de praktijk wor-
den met quasi alle huurders op dit ogenblik 
gesprekken gevoerd over een verlenging van 
de contracten. 
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Vooruitzichten

1. > De basis voor de operationele  
resultaten in 2008 (*)

De operationele resultaten voor 2008 zullen 
grotendeels bepaald worden door de  
geleverde prestaties in 2007 en de vorige jaren. 
Zo is er de uitstekende bezettingsgraad van 
de portefeuille van 98,5% in het begin van het 
jaar, in combinatie met het feit dat in 2008 in 
theorie slechts voor 54.000 m² huurcontracten 
vervallen (**). Met het overgrote deel van deze 
huurders wordt op dit ogenblik namelijk onder-
handeld over de verlenging van hun contract. 
Verwacht wordt dat de bezettingsgraad in 2008 
rond de 98% zal blijven schommelen. 

De nieuwe projecten die in 2007 werden 
opgeleverd en reeds verhuurd zijn, zullen vanaf 
2008 volwaardig bijdragen tot de resultaten 
van WDP. Dat geldt ook voor de in 2007 over-
genomen Univeg-portefeuille, die slechts voor 
een semester bijdroeg tot de resultaten van 
2007. 

Tot slot zorgt de opgebouwde positie aan  
rente-indekkingen tijdens de voorbije jaren 
ervoor dat de financiële kosten onder controle 
kunnen gehouden worden. 
 
2. > Operationeel resultaat en dividend

 
In 2008 zal ook gestart worden met  
de uitvoering van een ambitieus investerings-
plan ter waarde van 285 miljoen EUR.  
De realisatie ervan zal gespreid worden over 
drie jaar. 

 

Concreet bestaat het plan uit:
  eigen ontwikkelingen (185 miljoen EUR);
  voorverhuurde projecten en uitbreidingen 

voor bestaande klanten, meer bepaald 
Univeg en Massive (55 miljoen EUR);

  het zonne-energieproject  
(45 miljoen EUR). 

 
42% van deze projecten zijn begin 2008 reeds 
voorverhuurd of zullen – in het geval van het 
zonne-energieproject – inkomsten beginnen te 
genereren vanaf de oplevering.

Nadat de winst per aandeel in 2007 steeg met 
10%, kan WDP op basis van al deze gegevens 
voor 2008 een verdere toename van het  
operationeel resultaat vooropstellen met  
minstens 8%, tot 28 miljoen EUR of 3,25 EUR 
per aandeel. We kunnen zelfs nu reeds  
aankondigen dat het operationeel resultaat en 
het bijhorende dividend ook in 2009 met  
8 à 10% zullen stijgen. 

3. > Een ‘genormaliseerd’ dividendbeleid

Sinds september 2007 keert WDP opnieuw 
een interim-dividend uit over de eerste zes 
maanden. In 2006 betrof het namelijk een  
uitzonderlijk interim-dividend over de eerste 
acht maanden van het jaar, als gevolg van de 
PLI-transactie en de daaraan gekoppelde  
uitgifte van nieuwe aandelen. 

De dividendpolitiek is met andere woorden 
weer genormaliseerd: een uitkering van het 
dividend in twee stappen (september en mei), 
met de gebruikelijke uitkeringsgraad van 90% 
van het operationeel resultaat.  
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(*) Voor meer details over de opgeleverde projecten in 2007 verwijzen we naar het Activiteitenverslag op blz.40.
(**) De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de huurwaarde van de verhuurde vierkante meters ten opzichte van de huurwaarde van de verhuurbare  
vierkante meters. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden niet in de berekening opgenomen. 
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1. > België 

Overzicht

De Belgische industriële vastgoedmarkt werd 
de jongste jaren gekenmerkt door een aanhou-
dend optimisme. De huurprijzen hielden goed 
stand en de yields stonden onder druk.  
De logistieke sector is het gezondst, hoewel 
ook de productiesector een gestage groei 
optekent dankzij de goede prestatie van de 
economie in het algemeen. De huurmarkt was 
vrij gezond. In combinatie met het beperkt 
aantal nieuwe ontwikkelingen op de as Brussel-
Antwerpen, bleven de leegstandpercentages 
relatief laag. De huurprijzen op logistieke top-
locaties bleven in heel België op een hoog 

niveau. Brussel noteerde de hoogste prijzen, 
a rato van 50 EUR/m²/jaar. Huurprijzen voor 
de productiesector liggen in België licht hoger, 
namelijk 52 EUR/m²/jaar in Brussel en  
43 EUR/m²/jaar in de regio Antwerpen.  
Hoewel een reële toename van de huurprijzen 
op korte termijn onwaarschijnlijk is, zullen de 
stijgende grond- en bouwprijzen ze op langere 
termijn doen stijgen.

Groei

De huurprijzen op de Belgische industriële  
vastgoedmarkt groeiden het voorbije jaar 
gemiddeld met 2,6%. De gemiddelde kapitaal-
groei bedroeg 2,23%. De gemiddelde prime 
yield daalde naar 6,81%, met waarden die in 
het hele land onder druk stonden. 
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Vraag 

De vraag was gedurende 2007 groot. In heel 
België werden zo’n 1,4 miljoen m² verhandeld. 
De voorbije jaren was dit gemiddeld zo’n  
1 miljoen m². Logistieke panden en panden 
voor de distributiesector zijn het meest in trek. 
Verwacht wordt dat dit ook in 2008 zo zal  
blijven, als gevolg van de gezonde economische  
groei in de voorbije jaren. Ondanks de verwachte  
‘zachte landing’ van de economie, blijft België 
een sleutelpositie bekleden in Europa, met  
troeven als een kwalitatieve infrastructuur,  
relatief lage huurprijzen in vergelijking met  
nabijgelegen regio’s, hooggekwalificeerde 
en meertalige arbeidskrachten en aantrek-
kelijke overheidsincentives. De assen Brussel-
Antwerpen en Antwerpen-Limburg-Luik zijn het 
populairst. Zij vertegenwoordigen zo’n 70% van 
de totale take-up. Als gevolg van de stijgende 
vraag en het vrij beperkte nieuwe aanbod,  
kunnen de huurprijzen binnen enkele jaren 
echter stijgen. Verwacht wordt dat de take-up 
op een hoog niveau zal blijven, want er zijn 
aanwijzingen dat zowel nationale als interna-
tionale huurders op zoek zijn naar ruimten op 
toplocaties. 

Aanbod

Door de gezonde competitie voor hoog-
kwalitatieve ruimten en de relatief lage  
leegstand op de as Brussel-Antwerpen, 
worden secundaire locaties in België steeds 
aantrekkelijker. Omdat de economische groei 
historisch gezien vrij gering is, blijft het aanbod 
relatief beperkt. Toch komt hier verandering in 
onder impuls van een groeiend vertrouwen.  
Op korte termijn zal de toestand wellicht stabiel 
blijven. Typisch voor de markt is dat de panden 
vooral door hun eigenaars betrokken worden. 
Door de stijgende grond- en bouwprijzen kan 
de markt tijdelijk wat vertragen, omdat zowel 
eigenaars-gebruikers als ontwikkelaars de kat 
uit de boom kijken. Op langere termijn zal het 
aandeel van de eigenaars-gebruikers mogelijk 
afnemen ten voordele van een sterke leasing-
markt, naarmate bedrijven de voorkeur zullen 
geven aan huren boven eigendom, op een erg 
correct geprijsde leasingmarkt.  

Hoewel er op de hele markt een groot potenti-
eel blijft voor speculatieve ontwikkelingen, staan 
in verhouding weinig concrete projecten op  
stapel. Infrastructuurprojecten, zoals de  
verbetering van spoorwegverbindingen in de 
komende vijf jaar, zullen haven- en intermodale 
faciliteiten verder doen toenemen. Verwacht 
wordt dat de vraag in deze sector die trend 
zal volgen. De uitbreiding van de haven van 
Antwerpen leidt tot een grotere vraag naar 
opslagruimten in de onmiddellijke buurt. 

Investeringsmarkt

In 2007 zetten de prime yields in heel België 
hun negatieve trend voort. In Brussel daalden 
ze in de loop van het jaar met 55 basispunten  
naar 6,20%. Elders in België krompen ze 
met 75 à 90 basispunten, met in Antwerpen 
als laagste 6,40%. Ondanks deze inkrimping 
blijven de yields in verhouding hoog, en de 
interesse van investeerders blijft dan ook groot. 
Er werd het voorbije jaar een aantal transacties 
opgetekend, maar als gevolg van het hoge 
aantal eigenaars-gebruikers en het relatief 
beperkte nieuwe aanbod op de markt, spitsen 
investeerders hun aandacht noodgedwongen 
toe op kleinere projecten. Verwacht wordt dat 
de belangstelling in 2008 groot zal blijven, 
evenals het volume van de investeringen, 
ondanks de huidige onzekerheden op de  
algemene markt. De yields zullen in 2008  
wellicht niet verder inkrimpen maar over het 
hele jaar stabiel blijven. 

Vooruitzichten

De toekomst van de Belgische industriële 
sector is positief. Ruimten voor de logistieke 
en de distributiesector zullen de voornaamste 
deelmarkt blijven, door de gezonde economie 
en de aantrekkelijke huurprijzen. De groeiende 
vraag is nu reeds merkbaar, met aanhoudend 
gezonde take-up niveaus als gevolg. Omdat 
de beschikbare ruimten op toplocaties op de 
open markt vrij beperkt zijn, blijven eigenaars-
gebruikers een groot deel van de markt  
vertegenwoordigen. Daartegenover staat het 
feit dat meer en meer nieuwkomers de  
stijgende grond- en bouwprijzen afwegen, 
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waardoor projecten steeds duurder worden. 
Een mogelijk gevolg hiervan is dat de huur-
prijzen voor hoogkwalitatieve ruimten op  
toplocaties zullen stijgen, terwijl in andere 
regio’s de groeivooruitzichten beperkt blijven.  
Op korte termijn zullen investeerders de  
drijvende kracht achter de groei blijven.  
Niet alleen hun aantal zal toenemen, maar ook 
de diversificatie. Nieuwe logistieke fondsen 
staan op stapel, en algemeen wordt voorspeld 
dat deze trend zich in de onmiddellijke  
toekomst zal voortzetten.

2. > Frankrijk

Overzicht 

De Franse industriële vastgoedmarkt heeft  
haar goede prestaties van de voorbije jaren 
voortgezet. De huurprijzen op toplocaties  
zijn grotendeels stabiel: 95 EUR/m²/jaar  
voor opslagruimten en 52 EUR/m²/jaar voor 
logistieke ruimten in Parijs. Eigenaars blijven 
aantrekkelijke incentives aanbieden. Dit heeft 
een negatieve impact op de groeivooruitzichten 
van de huren, maar er zijn toch aanwijzingen 
dat die aantrekken, vooral dan voor projecten 
op toplocaties. De concurrentie tussen  
investeerders is groot, waardoor de yields  
daalden. Op dit ogenblik zijn ze echter stabiel, 
en verwacht wordt dat zij in de nabije toekomst 
weer licht zullen stijgen. Zowel in de Parijse 
regio als in de belangrijkste regionale industriële  
markten werd terug een gezonde activiteit 
opgetekend.  

Groei

In de regio Parijs stegen de huren met 5,6%, 
maar in de meeste andere grote regionale 
markten daalden ze. Dit leidde tot een  
gemiddelde terugval met 1,4% in het vierde 
trimester van 2007. 

De gemiddelde prime yields daalden in Frankrijk 
van 6,9% in december 2006 naar 6,81% eind 
2007.  

Vraag

De vraag lag in 2007 op een hoog niveau. 
Logistiek vastgoed was het meest dynamische 
marktsegment. Toch lag de totale take-up van 
zo’n 2,0 miljoen m² in 2007 lager dan in het  
uitstekende jaar 2006. Huurders en investeer-
ders blijven vooral belangstelling hebben voor 
het topsegment van de markt, en logistieke  
projecten met een grote vloeroppervlakte zijn 
het meest in trek. In Parijs daalde de take-up. 
Lille en Lyon deden het daarentegen uitstekend,  
wat het toenemend belang van deze steden als 
logistieke centra illustreert. Secundaire knoop-
punten als Bordeaux, Toulouse, Orleans en 
Metz, die aan belang winnen, zagen de vraag 
aanzienlijk stijgen. 

Aanbod 

Vraag en aanbod waren globaal grotendeels 
in evenwicht. Toch kan niet hetzelfde gezegd 
worden voor het evenwicht tussen vraag en 
geschikt aanbod. Deels als gevolg van de 
CIEP-wetgeving zijn 80% van de beschikbare 
ruimten tweedehands, en beantwoorden zij 
niet aan de alsmaar hogere eisen van de huur-
ders of de industriële regelgeving. De meeste 
huurders zijn op zoek naar hoogkwalitatieve 
panden, die steeds moeilijker te vinden zijn. 
Hoewel een aantal projecten in de pijplijn zit, 
zal hier op korte termijn weinig verandering in 
komen, omdat de meeste projecten gebouwd 
worden op maat. Wat de toestand wel kan  
veranderen, zijn de verschillende grote logistieke  
projecten die vooral in de regio’s Parijs en Lille 
op stapel staan, maar ook in secundaire polen 
als Orleans en Normandië. Wanneer al de 
huidige en toekomstige projecten afgewerkt 
zijn, zal er in bepaalde regio’s genoeg aanbod 
zijn, in combinatie met oudere panden die 
vrijkomen wanneer huurders overstappen naar 
nieuwe ruimten. In de loop van 2007 werden 
in de regio Ile-de-France zo’n 550.000 m² 
nieuwbouw opgeleverd. Dit leidde niet tot een 
hogere leegstand omdat een groot deel ervan 
voorverhuurd was of – bij gebrek aan kwalita-
tieve ruimten – gemakkelijk een huurder vond. 
De huidige leegstand blijft vrij stabiel rond het 
niveau van 8,7%. 
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Investeringsmarkt

De groeiende volumes in de logistieke  
vastgoedsector zijn voornamelijk toe te  
schrijven aan de verkoop van een aantal grote 
portefeuilles. Zij bereikten een nieuwe hoogte 
met bijna 3 miljard EUR aan transacties in 
2007. Naarmate de logistieke markt rijper 
wordt, biedt zij nieuwe spelers een steeds 
grotere diversificatie, met hogere yield returns. 
De yield voor logistieke ruimten op toplocaties 
hield globaal goed stand in het laatste kwartaal 
van 2007. Parijs en Lyon scoorden even goed 
met 6,00%, terwijl de prime yields in de overige 
provinciesteden schommelden tussen 6,50 
en 7,25%. In Toulouse stegen zij in de loop 
van het vierde kwartaal opnieuw naar 7,25%. 
Hoewel de markt zich corrigeerde in termen 
van prijsvorming, onder invloed van de  
krappere kredietvoorwaarden, blijven er  
opportuniteiten bestaan. 

Vooruitzichten

Omdat een indrukwekkend aantal projecten 
op stapel staat op een aantal toplocaties, en 
omdat de economie globaal vertraagt, bestaat 
de kans dat de huurprijzen op de toplocaties 
lichtjes zullen dalen. Op korte en middellange  
termijn zullen deze factoren gecompenseerd 
worden door het gebrek aan kwaliteitsaanbod 
dat beantwoordt aan de behoeften van de 
huurders, en aan de gezonde take-up niveaus. 
De investeerders blijven de drijvende kracht 
achter de markt, maar ze worden voorzichtiger 
en het duurt langer vooraleer deals worden 
afgesloten. 
De belangstelling voor secundaire steden als 
Lille, Marseille en Lyon neemt toe. De vraag 
naar de beperkte voorraad moderne ruimten  
is er groot. Er staan heel wat m² op stapel, 
maar omdat de vraag groot zal blijven, is het  
onwaarschijnlijk dat het beschikbaarheidsniveau 
sterk zal toenemen. De beslissing eind 2007 
om de belasting op kapitaalwinsten voor alle 
verkopen aan SIIC’s met 50% te verminderen, 
zorgt voor onenigheid. Hoewel de maatregel 
bedoeld is om interne investeringen en Frans 
eigenaarschap te bevorderen, evenals de  
liquiditeit op de markt, zijn de tegenstanders 

van oordeel dat hij de SIIC’s oneerlijk  
bevoordeelt.

3. > Nederland

Overzicht

De Nederlandse industriële vastgoedmarkt 
brandde de voorbije jaren op een laag pitje.  
De Nederlandse economie doet het thans  
aanzienlijk beter. In het vierde kwartaal van 
2007 werd een grotere huuractiviteit  
opgetekend. Het niveau van de take-up  
verbeterde in de belangrijkste markten 
Rotterdam en Amsterdam, en in de zuidelijke 
regio’s van het land. De huurprijzen bleven 
het hele jaar op hetzelfde niveau, respectieve-
lijk 60 EUR en 70 EUR/m²/jaar in Rotterdam 
en Amsterdam. De enige uitzondering is 
Amsterdam Schiphol, waar de huurprijzen op 
toplocaties in de loop van het jaar met 5,6% 
stegen, van 90 EUR/m²/jaar in december 2006 
naar 95 EUR/m²/jaar in december 2007.  
De belangstelling van investeerders voor  
hoogkwalitatieve panden is groot, vooral voor 
logistieke ruimten. Ondanks het tekort aan 
investeringsproducten wordt niet verwacht  
dat de yields bij de huidige algemene markt-
condities verder zullen inkrimpen. 

Groei

De gemiddelde industriële huurprijzen op top-
locaties stegen in de loop van 2007 marginaal, 
met 0,2%. Dit is het gevolg van de stijgende 
huurprijzen in Amsterdam Schiphol. 

De gemiddelde prime industrial yield voor het 
hele land bedroeg in december 2007 6,7%, 
tegenover 6,85% in december 2006.  

Vraag

De totale take-up lag in Nederland rond de  
2 miljoen m². In 2006 was dat zelfs 2,2 miljoen m². 
Na een matig eerste halfjaar van 2007,  
trok de take-up opnieuw aan in het tweede 
semester. De huuractiviteit lag in het eerste 
halfjaar lager dan in dezelfde periode van 
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2006, zowel in Amsterdam als in Rotterdam. 
In Amsterdam bedroeg de take-up in totaal 
66.800 m². 90% van de contracten werd  
afgesloten in het eerste kwartaal. In Rotterdam 
was de toestand in de eerste twee kwartalen  
van het jaar stabieler, met een take-up van 
gemiddeld zo’n 33.000 m² per kwartaal.  
Omdat eigenaars-gebruikers een groot deel 
van de markt voor hun rekening nemen, zijn  
de take-up niveaus op papier kunstmatig laag. 
De algemene vraag op de markt is mogelijk 
groter dan het lijkt.  

De vraag is het grootst naar moderne logistieke 
platformen. De meeste aandacht gaat naar de 
regio rond de luchthaven van Schiphol, en de 
havens van Amsterdam en Rotterdam.  
Toch is er een groeiende trend van huurders die 
verhuizen van de overbezette Randstad-regio 
(Rotterdam, Den Haag en Amsterdam) naar de 
zogenaamde ‘logistieke gordel’ in de zuidelijke 
regio Noord-Brabant. Daar ontstaan nieuwe, 
potentieel belangrijke clusters. 

Aanbod 

In de loop van het eerste semester van 
2007 daalde de globale beschikbaarheid in 
Amsterdam met ongeveer 5%, van 490.000 
naar 465.000 m². Ook in Rotterdam werd een 
daling genoteerd. Daar bedraagt het beschik-
bare aanbod zo’n 430.000 m². De leegstands-
graad blijft over het algemeen in beide steden 
nochtans hoog, met een geschatte 19% in 
Amsterdam en 15% in Rotterdam. De globale 
leegstand schommelt rond de 18%. Het betreft 
vooral oudere gebouwen die niet aan de eisen 
van moderne huurders beantwoorden. 

De bouwactiviteit zal in 2008 vertragen. 
Ontwikkelaars zoeken voorverhuurde projecten 
voor ze beginnen te bouwen. Zij geven ook de 
voorkeur aan ontwikkelingen in fasen, om het 
risico op leegstand te beperken. Verouderde 
leegstaande gebouwen blijven moeilijk te  
herverhuren wanneer de huurders beslissen  
te upgraden naar moderne panden in een 
huurmarkt die onder druk staat. Toch stijgt het 
aanbod aan tweedehands ruimten minder snel 
dan voorheen. Wat de activiteiten betreft, gaat 

de aandacht nog altijd vooral naar de lucht-
haven- en havenregio’s, waar de sterke vraag 
ondersteund wordt door de bedrijven die de 
havens en luchthavens gebruiken. In het zuiden  
en het zuidoosten is de logistieke sector onmis-
kenbaar de grote drijvende kracht.  
Maar ook hier zet de beperkte beschikbaarheid 
van geschikte gronden een domper op de groei. 

Investeringsmarkt

De investeringsmarkt wordt nog steeds 
gestuurd door investeerders die op zoek  
zijn naar hoogkwalitatieve producten.  
De investeringsvraag bleef het hele jaar door 
hoog. Als gevolg daarvan daalden de yields op 
alle primaire markten. Amsterdam Schiphol en 
Rotterdam noteren bijvoorbeeld yields op een 
historisch laag niveau, respectievelijk 6,00  
en 6,25%. Het is bemoedigend dat de  
belang stelling zowel van Nederlandse als  
internationale investeerders komt, die op zoek 
zijn naar opportuniteiten om hun portefeuilles 
te diversifiëren. Goed gelegen panden met een 
grote vloeroppervlakte zijn het meest gezocht. 

Vooruitzichten

Verwacht wordt dat de industriële markt op 
korte termijn stabiel blijft. Hoewel sommige 
logistiekers naar het zuiden van het land  
zullen verhuizen, zullen de take-up niveaus 
wellicht gematigd blijven. Aangenomen wordt 
dat de huurprijzen in de hele markt op korte 
termijn stabiel zullen blijven. In Amsterdam en 
Rotterdam kunnen zij lichtjes stijgen. 
In tegenstelling tot de rustige huurmarkt zullen 
de investeerders heel actief zijn.  
Hoewel de concurrentie groot is, wordt bij de 
huidige algemene marktcondities geen verdere 
daling van de yields op toplocaties verwacht. 

4. > Tsjechië

Overzicht

De industriële markt heeft in Tsjechië de  
voorbije jaren goed gepresteerd. De sector 
noteerde doorheen 2007 een uitstekende groei. 
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De logistieke markt werd ondersteund door  
de groeiende retailsector, lagere kosten,  
infrastructuurprojecten en een actieve  
investeringsector. De huurprijzen op toplocaties 
zijn stabiel. Zij zijn licht gedaald ten opzichte 
van vijf jaar geleden door het groeiend aantal 
speculatieve ontwikkelingen. Prime yields staan 
voornamelijk onder druk door het gebrek aan 
investeringsproducten op primaire locaties.  
De belangstelling vanuit het buitenland voor 
deze markt groeit. De markt wordt trouwens 
geleid door ontwikkelaars, met een relatief 
beperkt aantal nieuwe m² die bijna aan  
oplevering toe zijn. Aangenomen wordt dat  
de yields thans gestabiliseerd zijn.  

Groei

De huurprijzen op toplocaties in Praag en Brno 
bleven in 2007 stabiel. Wel daalden ze in Praag 
met 1,7% ten opzichte van vijf jaar geleden. 

De gemiddelde prime yields daalden sinds het 
begin van het jaar met 0,38 naar 6,75%.

Vraag

Over het hele jaar steeg de take-up tot boven 
de 780.000 m². De deelmarkt Oost-Praag nam 
daarvan bijna 300.000 m² voor haar rekening. 
De vraag is het grootst naar logistieke  
platformen. Zij wordt versterkt door de groei-
ende retailsector die de groei van de markt 
ondersteunt. De grootste aandacht blijft naar 
Praag gaan, maar het aandeel van regionale 
steden als Brno en Ostrava in de totale  
take-up wordt groter. 

Aanbod

De totale voorraad aan beschikbare ruimten 
steeg in Tsjechië in het eerste semester van 
2007 met zo’n 28%, naar 1,8 miljoen m². 
835.000 m² daarvan is gesitueerd in de regio 
Praag. Hierdoor steeg de leegstandsgraad voor 
het hele land naar 7,00%. In de hoofdstad bleef 
zij nochtans laag, namelijk 2,50% op het einde 
van het tweede kwartaal. Dit lage niveau is toe 
te schrijven aan het beperkt aantal afgewerkte 
speculatieve projecten en de grote vraag.  

De markt wordt gedomineerd door projecten 
die op maat gebouwd worden. Toch beginnen 
ontwikkelaars ook actief te zoeken naar  
opportuniteiten, nu de verhuurmarkt gezonder  
wordt. Het aantal speculatieve ontwikkelingen  
neemt bijgevolg toe, en dit aantal zal nog  
verder groeien. De beschikbaarheid van 
oudere gebouwen die vrijkomen zal mogelijk 
toenemen, naarmate huurders upgraden naar 
modernere panden. De meeste ontwikkelingen 
liggen in de steden Praag, Brno en Plzen,  
en ook langs de belangrijkste autosnelwegen 
D1 en D5. ProLogis heeft bijvoorbeeld plannen 
bekendgemaakt om zijn industrieel platform uit 
te breiden. Het heeft meer dan 48 ha grond 
gekocht om er twee industriële parken te  
bouwen met meer dan 185.000 m² moderne 
distributieruimten: een in Ostrava, minder dan 
10 kilometer ten zuiden van de Poolse grens, 
en een in Stenovice nabij Plzen. 

Investeringsmarkt

De industriële vastgoedmarkt is een van de 
minst actieve, hoewel hier verandering in komt.
Redenen daarvoor zijn het groot aantal 
eigenaars-gebruikers en het gebrek aan echte 
investeringsmogelijkheden. Naarmate de sector 
groeit en nieuwe ontwikkelingen op de markt 
komen – in combinatie met de toenemende 
saturatie van andere vastgoedmarkten –  
zal de vraag naar industrieel vastgoed allicht  
stijgen. Prime yields bedragen in Praag op  
dit ogenblik 6,50%, en 7,00% in Brno.  
Zij hebben goed stand gehouden sinds het 
begin van 2007, hoewel ze in Praag daalden 
met 25 basis punten sinds eind 2006.  
Deze returns liggen nog altijd een beetje hoger 
dan in West-Europa. In het laatste trimester 
van 2007 is de belangstelling nochtans licht 
gedaald. Als gevolg van de problemen op de 
financiële markten zijn investeerders en  
huurders voorzichtiger geworden.  

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de markt blijven op 
korte en middellange termijn positief.  
De huuractiviteit zal naar verwachting op een 
hoog peil blijven, onder impuls van nieuwe 

54



behoeften en het upgraden van de huidige 
huurders. Vooral voor de hoogkwalitatieve  
ruimten kan zij nog verder stijgen.  
De vraag is het grootst naar distributie- en 
logistieke ruimten, vooral in de buurt van 
Praag en Brno. De huurders van ruimten voor 
lichte industrie lijken hun aandacht eerder naar 
Ostrava en Plzen te verschuiven, waar de  
huurprijzen competitiever zijn. 

Voor de investeringsmarkt wordt verwacht dat 
zij actief zal blijven, met een groeiende belang-
stelling voor secundaire markten als Brno, die 
hogere returns bieden. De vraag van zowel 
huurders als investeerders zal het grootst  
blijven in Praag. Secundaire markten zullen 
meer op het voorplan treden. Zij zullen een  
grotere rol spelen naarmate de investeringen  
in infrastructuur vruchten afwerpen, en het  
hele land verder ontsluiten. Deze locaties 
bieden meer ruimte voor ontwikkeling, lagere 
huurprijzen en hogere yields. De mate waarin 
de markt zich zal ontwikkelen, hangt echter 
af van de snelheid waarmee de infrastructuur-
projecten gerealiseerd worden.  
De prime yields kunnen in het begin van het 
jaar stijgen als gevolg van de onzekerheid op 
de financiële markten, die het vertrouwen van 
de investeerders een deuk gegeven heeft. 

5. > Roemenië

Overzicht

De industriële markt kende in Roemenië de 
voorbije jaren een sterke ontwikkeling.  
De sector noteerde in 2007 een uitstekende 
groei. De logistieke markt werd ondersteund 
door de opkomende retailsector. Toch zijn de 
huurprijzen op de primaire markten Boekarest 
en Timisoara de jongste jaren licht gedaald, 
naar 48 EUR/m²/jaar. De hoogste huurprijzen 
worden genoteerd in de regio rond Constanta,  
de haven aan de Zwarte Zee, namelijk  
54 EUR/m²/jaar. De Roemeense markt wordt 
nog voornamelijk gedomineerd door eigenaars-
gebruikers. De vraag vanwege buitenlandse 
huurders stijgt, voornamelijk logistiekers.

Groei

De huurprijzen op toplocaties daalden het  
voorbije jaar in Boekarest met 5,9%.  
Op dit ogenblik lijken zij gestabiliseerd te zijn. 

Door de toenemende buitenlandse belang-
stelling en het beperkte nieuwe aanbod,  
daalden de yields van 9,9% in het midden  
van 2006 naar 7,5% in december 2007. 

Vraag

De vraag overstijgt het aanbod. Dat vertaalt 
zich in een ontwikkelingspijplijn die voornamelijk 
bestaat uit voorverhuurde gebouwen.  
Naarmate het vertrouwen in de markt groeit, 
neemt ook het aantal nieuw opgestarte  
projecten toe. Op korte termijn zal dit geen 
negatieve impact hebben, omdat de  
speculatieve projecten makkelijk door de markt 
opgenomen zullen worden. Op langere termijn 
bestaat de kans dat de beschikbaarheidgraad 
zal stijgen, wanneer huurders oudere panden 
zullen inruilen voor nieuwe, flexibele ruimten, 
en de speculatieve ontwikkelingen het huidige 
aanbod zullen overstijgen. Het risico dat de 
vraag in omgekeerde richting zal evolueren, 
bestaat eveneens.

Aanbod 

Omdat de meeste ruimten worden ingenomen 
door hun eigenaars, lijkt de leasingmarkt  
minder actief dan ze in werkelijkheid is.  
De voor de hand liggende trend is dat  
gevestigde ondernemingen upgraden, gegeven 
de stagnering van de huurprijzen. Er is ook  
een toenemende vraag van buitenlandse  
huurders, voornamelijk logistiekers. Zij worden 
aangetrokken door het imago van Roemenië 
als een lagekostenland. 

Investeringsmarkt

De prime yields zijn in Boekarest de voorbije  
twee jaar met 2% gedaald. In het laatste 
kwartaal krompen ze met 50 basispunten in 
Boekarest, en zelfs met 75 basispunten in 
Constanta, Timisoara en Brasov.  
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Omdat de prime yields hier hoger liggen  
dan in de kern van Centraal-Europa, blijven  
investeerders in Roemenië zoeken naar  
opportuniteiten. De activiteit wordt nochtans 
beperkt door de geringe beschikbaarheid van 
geschikte panden.

Vooruitzichten
 
Ontwikkelaars, investeerders en huurders zijn 
grotendeels actief in Boekarest, en dat zal in de 
voorzienbare toekomst wellicht ook zo blijven. 
Toch groeit de trend waarbij de activiteit zich 
verspreid naar tweederangssteden, die soms 
vrij groot zijn. De vastgoedmarkt is nog altijd 
niet matuur, en men mag dan ook enige  
volatiliteit verwachten. Toch ziet het ernaar  
uit dat de markt de vruchten zal plukken  
van een sterke performantie, ondanks de  
vrij bescheiden stijging van de huurprijzen, 
omdat hoge yields en toenemende druk voor 
opportunistische groeiniveaus zorgen.

Auteurs: Jef Van Doorslaer en de European 
Research Group van Cushman & Wakefield.
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Bespreking van de portefeuille door Stadim CVBA  
en Cushman & Wakefield

1. > Toestand van de portefeuille  
op 31 december 2007

De jaarlijkse effectieve schatting door de  
onafhankelijke schatters Cushman & Wakefield 
en Stadim CVBA waardeert de marktwaarde 
van de vastgoedportefeuille van WDP volgens 
de IAS 40-waardering op een reële waarde  
(fair value)* van 614,1 miljoen EUR op  
31 december 2007. De vergelijkbare waarde 
eind 2006 bedroeg 429,6 miljoen EUR.

Volgens de berekening zoals deze werd  
uitgevoerd tot begin 2008, zou de portefeuille-
waarde (inclusief transactiekosten) van WDP  
op 31 december 2007 638,5 miljoen EUR 
bedragen. Deze waarde werd echter herzien 
naar 618,5 miljoen EUR ingevolge de invoering 
van IAS 40, dat de portefeuillewaarden  
voortaan aan reële waarde waardeert.** 
Daarnaast mogen onder IFRS de meerwaarden  
op projecten in uitvoering en activa in aanbouw  
niet mee gewaardeerd worden in de portefeuille-
waarde. Voor WDP betekent dit een tijdelijke 
vermindering op de portefeuillewaarde van  
4,4 miljoen EUR, tot de afwerking van deze 
projecten. Beide wijzigingen samen leiden tot 
de totale portefeuillewaarde op 31 december 
2007 van 614,1 miljoen EUR.

Rekening houdend met een uitbreidings-
potentieel op eigen gronden ten belope van 
84,7 miljoen EUR (inclusief erelonen, BTW en 
marges) heeft de huidige portefeuille na aftrek 
van de concessievergoedingen een geschatte 
brutohuurwaarde van 48,10 miljoen EUR. Dat 
levert een marktconform brutohuurrendement 
op van 7,09%.

2. > De belangrijkste eigendommen  
in portefeuille

De portefeuille omvat 72 sites. Daarvan zijn er 
52 in België gelegen, met een totale reële  
waarde van 449,1 miljoen EUR. Dit betekent 
een aandeel van 72,6%. De 20 buitenlandse 
sites zijn goed voor 169,7 miljoen EUR of 
27,4%.

Sint-Katelijne-Waver - Drevendaal 1+3 - 
Fortsesteenweg 19+27 - Strijbroek 4+10, 
Ridderkerk - Handelsweg 20 (Nederland), 
Kontich - Satenrozen, Boom - Langelei en 
Mlada Boleslav (Tsjechië) als 5 belangrijkste 
sites zijn samen 168,8 miljoen EUR of 27,3% 
van de totale portefeuille waard.

Vijf sites hebben een waarde die ligt tussen 15 
en 20 miljoen EUR. Het betreft hier in orde van 
belangrijkheid: Zele - Lindestraat 7, Nijvel -  
Rue de l’Industrie 30, Willebroek - Koningin 
Astridlaan 14, Asse (Mollem) - Assesteenweg 25  
en Voorhout - Loosterweg 33 (Nederland). 
Samen zijn deze goed voor 84,6 miljoen EUR 
of 13,7% van de totale portefeuille.

Bij 12 sites ligt de waarde tussen 10 en  
15 miljoen EUR: Anderlecht - Frans Van 
Kalkenlaan 9, Hazeldonk (Nederland), Leuven -  
Vaart 25-35, Machelen - Rittwegerlaan 91-93,  
Bornem - Rijksweg 19, Londerzeel - 
Nijverheidstraat 13-15, Aalst - Tragel 11-12,  
Vilvoorde - Willem Elsschotstraat 5, 
Vilvoorde - Havendoklaan 12, Grimbergen - 
Eppegemstraat 31, Ternat - Industrielaan 24, 
Lille-Templemars (Frankrijk). Deze sites samen 
vertegen woordigen 152,8 miljoen EUR of 
24,7% van de portefeuille.

Acht andere sites zijn individueel 7,5 à  
10 miljoen EUR waard: Lille-Fretin-Sainghin 
(Frankrijk), Vilvoorde - Havendoklaan 19,  
Aalst - Wijngaardveld, Neuville-en-Ferrain 
(Frankrijk), Bornem - Rijksweg 17, Leuven - 
Kolonel Begaultlaan 9-21, Boortmeerbeek -  
Industrieweg 16 en Roncq (Frankrijk).  
Hun gezamenlijke waarde bedraagt  
65,6 miljoen EUR, ofwel een aandeel van 
10,6%.

Dit betekent dat de 30 belangrijkste sites 
samen 76,3% van de portefeuille vertegen-
woordigen. De overige 42 sites hebben dus 
nog een totale waarde van 147,0 miljoen EUR, 
een aandeel van 23,7%.

57

*Reële waarde (fair value): volgens de Belgische marktpraktijken wordt voor eigendommen met een waarde boven 2,5 miljoen EUR de aftrek als transactiekost 
beperkt tot 2,5%. Voor kleinere eigendommen evenals deze in het buitenland wordt de volledige transactiekost in mindering gebracht.
Conform IAS 40 worden terreinen en gebouwen gewaardeerd aan fair value, activa in aanbouw worden gewaardeerd volgens de ‘lower of cost or market value’-
methode. 
**Voor de precieze waarderingsmethodologie verwijzen we naar het BEAMA persbericht van 6 februari 2006: http://www.beama.be/content/index.php.



Bespreking van de portefeuille door Stadim CVBA  
en Cushman & Wakefield (vervolg)

3. > Waarde en samenstelling  
van de portefeuille in verhuur

De totale grondoppervlakte behelst 279,9  
hectare, waarvan 16,8 hectare in concessie.  
Het saldo van 263,06 hectare heeft een 
geraamde verkoopwaarde van 239,6 miljoen 
EUR of 38,7% van de totale reële waarde.  
Dit levert een gemiddelde op van 91,1 EUR/m² 
exclusief transactiekosten.

De totale verhuurbare oppervlakte van de 
gebouwen bedraagt 952.819 m² met een totale 
geschatte huurwaarde van 41,3 miljoen EUR. 
De magazijnen nemen hiervan het leeuwendeel 
(74,9%) voor hun rekening, met 812.221 m² en 
een gezamenlijke huurwaarde van 30,9 miljoen 
EUR. Hun gemiddelde huurwaarde per m² 
komt daarmee op 38,08 EUR/m².

De kantoorruimten, deels zelfstandig en deels 
aansluitend bij magazijnen, zijn goed voor 

97.298 m² of 8,0 miljoen EUR huurwaarde.  
De gemiddelde huurwaarde per m² bedraagt 
82,2 EUR. De commerciële ruimten beslaan 
18.575 m² en vertegenwoordigen 1,09 miljoen 
EUR huur, met een gemiddelde per m² van 
58,7 EUR. Diverse bestemmingen zijn tenslotte 
goed voor 24.726 m² of 1,2 miljoen EUR,  
met een huurgemiddelde van 50,5 EUR/m².  
De concessievergoedingen belopen in totaal 
0,28 miljoen EUR.

4. > Huursituatie van de beschikbare  
gebouwen

Op basis van de contracten op 31 december 
2007 leveren de verhuurde gebouwen een 
huurincasso op van 41,69 miljoen EUR, een 
stijging met 26,3% tegenover het jaar voordien.  
Dit huurincasso is de som van alle huur-
contracten, vermeerderd met de bijkomende 
vergoedingen voor beheer en bijzondere  
werken, en na aftrek van de onroerende voor-
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Bestemming 
op 31-12-2007

Bebouwde  
oppervlakte

Geschatte  
huurwaarde

Geschatte  
gemiddelde  

huurwaarde per m²

% van de  
totale  

huurwaarde

(m²) (mio EUR) (EUR)

Magazijnen 812.221 30,93 38,08 74,90%

Kantoren bij magazijnen 81.735 6,47 79,21 15,70%

Kantoren 15.563 1,53 98,01 3,70%

Commerciële ruimten 18.575 1,09 58,71 2,60%
Diverse bestemmingen  
(polyvalente ruimten, parking  
en archieven)

24.726 1,25 50,47 3,00%

TOTAAL 952.819 41,26 43,31 100,00%

Concessievergoeding -0,28

TOTAAL 40,98



heffing en/of concessievergoeding ten laste van 
de eigenaar. In zijn totaliteit vertegenwoordigt 
het 86,7% van de in punt 1 vermelde markt-
conforme huurwaarde van 48,1 miljoen EUR.

De belangrijkste huurders zijn: Univeg-groep 
met een aandeel van 17% van het huur incasso, 
Massive PLI - Philips Lighting (7,1%),  
Belgacom (3,5%), De Post (3,2%), Renault 
(2,8%), Lidl (2,6%), en DHL Solutions (2,5%). 
De tien belangrijkste huurders hebben samen 
een aandeel van 44,6%. 
De ‘top 20’ maakt 61,4% uit en de ‘top 50’ is 
goed voor 86,1%.

Top-huurders (% huurinkomen)

1 Univeg-groep 17,0%

2 Massive PLI - Philips Lighting 7,1%

3 Belgacom 3,5%

4 De Post 3,2%

5 Renault 2,8%

6 Lidl 2,6%

7 DHL Solutions 2,5%

8 Tech Data 2,1%

9 Inbev - Interbrew 2,0%

10 Disor 1,9%

TOP 10 = 44,6%
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Bestemming 
op 31-12-2007

Bebouwde  
oppervlakte

Geschatte  
huurwaarde

Geschatte  
gemiddelde  

huurwaarde per m²

% van de  
totale  

huurwaarde

(m²) (mio EUR) (EUR)

Magazijnen 812.221 30,93 38,08 74,90%

Kantoren bij magazijnen 81.735 6,47 79,21 15,70%

Kantoren 15.563 1,53 98,01 3,70%

Commerciële ruimten 18.575 1,09 58,71 2,60%
Diverse bestemmingen  
(polyvalente ruimten, parking  
en archieven)

24.726 1,25 50,47 3,00%

TOTAAL 952.819 41,26 43,31 100,00%

Concessievergoeding -0,28

TOTAAL 40,98

Spreiding verhuurbare oppervlakte  
per categorie

Spreiding huurwaarde 2007 
per land

Magazijnen: 84%
België: 76%

Frankrijk: 8%

Nederland: 10%

Tsjechië: 6%

Kantoren bij magazijnen: 9%

Andere: 3%

Commercieel: 2%

Kantoren: 2%



Bespreking van de portefeuille door Stadim CVBA  
en Cushman & Wakefield (vervolg)

Huurcontracten die in 2008 en 2009 vervallen,  
vertegenwoordigen respectievelijk 7,4 en 
10,0% van de totale huurwaarde. Anderzijds 
hebben contracten met vervaldag in 2012 of 
later een aandeel van 72,7%.

De leegstaande gedeelten, beschikbaar voor 
onmiddellijke verhuring, vertegenwoordigen een 
bijkomende huurwaarde van 0,62 miljoen EUR. 

Dit betekent een leegstand van 1,5% 
tegenover de totale portefeuille van 
beschikbare gebouwen:

  de leegstand van de magazijnen 
bedraagt 6.263 m² of 0,16 miljoen EUR;

  eind december 2007 stonden 7.891 m²  
kantoren te huur, goed voor  
0,43 miljoen EUR;

  commerciële ruimten en diverse 
bestemmingen die nog te huur staan, 
zijn goed voor amper 0,02 miljoen EUR.

Overzicht van de leegstand  
in de beschikbare gebouwen

Bestemming Niet-verhuurde  
oppervlakte  

(m²)

Geschatte  
huurwaarde  

(mio EUR)

Magazijnen 6.263 0,16

Kantoren 7.891 0,43

Commerciële ruimten 0 0

Diverse bestemmingen 5.849 0,02

TOTAAL 14.703 0,62

De huurwaarde van de projecten in nieuwbouw 
of renovatie vertegenwoordigt 7,1 miljoen EUR. 
Hiervan is reeds voor 3,8 miljoen EUR vast-
gelegd. Een deel van de projecten wordt pas 
uitgevoerd van zodra een verhuring is vast-
gelegd.

De totaliteit van huurincasso, vermeerderd 
met de huurwaarde van de leegstaand en van 
projecten bedraagt aldus 49,4 miljoen EUR of 
1,3 miljoen EUR meer dan de marktconforme 
huurwaarde.
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5. > Gebouwen in projectfase

De schattingen houden bij 8 complexen  
rekening met een potentieel nieuwbouw- of 
renovatieprogramma, dat in een aantal sites 
reeds volop in uitvoering is. Globaal gaat het 
over een resterende investering van ongeveer 
84,7 miljoen EUR inclusief erelonen, tussentijdse 
intresten, taksen en marges. Dit levert een extra 
huurpotentieel op van 7,1 miljoen EUR, wat 
een rendement betekent van 8,4% ten opzichte 
van de resterende werken. Hiervan zijn reeds 
voor 3,8 miljoen of 53,9% van de verhuringen 
vastgelegd.

De belangrijkste potentiële investeringen 
betreffen:

  een nieuwbouwproject in Genk - 
Brikkenovenstraat;

  een nieuwbouwproject in Willebroek - 
Koningin Astridlaan;

  een nieuwbouwproject in Grimbergen - 
Industrieweg;

  inrichtingswerken van de kantoren in de 
Asar-toren te Anderlecht, naargelang de 
ruimten verhuurd worden, en verbouwing 
van een magazijn te Anderlecht;

  een nieuwbouwproject in Sint-Katelijne-
Waver - Fortsesteenweg;

  een nieuwbouwproject in Nijvel - 
Naamsesteenweg

  een nieuwbouwproject in Ridderkerk - 
Handelsweg (Nederland);

  een nieuwbouwproject in Venlo - 
Edisonstraat (Nederland).

Dit investeringspotentieel vormt slechts een 
onderdeel van de projecten die door WDP 
daadwerkelijk zijn gepland. Voor de overige 
sites is zoals in Zele - Lindestraat, Tsjechië en 
Roemenië de projectvisie nog niet volledig  
uitgewerkt, of zoals in Sint-Niklaas is de  
verwerving nog niet gefinaliseerd op 
31/12/2007.

6. > Evolutie van de portefeuille  
ten opzichte van 31 december 2006

De reële waarde van de totale portefeuille is 
sinds 31 december 2006 toegenomen met 
187,6 miljoen EUR. Dit betekent een stijging 
met 43%. De Belgische portefeuille kent hierbij 
een toename met 97,9 miljoen EUR (+27%), 
terwijl de waarde van de buitenlandse met  
89,6 miljoen EUR is opgelopen (+112%).

Groei was er door de aankoop van de sites en 
in een aantal gevallen ook reeds gerealiseerde 
bouwwerken; de sites van de Univeg-groep te 
Sint-Katelijne-Waver, Doornik - Marquain, Asse -  
Terheidenboslaan, Ridderkerk (Nederland) en 
Voorhout (Nederland). Verder nog eigendommen  
in Estaimpuis, Nijvel, Venlo (Nederland) en vijf 
gronden in Roemenië. Samen zijn zij goed voor 
135,2 miljoen EUR.

Voorts is de groei afkomstig uit nieuw-
bouw en verbouwingen in sites die 
reeds in portefeuille waren, en dit voor 
een totaal van 17,9 miljoen EUR:

  Terhagen - Polder 3;
  Beringen (Paal) - Industrieweg;
  Zele - Lindestraat;
  Anderlecht - Frans Van Kalkenlaan;
  Ternat - Industrielaan;
  Boortmeerbeek - Leuvensesteenweg 238;
  Nijvel - Rue du Bosquet;
  Vilvoorde - Havendoklaan 13;
  Grimbergen - Industrieweg 16;
  Mlada Boleslav (Tsjechië).

Anderzijds was er de verkoop van de eigen-
dommen in Vilvoorde - Steenkade en Tienen -  
Getelaan ten bedrage van 4,3 miljoen EUR  
uitgedrukt in reële waarde. 

De optelsom van deze aankopen, investeringen 
en verkopen resulteert in een globale stijging 
met 148,6 miljoen EUR.
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Bespreking van de portefeuille door Stadim CVBA  
en Cushman & Wakefield (vervolg)

Dit betekent dat het deel van de portefeuille 
waar geen of beperkte investeringen gebeur-
den netto – dus rekening houdend met  
min- en meerwaarden – in waarde steeg met  
39,8 miljoen EUR.
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Vastgoedoverzicht

KERNGEGEVENS OVER DE EIGENDOMMEN

Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

BELGIE
Aalst 
Dendermondsesteenweg 75 9.195 - - 4.501 - 7,25 100,00

Aalst 
Denderstraat 54 7.518 2.964 576 - - 7,36 100,00

Aalst 
Tragel 5 - Gheeraerdstraat 15-16 16.546 12.534 - - - 8,50 95,03

Aalst 
Tragel 11-12 - Garenstraat 44.163 18.208 3.934 - - 6,94 100,00

Aalst 
Wijngaardveld 3 - Dijkstraat 7 39.822 21.902 - - - 7,83 100,00

Anderlecht 
Frans Van Kalkenlaan 9 28.476 16.581 4.351 - 444 7,23 100,00

Antwerpen 
Lefebredok - Grevendilf - Vrieskaai 22.513* 18.786 64 - - 10,20 100,00

Asse (Mollem) 
Assesteenweg 36 47.800 23.422 3.139 - 244 7,62 99,73

Asse (Mollem) 
Terheidenboslaan 10 10.000 5.339 654 - - 7,31 100,00

Beersel (Lot) 
Heideveld 3-4 22.459 6.703 456 - - 7,29 100,00

Beersel (Lot) 
Stationsstraat 230 15.922 4.388 673 - - 7,71 100,00

Beringen (Paal) 
Industrieweg 135 - Rijsselstraat 21.438 9.056 1.483 - - 7,26 100,00

Boom 
Groene Hofstraat 13 1.733 - 2.548 - - 10,07 46,32

Boom 
Kapelstraat 46 (te verkavelen) 4.292 - - - - - -

Boom 
Langelei 114-120 - Industrieweg 71.412 34.222 2.982 - - 6,50 100,00

Boortmeerbeek 
Industrieweg 16 40.151 14.335 3.250 - - 7,11 73,10

Boortmeerbeek 
Leuvensesteenweg 238 11.739 4.471 863 - - 7,37 100,00

Bornem 
Rijksweg 17 31.100 9.973 1.616 - 323 6,85 100,00

Bornem 
Rijksweg 19 38.000 19.948 2.463 - - 6,94 85,50

Brussel (Neder-over-Heembeek) 
Steenweg op Vilvoorde 146 6.450 4.257 685 - - 8,71 93,64

*Concessiegrond
**Kapitalisatie of huurrendement: de verhouding tussen de potentiële brutohuur en de projectwaarde.
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Vastgoedoverzicht (vervolg)

Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

Courcelles 
Rue de Liège 25 106.824 7.632 600 - - 4,55 100,00

Estaimpuis 
Rue du Pont Bleu 21 4.464 1.782 247 - - 7,16 100,00

Genk 
Brikkenovenstraat  
(rechts van nr. 50) (project)

62.905 - - - - 7,28 -

Grimbergen 
Eppegemstraat 31 58.992* 24.009 2.548 - - 9,47 100,00

Grimbergen 
Industrieweg 16 (project) 27.724 - - - - 6,69 -

Haacht (Wespelaar) 
Dijkstraat 44 17.229 7.991 1.813 - - 11,15 95,03

Jumet 
Zoning Industriel - 2ième rue 9.941 4.478 634 - - 7,00 100,00

Kontich 
Satenrozen 11-13 en Elsbos 160.743 50.845 5.644 - - 6,42 100,00

Kortenberg 
A. De Conincklaan 2-4 10.663 5.644 820 - - 7,35 100,00

Lebbeke (Wieze) 
Kapittelstraat 31  
(Hall C)

8.619 5.652 - - - 10,85 100,00

Leuven 
Kolonel Begaultlaan 9, 17-19 
hoek Lefevrelaan

13.526 - - - 20.802 7,69 100,00

Leuven 
Vaart 25-35 3.170 - 10.300 3.500 1.505 8,22 100,00

Londerzeel 
Nijverheidstraat 13-15 42.115 25.867 1.601 - - 7,77 100,00

Machelen 
Rittwegerlaan 91-93 - Nieuwbrugstraat 12.360 13.322 2.464 - - 7,41 100,00

Merchtem 
Wolvertemse Steenweg 1 - Bleukenweg 5 13.241 8.471 - 1.160 - 8,75 78,32

Nivelles 
Chaussée de Namur (project) 20.000 - - - - 7,74 -

Nivelles 
Rue de l’Industrie 30 60.959 24.439 2.471 - - 6,65 100,00

Nivelles 
Rue du Bosquet 12 19.429 9.549 1.109 - - 6,6 100,00

Puurs 
Lichterstraat 31 23.569 14.101 1.606 - - 9,34 100,00

Rumst (Terhagen) 
Polder 3 - Kardinaal Cardijnstraat 65 47.435 20.020 426 - 801 9,09 100,00

*Concessiegrond
**Kapitalisatie of huurrendement: de verhouding tussen de potentiële brutohuur en de projectwaarde.
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Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

Courcelles 
Rue de Liège 25 106.824 7.632 600 - - 4,55 100,00

Estaimpuis 
Rue du Pont Bleu 21 4.464 1.782 247 - - 7,16 100,00

Genk 
Brikkenovenstraat  
(rechts van nr. 50) (project)

62.905 - - - - 7,28 -

Grimbergen 
Eppegemstraat 31 58.992* 24.009 2.548 - - 9,47 100,00

Grimbergen 
Industrieweg 16 (project) 27.724 - - - - 6,69 -

Haacht (Wespelaar) 
Dijkstraat 44 17.229 7.991 1.813 - - 11,15 95,03

Jumet 
Zoning Industriel - 2ième rue 9.941 4.478 634 - - 7,00 100,00

Kontich 
Satenrozen 11-13 en Elsbos 160.743 50.845 5.644 - - 6,42 100,00

Kortenberg 
A. De Conincklaan 2-4 10.663 5.644 820 - - 7,35 100,00

Lebbeke (Wieze) 
Kapittelstraat 31  
(Hall C)

8.619 5.652 - - - 10,85 100,00

Leuven 
Kolonel Begaultlaan 9, 17-19 
hoek Lefevrelaan

13.526 - - - 20.802 7,69 100,00

Leuven 
Vaart 25-35 3.170 - 10.300 3.500 1.505 8,22 100,00

Londerzeel 
Nijverheidstraat 13-15 42.115 25.867 1.601 - - 7,77 100,00

Machelen 
Rittwegerlaan 91-93 - Nieuwbrugstraat 12.360 13.322 2.464 - - 7,41 100,00

Merchtem 
Wolvertemse Steenweg 1 - Bleukenweg 5 13.241 8.471 - 1.160 - 8,75 78,32

Nivelles 
Chaussée de Namur (project) 20.000 - - - - 7,74 -

Nivelles 
Rue de l’Industrie 30 60.959 24.439 2.471 - - 6,65 100,00

Nivelles 
Rue du Bosquet 12 19.429 9.549 1.109 - - 6,6 100,00

Puurs 
Lichterstraat 31 23.569 14.101 1.606 - - 9,34 100,00

Rumst (Terhagen) 
Polder 3 - Kardinaal Cardijnstraat 65 47.435 20.020 426 - 801 9,09 100,00

Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

Sint-Katelijne-Waver 
Univeg-site

59.915 
86.822* 44.694 6.572 - - 6,89 100,00

Ternat 
Industrielaan 24 28.274 13.913 2.646 - 479 7,86 89,15

Tournai (Marquain) 
Rue de la Terre à Briques 14 30.938 7.660 1.002 - - 6,24 100,00

Vilvoorde 
Havendoklaan 12 27.992 12.008 1.853 - 42 7,39 100,00

Vilvoorde 
Havendoklaan 13 18.066 4.935 845 - - 7,21 100,00

Vilvoorde 
Havendoklaan 19 19.189 10.677 879 - - 7,32 100,00

Vilvoorde 
Jan Frans Willemsstraat 95 13.678 6.010 371 - - 7,45 100,00

Vilvoorde 
Willem Elsschotstraat 5 47.203 18.843 1.990 - - 7,75 95,91

Willebroek 
Breendonkstraat (grond) 46.695 - - - - - -

Willebroek 
Koningin Astridlaan 14 119.742 18.045 2.461 - - 6,82 100,00

Zaventem 
Fabriekstraat 13 14.501 6.811 701 - 86 7,94 100,00

Zele 
Lindestraat 7- Baaikensstraat 71.415 34.110 462 - - 6,35 100,00

*Concessiegrond
**Kapitalisatie of huurrendement: de verhouding tussen de potentiële brutohuur en de projectwaarde.
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Vastgoedoverzicht (vervolg)

Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

BUITENLAND

Frankrijk
Aix-en-Provence 
ZAC Gustave Eiffel II - Lot 22 - 
Rue G. Fraysinnet

31.179 8.259 1.012 - - 7,19 100,00

Lille - Fretin - Sainghin-en-Mélanois  
Rue des Hauts de Sainghin, 
percelen 179 & 180

31.689 16.655 248 - - 7,61 100,00

Lille - Roncq 
Avenue de l’Europe 17 27.948 12.234 858 - - 7,53 95,54

Lille - Templemars 
Route d’Ennetières 40 44.071 17.391 1.790 - - 6,74 100,00

Lille - Templemars 
Route de l’Epinoy 16b 12.000 2.935 1.412 - - 8,33 100,00

Neuville-en-Ferrain 
Rue de Reckem 33 24.200 12.954 249 - - 7,04 100,00

Nederland
Breda 
Hazeldonk 6462 & 6464 53.172 35.977 1.100 - - 7,59 100,00

Ridderkerk 
Handelsweg 20 43.237 15.537 3.710 - - 6,15 100,00

Venlo 
Ampèrestraat 15-17 50.400 - - - - 6,90 -

Venlo 
Edisonstraat 9 70.000 - - - - - -

Voorhout 
Loosterweg 33 63.159 35.977 1.100 - - 6,78 100,00

Roemenië
Agigea (Constata County) 
Parcela 19/6, sola A 48.450 - - - - - -

Aricestii-Rahtivani (Prahova County)  
Tarla 76, parcela 396/77, lot 2 127.500 - - - - - -

Corbii Mari (Dambovita County) 
Tarla 51 111.748 - - - - - -

Mihail Kogalniceanu 
Parcela A353/5, A353/4 lot I, A353/6/2 46.002 - - - - - -

Paulesti (Prahova County) 
Tarla 39, parcela A804/143 99.659 - - - - - -

*Concessiegrond
**Kapitalisatie of huurrendement: de verhouding tussen de potentiële brutohuur en de projectwaarde.
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Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

BUITENLAND

Frankrijk
Aix-en-Provence 
ZAC Gustave Eiffel II - Lot 22 - 
Rue G. Fraysinnet

31.179 8.259 1.012 - - 7,19 100,00

Lille - Fretin - Sainghin-en-Mélanois  
Rue des Hauts de Sainghin, 
percelen 179 & 180

31.689 16.655 248 - - 7,61 100,00

Lille - Roncq 
Avenue de l’Europe 17 27.948 12.234 858 - - 7,53 95,54

Lille - Templemars 
Route d’Ennetières 40 44.071 17.391 1.790 - - 6,74 100,00

Lille - Templemars 
Route de l’Epinoy 16b 12.000 2.935 1.412 - - 8,33 100,00

Neuville-en-Ferrain 
Rue de Reckem 33 24.200 12.954 249 - - 7,04 100,00

Nederland
Breda 
Hazeldonk 6462 & 6464 53.172 35.977 1.100 - - 7,59 100,00

Ridderkerk 
Handelsweg 20 43.237 15.537 3.710 - - 6,15 100,00

Venlo 
Ampèrestraat 15-17 50.400 - - - - 6,90 -

Venlo 
Edisonstraat 9 70.000 - - - - - -

Voorhout 
Loosterweg 33 63.159 35.977 1.100 - - 6,78 100,00

Roemenië
Agigea (Constata County) 
Parcela 19/6, sola A 48.450 - - - - - -

Aricestii-Rahtivani (Prahova County)  
Tarla 76, parcela 396/77, lot 2 127.500 - - - - - -

Corbii Mari (Dambovita County) 
Tarla 51 111.748 - - - - - -

Mihail Kogalniceanu 
Parcela A353/5, A353/4 lot I, A353/6/2 46.002 - - - - - -

Paulesti (Prahova County) 
Tarla 39, parcela A804/143 99.659 - - - - - -

Oppervlaktegegevens      

Grond
(m2) 

Magazijnen 
(m2)

Kantoren
(m2) 

Commercieel
(m2) 

Andere 
(m2)

Kapitalisatie** 
(%)

Bezetting  
op 

31/12/2007
(%)

Tsjechië
Hradec Kralove 
Pilmarova 410 8.289 - - 2.403 - 7,58 100,00

Jablonec nad Nisou 
Janovska 4633/2 2.750 - - 1.075 - 8,37 100,00

Mlada Boleslav 
Jicinska 1329/III 4.477 - - 1.327 - 7,83 100,00

Mlada Boleslav 
Neprevazka 86.728 25.705 4.016 - - 6,85 100,00

Pruhonice-Praha 
Uhrineveska 734, 258243 13.189 - - 4.609 - 7,07 100,00

*Concessiegrond
**Kapitalisatie of huurrendement: de verhouding tussen de potentiële brutohuur en de projectwaarde.

DE VASTGOEDPORTEFEUILLE IS ALS VOLGT SAMENGESTELD (EUR):

reële waarde* verzekerde waarde** aanschaffingswaarde***

magazijnen 571.331.400 420.451.277 446.052.205
kantoren 22.954.100 18.735.737 12.575.937
commercieel 15.549.900 18.277.187 12.338.177
diverse 8.510.000 9.307.691 1.792.814

TOTAAL 618.345.400 466.771.892 472.759.133

*Reële waarde = waarde inclusief grond en transactiekosten 31-12-2007.
**Verzekerde waarde = nieuwbouwwaarde van de gebouwen.
***Aanschaffingswaarde = historische aankoopprijs + uitgevoerde investeringen.
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Project testimonial: Ferrero

Klant: Ferrero 
Locatie: Ternat
Oppervlakte: 3.950 m2

Activiteiten: distributie van chocoladeproducten 
en confiserie in België en Nederland
WDP-meerwaarde: snelle afwerking van grotere  
opslagruimte met koeling
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”  Dankzij WDP konden we 
op enkele maanden tijd de 
oppervlakte van onze magazijnen 
verdubbelen. Hun efficiënte 
aanpak zorgde ervoor dat we onze 
chocoladeproducten ook tijdens de 
zomermaanden koel kunnen  
herverpakken en opslaan. ” 
“In 2000 was ons distributiecentrum in Ternat 
te klein geworden door de groeiende activiteiten  
binnen Ferrero. Toevallig kwam er op dat 
moment aan de overkant van de straat een  
ruimer gebouw vrij dat eigendom was van 
WDP. Maar tijdens de piekperiodes rond 
Sinterklaas en Pasen en omwille van bijkomende 
co-packing activiteiten tijdens de zomer-
maanden, bleek ook dát gebouw te klein te zijn 
en moesten we elders onderkomen zoeken. 
Samen met WDP hebben we dat probleem 
bekeken en zijn we snel tot de perfecte  
oplossing gekomen. Aan de achterzijde van 
hun gebouw konden zij een nóg grotere 
opslagplaats uitrusten met koelinstallaties,  
zodat de distributie van onze chocolade-
producten nog voor het begin van de warme 
zomer kon worden verhuisd.  
In totaal hebben we onze capaciteiten dankzij 
WDP meer dan verdubbeld!”

Freddy Van Droogenbroeck
Directeur Supply Chain



Het aandeel WDP

De koers van het aandeel

De koers van het aandeel WDP kende in  
2007 een eerder grillig verloop. Begonnen  
op 50 EUR, steeg zij in de loop van het eerste 
trimester even naar een hoogtepunt van bijna 
57 EUR. Daarna bleef zij geruime tijd stabiel op 
het wat lagere niveau van 52 EUR, om na de 
uitkering van het dividend in de loop van het 
tweede trimester af te brokkelen naar  
47,5 EUR. In augustus voelde ook WDP de 
malaise op de internationale beurzen. De koers 
zakte even naar een dieptepunt van 42 EUR. 
Begin september herstelde ze zich op een 
niveau van 48 EUR. Dat gebeurde na de  
uitkering van het interim-dividend, en de  
aankondiging dat de referentieaandeelhouder –  
de familie Jos De Pauw uit Merchtem – zijn 
participatie had opgetrokken naar 30%.  
Dit laatste in het kader van de nieuwe  

over namewetgeving die op 1 september 2007 
van kracht werd. De beursmalaise deinde  
echter verder uit in het najaar, en ook het  
aandeel WDP volgde de neerwaartse trend.  
De koers schommelde tussen 44 en 46 EUR, 
en eindigde op 31 december tenslotte op  
45,5 EUR.

Tegenover de intrinsieke waarde van het 
aandeel, namelijk 36,10 EUR, betekent de 
slotkoers van 45,5 EUR op 31 december een 
premie van 26%. Dit is mede te verklaren door 
het belang dat potentiële investeerders en 
aandeelhouders hechten aan de toegevoegde 
waarde die WDP te bieden heeft. Die ligt  
ruimschoots hoger dan de intrinsieke waarde – 
de loutere optelsom van de investeringswaarde 
van de verschillende onroerende goederen. 
Het betreft hier onder meer de positie als de 
Belgische marktleider in semi-industrieel vast-
goed, en het gunstig fiscaal regime waarbinnen 
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de bevak zowel in België als in Frankrijk werkt. 
Ook het feit dat WDP een ‘self managed fund’ 
is, waarbij het management binnen de  
vennootschap gebeurt en volledig ten dienste  
staat van de aandeelhouders, wordt door 
investeerders naar waarde geschat. 

Er zijn nog andere redenen waarom de waarde 
van een vastgoedportefeuille die van de som 
van de individuele onderdelen overstijgt.  
Een eerste is in het geval van WDP weliswaar 
louter hypothetisch. In het geval van een  
eventuele verkoop zijn institutionele inves-
teerders vandaag immers bereid veel hogere 
bedragen neer te tellen voor interessante  
portefeuilles dan voor individuele projecten, 
omdat zij daarvoor betere financierings-
mogelijkheden vinden op de financiële markten.  
Tot slot biedt een vastgoedportefeuille de  
investeerders in één klap een belangrijke 
schaalgrootte in welbepaalde regio’s. 

Velociteit en liquiditeit

De velociteit – namelijk het verhandeld aantal 
aandelen per jaar, gedeeld door het totaal 
aantal aandelen op het einde van het jaar – is 
gestegen naar 39,8%. In absolute cijfers  
betekent dit gemiddeld 13.869 stuks per dag.

Deze hoge liquiditeit is onder meer te verklaren 
door de aanhoudende belangstelling van de 
investeerders, onder impuls van de hierboven 
vermelde toegevoegde waarde die WDP  
karakteriseert. WDP hecht trouwens veel 
belang aan zijn investor relations, zowel naar 
particuliere als naar institutionele investeerders 
toe. Ook de free float van 70% en het feit dat 
WDP een interim-dividend uitkeert, dragen bij 
tot de liquiditeit van het aandeel. 
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Het aandeel WDP (vervolg)

Return

De return bedraagt in 2007 -4,84%.  
WDP presteert hiermee nog altijd beter dan 
de meeste andere Belgische en Europese 
vastgoedaandelen. Volgens de ‘GPR 250 
EUROPE’-index van Global Property Research 
bedroeg de return van het Europees beurs-
genoteerd vastgoed in 2007 -32%. Volgens de 
‘GPR 250 BELGIUM’-index was de return van 
Belgische vastgoedaandelen in 2007 -10%.  
Zie in dit verband ook de maandelijkse update 
op www.wdp.be. De brutoreturn van de  
Bel20-index bedroeg vorig jaar -6%.  

Het aandeel WDP kende in 2007 dus weliswaar 
een licht negatieve return, maar presteerde nog 
altijd beter dan de andere vastgoedaandelen en 
de Bel20-index. De gemiddelde jaarlijkse return 
sinds de beursgang in juni 1999 bedraagt  
trouwens nog altijd 16%. Deze gunstige  
cijfers zijn toe te schrijven aan de waarde van 
het onderliggend vastgoed, en aan het feit dat 
WDP jaar na jaar een aantrekkelijk dividend 
uitkeert. 
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*In de tabel wordt de return van WDP ver geleken met die van de 
GPR 250-indexen, waarbij de toestand op 30-06-1999 als referentie 
(100) genomen wordt.

 WDP

 GPR 250 Europe

 GPR 250 Belgium

Vergelijking return van het aandeel WDP met GPR 250 Belgium en GPR 250 Europe*
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EURONExT BRUSSEL - Eerste Markt 
IPO: 28/06/99 
notering: continu 
ISIN-code: BE0003763779
liquidity provider: Petercam

EURONExT PARIJS - Tweede Markt
notering: 17/12/04
notering: continu
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Gegevens per aandeel (in EUR)  31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005 

Aantal aandelen 8.592.721 8.592.721 7.885.249 

Free float 70% 72% 70% 

Marktkapitalisatie 390.968.805 428.347.142 346.950.956 

Verhandeld aantal aandelen per jaar 3.458.483 3.291.286 2.717.445 

Gemiddeld dagelijks volume in EUR 664.934 994.836 411.094 

Velociteit* 40,25% 38,30% 34,46% 

Beurskoers over het jaar 

- hoogste 56,95 50,45 44,96 

- laagste 42,02 36,75 34,30 

- slot 45,50 49,85 44,00 

Intrinsieke waarde na winstuitkering 34,68 31,17 27,48 

Uitkeringspercentage 89,51 90% 94% 

12m 12m 12m 

Operationele winst/aandeel** 3,04 2,75 2,56 

Brutodividend/aandeel** 2,72 2,47 2,47 

Nettodividend/aandeel** 2,31 2,10 2,10 

*Het verhandeld aantal aandelen per jaar, gedeeld door het totaal aantal aandelen op het einde van het jaar.
**Op basis van een weging (eerste 8 maanden in 2006: 7.885.249 aandelen, vanaf september 2006: 8.592.721 aandelen).
De aandelen van de vennootschap zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder,  
met dien verstande dat de vennootschap vanaf 1 januari 2008 geen nieuwe aandelen aan toonder meer kan uitgeven.  
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.
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