Inclusio NV
Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel, België
Aanbieding van maximaal 2.803.738 Aangeboden Aandelen van Inclusio NV (de « Vennootschap »)
Uitgifteprijs 21,40 EUR per Aangeboden Aandeel
Aanvraag tot toelating tot de verhandeling en notering van de Aandelen op Euronext Brussels
Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt belangrijke economische en financiële risico's in. Een potentiële
belegger moet in staat zijn het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en bij
het nemen van zijn beleggingsbeslissing in overweging nemen dat hij een deel of het geheel van zijn belegging kan
verliezen. De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van het volledige prospectus en in het bijzonder de
afdeling "Risicofactoren" alvorens in te schrijven op de Aangeboden Aandelen. Al deze risicofactoren moeten in
overweging worden genomen alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen teneinde volledig inzicht te krijgen
in de potentiële risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beleggingsbeslissing.
Dit prospectus (het "Prospectus") heeft betrekking op de aanbieding van maximaal 2.803.738 nieuwe aandelen die door de
Vennootschap worden aangeboden in het kader van een kapitaalverhoging zonder voorkeurrechten (de "Aangeboden
Aandelen"), voor een totaal bedrag van maximum 59.999.993,20 EUR (de "Aanbieding") alsook op de toelating van alle
Aangeboden Aandelen en alle andere aandelen van de Vennootschap na afsluiting van de Aanbieding (de "Aandelen") tot de
verhandeling op Euronext Brussels. De Aanbieding bestaat uit (i) een aanbieding van effecten aan het publiek (zoals gedefinieerd
in Artikel 2, d) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het
prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een
gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de "Prospectusverordening")) in
België; en uit (ii) een aanbieding voorbehouden aan gekwalificeerde beleggers in de zin van Artikel 2, e) van de
Prospectusverordening in de Europese Economische Ruimte (de "EER") (behalve in België), in Zwitserland en in het Verenigd
Koninkrijk, overeenkomstig de uitzondering als bepaald in Artikel 1.4, a) van de Prospectusverordening.
Er is geen minimumbedrag van de Aanbieding. Bepaalde bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, alsook andere
beleggers (de "Deelnemende Investeerders") hebben zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbonden in te schrijven
op de Aanbieding voor een bedrag van 10.537.480,40 EUR tegen de Uitgifteprijs (zoals verder gedefinieerd), onder voorbehoud
van afsluiting van de Aanbieding (de "Inschrijvingsverbintenissen"). De uitgifteprijs per Aangeboden Aandeel bedraagt 21,40
EUR (de "Uitgifteprijs"). Het aantal in het kader van de Aanbieding verkochte Aangeboden Aandelen en de toewijzing van de
Aangeboden Aandelen aan de beleggers zullen in principe openbaar worden gemaakt in de Belgische financiële pers op of rond
9 december 2020 en in ieder geval niet later dan de eerste Werkdag na afloop van de Aanbiedingsperiode. De Uitgifteprijs is een
eenheidsprijs in EUR, zonder elke eventuele belasting en eventuele kosten die financiële tussenpersonen aanrekenen voor het
indienen van een order.
Als een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd, hebben beleggers die reeds aanvaard hebben in te schrijven op de
Aangeboden Aandelen voordat de aanvulling is gepubliceerd, het recht om binnen twee werkdagen na de publicatie van de
aanvulling hun aanvaarding in te trekken, op voorwaarde dat de belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële
onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de Aanbiedingsperiode of de levering van de
Aangeboden Aandelen, naargelang wat het eerst plaatsvindt. Er zal een aanvulling worden gepubliceerd als de
Aanbiedingsperiode wordt verlengd met meer dan vijf Werkdagen.
Dit document vormt een prospectus voor aanbieding en toelating tot een gereglementeerde markt en werd opgesteld
overeenkomstig de Prospectusverordening en de gedelegeerde verordeningen die ter uitvoering van deze laatste werden
goedgekeurd. De FSMA heeft de Franse versie van dit Prospectus goedgekeurd op 25 november 2020, overeenkomstig
Artikel 20 van de Prospectusverordening. Deze goedkeuring mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de
Vennootschap of over de Aangeboden Aandelen.
De verplichting om een aanvulling op het Prospectus te publiceren in geval van belangrijke nieuwe elementen of materiële
vergissingen of onjuistheden is niet van toepassing wanneer het Prospectus niet langer geldig is. Het Prospectus is geldig
voor de duur van één jaar die afloopt op 24 november 2021.
Voorafgaand aan de Aanbieding bestond er geen openbare markt voor de Aangeboden Aandelen. Er werd een aanvraag ingediend
om alle Aandelen toe te laten tot de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het symbool "INCLU". De handel in de
Aandelen op Euronext Brussels zal waarschijnlijk van start gaan op een « if-and-when-issued-and/or-delivered »-basis op of rond
10 december 2020 (de "Noteringsdatum"), met dien verstande dat de procedure kan worden versneld bij vervroegde afsluiting,
of worden verlengd.
De Aangeboden Aandelen zullen waarschijnlijk in gedematerialiseerde vorm worden geleverd (inschrijving op rekening)
tegen betaling, bijgevolg, van onmiddellijk opvraagbare middelen op 11 december 2020 of rond die datum (de
"Afsluitingsdatum"), voor zover deze levering kan worden versneld ingeval van vervroegde afsluiting, op de
effectenrekeningen van de beleggers via Euroclear Belgium, de Belgische centrale effectenbewaarinstelling.
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Dit Prospectus vormt geen aanbod om de Aangeboden Aandelen te verkopen, noch een verzoek tot het doen van een aanbod
om de Aangeboden Aandelen te kopen in rechtsgebieden of aan personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod
te doen. De verspreiding van dit Prospectus kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan specifieke regels of
beperkingen. Personen die in het bezit zijn van dit Prospectus dienen informatie in te winnen over dergelijke beperkingen
die van toepassing kunnen zijn in hun rechtsgebied en ze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een
schending van de effectenwetgeving van dergelijke jurisdictie betekenen.
De Aangeboden Aandelen werden niet of zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de
"Securities Act"), noch bij enige toezichthoudende instantie voor effecten van enige staat of ander rechtsgebied van de
Verenigde Staten en ze mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand, geleverd of op enige andere wijze worden
overgedragen, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, tenzij de Aangeboden Aandelen
geregistreerd zijn onder de Securities Act of er een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en
toepasselijke effectenwetten van enige staat kan worden ingeroepen. De Aangeboden Aandelen worden uitsluitend
aangeboden en verkocht buiten de Verenigde Staten, in het kader van offshoretransacties (zoals beschreven in de Regulation
S krachtens de Securities Act ("Regulation S'')) overeenkomstig Regulation S.

SOLE GLOBAL COORDINATOR

JOINT BOOKRUNNERS

Prospectus van 25 november 2020
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SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

A.

Inleiding en waarschuwingen
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Inleiding
Naam en internationale
effectenidentificatiecode
(ISIN-code)
Identiteit en contactgegevens
van de Emittent

Bevoegde autoriteit
Datum van goedkeuring van
het Prospectus

INCLU, met ISIN-code ISIN BE0974374069

Inclusio NV, vennootschap naar Belgisch recht, een naamloze vennootschap, met
statutaire zetel gevestigd te Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Oudergem (België),
ingeschreven in de KBO onder het nummer 0840.020.295 (RPR Brussel) met LEInummer 967600NU10CMHYJZUH44
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), Congresstraat 12-14,
1000 Brussel
De Franse versie van het Prospectus (met inbegrip van de samenvatting) werd op
25 november 2020 goedgekeurd door de FSMA, als bevoegde autoriteit,
overeenkomstig artikel 20 van de Prospectusverordening

Tenzij anders bepaald in deze Samenvatting, hebben de termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in het
Prospectus.
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Waarschuwingen

Deze Samenvatting (de "Samenvatting") moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing
om te beleggen in de Aangeboden Aandelen moet steeds gebaseerd zijn op een studie van het gehele Prospectus door
de belegger. De belegger loopt het risico om het volledige of een deel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De
kans bestaat dat de belegger die als eiser optreedt wanneer bij een rechterlijke instantie een vordering met betrekking
tot de informatie in het Prospectus aanhangig wordt gemaakt, volgens het nationale recht van de lidstaten de kosten
voor de vertaling van het prospectus moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Alleen de personen die
de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden
gesteld en uitsluitend indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus wordt
gelezen, misleidend, inaccuraat of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het
prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie bevat ter ondersteuning van beleggers wanneer zij overwegen
in die effecten te beleggen.
B.

Essentiële informatie over de Emittent

3.1

Welke instelling geeft de effecten uit?

Identificatie - De Vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De statutaire zetel ervan is
gelegen te Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Oudergem, (België), ingeschreven in de KBO onder het nummer
0840.020.295.
Hoofdactiviteiten - Inclusio is de eerste openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die hoofdzakelijk actief is
in sociaal vastgoed in de drie gewesten van België. De missie van Inclusio bestaat erin om aan zwakkere
bevolkingsgroepen op lange termijn kwaliteitsvolle woningen en/of infrastructuren te bieden tegen een betaalbare
huurprijs. De panden moeten daarenboven voldoen aan de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met energie.
Naast het sociaal doel, streeft de Vennootschap naar voldoende huurrendement. Het initiële bruto rendement op de
door de Vennootschap aangekochte/ontwikkelde activa, ligt gewoonlijk in een vork tussen 3,8% en 4,6% (gemiddeld
4,2% op de huidige portefeuille in exploitatie). Het bruto huurrendement bij aanvang van elk project hangt af van het
sociaal/maatschappelijk aspect, de geografische ligging, de ouderdom van het gebouw, de energieprestaties van het
gebouw, de huurder en de eventuele mede-eigendom.

4

Voornaamste bestuurders - Na de afsluiting van de Aanbieding bestaat de Raad van Bestuur uit 9 leden:
André Bosmans (voorzitter), Sandrine Nelissen Grade, Marianne Wagner, Christophe Demain, François de
Borchgrave, Julien Dessart, Bart De Zutter, Mathieu de Posch en Adeline Simont. De Vennootschap telt 4 effectieve
managers: Xavier Mertens (CEO), Marc Brisack (Vice-CEO), Jean-Luc Colson (CFO) en Lionel Van Rillaer (COO).
Xavier Mertens zal zijn functie eind december 2020 beëindigen.
Wettelijke auditor - Deloitte Bedrijfsrevisoren CV, met statutaire zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, 1930 Zaventem (België), vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer.
Hoofdaandeelhouders - De Vennootschap telt bijna 80 aandeelhouders, waarvan de belangrijkste aandeelhouders (die
meer dan 5% bezitten vóór afsluiting van de Aanbieding en minimaal 3% na afsluiting van de Aanbieding) de volgende
zijn:

Aangehouden aandelen vóór de
afsluiting van de Aanbieding
Aandeelhoud
er

Aangehouden aandelen na de
afsluiting van de Aanbieding

Verwate
ring /
relutie

Hoedanighei

Aantal

%

Hoedanigheid
van de
aandeelhouder

1.065.160

24,6%

Referentieaandee
lhouder

1.065.160

14,82%

Referentieaan
deelhouder

-39,76%

Le Fonds
d'Infrastruct
ure
Ferroviaire
(FIF-FSI)

618.315

14,28%

Referentieaandee
lhouder

618.315

8,60%

Referentieaan
deelhouder

-39,76%

Belfius
Insurance1

285.710

6,60%

Referentieaandee
lhouder

474.379

6,60%

Referentieaan
deelhouder

0,02%

0

0%

Nvt.

233.644

3,25%

Nvt.

Nvt.

Andere

2.360.430

54,52%

Nvt.

4.796.060

66,73%

Nvt.

Nvt.

Totaal

4.329.615

100%

Nvt.

7.187.558

100%

Nvt.

Nvt.

Integrale

Ziekenfondse
n2

Aantal

%

d van de
aandeelhoud
er

De Vennootschap wordt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gecontroleerd door een van haar aandeelhouders of
aandeelhoudersgroep en er bestaat geen enkel akkoord dat bij uitvoering op een latere datum zou kunnen leiden tot
een controlewijziging in de Vennootschap. Vandaag is Integrale in dialoog met de Nationale Bank van België die een
herkapitalisatie van de onderneming wenst om de door de Europese wetgeving opgelegde prudentiële ratio's na te
leven. Het is mogelijk dat Integrale haar activa en passiva de komende maanden geheel of gedeeltelijk zal moeten
overdragen. In dat kader zou de participatie in Inclusio in handen van Integrale van eigenaar kunnen veranderen
(hoewel Integrale een lock-upverbintenis is aangegaan van 180 dagen volgend op de afsluiting van de Aanbieding).
Na afsluiting van de Aanbieding en indien hierop volledig is ingeschreven, zullen de Promotoren respectievelijk de
volgende participaties hebben: Imofig 0,50%, Kois 0,13% en Re-Vive 0,13%.

1
2

Belfius Insurance is een Inschrijvingsverbintenis aangegaan voor een bedrag van 4.037.516.60 EUR.
Dit omvat MC Assure (ziekenfonds-verzekeringsmaatschappij), Nationaal Hulpfonds-Fonds National d'Entraide (VZW) en Maatschappij van
Onderlinge Bijstand Verzekeringen CM-Vlaanderen (Maatschappij van onderlinge bijstand), die in overleg handelen voor een bedrag van
4.999.981,60 EUR.
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3.2

Wat is de essentiële financiële informatie over de emittent?

De hierna voorgestelde financiële informatie is een uittreksel uit de rekeningen die zijn opgesteld op geconsolideerde
basis volgens de IFRS-normen en het schema als verstrekt in het GVV-KB.
Geconsolideerde balans
31-08-20
In EUR
31-12-19
31-12-18
31-12-17
140.963.091
19.567.887
97.545.360
43.014.956
Vastgoedbeleggingen
147.891.555
105.577.675
57.538.340 56.677.053
TOTAAL ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN
Geconsolideerde resultatenrekening
In EUR
Netto huurresultaat
Vastgoedresultaat
Operationeel vastgoedresultaat
Operationeel resultaat vóór het resultaat
op de portefeuille
Operationeel resultaat

92.805.002
55.086.553
51.113.210
3.973.343

89.392.790
16.184.885
14.740.204
1.444.681

56.077.548 55.770.250
906.803
1.460.792
77.237
906.803
1.383.556

147.891.555

105.577.675

57.538.340 56.677.053

31-08-20
2.825.523
2.621.317
2.459.891

31-12-193
1.573.316
1.552.619

31-12-18
1.238.180
1.228.314

31-12-17
765.607

1.424.361

1.163.207

704.284

73.037

44.771

-185.254

392.941

158.405

-468.729

-85.624
307.317

162.334
324.022

137.412
-358.721

403.843

307.298

-331.631

1.235.966
2.336.966
-112.897

Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen

2.222.648
3.396.025

NETTO RESULTAAT

Boekjaar afgesloten op

(in duizenden EUR)

739.548

Pro forma

30/06/20

30/06/19

31/12/19

30/06/20

31/12/19

Netto huurresultaat

2.021

694

1.573

4.556

8.887

Operationeel resultaat

1.770

173

393

4.097

7.026

2.861

261

404

4.638

5.936

Stijging van de ontvangsten ten opzichte van het
voorgaande jaar

191,04%

Nvt.

27,07 %

NA

NA

Operationele winstmarge

87,57%

24,87%

24,98%

89,93%

79,06%

Netto winstmarge

141,56%

37,63%

25,67%

101,80%

66,80%

0,66

0,07

0,10

1,07

1,37

Totaal activa

135.929

105.578

105.578

209.335

NA

Schuldgraad

43.351

15.250

15.250

116.756

NA

Totaal eigen vermogen

92.254

89.393

89.393

92.254

NA

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

25.508

32.634

46.770

NA

NA

Kastromen uit investeringsactiviteiten

-27.949

-8.635

-54.990

NA

NA

4

Netto resultaat

Resultaat per aandeel (in EUR)

3
4

De voor 2019 vermelde cijfers zijn weergegeven na de correctie waarvan sprake in Afdeling 7.1.1.
Voor de geconsolideerde jaarrekening is het nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap.
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Boekjaar afgesloten op

(in duizenden EUR)
Relevante netto kasstromen uit operationele
activiteiten

1.405

-701

Pro forma

-345

NA

NA

De hierna voorgestelde pro-formainformatie is een uittreksel uit de pro-formarekeningen die werden opgesteld om de
"actuele vastgoedportefeuille" van de Vennootschap voor te stellen die wordt gedefinieerd als, enerzijds, alle
gebouwen in exploitatie of de verworven projectontwikkelingen tot en met 31 augustus 2020 en, anderzijds, de
dossiers in Categorie C die overeenstemmen met de vaste verbintenissen van de Vennootschap. Hun in exploitatie
stelling en de daaruit voortvloeiende inkomsten en uitgaven zijn vanaf 1 januari 2019 opgenomen.
Prospectieve rekeningen

(in duizenden EUR)

Minimum budget

31/12/20

31/12/21

31/12/22

31/12/23

31/12/20

31/12/21

30/06/22

31/12/23

4.531

6.561

7.895

9.627

4.531

6.506

7.730

8.829

Operationeel resultaat

-51

3.746

4.773

6.261

-51

3.695

4.623

5.521

Netto resultaat5

888

3.573

4.366

5.495

888

3.552

4.275

4.939

187,97%

44,80%

20,34%

187,97%

43,60%

18,81%

14,22%

Operationele winstmarge

-1,12%

57,10%

60,46%

65,03%

-1,12%

56,79%

59,81%

62,54%

Netto winstmarge

19,59%

54,46%

55,30%

57,08%

19,59%

54,59%

55,31%

55,94%

0,20

0,50

0,61

0,76

0,20

0,49

0,59

0,69

Totaal activa

157.724

188.908

202.533

234.127

156.817

178.038

185.593

209.497

Schuldgraad

7.665

35.073

47.304

77.425

6.758

24.230

30.472

53.436

Totaal eigen vermogen

148.866

152.439

153.700

155.000

148.866

152.417

153.608

154.438

Kasstromen
uit
financieringsactiviteiten6

58.585

0

-3.105

-4.195

58.585

0

-3.085

-4.109

Kastromen
uit
investeringsactiviteiten7

-53.742

-30.767

-13.368

-31.245

-52.834

-20.816

-7.323

-23.701

Relevante
netto
kasstromen
uit
operationele activiteiten8

-13.642

3.420

4.282

5.372

-13.642

3.405

4.203

4.879

Netto huurresultaat

Stijging
van
de
ontvangsten ten opzichte
van het voorgaande jaar

Resultaat per aandeel (in
EUR)

3.3

21,93%

Wat zijn de voornaamste risico's specifiek voor de emittent?

Beleggen in de Aangeboden Aandelen houdt belangrijke risico’s in, waaronder de volgende.
A) Vastgoedrisico’s
Risico in verband met de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning: Voor sommige projecten in haar
portefeuille heeft de Vennootschap nog geen bouwvergunning ontvangen. Bovendien kan, wanneer de
bouwvergunning is afgeleverd, hiertegen beroep worden aangetekend, wat een vertraging in de uitvoering van de

5

Voor de geconsolideerde jaarrekening is het nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap.
Kasstromen uit financieringsactiviteiten..
7 Kasstroom uit investeringsactiviteiten.
8 Relevante nettokasstromen uit operationele activiteiten.
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werken met zich zou kunnen brengen, of het zelfs onmogelijk zou kunnen maken de geplande bouw of renovatie te
realiseren.
Risico op extra bouwkosten: Het kan gebeuren dat, ingevolge technische wijzigingen of veranderingen in de
planning, de werkelijke kosten van de werken het aanvankelijk geraamde budget overschrijden.
B) Risico’s verbonden aan de Sociale Verhuurkantoren (SVK)
Risico op wanprestatie van een SVK: Het is mogelijk dat tijdens de looptijd van een huurovereenkomst of
beheersmandaat, het SVK waaraan het gebouw wordt verhuurd zijn contractuele verplichtingen niet naleeft (zoals de
betaling van de huurgelden). De SVK's blijven immers zelf in zekere mate blootgesteld aan de solvabiliteit van de
uiteindelijke bewoners (onderhuurders) en de verkrijging van subsidies. Het risico bestaat ook dat de aan de SVK's
toegekende subsidies verminderen, bijvoorbeeld omwille van bezuinigingen op het niveau van de gewesten.
Dergelijke subsidievermindering zou op haar beurt kunnen leiden tot de onmogelijkheid voor een of ander SVK om
te voldoen aan zijn financiële verplichtingen.
Economisch risico na afloop van een beheersmandaat met een SVK: In het kader van de beheersmandaten sluiten
de SVK's een huurovereenkomst met de bewoners op naam en voor rekening van de Vennootschap. Na afloop van de
beheersmandaten zullen de huurovereenkomsten met de bewoners dus blijven doorlopen en zullen de bewoners hun
woonst kunnen behouden door hun individuele huur rechtstreeks aan de Vennootschap te betalen. De door de
bewoners betaalde huurgelden kunnen echter lager zijn dan de vergoeding die de Vennootschap ontvangt van het SVK
onder het beheersmandaat.
C) Operationele risico’s
Risico op ontbinding van een huurovereenkomst: Een groot deel van de portefeuille wordt verhuurd door middel
van een hoofdhuurovereenkomst. In dit kader kan de huurder te allen tijde de huurovereenkomst opzeggen middels
een vooropzeg van drie maanden en een degressieve vergoeding van drie, twee of een maand tijdens de eerste drie
jaar van de relevante huurovereenkomst.
D) Financiële risico’s
Risico op niet-uitkering van een (voldoende) dividend: Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de
Vennootschap minstens 80% van het gecorrigeerde positief nettoresultaat, verminderd met de nettovermindering,
tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de Vennootschap als dividend uitkeren. Deze uitkeringsplicht is
onderworpen aan twee beperkingen: (i) de plicht mag niet leiden tot uitkering van een bedrag dat niet zou mogen
worden uitgekeerd overeenkomstig het WVV en, (ii) een uitkering is niet mogelijk wanneer zij tot gevolg zou hebben
dat de (geconsolideerde of enkelvoudige) schuldratio boven 65% van de, (naargelang het geval), geconsolideerde of
enkelvoudige netto-activa zou uitstijgen, of als die drempel reeds vóór de beoogde uitkering is overschreden.
E) Reglementaire risico’s
Risico’s verbonden aan het statuut van openbare GVV: de Vennootschap zal de GVV-Wetgeving moeten volgen,
die eisen bevat inzake diversificatieplicht (voor de tegenpartij en voor de activa), schuldratio, resultaatverwerking of
nog, het beheer van belangenconflicten. Ingeval de Vennootschap haar GVV-vergunning zou verliezen, zal zij niet
langer van het fiscale regime van GVV's kunnen genieten en zal zij onderworpen worden aan de
vennootschapsbelasting.
Risico in verband met de belasting voor gebouwen verhuurd aan Sociale Verhuurkantoren: de aan SVK’s
verhuurde gebouwen zijn momenteel volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en genieten een verlaagde onroerende voorheffing, zowel in het Vlaams Gewest als in het Waals Gewest. Een
wijziging van de wetgeving zou een aanzienlijke negatieve invloed hebben op het rendement en de reële waarde van
de vastgoedportefeuille van de Vennootschap.
C.
3.4

Essentiële informatie over de effecten
Wat zijn de hoofdkenmerken van de effecten?

Aard, categorie en ISIN-code - De 2.803.738 Aangeboden Aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch
recht en zijn gewone volgestorte aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde stemrechten. De Aangeboden
Aandelen worden geleverd in gedematerialiseerde vorm; aandeelhouders kunnen verzoeken om hun
gedematerialiseerde aandelen om te zetten naar aandelen op naam of omgekeerd. De Aanbieding is uitgedrukt in EUR,
met ISIN-code BE 0974374069.
Aan de effecten verbonden rechten:
De Aangeboden Aandelen verlenen het recht om deel te nemen in de uitkeerbare winst, alsook het recht op dividend
zoals de Bestaande Aandelen. Ze verlenen aan hun houders het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen
overeenkomstig de bepalingen van het WVV, verlenen elk het recht op één stem, maken het mogelijk deel te nemen
in de eventuele boni in geval van vereffening en het voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging door inbreng in
geld. Overeenkomstig de GVV-Wet kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders enkel beperkt of opgeheven worden,
op voorwaarde dat aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de
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toekenning van nieuwe effecten (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen). Dit stelsel van preferentiële
behandeling van alle aandeelhouders is evenwel niet van toepassing in het kader van deze Aanbieding, aangezien de
GVV-vergunning van de Vennootschap pas in werking treedt na de Aanbieding.
Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid - De Aangeboden Aandelen zijn vrij overdraagbaar onder voorbehoud
van lock-upverbintenissen van toepassing op bepaalde aandeelhouders (Belfius Insurance, Integrale, FIF-FSI en Bank
Degroof Petercam), de Promotoren en de andere Deelnemende Investeerders voor een termijn tussen 180 dagen en
360 dagen na de Afsluiting van de Aanbieding.
Dividend- of uitkeringsbeleid - Als OGVV heeft de Vennootschap een uitkeringsplicht. Dit betekent dat de
Vennootschap als vergoeding van het kapitaal een bedrag moet uitkeren dat minstens gelijk is aan het positieve
verschil tussen: 80% van het positief nettoresultaat van het boekjaar en de nettovermindering, tijdens het boekjaar,
van de schuldenlast. In 2021 zal er geen enkel dividend worden uitgekeerd voor het boekjaar dat wordt afgesloten op
31 december 2020, omwille van het verlies dat de Vennootschap zal lijden.
Relatieve rangorde van de Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap in geval van insolventie - De Aangeboden
Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de
Aanbieding en zullen, net als de andere Aandelen, de laatste rang bekleden in geval van insolventie van de
Vennootschap.
3.5

Waar zullen de effecten worden verhandeld?

De Aandelen zullen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels worden aangeboden onder de ISIN-code
BE0974374069, in principe vanaf 10 december 2020. De toelating vóór de afsluiting van de Aanbieding wordt
uitgevoerd op een “if-and-when issued and/or delivered”-basis.
3.6
Wat zijn de voornaamste risico's specifiek voor de effecten?
De Aanbieding zou kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag dat onder het aangekondigde bedrag ligt, wat in
dat geval een impact kan hebben op het investeringsplan van de Vennootschap en de liquiditeit van de Aangeboden
Aandelen. Er is geen enkel minimumbedrag vastgesteld in de Aanbieding - De Vennootschap kan overgaan tot een
kapitaalverhoging voor een verminderd bedrag dat overeenstemt met een lager aantal Aangeboden Aandelen dan het
maximale aantal Aangeboden Aandelen in het kader van de Aanbieding. De Aanbieding houdt geen minimumbedrag
in. Wanneer bij de Aanbieding niet op alle Aangeboden Aandelen is ingeschreven, zou de netto-opbrengst van de
Aanbieding geheel of gedeeltelijk beperkt kunnen zijn tot de netto-opbrengst van de Inschrijvingsverbintenissen. In
dergelijk geval zal de Vennootschap haar investeringsniveau moeten verlagen en op zoek moeten gaan naar externe
financiering.
Risico verbonden aan het ontbreken van een voorafgaande openbare markt voor de Aangeboden Aandelen en de
kans dat er voor de Aangeboden Aandelen geen actieve markt tot stand komt - Vóór de Aanbieding werden de
Aandelen van de Vennootschap nooit verhandeld op een financiële markt. Na afsluiting van de Aanbieding (als op het
maximum aantal Aangeboden Aandelen is ingeschreven), zal de Vennootschap wellicht een free float hebben van
66,73%. De kans bestaat dat er geen actieve (handels)markt tot stand komt voor de Aandelen of dat, die markt niet
kan worden aangehouden of onvoldoende liquide is na afsluiting van de Aanbieding. Als er geen actieve
(handels)markt tot stand komt of niet kan worden gehandhaafd, zouden de liquiditeit en de koers van de Aangeboden
Aandelen hierdoor ongunstig beïnvloed kunnen worden. De Uitgifteprijs is niet representatief voor de prijs waartegen
de Aangeboden Aandelen zullen worden verhandeld. De prijs van de Aandelen zal mettertijd schommelen op de markt
en kan, met name, - eventueel aanzienlijk - schommelen ingeval van overdracht, over een korte periode, van een groot
aantal Aandelen door belangrijke aandeelhouders (zoals het geval zou kunnen zijn in geval van overdracht van de
deelneming in handen van Integrale, rekening houdend met wat wordt uiteengezet onder punt 3.1 hierboven.
D.
3.7

Essentiële informatie over de Aanbieding van effecten aan het publiek en/of de toelating tot de handel op een
gereglementeerde markt
Volgens welke voorwaarden en welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen?

3.7.1
Voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding:
a) Kenmerken van de Aanbieding - De Aanbieding bestaat uit (i) een eerste aanbieding aan het publiek (zoals
gedefinieerd in Artikel 2, d) van de Prospectusverordening) in België van Aangeboden Aandelen; en (ii) een
aanbieding voorbehouden aan gekwalificeerde beleggers in de zin van Artikel 2, e) van de Prospectusverordening
in de EER (behalve België), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig de geldende uitzondering
als bepaald in Artikel 1.4, a) van de Prospectusverordening. De Aanbieding bestaat uit Aangeboden Aandelen
voor een maximumbedrag van 59.999.993,20 EUR. Het aantal Aangeboden Aandelen bedraagt 2.803.738. De
Vennootschap heeft het recht dit aantal te allen tijde vóór de toewijzing van de Aanbieding te verminderen. De
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Aanbieding heeft geen minimumbedrag. De Vennootschap heeft het recht de Aanbieding in te trekken of op te
schorten.
b) Inschrijvingsprocedure — Kandidaat-beleggers kunnen hun orders kosteloos indienen bij Belfius Bank en
Bank Degroof Petercam (de "Joint Bookrunners"). De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de
praktijken en tekortkomingen van een financiële tussenpersoon in verband met de inschrijvingen of
vermeende inschrijvingen. De orders van de gekwalificeerde beleggers moeten zijn ingediend uiterlijk om
16 uur (tijd in Brussel, GMT +1) op 8 december 2020, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting of
verlenging van de Aanbiedingsperiode. Er wordt slechts één order aanvaard per particuliere belegger. Het
einde van de inschrijvingsperiode voor particuliere beleggers is vastgelegd op 7 december 2020 om 16 uur.
Enkele bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, alsook andere investeerders hebben zich
onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbonden in te schrijven op de Aanbieding voor een bedrag van
10.537.488,40 EUR tegen de Uitgifteprijs, onder voorbehoud van afsluiting van de Aanbieding.
c) Uitgifteprijs — 21,40 EUR per Aangeboden Aandeel (met uitzondering van enige belastingen, en enige kosten
die door financiële tussenpersonen worden aangerekend).
d) Inschrijvingsperiode — De Aanbieding loopt van 26 november 2020 (9 uur) tot en met 8 december 2020 om
16.00 uur CET, behoudens vervroegde afsluiting of verlenging. De Vennootschap verwacht echter dat de
Aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers afloopt om 16 uur op 7 december 2020 (namelijk de dag vóór het
einde van de Aanbiedingsperiode voor gekwalificeerde beleggers). Rekening houdend met de mogelijkheid dat
de Aanbiedingsperiode vervroegd kan worden afgesloten, worden particuliere beleggers verzocht hun orders zo
snel mogelijk in te dienen.
e) Verwacht tijdschema van de Aanbieding (indicatief)
Volgende tabel geeft een samenvatting van enkele belangrijke datums inzake het tijdschema van de Aanbieding.
Het gaat om verwachte datums.

f)
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25 november 2020

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA

26 november 2020
26 november 2020,
9u00 CET
7 december 2020,
16u00 CET
8 december 2020,
16u00 CET
9 december 2020

Beschikbaarstelling van het Prospectus
Opening van de Aanbiedingsperiode

10 december 2020

Verwachte notering van de Aandelen (notering en start van de handel op
Euronext Brussels)

11 december 2020

Verwachte afsluiting (betaling, afwikkeling en levering)11 en inwerkingtreding
van de OGVV-vergunning

Verwacht einde van de Aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers9
Verwacht einde van de Aanbiedingsperiode voor gekwalificeerde beleggers10
Aankondiging van de resultaten van de Aanbieding en mededeling van de
toewijzingen

Plan van Distributie - Ten minste 10% van de Aangeboden Aandelen wordt voorbehouden aan particuliere
beleggers in België (op voorwaarde evenwel dat er voldoende vraag is van particuliere beleggers). De
Vennootschap heeft echter tot doel om 25% toe te wijzen aan particuliere beleggers, mits dergelijke vraag tot
stand komt. De verhouding Aangeboden Aandelen die zal worden toegekend aan particuliere beleggers zou hoger
of lager dan voormelde percentages kunnen zijn. De toewijzing aan kandidaat-beleggers zal door de Joint
Bookrunners, in overleg met de Vennootschap, worden afgesloten op het einde van de Aanbiedingsperiode. In
geval van overinschrijving op de Aangeboden Aandelen is het mogelijk dat beleggers minder Aangeboden
Aandelen ontvangen dan het aantal waarop ze hebben ingeschreven. Het is beleggers verboden hun order in te
trekken omwille van het feit dat ze minder Aangeboden Aandelen zouden ontvangen dan het aantal vermeld op
hun order. De toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan gekwalificeerde beleggers in geval van

Onder particuliere beleggers wordt verstaan de natuurlijke personen en rechtspersonen in België die niet onder de definitie van gekwalificeerde
beleggers van de Prospectusverordening vallen.
10 In geval van vervroegde afsluiting of verlenging van de Aanbieding zullen de datums worden aangepast en gepubliceerd op dezelfde wijze als
de mededeling van de opening van de Aanbiedingsperiode. Als de Aanbiedingsperiode met 5 Werkdagen wordt verlengd, zal er ook een
aanvulling op het Prospectus worden gepubliceerd.
11 Het einde van de inschrijvingsperiode komt niet overeen met de Afsluitingsdatum van de Aanbieding.
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overinschrijving, zal gebeuren op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de orderboeken. De
toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers in geval van overinschrijving zal gebeuren
op basis van objectieve toewijzingscriteria, namelijk voorkeurbehandeling voor orders die zijn ingediend bij de
Joint Bookrunners in België en op grond van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor aanvragen werden
ingediend. De Vennootschap heeft zich tevens ertoe verbonden de inschrijvingen op de Aangeboden Aandelen
volledig toe te wijzen overeenkomstig de Inschrijvingsverbintenissen. De resultaten van de Aanbieding, de
toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan de beleggers en de toegepaste methode in geval van overinschrijving
op de Aangeboden Aandelen zullen in principe worden bekendgemaakt een Werkdag na afsluiting van de
Aanbiedingsperiode in de Belgische financiële pers en op de website van de Vennootschap.
g) Kosten van de Aanbieding - De totale kosten van de Aanbieding worden geraamd op 3.316.000 EUR. De
vergoedingen voor de Promotoren zijn vastgesteld op 0,3 miljoen EUR, exclusief btw en de overname van
ReKoDe door de Vennootschap op 2,3 miljoen EUR. Zelfs al worden deze erelonen en overnameprijs betaald bij
de afsluiting van Aanbieding, ze maken geen deel uit van de kosten van de Aanbieding.
h) Verwatering - Aangezien de Bestaande Aandeelhouders geen voorkeurrecht hebben in het kader van de
Aanbieding, zullen ze worden blootgesteld aan een verwatering wat de stemrechten, en dividendrechten betreft
en, eventueel, een financiële verwatering als ze niet deelnemen aan de Aanbieding of het percentage toegewezen
Aangeboden Aandelen lager ligt dan hun huidige deelneming. Deze verwatering is enigszins toegenomen door
de betaling van ongeveer de helft van de overnameprijs van ReKoDe, hetzij 1.159.987,00 EUR, in aandelen
Inclusio die zullen worden toegekend aan de Promotoren.
i) Verhandeling - De Aandelen zullen worden verhandeld op Euronext Brussels onder ISIN-code BE0974374069
en het symbool INCLU. Vóór datum van toelating tot de verhandeling is er geen openbare markt voor de
Aandelen. Vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum en levering van de Aangeboden Aandelen, zullen
de Aandelen worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op een "if-and-whenissued-and/or-delivered"-basis. Dit wil zeggen dat de handel in de Aandelen zal starten vóór afsluiting van de
Aanbieding op voorwaarde dat de Aangeboden Aandelen zijn uitgegeven en geleverd. De uitgifte en de levering
van de Aangeboden Aandelen zouden niet kunnen plaatsvinden op de geplande Afsluitingsdatum. In dat geval
zullen de orders en verrichtingen worden geannuleerd.
3.8

Waarom wordt dit Prospectus opgesteld?

Gebruik en geraamd nettobedrag van de opbrengsten - In de veronderstelling dat op alle Aangeboden Aandelen
wordt ingeschreven, zullen de bruto opbrengsten van de Aanbieding 59.999.993,20 EUR bedragen en zullen ze in
eerste instantie worden aangewend voor de betaling van de volgende posten: (1) Rechtstreekse of onrechtstreekse
kosten van de Aanbieding: -3.316.000 EUR, incl. btw, (2) Vergoeding van de Promotoren: 363.000 EUR, incl. btw
en (3) Overname van ReKoDe (een deel in cash): -1.160.013,00 EUR. Het saldo van 55.160.980,20 EUR vormt de
netto-opbrengsten van de Aanbieding. In de veronderstelling dat enkel de Inschrijvingsverbintenissen worden
onderschreven, zou de Aanbieding zich beperken tot haar bruto minimumbedrag van 10.537.488,40 EUR. In dat geval
zou het saldo van 5.698.475,40 EUR de netto-opbrengsten van de Aanbieding vormen. In eerste instantie zullen de
netto-opbrengsten van de Aanbieding worden aangewend om de opgenomen bedragen op haar “revolving”kredietlijnen te verminderen alvorens, naargelang de behoeften, opnieuw te worden opgenomen om de projecten in
ontwikkeling (Categorie B), maar ook de dossiers in de Categorieën C en D van de pijplijn te financieren.
Underwritingsovereenkomst - Er wordt verwacht dat de Underwriters (alhoewel niet verplicht) een
Underwritingsovereenkomst zullen sluiten, waarvan de ondertekening verwacht wordt op 9 december 2020
onmiddellijk na afsluiting van de Aanbiedingsperiode, en vóór de levering van de Aangeboden Aandelen. De sluiting
van de Underwriting Agreement kan afhangen van verschillende factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
marktomstandigheden. De Underwritingsovereenkomst bevat een soft underwritingsverbintenis met betrekking
tot alle Aangeboden Aandelen waarop is ingeschreven in het kader van de Aanbieding (waaronder ook deze
waarop is ingeschreven door de Deelnemende Investeerders), behalve de aandelen waarop is ingeschreven door
referentieaandeelhouder Belfius Insurance.
Materiële belangenconflicten - Belfius Bank verschaft kredieten aan de Vennootschap ten belope van een totaal
uitstaand bedrag van 25 miljoen EUR alsook rente-afdekkingsinstrumenten. Belfius Insurance, die deel uitmaakt van
de groep Belfius, is tevens aandeelhouder van de Vennootschap met 6,60% of 285.710 aandelen, vóór afsluiting van
de Aanbieding. Belfius Insurance heeft zich ertoe verbonden om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van het
aantal Aangeboden Aandelen nodig om een 6,60%-deelneming in het kapitaal van de Vennootschap te behouden na
de Aanbieding. Bank Degroof Petercam controleert Imofig NV, die vanaf afsluitingsdatum van de Aanbieding een
vertegenwoordiger zal hebben in de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Bank Degroof Petercam is aandeelhouder
van de Vennootschap ten belope van 1,1% of 47.620 aandelen. Na de overname van ReKoDe NV door de
Vennootschap voor een bedrag van 2.320.000 EUR, zal Imofig NV als verkoper dit bedrag delen met Kois NV en ReVive NV. Imofig NV zal uitsluitend vergoed worden met de toekenning van 36.137 nieuwe aandelen ingevolge de
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verkoop van de aandelen ReKoDe. Het is mogelijk dat de Joint Bookrunners van tijd tot tijd ook schuldinstrumenten,
aandelen en/of andere financiële instrumenten van de Vennootschap in bezit hebben. Imofig, Kois en Re-Vive zijn
tegelijkertijd Promotoren en - na de Aanbieding - aandeelhouders van de Vennootschap. Elke Promotor heeft een
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.
*****

12

2

RISICOFACTOREN

Beleggen in Aangeboden Aandelen houdt belangrijke risico's in. We adviseren u om de hiernavolgende informatie
over de risico's zorgvuldig te bestuderen, evenals de informatie vervat in dit Prospectus, alvorens u beslist om in te
schrijven op de Aangeboden Aandelen. De risico's en onzekerheden die de Vennootschap als belangrijk beschouwt,
worden hieronder beschreven en afhankelijk van hun aard, in een aantal categorieën onderverdeeld. Overeenkomstig
de Prospectusverordening worden de belangrijkste risico's in elk van deze categorieën, rekening houdend met de
negatieve impact op de Vennootschap, beoordeeld op basis van de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen en worden
ze eerst vermeld. In eenzelfde categorie kunnen identieke risiconiveaus op een andere positie staan. De risico's in de
verschillende categorieën kunnen onderling niet worden vergeleken. Daardoor kan het zijn dat een risico dat als
tweede gerangschikt staat in een categorie minder belangrijk is dan een risico dat als derde gerangschikt staat in een
andere categorie.
De gebruikte terminologie in dit hoofdstuk is de volgende:
•

•

Waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet
Zeer laag

Minder dan één keer om de 20 jaar

Laag

Eén keer om de 10 tot 20 jaar

Gemiddeld

Eén keer om de 5 tot 10 jaar

Hoog

Eén keer om de 1 tot 5 jaar

Zeer hoog

Eén keer per jaar

Financiële impact (op de jaarlijkse omzet)
Zeer laag

0 tot 10.000 EUR

Laag

10.000 tot 100.000 EUR

Gemiddeld

100.000 tot 250.000 EUR

Hoog

250.000 tot 500.000 EUR

Zeer hoog

> 500.000 EUR

Bovendien verwijzen de risico's die hierna worden besproken naar de Categorieën van projecten van de Vennootschap.
Deze Categorieën worden verklaard in Afdeling 6.3.1.
2.1

Vastgoedrisico's en operationele risico's

2.1.1

Risico's verbonden aan projecten in ontwikkeling en te ontwikkelen projecten

De Vennootschap heeft momenteel een portefeuille in exploitatie (Categorie A) van 122,5 MEUR.
Tegen eind 2022 komen hier 7 vastgoedprojecten in ontwikkeling bij (Categorie B) (Paviljoen 7-9, Antares,
Broedershof, Thomashuis Keerbergen Dendermondsesteenweg, Thomashuis Westmalle en Auflette). De totale
investeringen voor deze projecten worden geraamd op 36,0 MEUR.
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De Vennootschap heeft ook overeenkomsten onder opschortende voorwaarden gesloten voor de aankoop van 2
projecten waarvoor ze de ontwikkelingsrisico's zal moeten dragen. Deze 2 projecten (Paviljoen 1-5 en Elmer)
vertegenwoordigen investeringen van 10,3 MEUR (dossiers uit "Categorie C").
De totale kosten voor deze projecten (hetzij reeds in eigendom van de Vennootschap of aangekocht onder
opschortende voorwaarden) met een ontwikkelingsrisico voor de Vennootschap bedragen 46,3 MEUR, of 38% van
de huidige totale portefeuille in exploitatie (Categorie A). Dit risico zal verwateren naargelang de Vennootschap
overgaat tot andere aankopen.
Om dit ontwikkelingsrisico te evalueren stelt de Vennootschap voor de chronologische evolutie van een project in
ontwikkeling te volgen en de ermee gepaard gaande risico's te identificeren (afgifte van een vergunning, bouwkosten,
vertraging in de uitvoering, faillissement van een aannemer).
-

Het risico op de niet-verkrijging of betwisting van een stedenbouwkundige vergunning kan een
vertraging met zich brengen van het project en het zelfs onmogelijk maken het project uit te voeren. Voor 6
van de 7 projecten momenteel in ontwikkeling werden de stedenbouwkundige vergunningen zonder
vertraging afgeleverd (Categorie B). Enkel de aanvraag voor een vergunning voor het project Thomashuis
Westmalle moet nog door de Vennootschap begin 2021 worden ingediend. De totale investeringen voor dit
project worden geraamd op 1,4 MEUR. Dit project zal naar verwachting vanaf 30 november 2022 een
jaarlijkse huur opbrengen van 75.000 EUR. In de dossiers die zijn onderworpen aan opschortende
voorwaarden (Categorie C), zal enkel het project Paviljoen 1-5 (omvorming van een kantoorgebouw tot
wooneenheden in Schaarbeek) worden aangekocht vóór afgifte van de stedenbouwkundige vergunning. Het
totale door de Vennootschap geïnvesteerde bedrag bedraagt 1,7 MEUR en de totale investeringen worden
geraamd op 7,2 MEUR. Na de werken en ten vroegste in april 2023 zal het gebouw naar verwachting
jaarlijkse huurinkomsten genereren ten belope van 344.000 EUR.
Projecten die blootgesteld zijn aan een vergunningsrisico vertegenwoordigen dus 18,6% van alle projecten
in ontwikkeling of te ontwikkelen projecten.
Op heden is de Vennootschap nog nooit gestuit op een weigering van afgifte van de stedenbouwkundige
vergunning en de ingediende aanvragen voor een vergunning werden nooit betwist. Dit wordt deels verklaard
door het type gebouwen dat de Vennootschap wil bouwen, enerzijds, en door hun sociale bestemming,
anderzijds. De waarschijnlijkheid dat een stedenbouwkundige vergoeding niet wordt afgeleverd of betwist
wordt, is laag; als het risico zich voordoet, zal de financiële impact gemiddeld of laag zijn, rekening houdend
met het relatieve belang van het geïmpacteerde project in het geheel van de portefeuille.

-

Risico op extra kosten in de uitvoering van de werken: de kosten voor de ontwerp-, bouw- of renovatiefase
van een project kunnen hoger zijn dan het aanvankelijk geraamde budget in de haalbaarheidsstudie, wanneer
er zich bijkomende technische problemen voordoen of er onverwachte kosten (afbraak, reiniging, enz)
opduiken. Deze situatie heeft zich voorgedaan bij het project Paviljoen 7-9 dat momenteel in uitvoering is,
met een meerkost die kan worden geraamd op 15% van het totale initieel vooropgesteld bouwbudget. Deze
meerkost is voornamelijk te wijten aan een wijziging in de planning (vervanging van wooneenheden op het
gelijkvloers door een crèche).
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De 5 belangrijkste projecten in ontwikkeling zijn de volgende:
Project

Categorie

Totale
investeringen

Prijs van het goed

Reeds geïnvesteerd
bedrag
op
31/08/2020

Antares

Cat B

12,0 MEUR

3,1
MEUR

4,9
MEUR

Paviljoen 7-9

Cat B

9,3 MEUR

2,9
MEUR

5,6
MEUR

Auflette

Cat B

7,8 MEUR

0,9
MEUR

4,6
MEUR

Paviljoen 1-5

Cat C

7,2 MEUR

1,7
MEUR

-

0 MEUR

Elmer

Cat C

3,1 MEUR

0,3
MEUR

-

0

39,4 MEUR

-

-

15,1

Totaal

MEUR

8,9

MEUR

Deze 5 projecten vertegenwoordigen 85% van alle projecten in ontwikkeling of nog te ontwikkelen in de
categorieën B (projecten in ontwikkeling) en C (projecten in ontwikkeling aan te kopen onder opschortende
voorwaarden).
De haalbaarheidsstudie van de Vennootschap neemt altijd een post op van 5% tot 7% van de bouwkosten om
tegemoet te komen aan eventuele onvoorziene gebeurtenissen. Bij een veronderstelling van extra bouwkosten
ten belope van 5%, zou de financiële impact 1,5 MEUR bedragen.
Sinds haar oprichting in 2011 heeft de Vennootschap nog geen projecten opgeleverd waarbij zijzelf heeft
ingestaan voor het bouwproces vanaf de lanceringsfase. De projecten Antares en Paviljoen 7-9, die naar
verwachting zullen worden opgeleverd in 2021, zullen de eerste projecten zijn waarvan men de relevantie
van de veronderstellingen van de Vennootschap in verband met de bouwprijzen zal kunnen waarderen.
Ter conclusie is de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet gemiddeld en zal de financiële impact
ervan wellicht hoog kunnen zijn.
-

Risico op vertraging in de uitvoering van de werf: elke vertraging mondt uit in hogere tussentijdse
rentebetalingen voor de Vennootschap (ten belope van ongeveer 1,5%/jaar op de uitgekeerde bedragen, tot
het project in exploitatie wordt gesteld) en een uitstel van de door de Vennootschap verwachte
huurinkomsten. In het verleden was de grootste impact van dit risico voor het project "Domaine des Etangs"
(gemiddelde impact). De voorlopige oplevering van het project "Domaine des Etangs" was gepland voor eind
april 2020, maar kende een vertraging van twee maanden omwille van de COVID-19-pandemie (zie ook
Afdeling 2.4 hieronder). Dit had een vertraging van twee maanden huur tot gevolg (voor een totaalbedrag
van 123.000 EUR) en bijkomende tussentijdse rentebetalingen (geraamd op 48.000 EUR).
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Voor de projecten in ontwikkeling (categorie B) zal een vertraging van 3 maanden wellicht gepaard gaan met
bijkomende tussentijdse rentebetalingen van 135.000 EUR (of 0,3% van de totale investeringen) en leiden
tot een daling van de huurinkomsten met 229.000 EUR in 2021 en 144.000 EUR in 2022.
De waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet is gemiddeld en de impact ervan is gemiddeld tot hoog.
-

Risico op faillissement van een aannemer: het faillissement van een aannemer zal wellicht ipso facto leiden
tot een voorlopige stopzetting van de werf en de verplichting de werf te laten overnemen door een andere
aannemer.
De waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet is laag, aangezien voor alle projecten in ontwikkeling (lijst
per 31 augustus 2020) de Vennootschap overeenkomsten heeft gesloten met telkens een andere aannemer
voor elk project. De financiële impact is echter hoog, aangezien een faillissement van een aannemer
onvermijdelijk zal leiden tot een vertraging in de oplevering van de werf en bijkomende kosten met zich zal
meebrengen (honoraria advocaten, kostenherziening voor werken die nog moeten worden uitgevoerd).

2.1.2

Risico's verbonden aan de sociale verhuurkantoren ("SVK")

De lopende huurgelden per 31 augustus 2020 bedragen 5,2 MEUR op jaarbasis. De sociale verhuurkantoren ("SVK's")
vertegenwoordigen 58% van de huurgelden en dit percentage zal nog stijgen tot 73% wanneer de huur van alle
appartementen verhuurd aan natuurlijke personen in de eind 2019 in Mechelen aangekochte vastgoedportefeuille zal
zijn overgenomen door het lokale SVK.
De tabel in Afdeling 6.3.4d geeft de top 5 van huidige huurders weer.
Per 31 augustus 2020 heeft de Vennootschap lopende huurovereenkomsten of beheersmandaten met 8 SVK's in het
Brussels Gewest, 4 SVK's in Vlaanderen en 1 SVK in Wallonië.
De verschillen tussen de huurovereenkomsten en beheersmandaten worden gedetailleerd beschreven in Afdeling 6.4.1
van dit Prospectus.

-

Risico op wanprestatie van een SVK: Het is mogelijk dat tijdens de looptijd van een huurovereenkomst of
beheersmandaat, het SVK waaraan het gebouw wordt verhuurd zijn contractuele verplichtingen niet naleeft
(zoals de betaling van de huurgelden). De SVK's blijven immers zelf in zekere mate blootgesteld aan de
solvabiliteit van de uiteindelijke bewoners (onderhuurders) en de verkrijging van subsidies. Hoewel de
Vennootschap er zelf nog niet mee werd geconfronteerd, heeft deze situatie zich reeds voorgedaan in België.
Het risico bestaat ook dat de aan de SVK's toegekende subsidies verminderen, bijvoorbeeld omwille van
bezuinigingen op het niveau van de gewesten. Dergelijke subsidievermindering zou op haar beurt kunnen
leiden tot de onmogelijkheid voor een of ander SVK om te voldoen aan zijn financiële verplichtingen en zelfs
tot zijn ingebrekeblijving.
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaams Gewest zijn er garantiestelsels die tussenkomen als
een SVK in gebreke blijft. Zo blijven de gevolgen van dergelijke ingebrekeblijving voor de eigenaar beperkt.
Wanneer in Brussel de vergunning van een SVK wordt ingetrokken of niet wordt verlengd, moet dat SVK
de overeenkomsten die het gesloten heeft, overdragen aan een ander SVK in het Gewest (in Brussel zijn er
24 SVK's). In het Vlaams Gewest worden de SVK's gecontroleerd door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen ("VMSW"), die op eigen initiatief sancties kan opleggen aan een SVK dat slecht zou worden
beheerd: intrekking van de vergunning, verplichting tot samenwerking met een ander SVK, verplichting tot
beroep op externe gespecialiseerde hulp om het beheer van de SVK's te verbeteren. Bovendien is de VMSW
krachtens een decreet verplicht de huur te betalen van het in gebreke blijvende SVK en dit gedurende
maximaal negen maanden, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de Vennootschap en het SVK erkend
wordt krachtens dit decreet. Ingeval een Waals SVK in gebreke blijft, bestaat er momenteel geen enkele
garantie.
Op 31 augustus 2020, op basis van de contractuele huurgelden, is de spreiding van de contracten met SVK's
tussen de drie gewesten de volgende: Brussel (81%), Vlaanderen (16%) en Wallonië (3%).
Rekening houdend met het belang van de SVK-woningen in het kader van het sociaal beleid van de Gewesten,
is de waarschijnlijkheid dat het risico op ingebrekeblijving van een SVK zich voordoet laag tot gemiddeld.
Aangezien 4 van de 5 belangrijkste huurders SVK's zijn, zal de financiële impact van een ingebrekeblijving
door een van deze SVK's daarentegen wellicht hoog tot zeer hoog zijn. De jaarlijkse huurgelden betaald door
het SVK MAIS (belangrijkste huurder) vertegenwoordigen 954.000 EUR. De Vennootschap blijft wel
eigenaar van de woningen die ofwel kunnen worden doorverhuurd aan een ander SVK of andere actor, ofwel
zelfs, bij gebrek aan dergelijke oplossing, kunnen worden doorverhuurd of doorverkocht op de vrije markt.
-

Risico op ontbinding van een met een SVK gesloten huurovereenkomst: Het is mogelijk dat een SVK
vervroegd een einde stelt aan één of meer huurovereenkomst(en) die werd(en) gesloten met de Vennootschap
op basis van de gewestelijke wetgeving van toepassing op hoofdhuurovereenkomsten en die het nu mogelijk
maakt huurovereenkomsten te allen tijde op te zeggen middels een vooropzeg van drie maanden en een
degressieve vergoeding van drie, twee of een maand tijdens de eerste drie jaar van de relevante
huurovereenkomst. 35% van de portefeuille is in huur gegeven op basis van een hoofdhuurovereenkomst (zie
Afdeling 6.1.6e).
Momenteel is de waarschijnlijkheid dat dergelijk risico zich voordoet laag tot gemiddeld. In dergelijk geval
zou het SVK immers verplicht zijn de individuele bewoners, zijn onderhuurders, elders onder te brengen
vóór de verwachte einddatum van de huurovereenkomst met de Vennootschap. Welnu, sinds vele jaren wordt
op de markt een schaarste vastgesteld van woningen aangeboden tegen een betaalbare huurprijs.
De financiële impact zal wellicht laag tot gemiddeld zijn naargelang de omvang van de huurgelden per
gebouw waarvoor de huurovereenkomst eventueel zou worden opgezegd.
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-

Economisch risico na afloop van een beheersmandaat met een SVK: In het kader van beheersmandaten
sluiten de SVK's een huurovereenkomst met de bewoners op naam en voor rekening van de Vennootschap
(voor meer details, zie Afdeling 6.4 van dit Prospectus). Na afloop van de beheersmandaten zullen de
huurovereenkomsten met de bewoners dus blijven doorlopen en zullen bewoners hun woonst kunnen
behouden door hun individuele huur rechtstreeks aan de Vennootschap te betalen. Echter, in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kunnen de door de bewoners betaalde huurgelden (als de inkomsten van de bewoners
lager zijn dan de maximuminkomsten om in aanmerking te komen voor een sociale woning) lager zijn dan
de vergoeding die de Vennootschap ontvangt van het SVK onder het beheersmandaat. Dit verschil wordt
geraamd op 16% van de huurgelden.
Als een SVK een einde zou stellen aan een beheersmandaat en de Vennootschap het beheer van een gebouw
voor eigen rekening zou moeten overnemen, zou dit bovendien bijkomende beheerskosten met zich brengen
(human resources) voor de Vennootschap. Deze kosten worden geraamd op 15 tot 20 EUR/maand/woning.
De waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet is gemiddeld. Het is immers zeer waarschijnlijk dat na
afloop van de beheersmandaten, deze zullen worden verlengd voor een nieuwe duur. Zo niet, riskeren de
individuele huurders immers geleidelijk aan hun woonst te verliezen en een nieuwe woonst te moeten zoeken
onder de normale marktvoorwaarden.
Als het risico zich zou voordoen, zal de financiële impact wellicht laag tot gemiddeld zijn op basis van de
huurinkomsten uit het gebouw en het eventuele verschil tussen het door het SVK gestorte bedrag en de
huurgelden die het ontvangt van de bewoners. In de veronderstelling dat het belangrijkste beheersmandaat
niet zou worden verlengd (45 appartementen toevertrouwd aan het SVK Baita in het gebouw Domaine des
Etangs te Anderlecht), zal de Vennootschap wellicht een daling ondervinden van haar inkomsten met 49.000
EUR per jaar (of ongeveer 1% van de jaarlijkse huurinkomsten) en een verhoging van haar beheerskosten
met 8.000 EUR tot 11.000 EUR per jaar (of ongeveer 5% van de jaarlijkse vastgoedkosten).

2.1.3

Risico op huurleegstand

Per 31 augustus 2020 zijn de huurinkomsten en de huurleegstand van de Vennootschap als volgt verdeeld:
Type activiteit

Huurgelden
(kEUR)

In %

Huurleegstand
(kEUR)

In %

4.280

82

241

5,3%

Infrastructuur
Handicap

422

8

0

0

Sociale
infrastructuur

527

10

0

0

5.229

100

241

4,4%

Betaalbare
woningen

Totaal

De woningen die worden verhuurd aan de SVK's alsook de gebouwen die worden verhuurd aan de VZW's of andere
actoren uit de gehandicaptensector vertonen geen risico op huurleegstand voor de Vennootschap (zelfs al zou een
woning leeg komen te staan, zijn het SVK, de VZW of de actor contractueel verplicht de huur aan de eigenaar te
betalen). De huurleegstand op 31 augustus 2020 is afkomstig van:
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a) vijf handelsruimtes en het kantoor te Domaine des Etangs (114 kEUR per jaar);
b) de parkeerplaatsen in de verschillende gebouwen (76 kEUR per jaar); en
c)

het gebouw Dieleghem (51 kEUR per jaar) waarvoor de Vennootschap wacht op het vertrek van de laatste
twee huurders alvorens het te verhuren aan het Rode Kruis voor de opvang van asielzoekers, of aan een SVK
(het gebouw bestaat uit 12 wooneenheden).

Op 31 augustus 2020 bedroegen de huurgelden betaald voor de handelspanden en de parkings respectievelijk
193.000EUR en 34.000 EUR per jaar.
Binnen de sector van de sociale infrastructuur dient ook melding te worden gemaakt van een risico op leegstand voor
het gebouw "Voiral" in Jette. Dit gebouw wordt verhuurd aan het Rode Kruis van België voor de opvang van
asielzoeksters. Door de financieringswijze van deze huurder, kan hij geen huurovereenkomst aangaan voor langer dan
één jaar. De huidige huurovereenkomst werd gesloten voor onbepaalde duur. In geval van afstand door het Rode Kruis
van België en na een contractuele vooropzeg van 12 maanden, zou het gebouw kunnen worden verhuurd aan een
andere actor uit dezelfde sector (bv. Fedasil), of aan een actor uit de gehandicaptensector. Zo niet, zou het gebouw
kunnen worden omgevormd tot wooneenheden en verhuurd worden aan een SVK. In dit laatste geval zou de duur
nodig voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning kunnen worden gedekt door de opzegperiode, terwijl
de werken een huurleegstand met zich zouden brengen van ongeveer zes maanden, wat neerkomt op een lage impact.
De jaarlijkse huur die het Rode Kruis betaalt, bedraagt momenteel 191.000 EUR.
Tot slot heeft de Vennootschap nog geen huurovereenkomst gesloten voor de crèche op het gelijkvloers van het
gebouw "Paviljoen 7-9" in Schaarbeek. Daar zou dus huurleegstand kunnen zijn na de voorlopige oplevering (gepland
in april 2021). De gevraagde jaarlijkse huur bedraagt 93.000 EUR.
Samengevat is de waarschijnlijkheid dat het risico op huurleegstand zich voordoet voor aanvullende panden
(handelspanden en parkings) zeer hoog, aangezien bepaalde ruimtes altijd moeilijker te verhuren blijken te zijn. De
financiële impact is gemiddeld (tussen 100.000 en 250.000 EUR per jaar).
2.2

Financiële risico's

2.2.1

Risico op niet-uitkering van een (voldoende) dividend

Overeenkomstig de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, het koninklijk
besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en alle andere wetten of
besluiten genomen in uitvoering van deze wet en dit koninklijk besluit (samen, de "GVV-Wetgeving"), moet minstens
80% van het gecorrigeerde positief nettoresultaat (in de zin van artikel 13 van het GVV-KB), verminderd met de
nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de Vennootschap, elk jaar worden uitgekeerd als
dividend aan de aandeelhouders. Deze uitkeringsplicht is onderworpen aan twee beperkingen. Ten eerste, mag de
plicht niet leiden tot uitkering van een bedrag dat niet zou mogen worden uitgekeerd overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") en, ten tweede, is een uitkering niet mogelijk wanneer zij tot
gevolg zou hebben dat de (geconsolideerde of enkelvoudige) schuldratio boven 65% van de, (naargelang het geval),
geconsolideerde of enkelvoudige netto-activa zou uitstijgen, of als die drempel reeds vóór de beoogde uitkering is
overschreden. Zie Afdeling 5.4 in verband met de uitkeringsplicht van GVV's.
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Een belangrijke vermindering van de reële waarde van de vastgoedactiva van de Vennootschap zou de waarde van het
eigen vermogen doen dalen en dus de schuldratio van de Vennootschap verhogen. Als deze schuldratio stijgt tot een
niveau van meer dan 65%, dan zal de Vennootschap niet in staat zijn een dividend uit te keren.
De tabel hierna geeft een simulatie van de vermindering van de reële waarde die de portefeuille zou moeten optekenen
vooraleer de schuldratio van 65% wordt bereikt. De reële waarde van de vastgoedactiva zou met 70,87% (2021),
63,35% (2022) of 48,29% (2023) moeten verminderen om deze uitkeringslimiet te bereiken.

Verwachtingen - totale waarde van de vastgoedactiva
Verwachtingen - Schuldratio
Simulatie van de waardevermindering om 65% van de
schuldratio te bereiken
Equivalent in % vermindering van de totale waarde van de

2021

2022

2023

185.218.963
EUR

198.587.017
EUR

230.332.331
EUR

18,57%

23,36%

33,07 %

-131.260.494

-125.811.447

-111.217.298

EUR

EUR

EUR

70,87 %

63,35 %

48,29 %

vastgoedactiva

De waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet is dan ook zeer laag.
De vermindering van de reële waarde van de afdekkingsinstrumenten zou ook een dividenduitkering kunnen beperken
of verhinderen, maar dat risico is zeer laag gezien de afdekkingsovereenkomsten die de Vennootschap momenteel
heeft gesloten. Zie Afdeling 6.6 van dit Prospectus voor meer details over de aangegane overeenkomsten. Bij wijze
van voorbeeld, als de rentevoeten (IRS 3 maand) zouden dalen met 1%, zou de vermindering van de reële waarde van
de afdekkingsinstrumenten 373.277 EUR bedragen, of minder dan 0,3% van de waarde van de totale activa op 31
augustus 2020.
Tot op heden heeft de Vennootschap nog geen dividend uitgekeerd, wat in lijn is met de strategie van haar oprichters
die tevens ook werd aanvaard door haar huidige aandeelhouders (zie Afdeling 4.5). De Vennootschap verwacht geen
dividend te kunnen uitkeren voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020, aangezien zij zal moeten instaan voor
een groot deel van de kosten van de beursgang, wat zal leiden tot een negatief resultaat.
Als de Vennootschap geen voldoende dividend meer zou kunnen uitkeren, zal de negatieve impact op de koers van
het aandeel wellicht significant kunnen zijn.
2.2.2

Financierings- en liquiditeitsrisico

De Vennootschap wordt volledig gefinancierd door leningen bij partnerbanken. Per 31 augustus 2020 heeft de
Vennootschap 6 kredietlijnen bij 4 verschillende banken voor een totaalbedrag van 80 miljoen EUR (voor meer details,
zie Afdeling 6.1.5).
Geen enkel krediet vervalt in de boekjaren 2021 en 2022. Per 31 augustus 2020 werd reeds een totaalbedrag van 51
miljoen EUR opgenomen op die kredietlijnen. De gemiddelde kosten van de schuld per 30 juni 2020 bedragen 1,52%.
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In het licht van de huidige economische situatie is het risico dat de verkrijging van toekomstige financieringen duurder
zou zijn of dat de Vennootschap problemen zou ondervinden bij haar financiering door kredietinstellingen laag en de
financiële impact zal wellicht gemiddeld zijn (tussen 100.000 EUR en 250.000 EUR per jaar).
De Vennootschap kan bovendien ook worden blootgesteld aan een liquiditeitsrisico voortvloeiende uit een gebrek aan
liquide middelen in de veronderstelling dat haar financieringsovereenkomsten niet worden verlengd op hun vervaldag
of worden beëindigd. Dit risico kan zich meer bepaald voordoen als de Vennootschap de met de banken
overeengekomen financiële ratio's niet naleeft.
Daar waar het risico dat een kredietlijn niet verlengd wordt op de eindvervaldag laag is, zou de financiële impact zeer
hoog kunnen zijn omwille van de liquiditeitscrisis die dit risico met zich zou brengen uit hoofde van de Vennootschap.
De niet-verlenging van een kredietlijn zou in de mate van het mogelijke kunnen worden verzacht door de opname van
een deel of al de andere nog beschikbare kredietlijnen en dit gedurende de tijd nodig om te onderhandelen over een
nieuwe kredietlijn.
Op 31 december 2020, in de veronderstelling dat de Aanbieding niet verwezenlijkt wordt, denkt de Vennootschap dat
zij een totaalbedrag van 53 miljoen EUR zal hebben opgenomen op haar bestaande kredietlijnen. De
financieringsbehoeften voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023 worden geraamd op respectievelijk 25,8, 10,7 en 28,6
miljoen EUR (zie Afdeling 7.3.3). Bijgevolg, als het totaalbedrag van de Aanbieding niet is geplaatst, zou de
Vennootschap niet in staat kunnen zijn al haar verbintenissen tot na 2021 op basis van de reeds aangegane kredieten
te waarborgen en zou zij in de komende maanden moeten onderhandelen over nieuwe kredietlijnen.
2.2.3

Risico's verbonden aan renteschommelingen

De rentevoeten op korte, middellange en lange termijn op de financiële markten kunnen sterk schommelen.
Wat de huidige kredietlijnen betreft, is 55 miljoen EUR onderworpen aan een variabele rentevoet, terwijl 25 miljoen
EUR kredieten zijn met een vaste rentevoet.
Volgens het dekkingsbeleid inzake variabele rentevoeten van de Vennootschap kan maximaal 15% van de activa
worden gefinancierd tegen een variabele rentevoet; op 30 juni 2020 bedraagt dit maximum, op basis van een totale
geconsolideerde activa van 136 miljoen EUR, dus 20,4 miljoen EUR. Echter, op diezelfde datum vertegenwoordigden
de bankkredieten tegen variabele rente 15 miljoen EUR.
Op 31 augustus 2020 heeft de Vennootschap ingeschreven op rente-afdekkingsinstrumenten voor een dekking van 40
miljoen EUR. Op die manier kan de variabele rente worden geruild voor een vaste rente.
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De tabel hierna maakt het mogelijk de evolutie te beoordelen van het gemiddelde financieringspercentage van de
Vennootschap met de evolutie van de variabele renten op de markt ervan uitgaande dat alle kredieten volledig zijn
opgenomen.
Evolutie van de variabele rente op de
markten
Evolutie

van

het

financieringspercentage
Vennootschap

globale
van

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1,34%

1,34%

1,34%

1,53%

1,72%

1,90%

2,09%

2,28%

de

Elke stijging met 1% van de rentevoeten boven 0% zal wellicht bijkomende financieringskosten met zich brengen
voor de Vennootschap van jaarlijks 150.000 EUR.
Een stijging van de rentevoeten gaat dikwijls gepaard met een inflatiestijging. Aangezien de huurgelden onderworpen
zijn aan indexering, zal de stijging van de rentevoeten wellicht deels kunnen worden gecompenseerd door de
indexering van de huurgelden.
Omdat het gaat om een risico dat voortvloeit uit macro-economische factoren, kan de Vennootschap moeilijk de
waarschijnlijkheid dat het zich voordoet, ramen. De Vennootschap meent dat de financiële impact van dergelijk risico
laag is op korte termijn. Op 31 augustus 2020 had de Vennootschap 51 miljoen EUR opgenomen op een totaal van 80
miljoen EUR kredietlijnen voor een dekking van 40 miljoen EUR, met vervaldagen van respectievelijk 4 jaar en 3
maanden voor de kredieten, en 7 jaar en 8 maanden voor de afdekkingsinstrumenten.
Parallel kan een renteschommeling de reële waarde van die afdekkingsinstrumenten beïnvloeden, met als gevolg dat
een latente meer- of minderwaarde moet worden geboekt op die afdekkingsinstrumenten.
Rekening houdend met de uiterst lage rentevoeten die werden verkregen bij de onderhandeling van de hedges van de
Vennootschap, zou een belangrijke neerwaartse schommeling van hun reële waarde gepaard gaan met een drastische
daling van de marktrentevoeten voor een lange periode. Bijvoorbeeld, als de rentevoeten (IRS 3 maand) zouden dalen
met 1%, zou de vermindering van de reële waarde van de afdekkingsinstrumenten 373.277 EUR bedragen, of minder
dan 0,3% van de waarde van de totale activa op 31 augustus 2020. De Vennootschap oordeelt dat dit scenario uiterst
onwaarschijnlijk is en dat de impact ervan wellicht laag zal zijn.
2.2.4

Risico verbonden aan de evolutie van de inflatie

Meer dan 90% van de huurinkomsten van de Vennootschap vloeien voort uit de terbeschikkingstelling van
vastgoedactiva in het kader van langetermijnovereenkomsten (huurovereenkomsten of beheersmandaten), die
inkomsten genereren die geïndexeerd zijn op basis van de gezondheidsindex. De evolutie van die index zal dus
bepalend zijn voor de huurgelden die de Vennootschap zal innen.
Als de inflatie laag blijft of als er geen inflatie is, zullen de geïnde huurgelden stagneren en is het mogelijk dat de
kosten sneller stijgen dan de inkomsten.
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Omdat het gaat om een risico dat voortvloeit uit macro-economische factoren, kan de Vennootschap moeilijk de
waarschijnlijkheid dat het zich voordoet, ramen. Aangezien, echter, het financieel plan gebaseerd is op een verwachte
inflatie van 1,25% per jaar, oordeelt de Vennootschap dat de financiële impact wellicht gemiddeld tot hoog zal zijn.
2.2.5

Risico verbonden aan de toepassing van de IFRS-normen

In de geconsolideerde rekeningen op 31 december 2019 werd een variatie in de niet-gerealiseerde reële waarde op een
vastgoedbelegging geboekt onder eigen kapitaal, zonder eerst te zijn opgenomen in het geconsolideerde overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder de rubriek variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen.
Dit had tot gevolg dat het nettoresultaat en het totale resultaat van Inclusio werden overgewaardeerd voor een bedrag
van 118.940,92 EUR.
Een correcte toepassing van norm IFRS 3, 2(b) zou als gevolg hebben gehad dat dit bedrag niet van - 118.940,92 EUR
zou mogen zijn opgenomen in de kolom “reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed” van
de geconsolideerde staat van de variaties in het eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Deze fout zal worden rechtgezet bij de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2020, maar
heeft geen impact op de intrinsieke waarde per aandeel, aangezien het totale eigen vermogen van de Vennootschap
hetzelfde blijft. Het gecorrigeerde “nettoresultaat” en het gecorrigeerde “totale resultaat” op 31 december 2019
bedragen dus 403.842 EUR in plaats van 522.783 EUR.
2.3

Reglementaire risico's

2.3.1

Risico's verbonden aan het statuut van openbare GVV

Als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("GVV" of OGVV") moet de Vennootschap de GVVWetgeving volgen. Deze wetgeving bevat vrij dwingende eisen inzake diversificatieplicht (zowel wat betreft de
tegenpartij als wat betreft de activa), schuldratio, resultaatverwerking (zie Afdeling 5.4 voor de distributieplicht) of
nog, het beheer van belangenconflicten.
Concentratierisico wat betreft tegenpartijen: per 31 augustus 2020 vertegenwoordigt de reële waarde van de aan het
SVK M.A.I.S verhuurde gebouwen 16,8% van de reële waarde van de vastgoedportefeuille in exploitatie (Categorie
A) van de Vennootschap. Dit percentage zal echter geleidelijk aan dalen gezien de groeiprognoses op korte en
middellange termijn van de vastgoedportefeuille. Anderzijds, zou het concentratierisico ook versterkt kunnen worden
in geval van fusie van twee SVK's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Concentratierisico wat betreft de activa: per 31 augustus 2020 vertegenwoordigt "Domaine des Etangs" in Anderlecht
16,1% van de reële waarde van de portefeuille in exploitatie. De geraamde groei van de vastgoedportefeuille zal
gepaard gaan met een geleidelijke daling van dat percentage de komende maanden.
Wat de schuldratio betreft, stelt de GVV-Wetgeving dat de schuldratio niet meer dan 65% mag bedragen. De huidige
schuldgraad van de Vennootschap (vóór de Aanbieding) bedraagt 37,07% (31 augustus 2020) en als volledig
ingeschreven wordt op de Aanbieding, zal deze schuldgraad naar verwachting dalen tot ongeveer 5% op 31 december
2020. De waarschijnlijkheid dat dit maximum overschreden wordt is dus zeer laag.
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Ingeval de Vennootschap haar GVV-vergunning zou verliezen, zal zij niet langer het fiscale stelsel van GVV's kunnen
genieten en zal zij onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Bovendien mogen banken, na het verlies van
de GVV-vergunning, de kredietovereenkomsten vroegtijdig ontbinden. Dergelijke vervroegde opzegging zou de
voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in het gedrang brengen. De bedragen die zijn opgenomen op de
kredietlijnen bedragen immers 51 MEUR op 31 augustus 2020.
De waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet wordt als laag beschouwd. In de weinig waarschijnlijke
veronderstelling dat de Vennootschap haar OGVV-vergunning zou verliezen, zal de financiële impact op de resultaten
van de Vennootschap daarentegen zeer hoog zijn en zal de Vennootschap wellicht geen dividend kunnen uitkeren.
2.3.2

Wijzigingen aan de fiscale wetgeving

De aan SVK's verhuurde gebouwen genieten momenteel een verlaagde onroerende voorheffing, zowel in het Vlaams
Gewest als in het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de aan een SVK verhuurde gebouwen
volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing. Per 31 augustus 2020 wordt de onroerende voorheffing op de
vastgoedportefeuille in exploitatie vóór verlagingen geraamd op 540.000 EUR per jaar. De vrijstellingen en
verlagingen van onroerende voorheffing voor verhuur aan SVK's worden geraamd op 320.000 EUR. De afschaffing
van dit fiscaal voordeel zal wellicht een hoge financiële impact hebben. Mocht, echter, het Brusselse regime worden
overgenomen door Vlaanderen en Wallonië, dan zal dit wellicht een positieve financiële impact hebben voor de
Vennootschap (bijkomende jaarlijkse winst van 120.000 EUR).
Rekening houdend met het toenemende belang van de aan SVK's verhuurde gebouwen in het kader van het sociaal
beleid van de Gewesten, acht de Vennootschap het weinig waarschijnlijk dat er restrictieve maatregelen zullen worden
opgelegd aan die fiscale voordelen. De waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet is dus laag, maar de negatieve
financiële impact van dergelijke maatregel op de bedrijfsresultaten van de Vennootschap - en dus op de uitkeerbare
winst - zal echter wellicht hoog zijn.
2.3.3

Wetgeving op de aan SVK's verhuurde woningen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de huur die aan de eigenaar moet worden betaald door de gewestelijke
besluiten voor SVK's onderworpen aan strikte maxima, op grond van de kenmerken van de betrokken woningen. Als
die maxima neerwaarts zouden worden herzien, zal het rendement van nieuwe investeringen door de Vennootschap
wellicht dalen.
In het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest wordt de te betalen huur door elk SVK bepaald op basis van interne
werkingsregels. De gewestelijke wetgeving zou echter kunnen wijzigen en een strikt maximum opleggen voor de te
betalen huur, wat eveneens wellicht zal leiden tot een daling van het rendement van nieuwe investeringen door de
Vennootschap.
De waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet, is gemiddeld rekening houdend met het belang van de SVKwoningen in het kader van het sociaal beleid van de Gewesten. De eventuele financiële impact ervan zal wellicht zeer
laag zijn voor de projecten die reeds in exploitatie zijn op het ogenblik van de wetswijziging, maar zal wellicht zeer
hoog zijn voor de ontwikkeling van de Vennootschap.
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Algemeen blijft de Vennootschap blootgesteld aan elke wetswijziging die een negatieve (of positieve) impact zou
hebben op de investeringen of projectontwikkelingen van de Vennootschap die bestemd zijn voor verhuur aan een
SVK. Zo zal, in het kader van haar renovatieprojecten van woongebouwen, de rentabiliteit van de lopende projecten
van de Vennootschap kunnen afhangen van het niveau van de verstrekte subsidies voor renovatie. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, bijvoorbeeld, kunnen de premies voor renovatie van het woonmilieu in 2020 oplopen tot 80%
van 35.000 EUR (of 28.000 EUR) per woning voor renovatie van woningen ouder dan 30 jaar die verhuurd worden
aan een SVK voor een minimumperiode van 9 jaar na afloop van de werken. Als de Vennootschap in de berekening
van een te ontwikkelen project dergelijke premies opneemt, maar dit systeem wijzigt in het jaar waarin de werken een
aanvang nemen, zou dit een hoge financiële impact kunnen hebben.
Zo geniet de Vennootschap momenteel ook een verlaagde btw van 12% voor de bouw van nieuwe woningen die
bestemd zijn voor verhuur aan of beheer door SVK's, door middel van een huurovereenkomst of beheersmandaat van
minstens 15 jaar. Er is echter geen enkele garantie dat deze maatregelen ook in de toekomst behouden zullen blijven.
Een daling van dit btw-tarief zou in het voordeel zijn van de Vennootschap, maar een stijging ervan zou haar
ontwikkeling vertragen. Het risico op een wijziging van het btw-tarief is gemiddeld, maar als dit verlaagd tarief
opwaarts zou worden herzien in het jaar waarin de werken een aanvang nemen, zal de financiële impact hiervan
wellicht zeer hoog zijn.
2.4

Risico's verbonden aan een pandemie van het type COVID-19

De Vennootschap voert een "Business to Business"-strategie en het grootste deel van haar vastgoedactiva wordt
verhuurd met langetermijnovereenkomsten aan openbare actoren (SVK's, gemeenten, OCMW's) of ondersteund door
de overheid. Een pandemie van het type COVID-19 zou echter de inkomsten van de Vennootschap negatief kunnen
beïnvloeden op drie manieren:
-

primo, via uitstel met een of twee maanden van de verhuur aan een SVK van een gebouw of van een bepaald
aantal woningen in overdracht aan een SVK. Dit uitstel zou enkel vertraging met zich brengen;
secundo, wegens de tijdelijke opschorting van bepaalde werven in renovatie of opbouw met, als gevolg, een
vertraging in de verhuur van het betrokken gebouw; en
tot slot, via de impact die dergelijke pandemie zou kunnen hebben op de economische vitaliteit van enkele
handelaars-huurders die van de Vennootschap handelspanden huren op de benedenverdieping van
woongebouwen. Een minder goede economische vitaliteit van die handelaars zou gepaard kunnen gaan met
een opschorting van betaling en/of een tijdelijke of definitieve vermindering van de huur of, anders, voor
handelspanden die nog te huur staan, met meer moeilijkheden om de aanvankelijk beoogde huur te verkrijgen.

Ter illustratie wordt hierna de impact weergegeven van de COVID-19-pandemie sinds de start van boekjaar 2020
(situatie op 31 augustus 2020):
De tijdelijke vertragingen in de vordering van sommige werven (met uitstel van oplevering van de werf tot gevolg, en
dus, van aanvang van de exploitatiefase) hebben een daling van de huurinkomsten met zich meegebracht, die wordt
geraamd op:
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Tijdelijke vertraging
[maand]

Financiële impact
(vertraging)
[duizenden EUR]

B018 Domaine des Etangs

2

123

V006 Corstienslei

2

27

V024 Dendermondsesteenweg

3

16

W003 Auflette – Fase 1

1

8

W006 Roosevelt

1

25

Project

Totaal

199

Door de vertraging in de oplevering van project "Domaine des Etangs" heeft de Vennootschap ook bijkomende
tussentijdse interesten moeten betalen van 48.000 EUR (of meerkosten ten belope van 0,25% van de investeringen).
De door handelszaken betaalde huurgelden bedragen 3,7% van de totale huurgelden en de impact van de COVID-19pandemie op deze activiteiten is zeer beperkt gebleven. Aan de handelszaken werd kosteloos huur toegekend voor een
bedrag van 6.000 EUR.
Op basis van al deze elementen kan de financiële impact van een pandemie van het type COVID-19 beschouwd
worden als gemiddeld tot hoog.
Sinds 31 augustus 2020 heeft slechts één huurder (gebouw B014 - Vekemans) een tijdelijke opschorting gevraagd van
de lopende huurgelden.
2.5

Risico's verbonden aan de Aanbieding

2.5.1

De Aanbieding zou kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag dat onder het aangekondigde bedrag ligt,
wat in dat geval een impact kan hebben op het investeringsplan van de Vennootschap en de liquiditeit van
de Aangeboden Aandelen. Er is geen enkel minimumbedrag vastgesteld voor de Aanbieding.

De Vennootschap kan overgaan tot een kapitaalverhoging voor een verminderd bedrag dat overeenstemt met een lager
aantal Aangeboden Aandelen dan het maximale aantal Aangeboden Aandelen in het kader van de Aanbieding. Het
maximale aantal Aangeboden Aandelen bedraagt 2.803.738. Er dient te worden opgemerkt dat de Aanbieding geen
minimumbedrag inhoudt. Wanneer bij de Aanbieding niet op alle Aangeboden Aandelen is ingeschreven, zou de
netto-opbrengst van de Aanbieding geheel of gedeeltelijk beperkt kunnen zijn tot de netto-opbrengst van de
Inschrijvingsverbintenissen (zoals beschreven in Afdeling 11.5) van dit Prospectus. Het werkelijke aantal Aangeboden
Aandelen waarop wordt ingeschreven, zal worden bevestigd op de website van de Vennootschap en via een
persbericht. Bijgevolg zou een lager aantal Aangeboden Aandelen dan het maximaal aantal Aangeboden Aandelen in
het kader van de Aanbieding beschikbaar kunnen zijn voor verhandeling op de markt, wat de liquiditeit van de
Aangeboden Aandelen zou kunnen beperken.
Bovendien, wanneer niet wordt ingeschreven op al de Aangeboden Aandelen, zullen de financiële middelen van de
Vennootschap lager liggen en zal de Vennootschap wellicht niet in staat zijn het beoogde investeringsplan uit te voeren
(zie Afdeling 4.1 over de geplande bestemming van de opbrengsten van de Aanbieding).
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De Vennootschap oordeelt dat de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet laag is, maar dat de financiële impact
ervan hoog zou kunnen zijn omdat de verwachte groei van de resultaten en het dividend afhangt van de groei van de
portefeuille.
2.5.2

Ontbreken van een voorafgaande openbare markt voor de Aangeboden Aandelen en kans dat er voor de
Aangeboden Aandelen geen actieve markt tot stand komt – Impact van een belangrijke participatieoverdracht op de beurskoers

Vóór de Aanbieding werden de Aandelen van de Vennootschap nooit verhandeld op een financiële markt.
Na afsluiting van de Aanbieding (als wordt ingeschreven op het maximale aantal Aangeboden Aandelen) zal de
Vennootschap wellicht een free float hebben van 66,73% (rekening houdend met de drie aandeelhouders die na de
Aanbieding de transparantiedrempel van 3% zullen overschrijden).
De kans bestaat dat er geen actieve (handels)markt tot stand komt voor de Aandelen of dat, wanneer dit wel het geval
is, die markt niet kan worden aangehouden of onvoldoende liquide is na de afsluiting van de Aanbieding. Als er geen
actieve (handels)markt tot stand komt of niet kan worden gehandhaafd, zouden de liquiditeit en de koers van de
Aangeboden Aandelen hierdoor ongunstig beïnvloed kunnen worden. Een lage liquiditeit van de Aangeboden
Aandelen kan de prijs waartegen een belegger, die op korte termijn wenst te handelen, de Aangeboden Aandelen kan
verkopen, negatief beïnvloeden.
In verband hiermee, merk op dat de Luikse verzekeraar Integrale, vandaag de belangrijkste aandeelhouder van de
Vennootschap met een participatie van 24,60% van het kapitaal (vóór de uitgifte van de nieuwe aandelen van de
Vennootschap), in dialoog is met de Nationale Bank van België in verband met haar onderkapitalisatie. Het is in dit
kader mogelijk dat Integrale bepaalde activa de komende maanden of jaren zal moeten overdragen. Mocht Integrale
beslissen haar participatie te verkopen tegen een prijs onder de beurskoers of een groot deel van haar participatie te
verkopen (wat zij mag doen na de lock-upperiode van 180 dagen na de Afsluiting van de Aanbieding), dan zou dit
een negatieve impact kunnen hebben op de toekomstige koers van het aandeel Inclusio, en dit te meer als zou blijken
dat de nieuwe investeerder die de partipatie verwerft niet overeenstemt met het investeerdersprofiel van de
Vennootschap.
Samengevat, dient er aan herinnerd te worden dat de prijs van de aandelen mettertijd zal schommelen op de markt (en
dat die prijs - eventueel aanzienlijk - kan schommelen ingeval van overdracht, over een korte periode, van een groot
aantal aandelen door belangrijke aandeelhouders) en dat de Uitgifteprijs dan ook niet meer representatief is voor de
prijs waartegen de Aandelen vervolgens zullen worden verhandeld op de openbare markt.
Gezien de situatie met Integrale, oordeelt de Vennootschap dat de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet hoog
is. De potentiële financiële impact ervan zal afhangen van de korting waarmee een aandeelhouder eventueel zal
moeten instemmen als hij het belangrijk volume aandelen op korte termijn zou willen verkopen.
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3

ALGEMENE INFORMATIE

3.1

Verantwoordelijkheidsverklaring

De Vennootschap, Inclusio NV, met hoofdkantoor te Herrmann-Debrouxlaan 40, 116 Brussel, handelend via haar
bestuursorgaan12, is verantwoordelijk voor de inhoud van dit Prospectus. Het bestuursorgaan van de Vennootschap
verklaart, na alle redelijke maatregelen te hebben getroffen om dit te garanderen, dat de informatie in dit Prospectus,
voor zover het bestuursorgaan bekend, in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn
weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen.
Bovendien werden het verslag van de vastgoedexpert (zie Afdeling 6.5) en de verslagen van de commissaris (met
betrekking tot de pro-formarekeningen) (zie Afdeling 7.2.5) met hun toestemming opgenomen in het Prospectus.
3.2

Bericht aan de beleggers

Belfius Bank NV en Bank Degroof Petercam NV (de “Underwriters”) verstrekken geen uitdrukkelijke of impliciete
verklaring of waarborg over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of de volledigheid of de
verificatie van de informatie in dit Prospectus, en niets in dit Prospectus is, of mag worden beschouwd als een belofte
of een verklaring door de Underwriters, over het verleden noch over de toekomst. Bijgevolg verwerpen de
Underwriters in de breedste zin van de wet enige en alle aansprakelijkheid die ontstaat door een onrechtmatige daad,
overeenkomst of anderszins in verband met dit Prospectus of enige dergelijke verklaring.
Bij het nemen van een beleggingsbeslissing moeten beleggers vertrouwen op hun eigen beoordeling, controle, analyse
en onderzoek van de Vennootschap, de voorwaarden van de Aanbieding en de inhoud van dit Prospectus, met inbegrip
van de betrokken voordelen en risico’s. Elke aankoop van de Aangeboden Aandelen dient gebaseerd te zijn op de
beoordelingen die een belegger noodzakelijk acht, met inbegrip van de juridische grondslag en de gevolgen van de
Aanbieding, en mogelijke fiscale gevolgen die van toepassing kunnen zijn, alvorens te beslissen om al dan niet in de
Aangeboden Aandelen te beleggen. Naast hun eigen beoordeling van de Vennootschap en de voorwaarden van de
Aanbieding, dienen beleggers zich uitsluitend te baseren op de informatie die in dit Prospectus is opgenomen, met
inbegrip van de beschreven risicofactoren, en enige kennisgevingen die de Vennootschap volgens de toepasselijke
wetgeving of de geldende regels van Euronext Brussels publiceert.
Beleggers dienen eveneens te bevestigen dat: (i) zij zich niet hebben gebaseerd op de Underwriters of enige persoon
die gelieerd is met de Underwriters in verband met enig onderzoek naar de juistheid van enige informatie in dit
Prospectus of hun beleggingsbeslissing; en (ii) zij zich alleen hebben gebaseerd op de informatie die in dit Prospectus
is opgenomen, en dat geen enkele persoon de toelating heeft verkregen om enige informatie te verstrekken of enige
verklaring af te leggen over de Vennootschap of haar dochterondernemingen of de Aangeboden Aandelen (tenzij zoals
opgenomen in dit Prospectus) en, indien enige dergelijke andere informatie werd verstrekt of enige dergelijke
verklaring werd afgelegd, deze niet mag worden beschouwd als zijnde toegestaan door de Vennootschap of de
Underwriters.

12

Zie Afdeling 8.2.1 voor de samenstelling van het bestuur van de Vennootschap.
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Noch de Vennootschap, noch de Underwriters, noch hun respectieve vertegenwoordigers, verstrekken leggen enige
verklaring af aan wie de Aanbieding wordt gericht, of enige koper van de Aangeboden Aandelen met betrekking tot
het wettelijk karakter van de belegging in de Aandelen door die persoon aan wie de Aanbieding is gedaan of die koper,
volgens het recht dat van toepassing is op die persoon of koper. Elke belegger dient zijn eigen adviseurs te raadplegen
over de juridische, fiscale, zakelijke, financiële en gerelateerde aspecten van een aankoop van de Aangeboden
Aandelen.
Geen enkele persoon werd gemachtigd om enige informatie te verstrekken of enige verklaring af te leggen in verband
met de Aanbieding die niet in dit Prospectus is opgenomen en, indien dergelijke informatie wordt verstrekt of een
dergelijke verklaring wordt afgelegd, mag dit niet worden beschouwd alsof dit werd toegestaan. Onverminderd de
verplichting van de Vennootschap om aanvullingen op het Prospectus te publiceren wanneer dit wettelijk is vereist
(zoals hierna beschreven), zal de levering van dit Prospectus of enige verkoop die na de datum van het Prospectus
plaatsvindt in geen geval inhouden dat er sinds de datum van dit Prospectus geen wijziging heeft plaatsgevonden in
de activiteiten van de Vennootschap of dat de informatie in dit Prospectus correct is op enig tijdstip na de datum van
dit Prospectus.
De Underwriters handelen exclusief voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met de Aanbieding.
Zij zullen geen enkele andere persoon (ongeacht of deze persoon dit document heeft ontvangen) beschouwen als hun
respectieve cliënten in verband met de Aanbieding en zullen niet verantwoordelijk zijn ten aanzien van andere
personen dan de Vennootschap voor het verstrekken van de bescherming die aan hun respectieve cliënten wordt
toegezegd, noch voor het verstrekken van advies in verband met de Aanbieding of enige transactie of afspraak
waarnaar in dit Prospectus wordt verwezen. Onverminderd het voorgaande, zullen de Underwriters voor de
productgovernance handelen overeenkomstig de geldende voorschriften van richtlijn 2014/65/EU betreffende markten
voor financiële instrumenten en de gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 tot aanvulling van richtlijn 2014/65/EU.
De verspreiding van dit Prospectus en de Aanbieding kunnen in bepaalde jurisdicties door de wet zijn beperkt, en dit
Prospectus mag niet worden gebruikt voor of in verband met enig aanbod of enig verzoek door om het even wie in
enig jurisdictie waar een dergelijk aanbod of een dergelijk verzoek niet is toegestaan, of aan enige persoon ten aanzien
van wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of een dergelijk verzoek te doen. Dit Prospectus vormt geen aanbod
tot verkoop van, of een verzoek of een aanbod tot aankoop van enige Aangeboden Aandelen in enig jurisdictie waar
een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn. De Vennootschap en de Underwriters vereisen dat personen die
dit Prospectus in hun bezit krijgen, informatie inwinnen over alle dergelijke beperkingen en deze naleven. Als deze
beperkingen niet worden nageleefd, kan dit een schending betekenen van de effectenwetgeving van een dergelijke
jurisdictie. De Vennootschap en de Underwriters aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor enige
schending van enige dergelijke beperkingen door enige persoon, ongeacht of het een potentiële koper van Aangeboden
Aandelen betreft. De Vennootschap en de Underwriters behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig
aanbod om Aandelen te kopen dat naar de mening van de Vennootschap, de Underwriters of hun respectieve
vertegenwoordigers kan leiden tot een inbreuk op of schending van enige wetten, regels of verordeningen, te weigeren.
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Dit Prospectus is bedoeld om informatie te verschaffen aan potentiële beleggers in de context van en met als enige
doel het beoordelen van een eventuele belegging in de Aangeboden Aandelen. Het bevat beknopte en samengevatte
informatie, drukt geen enkele verbintenis, erkenning of kwijting uit en creëert geen enkel recht, expliciet of impliciet,
voor anderen dan potentiële beleggers. Beleggers moeten zelf oordelen, zo nodig met hun eigen adviseurs, of de
Aangeboden Aandelen een opportune belegging zijn voor hen, gelet op hun persoonlijke inkomsten en hun financiële
situatie. Beleggers die twijfelen over het risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen, moeten zich onthouden
van enige belegging in de Aangeboden Aandelen.
De samenvattingen en beschrijvingen van de wettelijke bepalingen, boekhoudprincipes of vergelijkingen van
dergelijke principes, rechtsvormen van vennootschappen of contractuele relaties die zijn opgenomen in dit Prospectus,
mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als zijnde een basis voor een andere beoordeling, of als zijnde
beleggingsadvies, juridisch, fiscaal of financieel advies aan potentiële beleggers. Potentiële beleggers worden met
aandrang verzocht hun eigen financiële, boekhoudkundige of andere adviseurs te raadplegen over de juridische,
fiscale, economische, financiële of andere aspecten in verband met de verhandeling van of de belegging in de
Aandelen.
3.3

Goedkeuring van het Prospectus

De FSMA heeft, als bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 20 van de Prospectusverordening de Franse versie
van dit Prospectus goedgekeurd op 25 november 2020. De FSMA keurt (de Franse versie) van het Prospectus enkel
goed als zijnde volgens de normen omtrent de volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie die door de
Prospectusverordening worden opgelegd. De goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een
goedkeuring over de kwaliteit van de Aanbieding die aan beleggers wordt voorgesteld, noch over de toestand van de
Vennootschap, en de FSMA aanvaardt geen verantwoordelijkheid in dat opzicht en deze goedkeuring mag niet
beschouwd worden als een gunstige beoordeling over de Vennootschap, noch van de kwaliteit van de Aangeboden
Aandelen. Beleggers dienen zelf te oordelen over de opportuniteit om te beleggen in de Aangeboden Aandelen.
Het Prospectus is opgesteld in het Frans en vertaald in het Nederlands. De samenvatting werd ook in het Engels
vertaald. De Vennootschap is verantwoordelijk voor de coherentie tussen de Franse en Nederlandse versies van het
Prospectus en de Engelse versie van de samenvatting. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Vennootschap
voor tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van het Prospectus of de samenvatting van het Prospectus,
heeft in geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies van het Prospectus, de door de FSMA
goedgekeurde versie (nl. de Franse versie) voorrang. In geval van tegenstrijdigheden tussen het Prospectus en de
samenvatting van het Prospectus, heeft het Prospectus voorrang. Beleggers kunnen in het kader van hun transacties
met de Vennootschap echter wel verwijzen naar de vertalingen.
De informatie in dit Prospectus is actueel vanaf de datum die op de eerste pagina staat, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. De verspreiding van dit Prospectus op enig tijdstip betekent niet dat er sinds voornoemde datum geen
wijziging heeft plaatsgevonden in de commerciële activiteiten of bedrijfsvoering van de Vennootschap, noch dat de
informatie in dit document na voormelde datum op enig tijdstip correct is. Overeenkomstig artikel 23 van de
Prospectusverordening zal een aanvulling op het Prospectus gepubliceerd worden als er sprake zou zijn van een
belangrijke nieuwe factor of een materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid in de informatie in dit
Prospectus, die de beoordeling van de Aangeboden Aandelen zou kunnen beïnvloeden en die zich voordoet of
geconstateerd wordt tussen het tijdstip van de goedkeuring van dit Prospectus en de sluiting van de Aanbieding of de
aanvang van de verhandeling van de Aangeboden Aandelen op Euronext Brussels.
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Overeenkomstig artikel 23, §2 van de Prospectusverordening hebben beleggers die reeds aanvaard hebben in te
schrijven op de Aangeboden Aandelen voordat de aanvulling is gepubliceerd, het recht om binnen twee werkdagen
na de publicatie van de aanvulling hun aanvaarding in te trekken, op voorwaarde dat de belangrijke nieuwe factor,
materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de
Aanbiedingsperiode of de levering van de Aangeboden Aandelen, naargelang wat het eerst plaatsvindt, en dit volgens
de modaliteiten vermeld in de aanvulling. De aanvulling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Er zal een
aanvulling op dit Prospectus worden gepubliceerd in onder andere de volgende gevallen: (i) het maximale aantal
Aangeboden Aandelen wordt verlaagd vóór de toewijzing van de Aangeboden Aandelen; (ii) de
Underwritingsovereenkomst niet wordt gesloten of wel wordt gesloten maar vervolgens beëindigd; of (iii) de
Vennootschap besluit om de Aanbieding in te trekken of op te schorten (zie Afdeling 11.8 Intrekking en opschorting
van de Aanbieding).
3.4

Verkoopbeperkingen

De verspreiding van dit Prospectus en de aankoop van Aangeboden Aandelen kunnen, volgens de wetten van bepaalde
landen andere dan België, onderworpen zijn aan bijzondere voorschriften. Individuen die in het bezit zijn van dit
Prospectus, of die de aankoop van Aangeboden Aandelen overwegen, dienen zich te informeren over dergelijke
voorschriften en over de mogelijke beperkingen die daaruit voortvloeien, en dienen deze beperkingen na te leven.
Tussenpersonen kunnen de aankoop van Aangeboden Aandelen niet toestaan voor cliënten met een adres in een land
waar dergelijke beperkingen gelden. Geen enkele persoon die dit Prospectus ontvangt (met inbegrip van trustees en
nominees), mag het verspreiden in of verzenden naar dergelijke landen, tenzij in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving. De Vennootschap en de Underwriters wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor de
niet-naleving van de bovenvermelde beperkingen.
In de volgende afdelingen worden specifieke kennisgevingen opgenomen in verband met bepaalde landen die, indien
ze strenger zijn, voorrang hebben op de bovenvermelde algemene kennisgeving.
3.4.1 Bericht aan potentiële beleggers in de EER (behalve België) en het Verenigd Koninkrijk
Dit Prospectus werd opgesteld in de veronderstelling dat de aanbieding van Aangeboden Aandelen zal plaatsvinden,
behalve voor de openbare Aanbieding in België, krachtens een vrijstelling aan de vereiste om voor een dergelijke
aanbieding een prospectus op te stellen (als bepaald in artikel 1.4 a) van de Prospectusverordening). Dit betekent dat
deze aanbieding enkel zal worden gericht aan gekwalificeerde beleggers. Het Prospectus werd goedgekeurd door de
bevoegde instantie in België en gepubliceerd overeenkomstig de Prospectusverordening. Bijgevolg mag elke persoon
die in de EER (behalve België) en in het Verenigd Koninkrijk (elk afzonderlijk een "Relevante Staat") een aanbod
doet of die de intentie heeft een aanbod te doen van Aangeboden Aandelen die het voorwerp uitmaken van de plaatsing
die in dit Prospectus wordt beschreven, dit enkel doen in de omstandigheden waarin er geen verplichting bestaat voor
de Vennootschap of enige Underwriter om voor die aanbieding een prospectus op te stellen. Noch de Vennootschap,
noch de Underwriters hebben toestemming gegeven, noch geven toestemming om Aangeboden Aandelen aan te
bieden via een financiële tussenpersoon, behalve aanbiedingen door de Underwriters die de definitieve plaatsing van
Aangeboden Aandelen vertegenwoordigen zoals bedoeld in dit Prospectus.
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Een aanbod van de Aangeboden Aandelen kan enkel worden gedaan in een Relevante Staat aan elke rechtspersoon
die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening op voorwaarde dat dergelijk
aanbod van Aangeboden Aandelen niet leidt tot een verplichting voor de Vennootschap of Underwriters om een
prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusverordening of een aanvulling op het prospectus
overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening.
3.4.2 Bericht aan potentiële beleggers in de Verenigde Staten
De Aangeboden Aandelen werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of onder de
effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De Aangeboden Aandelen mogen
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, in pand gegeven of op een andere wijze
overgedragen in of naar de Verenigde Staten, behalve overeenkomstig een vrijstelling onder, of in een transactie die
niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke
effectenwetgeving van een staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten.
De Aangeboden Aandelen mogen dan ook niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, in pand
gegeven of op een andere wijze overgedragen in of naar de Verenigde Staten. Buiten de Verenigde Staten wordt de
Aanbieding gedaan krachtens Regulation S.
De Aangeboden Aandelen zijn niet goedgekeurd door de US Securities and Exchange Commission, enige
effectencommissie in een staat van de Verenigde Staten of een andere Amerikaanse toezichthouder, noch heeft een
van de voormelde instanties een uitspraak gedaan over de verdiensten van het Aanbieding of de nauwkeurigheid of
geschiktheid van dit Prospectus, of deze bekrachtigd. Elke andersluidende verklaring is in de Verenigde Staten een
misdrijf.
3.4.3 Zwitserland
De Aangeboden Aandelen mogen niet worden aangeboden aan het publiek in Zwitserland en zullen niet worden
genoteerd aan de SIX Swiss Exchange of aan enige andere effectenbeurs of gereglementeerde handelsfaciliteit in
Zwitserland. Bij de opstelling van dit Prospectus werd geen rekening gehouden met de normen voor
informatieverschaffing voor uitgifteprospectussen volgens artikel 652a of artikel 1156 van de Zwitserse "Code des
Obligations" of de normen voor informatieverschaffing voor noteringsprospectussen volgens artikel 27 en volgende
van de SIX Swiss Exchange Listing Rules of de noteringsregels van enige andere effectenbeurs of gereglementeerde
handelsfaciliteit in Zwitserland. Dit Prospectus en enige andere documenten of enig ander marketingmateriaal in
verband met de Aangeboden Aandelen en de Aanbieding mogen niet worden verspreid of anderszins openbaar
beschikbaar worden gesteld in Zwitserland.
Dit Prospectus en enige andere documenten of enig ander marketingmateriaal in verband met de Aanbieding, de
Vennootschap of de Aangeboden Aandelen zijn of zullen niet worden ingediend bij of goedgekeurd door enige
Zwitserse regelgevende instantie.
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In het bijzonder zal dit Prospectus niet worden ingediend bij, en zal er niet op de Aanbieding van de Aangeboden
Aandelen worden toegezien, door de Zwitserse autoriteit voor toezicht op de financiële markten (FINMA), en is de
Aanbieding niet toegestaan en zal de Aanbieding niet worden toegestaan in het kader van de Zwitserse Federal Act
on Collective Investment Schemes. De beleggersbescherming die wordt geboden aan personen die belangen verwerven
in instellingen voor collectieve belegging in het kader van de Zwitserse Act on Collective Investment Schemes geldt
niet voor personen die Aangeboden Aandelen verwerven.
3.5

Beschikbare informatie

3.5.1

Prospectus

Dit Prospectus is in het Frans en het Nederlands beschikbaar. De samenvatting is eveneens in het Engels beschikbaar.
Dit Prospectus wordt kosteloos ter beschikking gesteld van beleggers op de statutaire zetel van de Vennootschap,
Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel, België. Met inachtneming van de verkoop- en overdrachtsbeperkingen kan
dit Prospectus op het internet worden geraadpleegd, op de volgende websites: www.inclusio.be, rubriek
« Investeerders »,
subrubriek
« Prospectus »,
www.belfius.be/inclusio2020
en
www.degroofpetercam.be/nl/actualite.inclusio_2020. De Vennootschap is ook telefonisch te bereiken op het nummer:
+32 (0)2 675 78 82.
De publicatie van dit Prospectus en de samenvatting op het internet vormt geen aanbod tot verkoop van, noch een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van, en er zal geen verkoop plaatsvinden van, enige Aangeboden
Aandelen in de Verenigde Staten of in enig andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod of een dergelijke
uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de wetgeving van de
betreffende jurisdictie, of aan of ten voordele van enige persoon waaraan het onwettig is een dergelijk aanbod of een
dergelijke uitnodiging of verkoop te doen. De elektronische versie mag niet worden gekopieerd, beschikbaar gesteld
of worden afgedrukt voor verspreiding. Andere informatie op de website van de Vennootschap of op enige andere
website maakt geen deel uit van het Prospectus. De informatie op de website (behalve het Prospectus of eventuele
aanvulling op het Prospectus) werd geverifieerd noch goedgekeurd door de FSMA. Deze informatie werd overigens
niet opgenomen in het Prospectus door verwijzing.
3.5.2

Documenten van de Vennootschap

De Vennootschap moet haar (gewijzigde en gecoördineerde) statuten en alle andere akten die in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd, neerleggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel
(België), waar ze beschikbaar zijn voor het publiek. Een exemplaar van de statuten van de Vennootschap (de
"Statuten") zoals gewijzigd door de algemene vergadering van 29 oktober 2020 onder de opschortende voorwaarde
van afwikkeling-levering van de Aanbieding, en van het corporate governance charter (het "Charter") is eveneens
beschikbaar op de website van de Vennootschap. Het doel van de Vennootschap is opgenomen in artikel 3 van haar
Statuten. Tijdens de geldigheidsduur van het Prospectus kunnen de volgende documenten in voorkomend geval op de
website van de Vennootschap worden geraadpleegd (www.inclusio.be):
a.
b.

de meest recente versie van de Statuten;
het Charter
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In overeenstemming met het Belgische recht moet de Vennootschap ook geauditeerde enkelvoudige en
geconsolideerde jaarrekeningen opstellen. De enkelvoudige jaarrekening, samen met het verslag van de raad van
bestuur en het auditverslag van de commissaris, evenals de geconsolideerde jaarrekening, samen met het verslag van
de raad van bestuur en het auditverslag van de commissaris daarover, zullen worden neergelegd bij de Nationale Bank
van België, waar ze beschikbaar zijn voor het publiek. Bovendien moet de Vennootschap, eenmaal de notering van
de Aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels effectief is:
a.

een financieel jaarverslag publiceren (met de financiële informatie die moet worden neergelegd bij
de Nationale Bank van België en een verklaring van de verantwoordelijke personen) en een
halfjaarlijks financieel verslag (met de verkorte rekeningen, het verslag van de commissaris als de
financiële staten werden geauditeerd of nagezien, en een verklaring van de verantwoordelijke
personen). Deze verslagen worden openbaar beschikbaar gesteld: (i) op de website van de
Vennootschap; en (ii) op STORI, het Belgische mechanisme voor centrale opslag, dat wordt beheerd
door de FSMA en toegankelijk is via stori.fsma.be of www.fsma.be;

b.

"voorwetenschap", informatie over haar aandeelhoudersstructuur en bepaalde andere informatie
openbaar maken. In overeenstemming met verordening (EU) nr. 596/2014 van 16 april 2014
betreffende marktmisbruik en het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op
een Belgische gereglementeerde markt, zullen die informatie en documentatie beschikbaar worden
gemaakt via persberichten, de communicatiekanalen van Euronext Brussels en STORI of een
combinatie van deze media. Alle persberichten die door de Vennootschap worden gepubliceerd,
zullen beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap. De website van de
Vennootschap is www.inclusio.be.

Er wordt op gewezen dat de bovenvermelde informatie op de website van de Vennootschap niet door verwijzing is
opgenomen in en geen deel uitmaakt van het Prospectus (behalve het Prospectus of elke eventuele aanvulling op het
Prospectus).
3.6

Presentatie van financiële en andere informatie

Bij de berekening van bepaalde financiële informatie in dit Prospectus zijn er afrondingsaanpassingen gemaakt.
Bijgevolg is het mogelijk dat sommige totaalcijfers in bepaalde tabellen niet de exacte rekenkundige som zijn van de
getallen die eraan voorafgaan.
De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap zijn opgesteld in overeenstemming met de internationale
standaarden voor financiële verslaggeving (International Financial Reporting Standards) zoals goedgekeurd door de
Europese Unie ("IFRS").
3.7

Marktgegevens

Het Prospectus bevat gegevens over marktgegevens die door de Vennootschap zijn verkregen uit sectorpublicaties en
-bevragingen, sectorverslagen opgesteld door consultants, interne peilingen en feedback van klanten.
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De externe bronnen die de Vennootschap heeft gebruikt, verklaren doorgaans dat hun informatie werd verkregen van
bronnen waarvan zij menen dat ze betrouwbaar zijn. Die externe bronnen verklaren echter ook dat de juistheid en de
volledigheid van dergelijke informatie niet gewaarborgd is, en dat de voorspellingen die zij bevatten, gebaseerd zijn
op belangrijke veronderstellingen. Aangezien de Vennootschap geen toegang heeft tot de onderliggende feiten en
veronderstellingen van dergelijke marktgegevens of de statistische informatie en economische indicatoren in deze
externe bronnen, kan de Vennootschap die informatie niet verifiëren, en hoewel de Vennootschap gelooft dat die
informatie betrouwbaar is, kan zij de juistheid of de volledigheid ervan niet garanderen.
Wanneer, echter, de informatie afkomstig is van een externe bron, bevestigt de Vennootschap dat deze informatie
nauwkeurig is overgenomen en dat, voor zover haar bekend en zij kan controleren op basis van de informatie
gepubliceerd door externe bronnen, geen enkel element werd weggelaten waardoor de informatie onjuist of misleidend
zou zijn.
Daarnaast is bepaalde informatie in dit Prospectus niet gebaseerd op gepubliceerde gegevens die zijn verkregen van
onafhankelijke derden of extrapolaties daarvan, maar is ze veeleer gebaseerd op de beste schattingen van de
Vennootschap, die op hun beurt gebaseerd zijn op informatie die is verkregen van handels- en bedrijfsorganisaties en
-verenigingen, consultants en andere contacten binnen de sectoren waarin de Vennootschap concurreert, informatie
die is gepubliceerd door haar concurrenten, en de eigen ervaring en kennis van omstandigheden en trends op de
markten waar de Vennootschap actief is.
De Vennootschap kan geen zekerheid bieden dat de veronderstellingen die zij heeft gedaan bij de samenstelling van
deze gegevens van externe bronnen, juist zijn of haar positie in de sector correct weerspiegelen, en haar interne
schattingen zijn niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. De Vennootschap en de Underwriters verstrekken
geen verklaringen of garanties over de juistheid of de volledigheid van deze informatie. De Vennootschap en de
Underwriters hebben deze informatie niet onafhankelijk geverifieerd, en hoewel de Vennootschap van mening is dat
zij betrouwbaar is, kunnen de Vennootschap en de Underwriters de juistheid van de informatie niet garanderen.
3.8

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit Prospectus (met inbegrip van informatie opgenomen door verwijzing in dit Prospectus)
zijn geen historische feiten en zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen verschijnen op
verschillende locaties, zoals maar niet beperkt tot, onder de Afdelingen 1 “Samenvatting van het Prospectus”, 2
“Risicofactoren”, 6 "Overzicht van de activiteiten" en 7.3 "Vooruitzichten en winstramingen". Van tijd tot tijd kan de
Vennootschap schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen doen in verslagen aan de aandeelhouders en
in andere mededelingen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over de plannen, doelstellingen,
strategieën, toekomstige gebeurtenissen, toekomstige inkomsten of prestaties, investeringsuitgaven,
financieringsbehoeften, plannen voor of intenties tot overnames, concurrentievoordelen en -nadelen,
bedrijfsstrategieën van de Vennootschap en de trends die de Vennootschap verwacht in de sector en in de politieke en
juridische omgeving waarin ze actief is, en andere informatie die geen historische informatie is.
Woorden als "geloven", "voorzien", "schatten", "verwachten", "voornemen", "voorspellen", "plannen", het gebruik
van de voorwaardelijke en toekomstige wijs en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte
verklaringen te identificeren, maar zijn niet de enige manier om dergelijke verklaringen te herkennen.
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Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico’s en onzekerheden in, zowel algemene als
specifieke, en de kans bestaat dat de voorspellingen, verwachtingen, ramingen en andere toekomstgerichte
verklaringen niet worden verwezenlijkt. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten onder andere de
risico's vermeld onder de titel "Samenvatting" en in de Afdeling "Risicofactoren" en risico's die elders in dit Prospectus
worden vermeld. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat een aantal belangrijke factoren ertoe kunnen leiden
dat de resultaten wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen, verwachtingen, schattingen en intenties die
worden uitgedrukt in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.
Wanneer beleggers vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, dienen ze zorgvuldig de voorafgaande factoren en
andere onzekerheden en gebeurtenissen in aanmerking te nemen, vooral in het licht van de politieke, economische,
sociale, sectorale en juridische omgeving waarin de Vennootschap actief is. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen
gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan. De Vennootschap neemt bijgevolg geen enkele verplichting op
zich om deze verklaringen bij te werken of te herzien op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
andere informatie, behalve indien dat wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, ook wanneer de
Prospectusverordening de publicatie van een aanvulling vereist. De Vennootschap geeft geen enkele verklaring,
waarborg of voorspelling dat de resultaten die volgens dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden verwacht,
zullen worden behaald, en dergelijke toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen in elk geval slechts een van
de vele mogelijke scenario’s en mogen niet worden beschouwd als het meest waarschijnlijke of gebruikelijke scenario
Wanneer de informatie van derden afkomstig is, wordt deze informatie getrouw overgenomen en worden er geen
feiten weggelaten die de overgenomen informatie onjuist of misleidend zouden kunnen maken. De Underwriters geven
geen enkele waarborg over de toekomstgerichte elementen.
3.9

Andere informatie

In dit Prospectus verwijst de "Vennootschap" of "Inclusio" naar Inclusio NV en verwijst de "Groep" naar de
Vennootschap en haar geconsolideerde dochterondernemingen.
In dit Prospectus verwijst "euro" of "EUR" of “€” naar de munteenheid van de Lidstaten van de Europese Unie die
deel uitmaken van de eurozone.
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4

ESSENTIËLE INFORMATIE

4.1

Redenen voor de aanbieding en aanwending van de opbrengsten

De bruto opbrengsten uit de uitgifte van de Aangeboden Aandelen zullen afhangen van het aantal Aangeboden
Aandelen waarop effectief zal worden ingeschreven. Wanneer bij de Aanbieding niet op alle Aangeboden Aandelen
is ingeschreven, zou de netto-opbrengst van de Aanbieding geheel of gedeeltelijk beperkt kunnen zijn tot de bruto
opbrengst van de Inschrijvingsverbintenissen van dit Prospectus, die 10.537.488,40 EUR bedragen. Het bruto
minimumbedrag van de Aanbieding is dus het bedrag dat voortvloeit uit de Inschrijvingsverbintenissen, hetzij
10.537.488,40 EUR.
In de veronderstelling dat op alle Aangeboden Aandelen zal worden ingeschreven (hetzij 2.803.738 Aangeboden
Aandelen), zullen de bruto opbrengsten uit de Aanbieding 59.999.993,20 EUR bedragen en in eerste instantie als volgt
worden aangewend:
1.
2.
3.

Rechtstreekse of onrechtstreekse kosten in verband met de Aanbieding: - 3.316.000 EUR incl. btw
(detail in Afdeling 11.6)
Vergoeding van de Promotoren: -363.000 EUR incl. btw (zie Afdeling 5.3)
Overname van ReKoDe (een deel in cash): - 1.160.013,00 EUR (zie Afdeling 5.3)

Het saldo van 55.160.980,20 EUR vormt de netto-opbrengsten van de Aanbieding.
In de veronderstelling dat enkel de Inschrijvingsverbintenissen worden onderschreven en de Aanbieding zich dan zou
beperken tot haar minimumbedrag van 10.537.488,40 EUR, zouden de opbrengsten uit de uitgifte van de Aangeboden
Aandelen ook worden aangewend voor de hierboven vermelde posten, wat een saldo geeft van 5.698.475,40 EUR,
dat dan de netto-opbrengsten van de Aanbieding zou vormen.
De netto minimumopbrengsten van de Aanbieding bedragen 5.698.475,40 EUR en de netto maximumopbrengsten
bedragen 55.160.980,20 EUR.
Aanvankelijk zullen de opbrengsten van de Aanbieding worden aangewend om de opnames (zijnde 51 miljoen EUR)
van de Vennootschap op de "revolving"-kredietlijnen te verminderen (detail in Afdeling 6.6) vooraleer opgenomen te
worden naargelang de behoeften, om de lopende projecten in ontwikkeling (Categorie B) te financieren, alsook de
dossiers in Categorieën C en D uit de pijplijn vermeld in de Afdelingen 6.3.5, 6.3.6 en 6.3.7.
De uitsplitsing van de investeringen na ontvangst van de netto-opbrengsten van de Aanbieding is als volgt:
−

In Categorie B (zie Afdeling 6.3.5): 7 projecten bestaande uit 8 gebouwen in ontwikkeling. Deze
zullen in de loop van de drie volgende jaren in exploitatie worden genomen. De totale investeringen
worden geraamd op 36,0 MEUR, waarvan reeds 17,9 MEUR werd uitgegeven op 31 augustus 2020.
Op 31 augustus 2020 blijft er dus nog een te financieren saldo over van 18,1 MEUR.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B016 Paviljoen 7-9 (Schaarbeek) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 9,3
MEUR; verwachte exploitatie in juli 2021; reeds uitgegeven bedrag op 31 augustus 2020:
5,5 MEUR; uit te geven bedrag van 1 september 2020 tot het in exploitatie stellen: 3,8
MEUR
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2. B021 Antares (Sint-Lambrechts-Woluwe) waarvan de totale investeringen geraamd
worden op 12,0 MEUR; verwachte exploitatie in oktober 2021; reeds uitgegeven bedrag
op 31 augustus 2020: 4,7 MEUR; uit te geven bedrag van 1 september 2020 tot het in
exploitatie stellen: 7,2 MEUR
3. V005 Broedershof (Eeklo) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 2,4
MEUR; verwachte exploitatie in oktober 2021; reeds uitgegeven bedrag op 31 augustus
2020: 0,6 MEUR; uit te geven bedrag van 1 september 2020 tot het in exploitatie stellen:
1,8 MEUR
4. V023 Thomashuis Keerbergen (Keerbergen) waarvan de totale investeringen geraamd
worden op 1,4 MEUR; verwachte exploitatie in januari 2022; reeds uitgegeven bedrag op
31 augustus 2020: 0,6 MEUR; uit te geven bedrag van 1 september 2020 tot het in
exploitatie stellen: 0,8 MEUR
5. V024 Dendermondsesteenweg (Sint-Niklaas) waarvan de totale investeringen geraamd
worden op 1,8 MEUR; verwachte exploitatie in januari 2021; reeds uitgegeven bedrag op
31 augustus 2020: 1,4 MEUR; uit te geven bedrag van 1 september 2020 tot het in
exploitatie stellen: 0,4 MEUR
6. V026 Thomashuis Westmalle (Westmalle) waarvan de totale investeringen geraamd
worden op 1,4 MEUR; verwachte exploitatie in december 2022; reeds uitgegeven bedrag
op 31 augustus 2020: 0,6 MEUR; uit te geven bedrag van 1 september 2020 tot het in
exploitatie stellen: 0,8 MEUR
7. W003 Auflette (Cuesmes) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 7,8 MEUR;
verwachte exploitatie in 4 fasen; een eerste eind 2020 en de drie andere in de loop van
2021; reeds uitgegeven bedrag op 31 augustus 2020: 4,4 MEUR; uit te geven bedrag van
1 september 2020 tot het in exploitatie stellen: 3,4 MEUR
−

Categorie C (zie Afdeling 6.3.6) : 10 projecten bestaande uit 13 gebouwen waarvoor de
Vennootschap aankoopovereenkomsten heeft gesloten onder opschortende voorwaarde(n). De totale
investerinen voor deze Categorie worden geraamd op 47,4 MEUR. Op 31 augustus 2020 moet er
nog 45,7 MEUR worden uitgegeven om die aankopen te beëindigen, voor zover deze aankopen
effectief worden geconcretiseerd. Op 31 augustus 2020 werd 1,7 MEUR uitgegeven voor de
aankoop van het project B028 Paviljoen 1-5 (zie hierna).
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B022 Middelweg (Haren) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 20,5
MEUR, verwachte exploitatie in april 2023
2. B028 Paviljoen 1-5 (Schaarbeek), gebouw reeds in exploitatie met een aankoopwaarde van
1,7 MEUR. De uitgave voor deze aankoop werd reeds uitgevoerd bij de notaris in de
rekeningen van 31 augustus 2020
3. V021Thomashuis Meldert (Meldert) waarvan de totale investeringen geraamd worden op
1,4 MEUR; verwachte exploitatie in juli 2021
4. V027 Borgerstein (Sint-Katelijne-Waver) waarvan de totale investeringen geraamd
worden opn 3,7 MEUR, verwachte exploitatie in april 2023
5. V028 Nationale (Stekene) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 3,2 MEUR,
verwachte exploitatie in juni 2022
6. V029 Melkerij (Wachtebeke) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 4,7
MEUR, verwachte exploitatie in januari 2024
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7. W002 Verviers (Stembert) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 2,5
MEUR, verwachte exploitatie in januari 2021
8. W006 Roosevelt (Fraipont-Trooz) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 5,0
MEUR, verwachte exploitatie in mei 2021
9. W007 Elmer (Strée-Modave) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 3,1
MEUR, verwachte exploitatie in september 2022
10. W00x Coron (Quaregnon), gebouw reeds in exploitatie voor totale investeringen geraamd
op 1,6 MEUR.
− Categorie D (cf. Afdeling 6.3.7): 5 projecten waarvoor de Vannootschap reeds vergevorderd is in
de onderhandelingen, waarvoor de totale investeringen geraamd worden op 24,4 MEUR.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B025 Lennik 246 (Anderlecht) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 4,7
MEUR, verwachte exploitatie in januari 2023
2. B0xx Vander Bruggen (Anderlecht) waarvan de totale investeringen geraamd worden op
6,6 MEUR, verwachte exploitatie in mei 2023
3. W005 Dragon (Moeskroen) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 5,5
MEUR, verwachte exploitatie in januari 2023
4. W00x Waversesteenweg (Grez-Doiceau) waarvan de totale investeringen geraamd worden
op 3,6 MEUR; verwachte exploitatie in januari 202413
5. W00x Prévert (Bergen) waarvan de totale investeringen geraamd worden op 4,0 MEUR,
verwachte exploitatie in september 2021
De exacte aanwending kan in dit stadium nog niet worden bepaald en hangt af van de tijd nodig om de projecten te
concretiseren, van het feit dat sommige projecten toch niet zouden worden geconcretiseerd en er zich andere
investeringsopportuniteiten voordoen.
4.2

Eigen kapitaal en schuldenlast

Onderstaande tabel geeft de kapitalisatie en de geconsolideerde schuldenlast van de Vennootschap van 30 juni 2020
en 31 augustus 2020 weer (de geconsolideerde schuldratio is berekend overeenkomstig de GVV-Wetgeving). Deze
cijfers zijn niet gecontroleerd. Deze tabel houdt geen rekening met de opbrengsten van de Aanbieding.
Eigen kapitaal en schuldenlast in EUR

30/06/2020
Totaal schulden op Korte Termijn
Overige schulden KT

Niet-gewaarborgd/nietzekergesteld

Totaal schulden op Lange Termijn
a. Bankkredieten LT

13

Niet-gewaarborgd/nietzekergesteld

31/08/2020

3.850.705

3.816.182

3.850.705

3.816.182

39.734.791

51.113.210

39.500.000

51.000.000

Van dit investeringsproject werd afstand gedaan na 31 augustus 2020: zie Afdeling 6.3.9 hierna
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b. Financiële schuldenlast LT

133.040

11.458

c. Uitgestelde belastingverplichtingen

101.751

101.751

Totaal overlopende rekeningen

89.572

157.161

Overlopende rekeningen

89.572

157.161

a. Geplaatst kapitaal

86.592.300

86.592.300

b. Kosten kapitaalverhoging

-1.952.510

-1.952.510

c. Uitgiftepremie

4.380.623

4.380.623

d. Reserves en resultaat

3.233.611

3.784.589

Totaal eigen vermogen

92.254.025

92.805.002

Totaal schulden

43.675.069

55.086.553

Eigen vermogen

Nettoschuld op korte en middellange termijn:

Geldmiddelen

1.734.360

3.352.029

Bankkrediet op LT

-39.500.000

-51.000.000

Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt 92,8 miljoen EUR op 31 augustus 2020 tegenover 92,3 miljoen EUR
op 30 juni 2020, of 62,7% van het balanstotaal. Tussen 31 augustus 2020 en de datum van dit Prospectus hebben er
zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in het eigen kapitaal.
Op 31 augustus 2020 bedraagt de geconsolideerde nettoschuld, gedefinieerd als de totale schulden verminderd met de
uitgestelde belastingverplichtingen en de overlopende rekeningen, 54,8 miljoen EUR, goed dus voor een schuldratio
van 37,07% vergeleken met een netto geconsolideerde schuld van 44,4 miljoen EUR op 30 juni 2020, goed dus voor
een schuldratio van 31,89%.
De geconsolideerde schuld bestaat uit, enerzijds, een schuld op lange termijn van 51 miljoen EUR en, anderzijds, een
schuld op korte termijn van 3.8 miljoen EUR. Op 31 augustus 2020 bedragen de beschikbare kasmiddelen 3,4 miljoen
EUR, tegenover 1,7 miljoen EUR op 30 juni 2020.
4.3

Verklaring over het nettowerkkapitaal

Op de datum van dit Prospectus is de Vennootschap van mening dat zij, rekening houdend met de beschikbare
kasmiddelen en kasequivalenten, voldoende nettowerkkapitaal heeft om aan de huidige vereisten te voldoen en om de
behoeften aan nettowerkkapitaal te dekken voor een periode van minstens 12 maanden vanaf de datum van dit
Prospectus.
4.4

Belang van natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken bij de Aanbieding

40

De Vennootschap onderhoudt zakenrelaties van algemeen belang of in het kader van specifieke transacties met de
Underwriters; er zouden dan ook belangenconflicten kunnen optreden die de belangen van de aandeelhouders kunnen
schaden. De provisies die de Underwriters zullen ontvangen na de Aanbieding zullen maximum 1.400.000 EUR
bedragen (zie Afdeling 11.16).
Belfius Bank verschaft kredieten aan de Vennootschap ten belope van een totaal uitstaand bedrag van 25 miljoen EUR
en verstrekt ook rente-afdekkingsinstrumenten.
Bovendien is Belfius Insurance, die deel uitmaakt van de groep Belfius ook aandeelhouder van de Vennootschap en
bezit zij 6,60% of 285.710 aandelen vóór afsluiting van de Aanbieding. Belfius Insurance heeft zich ertoe verbonden
om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van het aantal Aangeboden Aandelen nodig om de 6,6%-deelneming
in het kapitaal van de Vennootschap te behouden na de Aanbieding.
Bank Degroof Petercam was (via haar dochtervennootschap Imofig NV) een van de oprichters van de Vennootschap.
Zij heeft ook administratieve diensten verstrekt aan de Vennootschap, zoals het algemeen secretariaat. Aan deze
diensten is nu een einde gekomen.
Bovendien controleert Bank Degroof Petercam Imofig NV, die vanaf afsluitingsdatum van de Aanbieding recht heeft
op een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Zie Afdeling 8.2.1 voor de samenstelling
van de Raad van Bestuur. Tot slot zal Imofig NV, dochtervennootschap van Bank Degroof Petercam, na afsluiting
van de Aanbieding aandeelhouder en Promotor zijn van de Vennootschap. Bank Degroof Petercam is aandeelhouder
van de Vennootschap ten belope van 1,1% of 47.620 aandelen. Na de overname van ReKoDe NV door de
Vennootschap voor een bedrag van 2.320.000 EUR, zal Imofig NV als verkoper dit bedrag delen met Kois NV en ReVive NV. Imofig NV zal uitsluitend vergoed worden met de toekenning van 36.137 nieuwe aandelen na de verkoop
van de aandelen ReKoDe (zie Afdeling 5.3 voor meer informatie over de overname van ReKoDe NV).
Het is mogelijk dat de Underwriters van tijd tot tijd ook schuldinstrumenten, aandelen en/of andere financiële
instrumenten van de Vennootschap in bezit hebben.
Wanneer hij handelt als kredietverlener, heeft de Underwriter geen fiduciaire verplichtingen of andere verplichtingen
van welke aard dan ook tegenover de aandeelhouders van de Vennootschap en is hij niet verplicht om rekening te
houden met de belangen van de aandeelhouders.
Bovendien is François de Borchgrave een van de medeoprichters van Kois NV, die Promotor zal zijn van de
Vennootschap en aandeelhouder van de Vennootschap na de overname van ReKoDe door de Vennootschap. Zie
Afdeling 5.3.
Bart De Zutter is Chief Legal Officer van Re-Vive NV, die ook Promotor zal zijn van de Vennootschap en
aandeelhouder van de Vennootschap na de overname van ReKoDe door de Vennootschap. Zie Afdeling 5.3.
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4.5

Dividendbeleid

Als OGVV en overeenkomstig artikel 45, 2° van de GVV-wet heeft de Vennootschap een uitkeringsplicht (de "payout ratio"). Dit betekent dat de Vennootschap als vergoeding van het kapitaal een bedrag moet uitkeren dat minstens
gelijk is aan het positieve verschil tussen: 80% van het positief nettoresultaat van het boekjaar (na aanzuivering van
de eventuele overgedragen verliezen en na onttrekkingen aan de reserves zoals beschreven in artikel 13 van het GVVKB) en de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast. Deze uitkering dient te gebeuren met
inachtneming van de limieten als opgelegd in artikel 7:212 van het WVV.
Op datum van het Prospectus heeft de Vennootschap nog nooit dividenden uitgekeerd. Het dividend zal in principe
worden uitgekeerd ieder jaar na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
In 2021 zal er geen enkel dividend worden uitgekeerd voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2020,
omwille van het verlies dat de Vennootschap zal oplopen met name na de overname van ReKoDe en de kosten van
de Aanbieding. Zie hiervoor ook de Afdelingen 5.3, 9.3.5 en 9.3.6.
Er zijn geen bijzondere procedures van toepassing op houders van aandelen die geen inwoner van België zijn.
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5

INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

5.1

Historiek

Inclusio is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die actief is in sociaal vastgoed in België. Op 25 november
2020 ontving zij een vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("OGVV") die zal ingaan op
datum van de afwikkeling-levering van de Aanbieding (verwacht op 10 december 2020) (zie Afdeling 5.4.2 voor de
voorwaarden voor inwerkingtreding van de OGVV-vergunning. Inclusio is geen sociale GVV in de zin van de GVVWetgeving.
Inclusio werd opgericht op 6 oktober 2011 (onder de naam "Bon Pasteur" NV, want haar eerste project was gelegen
langs de Goede Herderstraat in Evere). Eind 2014 werd zij omgevormd tot CVA onder de naam Inclusio op initiatief
van de drie volgende groepen: Degroof Petercam (via Imofig), Kois en Re-Vive, die na inwerkingtreding van de
OGVV-vergunning Promotoren zullen zijn van de Vennootschap.
Na de bouw in Evere van een eerste project ("Goede Herder - Norga") bestaande uit twee appartementsgebouwen
heeft Inclusio tussen 2015 en 2019, en de laatste keer in april 2019, verschillende kapitaalverhogingen doorgevoerd.
Op die manier werd het aandeelhouderschap van de Vennootschap geleidelijk aan opengesteld voor tal van beleggers,
waaronder publieke beleggers, private institutionele beleggers, VZW's en natuurlijke personen. Op 31 december 2019
bedroeg het eigen vermogen van de Vennootschap 89,4 miljoen EUR.
Dankzij dit eigen vermogen en de kredietlijnen die de Vennootschap verkregen had, kon zij jaar na jaar haar
investeringen in woningen tegen een betaalbare huurprijs, in de gehandicaptensector en in sociale infrastructuur
uitvoeren. Dit gebeurde door middel van transacties waarvan de belangrijkste hierna worden opgesomd (voor meer
details, zie Afdeling 6.3):
-

-

In 2015: Participatie van 90% in de BV "Care & 1000 Homes", eigenaar van het gebouw "Sermon" met 10
wooneenheden in Ganshoren dat verhuurd is aan het SVK Baita;
In 2016:
o Aankoop van een portefeuille met 35 wooneenheden (woningen en appartementen) en 1
handelspand dat voordien toebehoorde aan Citydev (SDRB), die verhuurd wordt aan verschillende
SVK's;
o Aankoop van een gebouw met 12 wooneenheden en 3 handelspanden, Vekemansstraat in Nederover-Heembeek, dat verhuurd is aan het SVK "Ieder zijn woning";
In 2017: Aankoop van een gebouw met 20 wooneenheden, Brigade Pironlaan in Sint-Jans-Molenbeek dat
wordt verhuurd aan het SVK "Le Relais";
In 2018:
o Aankoop van gebouwen in het Vlaams Gewest ((« Tolhuis » in Gent met 7 wooneenheden,
« Vijfstraten » in Sint-Niklaas met 8 wooneenheden, « Linde » in Herzele met 18 te bouwen
wooneenheden en een kantoor), in Brussel (« Beughem » in Schaarbeek met 20 wooneenheden en
« Paleis 64 » in Schaarbeek met 20 wooneenheden), en in het Waals Gewest (« Monument » in
Ottignies met 17 wooneenheden);
o Aankoop van een eerste omvormingsproject van kantoren in wooneenheden: gebouw
Paviljoenstraat 7-9 in Schaarbeek, dat zal worden omgevormd tot 41 wooneenheden op de
verdiepingen en een crèche op het gelijkvloers;
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o

-

in Brugge;
In 2019:
o Aankoop van een tweede omvormingsproject van kantoren in wooneenheden: gebouw "Antares" in
Sint-Lambrechts-Woluwe, dat zal worden omgevormd tot 79 wooneenheden;
o Versterking van de aanwezigheid van de Vennootschap in het Vlaams Gewest door de aankoop van
de NV Euro-Project, eigenaar van 139 appartementen en 139 parkeerplaatsen verdeeld over een
o

o

-

Aankoop van een eerste gebouw voor de opvang van personen met een beperking door de overname
van al de aandelen van de BV "Re-Vive Land Die Keure", eigenaar van een gebouw met 13 studio's

tiental plaatsen in Mechelen;
Tweede project in de gehandicaptensector met de aankoop van een gebouw in exploitatie "Villa
Vip" in Herzele, dat 10 personen met een beperking kan huisvesten, en door de aankoop van een te
renoveren gebouw in Keerbergen, dat zal worden verhuurd aan 'Thomashuizen België" voor de
huisvesting van 9 personen met een beperking;
Eerste aankoop van sociale infrastructuur door de verwerving van alle aandelen van de BV D.V.
City, eigenaar van een opvangcentrum voor asielzoeksters en kinderen die asiel zoeken, dat
verhuurd wordt aan het Rode Kruis;

In 2020:
o Overname van alle aandelen van de NV Inclusio Vandenheuvel, eigenaar van 91 wooneenheden, 1
handelspand en 30 parkeerplaatsen in het complex "Ekla" in Sint-Jans-Molenbeek;
o Versterking van de portefeuille gebouwen met een sociale infrastructuur, via de overname van de
NV Dupimmo, eigenaar van de site Ecole Active in Ukkel, die in erfpacht werd gegeven, en via de
aankoop van het gebouw "Dieleghem" in Jette met 12 studio's;
o Aankoop van een stuk grond in Eeklo voor het project "Broedershof", dat 15 nieuwe wooneenheden
zal tellen en verhuurd zal worden aan het SVK Meetjesland;
o

o
o

o

Voorlopige oplevering van het project "Corstienslei" in Boechout sinds begin juni 2020, dat
verhuurd is aan het SVK Woonweb en de VZW Pegode voor de opvang en huisvesting van 18
personen met een zware handicap;
Voorlopige oplevering van het project "Domaine des Etangs" in Anderlecht eind juni 2020 waarin
Inclusio eigenaar is van 106 wooneenheden, 1 kantoor, 6 handelspanden en 84 parkeerplaatsen;
Versterking van de aanwezigheid van de Vennootschap in de gehandicaptensector door de aankoop
van een om te bouwen gebouw in Westmalle (voor Thomashuizen België) en de aankoop van de
gebouwen in exploitatie "Villa Vip" in Bredene en Wondelgem, in juli en augustus 2020;
Aankoop eind augustus van een gebouw in de Anderlechtstraat in Brussel met 36 wooneenheden
die worden verhuurd aan het SVK Studenten.

Op 31 augustus 2020 is Inclusio eigenaar van 49 projecten (waarvan 7 in ontwikkeling), bestaande uit 62 gebouwen
(waarvan 8 in ontwikkeling) met in het totaal 898 wooneenheden, 3 eenheden met een sociale infrastructuur in
exploitatie (1 school, 1 kantoor en 1 opvangcentrum voor asielzoeksters) en 1 in ontwikkeling (crèche) en 14
handelseenheden. Na afsluiting van de Aanbieding en nadat haar vergunning van kracht is, zal Inclusio de eerste
OGVV zijn die actief is in sociaal vastgoed, met een vastgoedportefeuille van 84.657 m² op 31 augustus 2020.
De reële waarde van de vastgoedactiva van de Vennootschap is als volgt geëvolueerd (in EUR):
Datum
31 december 2015

Activa in exploitatie

Activa in ontwikkeling

Totaal

7.579.000

0

7.579.000
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31 december 2016

17.273.000

0

17.273.000

31 december 2017

19.567.887

0

19.567.887

31 december 2018

30.040.026

12.974.930

43.014.956

31 december 2019

68.512.677

29.032.683

97.545.360

30 juni 2020

117.064.319

15.383.060

132.447.379

31 augustus 2020

122.527.991

18.435.100

140.963.091

Tot eind 2017 waren de eerste gebouwen van Inclusio allemaal gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In
2018 heeft Inclusio haar eerste gebouwen aangekocht in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest.
De evolutie sinds 2017 van de verdeling per gewest van de vastgoedactiva van Inclusio in exploitatie is als volgt
(percentages gebaseerd op de reële waarde):
Gewest

Tot 31
december
2017

Brussel

31 december
2018

31 december
2019

31 augustus
2020

100%

79,1%

39,5%

60,1%

Vlaanderen

0%

15,0%

57,9%

38,4%

Wallonië

0%

5,9%

2,6%

1,5%

De evolutie van de verdeling per gewest van de vastgoedactiva in ontwikkeling is als volgt (percentages gebaseerd
op de reële waarde):
Gewest

Tot 31
december
2017

31 december
2018

31 december
2019

31 augustus
2020

Brussel

0%

100%

79,6%

59,0%

Vlaanderen

0%

0%

15,3%

15,0%

Wallonië

0%

0%

5,1%

26,0%

De evolutie sinds 2017 van de verdeling per gewest van de vastgoedactiva in exploitatie (Categorie A) en in
ontwikkeling (Categorie B) is als volgt (percentages gebaseerd op de reële waarde):

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

5.2

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/08/2020
100,0%
81,0%
51,5%
60,0%
0,0%
13,6%
45,2%
35,4%
0,0%
5,4%
3,4%
4,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/08/2020

De Groep

In de meeste gevallen bezit Inclusio zelf de onroerende goederen in haar portefeuille:
• voor de portefeuille in exploitatie (Categorie A, cf. Afdeling 6.3.4), is 74,4% (percentage op basis van de
reële waarde) van het vastgoed rechtstreeks in handen van Inclusio, is 1,5% in handen via
dochtervennootschap Catalco en is 24,1% in handen via dochtervennootschap Euro-Project;
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•

voor de portefeuille in ontwikkeling (Categorie B, cf. Afdeling 6.3.5), is 100% van het vastgoed rechtstreeks
in handen van Inclusio;

•

voor het totaal van de portefeuille in exploitatie en ontwikkeling (Categorieën A en B), is dit goed voor 80,2%
rechtstreeks voor Inclusio, 1,2% voor Catalco en 18,6% voor Euro-Project.

Inclusio heeft een participatie in de volgende dochtervennootschappen:
5.2.1

Euro-Project NV

Euro-Project NV is sinds 29 november 2019 voor 100% in handen van Inclusio. De vennootschap heeft sinds
december 2019 een vergunning als GVBF. Zij is eigenaar van een patrimonium met 17 gebouwen uitsluitend bestemd
voor residentieel gebruik (verdeeld over 10 sites) in Mechelen. In het totaal zijn er in de gebouwen 139 appartementen
en 139 parkeerplaatsen. Het hoofdkantoor van de vennootschap is gelegen te Herrmann-Debrouxlaan 40 in 1160
Brussel (Oudergem) en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0447.400.424.
De vennootschap voldoet aan de definitie van vastgoedvennootschap in de zin van artikel 2, 4°, van de GVV-Wet. De
participatie is in de boekhouding van Inclusio op 31 augustus 2020 gewaardeerd tegen 7.968.821 EUR. Deze
participatie vertegenwoordigde dus op 31 augustus 2020 6,67% van de reële waarde van de vastgoedportefeuille van
Inclusio. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen in de GVBF Euro-Project bedraagt 29.506.828 EUR op 31
augustus 2020 op een totale geconsoliceerde vastgoedportefeuille in exploitatie (Categorie A) van 122.527.986 EUR
op dezelfde datum (of 24,08%). Het verschil tussen de waardering van de deelbewijzen in de GVBF en deze van haar
vastgoedportefeuille komt overeen met de bankschulden die werden terugbetaald op het ogenblik van de aankoop van
de participatie door de toekenning door Inclusio van een financieel voorschot aan haar dochtervennootschap.
Euro-Project NV zal snel door Inclusio worden opgeslorpt na de beursgang van Inclusio.
5.2.2

Middelweg-Albert NV

De aandelen van de NV Middelweg-Albert zijn in het bezit van:
• Inclusio voor 26% (sinds 20 december 2019);
•

Futurn NV voor 74%. Futurn NV is voor 100% in handen van Futurn Holding NV. Futurn
Holding NV is in handen van 4 aandeelhouders (elk voor 25%):
o LIFE NV (Serge Hannecart / Jaap Rosen Jacobsen)
o Immopro NV (Mathi Gijbels)
o Binpro BV (Gunther Biddelo)
o Frederik Baert
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De vennootschap bouwt voor eigen rekening een residentieel vastgoedproject aan de Middelweg in 1130 Brussel
(Haren), bestaande uit drie gebouwen met in het totaal 123 appartementen en 97 parkeerplaatsen. Inclusio heeft een
partnerschapovereenkomst gesloten met Futurn NV, die stelt dat de beslissingen over de oriëntatie van het beleid van
de vennootschap Middelweg-Albert met gemeenschappelijke instemming worden genomen met Inclusio, zodat
dochtervennootschap Middelweg-Albert gezamenlijk gecontroleerd wordt in de zin van artikel 1:18 van het WVV.
De raad van bestuur is paritair samengesteld. In geval van een blokkering in de raad van bestuur stelt de
aandeelhoudersovereenkomst dat de partijen, bij gebrek aan onderlinge instemming, eerst een beroep kunnen doen op
een onafhankelijk expert en vervolgens, wanneer er geen instemming bereikt wordt, het punt waarover geen
instemming bestaat, voorleggen aan de bevoegde rechtbank. De overeenkomst zal op termijn Inclusio in staat stellen
een meerderheidsparticipatie te verwerven via put- en callopties, die desgevallend op termijn kunnen worden
uitgeoefend wanneer het gebouw er staat en in exploitatie is. De optie kan worden uitgeoefend door Futurn Albert
gedurende een periode van drie maanden die ingaat op de eerste van twee volgende datums:
o op het einde van de 2e maand volgend op de inning door Middelweg-Albert van de eerste huur
die betaald wordt in het kader van huurovereenkomsten/beheersmandaten voor het door
Middelweg-Albert ontwikkelde vastgoedproject, of
o vanaf de 4e maand na inwerkingtreding van een van de beheersmandaten/huurovereenkomsten
voor dat vastgoedproject.
De calloptie kan worden uitgeoefend door Inclusio gedurende een periode van twee maanden die ingaat de 8ste maand
na de inwerkingtreding van een van de beheersmandaten/huurovereenkomsten voor dat vastgoedproject.
De prijs van de aandelen wordt berekend op basis van de geherwaardeerde nettovermogenswaarde, met een
conventionele waarde van de gebouwen van 19.782.777 EUR.
De voorlopige oplevering van de gebouwen in oprichting is voorzien voor het tweede halfjaar van 2022.
De zetel van de vennootschap is gelegen te Dumolinlaan 1, bus 0031 in 8500 Kortrijk en de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0666.408.509.
De vennootschap voldoet aan de definitie van vastgoedvennootschap in de zin van artikel 2, 4° van de GVV-Wet en
aan het criterium "gezamenlijke controle" als opgenomen in artikel 2, 15° van de GVV-Wet.
5.2.3

Catalco BV

Catalco BV is een vastgoedvennootschap die sinds 24 augustus 2020 voor 100% in handen is van Inclusio. De
vennootschap is eigenaar van een onroerend goed aan de Anderlechtstraat 168-174 in 1000 Brussel, dat wordt
verhuurd door het SVK Studenten. De zetel van de vennootschap is gelegen te Herrmann-Debrouxlaan 40 in 1160
Brussel (Oudergem) en de vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0860.692.777.
Catalco BV zal snel door Inclusio worden opgeslorpt na de beursgang van Inclusio.
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5.2.4

ReKoDe NV

Onmiddellijk na afsluiting van de Aanbieding zal Inclusio al de aandelen van ReKoDe bij haar huidige aandeelhouders
verwerven. Deze zijn een dochtervennootschap van Bank Degroof Petercam (Imofig) (voor 33,33%), Kois (voor
33,33%) en Re-Vive (voor 33,33%), die het initiatief genomen hebben voor het project Inclusio en de Promotoren
zullen zijn van de Vennootschap (na inwerkingtreding van de OGVV-vergunning). ReKoDe, vennootschap naar
Belgisch recht, is momenteel de enige bestuurder van Inclusio (de "Enige Bestuurder"). Deze aandelenovername
past binnen de governance-evolutie van Inclusio: na afsluiting van de Aanbieding zal de huidige Enige Bestuurder
vervangen worden door een raad van bestuur (zie Afdeling 8.1). Voor meer details over deze overname, zie Afdeling
5.3 hierna.
5.3

Overname van de NV ReKoDe

Zoals vermeld in de vorige afdeling gaat de Vennootschap 100% aandelen van ReKoDe NV verwerven
overeenkomstig een overnameovereenkomst die op 26 juni 2020 werd gesloten met de aandeelhouders van de
ReKoDe NV, namelijk de drie vennootschappen die zich ertoe verbonden hebben Promotoren te worden van de
Vennootschap in het kader van de GVV-vergunning.
5.3.1

Voornaamste elementen van die overeenkomst

i.

Inclusio verwerft 100% van de aandelen van ReKoDe onder de opschortende voorwaarde (zonder
terugwerkende kracht) dat de uitgegeven nieuwe aandelen in het kader van de Aanbieding worden
afgewikkeld/geleverd.

ii.

De overnameprijs voor die aandelen bedraagt 2.320.000 EUR, te verdelen in drie gelijke delen onder de drie
aandeelhouders van ReKoDE en als volgt te betalen:
-

tranche voor Imofig: 100% in nieuwe aandelen van Inclusio;

-

tranche voor Re-Vive: 25% in nieuwe aandelen van Inclusio en 75% in speciën;
tranche voor Kois: 25% in nieuwe aandelen van Inclusio en 75% in speciën.

Imofig zal dus inschrijven op 36.137 nieuwe aandelen, Re-Vive op 9.034 en Kois op 9.034 tegen de
Uitgifteprijs op de Afsluitingsdatum (samen de "Verkopersaandelen ReKoDe").
De Verkopersaandelen ReKoDe zullen niet worden doorverkocht en maken het voorwerp uit van “lock-up”verbintenissen.
iii.

Als de Aanbieding niet afgerond is tegen 10 december 2020, zal de afsluiting van de overdracht van de
aandelen ReKoDe desgevallend worden uitgesteld tot in 2021. Als de Aanbieding niet uiterlijk tegen 30
november 2021 heeft plaatsgevonden, zal Inclusio 15 dagen over een koopoptie beschikken op de aandelen
ReKoDe, gevolgd door een verkoopoptie van 15 dagen uit hoofde van de aandeelhouders van ReKoDe. In
geval van overdracht van de aandelen ReKoDe na uitoefening van een van deze opties, zal de prijs dezelfde
zijn als de prijs die van toepassing zou geweest zijn in geval van overname op het ogenblik van de
Aanbieding, namelijk 2.320.000 EUR, maar zal hij volledig in speciën worden uitbetaald.
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iv.

De aandeelhouders van ReKoDe NV en de Vennootschap zullen hun uiterste best doen om de Aanbieding te
realiseren in 2020, om Inclusio in een monistische NV om te zetten (onder voorbehoud van verwezenlijking
van de Aanbieding) en om Inclusio in staat te stellen de OGVV-vergunning te verkrijgen.

v.

De drie aandeelhouders van ReKoDe stemmen er mee in de functie van promotor, in de zin van de GVVWet, te vervullen vanaf de inwerkingtreding van de GVV-vergunning voor een periode van drie jaar (die
verlengd zou worden als ze ondertussen de controle over Inclusio verwerven). Deze verbintenis werd
bevestigd in een intentieverklaring. Voor deze functie ontvangt elk van de drie aandeelhouders een eenmalige
vergoeding van 100.000 EUR exclusief btw, die in één keer zal worden uitbetaald onmiddellijk na de
verwezenlijking van de Aanbieding. Deze vergoeding is gerechtvaardigd rekening houdend met het belang
van de aangegane verbintenissen en de risico's voor elk van de drie aandeelhouders als Promotoren van de
Vennootschap. De vergoeding is definitief verworven, gezien hun verbintenis in zowel het verleden als de
toekomst in het voordeel van de Vennootschap (zie hierna sub vi).

vi.

Om de sociale doeleinden van Inclusio en de vertegenwoordiging van de huidige aandeelhouders van
ReKoDe - die de initiatiefnemers zijn van het project Inclusio - in de raad van bestuur van Inclusio (zodra
deze een monistische NV geworden is) te behouden, heeft de algemene vergadering van Inclusio van 29
oktober 2020 de volgende elementen goedgekeurd:
1.

in het doel van Inclusio het nagestreefde sociaal doeleinde opnemen en in de Statuten vermelden dat dit
sociaal doeleinde, zoals opgenomen in het doel, enkel mag worden afgeschaft en/of gewijzigd als deze
voorgestelde wijziging met 90% van de uitgebrachte stemmen op een BAV is goedgekeurd;

2.

aan de drie huidige aandeelhouders van ReKoDe waarborgen dat ze elk het recht hebben een
vertegenwoordiger voor te stellen voor de Raad van Bestuur van Inclusio voor een periode die eindigt
op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 2032. Deze opeenvolgende mandaten
mogen niet langer dan vier jaar duren; dit vertegenwoordigingsrecht wordt opgenomen in de Statuten en
mag enkel worden afgeschaft en/of gewijzigd als deze voorgestelde wijziging met 90% van de
uitgebrachte stemmen is goedgekeurd. Dit recht om elk een vertegenwoordiger af te vaardigen in de
Raad van Bestuur van de Vennootschap is gerechtvaardigd door de wens van de Vennootschap om te
kunnen blijven rekenen op de inbreng van de Promotoren, via hun aanwezigheid in de Raad van Bestuur,
in het kader van het sociaal en maatschappelijk doeleinde dat de Vennootschap nastreeft.
Zo zullen de Promotoren drie bestuurders op negen bestuurders hebben, waardoor het mogelijk is een
evenwichtige vertegenwoordiging in de raad van bestuur te bereiken, met drie onafhankelijke
bestuurders, drie bestuurders die de grootste aandeelhouders vertegenwoordigen en drie bestuurders die
de oprichters vertegenwoordigen, die dus op geen enkele manier de besluiten van de raad van bestuur
kunnen controleren.

5.3.2

Rechtvaardiging van de overname van ReKoDe tegen de aankoopprijs van 2.320.000 EUR

Met deze overname kan de Vennootschap een tweeledig doel verwezenlijken:
•

Ten eerste, de vereenvoudiging van het bestuur van Inclusio die, dankzij deze overname, de juridische
structuur van NV met een monistische structuur kan aannemen en dit onmiddellijk na afsluiting van de
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Aanbieding. Dit bestuurstype vertoont immers alle garanties op het vlak van transparantie van het bestuur en
vermindert de risico's op belangenconflicten in de Raad van Bestuur;
•

Ten tweede, maakt ze het Inclusio ook mogelijk een einde te stellen, onmiddellijk na afsluiting van de
Aanbieding, aan de managementovereenkomst die haar al sinds 19 december 2014 aan de NV ReKoDe
verbindt. Zonder dergelijk akkoord zou Inclusio elk jaar aan haar enige bestuurder een substantiële en steeds
hogere bestuursvergoeding dienen te betalen. Zo zouden, op basis van (i) de overeenkomst van 19 december
2014, zoals gewijzigd op 15 december 2016, en (ii) de verwachte evolutie van de activiteiten na het sluiten
van het akkoord, de bestuursvergoeding verschuldigd aan ReKoDe als volgt geëvolueerd zijn:
o
o
o
o

5.3.3

voor boekjaar 2021: 368.000 EUR;
voor boekjaar 2022: 471.100 EUR;
voor boekjaar 2023: 581.700 EUR;
voor de boekjaren na 2023: voortzetting van de stijging van de aan ReKoDe verschuldigde
vergoeding op grond van de verwachte groei van de activiteiten van de Vennootschap.

Onderhandelingsprocedure - bijstand van een externe consultant - naleving van de regels inzake
belangenconflicten

Tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan dit akkoord hebben de niet-geconflicteerde bestuurders van Inclusio
zich laten bijstaan door een externe adviseur. Op basis van de beschikbare gegevens op het ogenblik van de
onderhandelingen, hebben de niet-geconflicteerde bestuurders van Inclusio en de externe adviseur verschillende
scenario's geanalyseerd. De analyses hadden, onder andere, betrekking op de prijsniveaus voor de overname van
ReKoDe die een niet-verwaterend effect vertonen op de nettowinst per aandeel voor alle huidige en toekomstige
aandeelhouders van Inclusio.
Uit deze analyses is gebleken dat bij overnameprijsniveaus die enigszins hoger kunnen zijn dan 3.000.000 EUR
(binnen een prijsvork van 3.000.000 EUR tot maximum 3.200.000 EUR), de overname van ReKoDe een mogelijke
niet-verwatering vertoonde op de nettowinst per aandeel voor al de huidige en toekomstige aandeelhouders van
Inclusio.
Dit prijsniveau van 3.000.000 EUR tot 3.200.000 EUR kan dus beschouwd worden als een buigpunt, ofwel het
prijsniveau waarboven de aankoopprijs van de aandelen een verwateringsrisico zou inhouden voor de huidige en
toekomstige aandeelhouders van Inclusio.
Aangezien de overeengekomen prijs voor de overname van de aandelen van ReKoDe 2.320.000 EUR bedraagt - een
bedrag ver onder het buigpunt - zal de overname een nettowinst per aandeel kunnen genereren hoger dan de winst die
gegenereerd zou worden als ReKoDe niet was overgenomen door Inclusio en Inclusio haar enige bestuurder jaar na
jaar had moeten blijven vergoeden.
Er werd ook rekening gehouden met een vergelijkbare transactie die werd aangebracht door Inclusio en de externe
adviseur van Inclusio: in 2012 heeft een Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap de aandelen
overgenomen van de vennootschap die de functie van enige bestuurder uitoefende. De afgeleide
bedrijfswinstmultiples van deze eerdere transactie werden toegepast op ReKoDe en waardeerden ReKoDe tussen
3.000.000 EUR en 3.100.000 EUR.
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Gezien deze verschillende analyses oordeelden de niet-geconflicteerde bestuurders van Inclusio dat de prijs van
2.320.000 EUR voor de overname van al de aandelen van ReKoDe een redelijke en gerechtvaardigde prijs was.
Het niet-verwaterend potentieel doet zich onmiddellijk voor. Het houdt uiteraard rekening met de overnameprijs van
2.320.000 EUR en met het feit dat de boekhoudkundige verwerking zal leiden tot een onmiddellijke minderwaarde
van ongeveer 2.320.000 EUR (zie punt 5.3.4 hierna). Het niet-verwaterend potentieel wordt door de Vennootschap
geraamd tussen 10,7% en 6,6% tussen 2021 en 2023 rekening houdend met de prognoses in Afdeling 7.3.
De onderhandelingen werden "at arm's length" gevoerd met volledige inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake belangenconflicten.
De betaling van de helft van de prijs van de Verkopersaandelen ReKoDe toont aan dat de drie aandeelhouders van
ReKoDe gehecht blijven aan het succes van de Vennootschap en daaraan willen blijven bijdragen, niet enkel als
bestuurders, maar ook als aandeelhouders.

5.3.4

Boekhoudkundige verwerking van deze transactie

ReKoDe NV zal snel door Inclusio worden opgeslorpt of vereffend na de beursgang van Inclusio. ReKoDe heeft
slechts een actief dat bestaat uit 5 aandelen van Inclusio (ten belope van 100 EUR in het totaal). De overnameprijs
van de aandelen is contractueel vastgelegd op 2.320.000 EUR, terwijl het eigen vermogen op 31 december 2019
110.255,88 EUR bedraagt.
De dag na de overname van de aandelen van de NV ReKoDe zal de managementovereenkomst tussen Inclusio en
ReKoDe met onmiddellijk effect worden ontbonden en zal de Vennootschap een minwaarde op die participatie boeken
van ongeveer 2.320.000 EUR.
5.4

Statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap

5.4.1

Wettelijk stelsel van toepassing op GVV's, openbare GVV's en sociale GVV's

Een GVV is een operationele vennootschap die gespecialiseerd is in het ter beschikking stellen van onroerende
goederen aan gebruikers. Haar aandelen moeten binnen twaalf maanden nadat zij de GVV-vergunning ontvangen
heeft op de beurs genoteerd zijn en zij moet de bepalingen van de GVV-Wetgeving naleven. Deze wetgeving bestaat
hoofdzakelijk uit de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de "GVVWet") en het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen
(het "GVV-KB").
Een GVV moet de vorm aannemen van een naamloze vennootschap met monistisch bestuur of van een naamloze
vennootschap met enige bestuurder.
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Er zijn drie soorten GVV's: de openbare GVV's ("OGVV") die een openbaar beroep op het spaarwezen kunnen doen
en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en de institutionele GVV's
("IGVV") die worden gecontroleerd door een OGVV en enkel kapitaal kunnen ophalen bij specifieke beleggers die
enkel optreden voor eigen rekening overeenkomstig Artikel 2 van de GVV-Wet, en de sociale GVV's ("SGGV") die
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn die zijn opgericht in de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder een bijzonder stelsel vallen.
De GVV is een vennootschap die wordt opgericht voor onbepaalde duur (Artikel 11, §6 van de GVV-Wet), die
vergund is en onder het toezicht staat van de FSMA (Artikelen 9 en 12, §2 van de GVV-Wet) en die in de GVV-Wet
gedefinieerd wordt vanuit haar activiteit (Artikel 4 van de GVV-Wet).
Deze activiteit bestaat uit het ter beschikking stellen, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming
bezit, van onroerende goederen aan gebruikers, en eventueel binnen de daartoe bepaalde grenzen, het bezitten van
andere types van “vastgoed”, zoals aandelen in vastgoedvennootschappen, openbare vastgoedbevaks, rechten van
deelneming in bepaalde buitenlandse ICB's, aandelen uitgegeven door andere GVV's en vastgoedcertificaten.
De GVV kan in dat kader alle activiteiten uitoefenen die verbonden zijn aan de oprichting, de verbouwing, de
renovatie, de ontwikkeling (voor eigen portefeuille), de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie
van onroerende goederen.
De GVV dient een strategie te ontwikkelen die ertoe strekt haar vastgoed voor lange termijn in bezit te houden, en
dient hierbij een actief beheer centraal te stellen, wat impliceert dat de GVV zelf instaat voor de ontwikkeling en het
dagelijks beheer van haar vastgoed. Haar activiteit zal bijgevolg ruimer zijn dan de loutere overname van onroerende
goederen met het doel huurgelden te innen en/of die onroerende goederen opnieuw te verkopen. De GVV-Wet legt
specifiek aan de GVV de verplichting op om haar activiteiten zelf uit te voeren, om rechtstreekse relaties met
leveranciers en cliënten te onderhouden, om te beschikken over operationele teams die bovendien een aanzienlijk deel
van haar personeelsbestand dienen te vormen.
Om het statuut van OGVV en het transparant belastingstelsel, dat bedoeld is voor deze vennootschap, te kunnen
genieten, is de GVV onderworpen aan diverse verplichtingen, waaronder:
-

Uitkeringsplicht (de "pay-out ratio") (Artikel 45 van de GVV-Wet en 13 van het GVV-KB): de OGVV
moet als vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat minstens gelijk is aan het positieve verschil
tussen 1) 80% van het bedrag gelijk aan de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto-meerwaarden
bij realisatie van vastgoed niet vrijgesteld van de verplichte uitkering; en 2) de nettovermindering, tijdens
het boekjaar, van de schuldenlast; de OGVV moet trouwens ook rekening houden met de limieten
opgelegd door het WVV; zo mag geen enkele uitkering gebeuren wanneer het nettoactief, zoals dit
voortvloeit uit de jaarrekening van de OGVV, na dergelijke uitkering lager zou zijn of zou worden dan
het bedrag van het opgevraagd kapitaal, verhoogd met al de reserves die volgens de wet of de Statuten
niet uitgekeerd mogen worden;
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-

Beperking van de schuldratio (Artikel 45 van de GVV-Wet): tenzij dit het gevolg is van een variatie van
de reële waarde van de activa, mag de geconsolideerde schuldratio van de OGVV en haar
dochtervennootschappen en de enkelvoudige schuldratio van de OGVV niet meer bedragen dan 65%
van de, naargelang het geval, geconsolideerde of enkelvoudige activa onder aftrek van de toegelaten
afdekkingsinstrumenten; indien de geconsolideerde schuldratio van de OGVV en haar
dochtervennootschappen meer bedraagt dan 50% van de geconsolideerde activa, onder aftrek van de
toegelaten financiële afdekkingsinstrumenten, stelt de OGVV een financieel plan op met een
uitvoeringsschema, waarin zij een beschrijving geeft van de maatregelen die zullen worden genomen
om te verhinderen dat de geconsolideerde schuldratio meer bedraagt dan 65% van de geconsolideerde
activa; de geconsolideerde schuldratio van Inclusio bedraagt 37,1% op 31 augustus 2020; geen enkel
element later dan 31 augustus 2020 is van die aard dat het de schuldenlast aanzienlijk verhoogt;

-

Diversificatie van de vastgoedactiva (Artikelen 7 en 28 tot 30 van de GVV-Wet): de activa van de OGVV
moeten worden gediversifieerd zodanig dat de risico's op passende wijze zijn gespreid in termen van
vastgoedbelegging, per geografische streek en per categorie van gebruiker of huurder; geen enkele
verrichting van de OGVV mag tot gevolg hebben dat meer dan 20% van haar geconsolideerde activa in
vastgoed of in activa wordt belegd die één "enkel activageheel" vormen, wat overeenkomt met één of
meer vaste goederen of activa met een beleggingsrisico dat voor de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap als één risico dient te worden beschouwd (onder voorbehoud van de door de
FSMA toegekende uitzonderingen en als de geconsolideerde schuldratio van de OGVV en haar
dochtervennootschappen niet meer dan 33% van de geconsolideerde activa bedraagt, onder aftrek van
de toegelaten afdekkingsinstrumenten);

-

De aandelen van de OGVV moeten zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische
gereglementeerde markt en minstens 30% van haar stemrechtverlenende effecten moeten continu en
permanent in het bezit zijn van het publiek (artikel 23, § 3 van de GVV-Wet);

-

De GVV moet strikte regels met betrekking tot belangenconflicten en de internecontrolestructuren
naleven (artikelen 36 tot 38 van de GVV-Wet);

-

De GVV mag niet als promotor optreden, hetzij occasioneel (artikel 41 van de GVV-Wet);

-

de portefeuille moet worden geboekt tegen "reële waarde" (volgens de IFRS-standaarden); de GVV mag
haar onroerende goederen niet afschrijven;

-

De vastgoedportefeuille van de GVV wordt zowel periodiek (driemaandelijks) als gericht (bijvoorbeeld,
wanneer de GVV aandelen uitgeeft of een fusie aangaat) gewaardeerd door een onafhankelijke
vastgoedexpert (artikel 47 van de GVV-Wet). De vastgoedexpert mag niet meer dan drie opeenvolgende
jaren instaan voor de waardering van eenzelfde onroerend goed. Na deze periode mag hij dit onroerend
goed enkel opnieuw waarderen drie jaar na het einde van de vorige periode (artikel 24, § 2 van de GVVWet);
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-

Bij een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën moet de GVV het voorkeurrecht van de
aandeelhouders respecteren of, in geval van opheffing hiervan, een onherleidbaar toewijzingsrecht
verlenen aan haar aandeelhouders (een uitzondering is echter mogelijk voor een verminderd bedrag)
(artikel 26 van de GVV-Wet). Deze regel is niet van toepassing in geval van inbreng in geld met
beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ter aanvulling van een inbreng in natura in het kader van
de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

-

Bij een kapitaalverhoging door inschrijving in natura moet de GVV een verslag laten opmaken door haar
raad van bestuur en haar commissaris, overeenkomstig artikelen 26, § 2 van de GVV-Wet, en 7:196 en
7:197 van het WVV. Bij inbreng in natura mag de uitgifteprijs niet minder bedragen dan de laagste
waarde tussen (a) een nettowaarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum
van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum van de akte van
kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan
diezelfde datum. Deze regels zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het
kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor
alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

De GVV geniet een transparant belastingstelsel. Haar vastgoedinkomsten en de meerwaarden op de onroerende
goederen in haar bezit zijn immers niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. GVV's worden enkel belast op
de ontvangen abnormale of vrijwillige voordelen en de niet als bedrijfskosten aftrekbare uitgaven en kosten, andere
dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen of deelnemingen, en op de financieringskostensurplus als
beoogd in artikel 198/1 WIB 92, die ook niet worden beschouwd als bedrijfskosten. Zij zijn ook onderworpen aan de
bijzondere taxatie op geheime commissielonen, als beoogd in artikel 219 WIB 92, en mogen ze de aan de bron
ingehouden roerende voorheffing op geïnde Belgische dividenden niet verrekenen met de vennootschapsbelasting. In
het kader van dit bijzonder stelsel zijn de GVV's, onmiddellijk nadat ze vergund zijn, onderworpen aan een exit tax,
krachtens welk de latente meerwaarden op de activa (onder andere de onroerende goederen) belast worden tegen het
huidige tarief van 15% (belastingjaar 2021, dat verbonden is aan een aanslagjaar dat ten vroegste start op 1 januari
2020).
5.4.2

OGVV-vergunning van Inclusio

De Vennootschap heeft haar vergunning als OGVV ontvangen bij beslissing van de FSMA op 24 november 2020.
Deze vergunning gaat in nadat de afwikkeling-levering van de Aanbieding (met name de afsluiting van de Aanbieding)
heeft plaatsgevonden en de Vennootschap is omgezet in een naamloze vennootschap met monistisch bestuur. Beide
voorwaarden zullen vervuld zijn op de Afsluitingsdatum die verwacht wordt op 10 december 2020, volgens de
volgende chronologie:
•
•

•

ten eerste zal de afwikkeling-levering van de Aangeboden Aandelen in het kader van de Aanbieding voor
notaris worden vastgelegd door een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan van de Vennootschap;
onmiddellijk daarna zal de overname van de aandelen van ReKoDe door de Vennootschap in werking treden
en zal de omzetting in een NV met monistisch bestuur (met vervanging van de enige bestuurder door een
raad van bestuur) voor notaris worden vastgelegd door een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan van
de Vennootschap;
waarna de vergunning als OGVV van kracht wordt.
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Aangezien de OGVV-vergunning pas verkregen wordt bij afsluiting van de Aanbieding moet de Vennootschap nog
niet de verplichtingen van toepassing op een OGVV in het kader van deze Aanbieding naleven. De afschaffing van
het voorkeurrecht, overeenkomstig het WVV, betekent niet dat een onherroepelijk toewijzingsrecht moet worden
verleend, aangezien de verkrijging van het GVV-statuut wordt uitgesteld tot aan de afsluiting van de Aanbieding. Zo
wordt de Aanbieding grotendeels opengesteld voor nieuwe beleggers waardoor een diversificatie van het
aandeelhouderschap mogelijk is.
Wat de diversificatieplicht van vastgoedactiva betreft, wordt vermeld dat geen enkel vastgoedactief in het bezit van
de Vennootschap de 20%-drempel overschrijdt op datum van dit Prospectus. Het belangrijkste actief is het "Domaine
des Etangs" in Anderlecht, dat op 31 augustus 2020 16,1% vertegenwoordigt van de reële waarde van de portefeuille
in exploitatie op 31 augustus 2020 (voor meer informatie, zie Afdeling 6.3.4c). Geen enkele huurder huurt meer dan
20% van de reële waarde van de portefeuille in exploitatie. De belangrijkste huurder is het Sociaal Verhuurkantoor
M.A.I.S., dat verschillende onroerende goederen huurt met op 31 augustus 2020 een totale reële waarde van 16,8%
van de reële waarde van de vastgoedportefeuille exploitatie (voor meer informatie, zie Afdeling Error! Reference
source not found.).
5.5

Doel

Het doel van de Vennootschap (van kracht na inwerkingtreding van de OGVV-vergunning) luidt als volgt (artikel 3
van de Statuten).
In het kader van de verwezenlijking van haar doel zoals hierna beschreven, streeft de Vennootschap een sociaal doel
na. De belangrijkste missie van de Vennootschap bestaat erin om op lange termijn aan zwakkere bevolkingsgroepen
kwaliteitsvolle woningen te bieden tegen een huurprijs die aanzienlijk onder de normale huurprijs op de markt ligt.
Haar prioritair segment bestaat in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van gebouwen die ter beschikking
worden gesteld van huurders met lage inkomsten. Een bijkomende missie van de Vennootschap bestaat in
investeringen in sociaal vastgoedprojecten, zelfs buiten de huisvestingssector (een paar voorbeelden: crèches, scholen,
dagcentra voor personen met een beperking, jeugdhuizen, enz.).
De Vennootschap selecteert haar projecten op basis van hun positieve sociale impact.
De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:
(a) het ter beschikking stellen, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-Wetgeving, van onroerende goederen aan gebruikers en;
(b) binnen de grenzen bepaald door de GVV-Wetgeving, het bezitten van onroerende goederen in de zin van
de GVV-Wetgeving, en;
(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-Wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met
een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meer:
(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance" overeenkomsten;
(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, (Finance) and
overeenkomsten;

Maintain"
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(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate"
overeenkomsten; en/of
(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere
infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:
(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van
een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een
maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico,
bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen,
zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; en
(d) het initieel aanhouden van minder dan 25% in het kapitaal van een vennootschap waarin de activiteiten
als bedoeld in artikel 3.1, (c), van de Statuten worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming
binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit
verband vereist, na afloop van de bouwfase van het publiekprivate samenwerkingsproject (in de zin van
de GVV-Wetgeving), wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GVVWetgeving.
Als de GVV-Wetgeving in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de Vennootschap
zou toestaan, zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met name alle activiteiten
uitoefenen die verband houden met het bouwen, het afwerken, het renoveren, het ontwikkelen, het aankopen, het
overdragen, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen.
De Vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVVWetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen
door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij voor een passende risicodiversificatie kan zorgen. De
Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in gelijk welke munteenheid, in de vorm
van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.
Zij mag bovendien inschrijven op afdekkingsinstrumenten, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en
wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap
bedoeld in de GVV-Wet en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.
De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing geven of nemen. De activiteit van het met
aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend,
tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting
en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
De Vennootschap kan zich, door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken,
ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die van dien aard zijn dat ze de
ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar
voorwerp relevante of nodige daden.
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De Vennootschap stelt zich onder andere tot doel om via haar operationele en commerciële activiteiten een significante
positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu.
5.6

Label B Corp
Inclusio heeft sinds 2015 het label "B Corp". Dit label is een mooie internationale erkenning van het
positief maatschappelijk aspect van de Vennootschap. Inclusio verwacht zeer binnenkort de resultaten
van de herlabeling, die om de drie jaar plaatsvindt. Er zijn momenteel 15 Belgische vennootschappen
die over ditzelfde label beschikken14.

"Het zogenaamde "B Corp"-certificaat (ook gekend als het certificaat "B Corporation" of label "B Lab")
is een certificaat dat wordt toegekend aan commerciële ondernemingen (met winstgevend oogmerk) die voldoen aan
maatschappelijke, milieu- en governancevereisten, alsook vereisten inzake transparantie naar het publiek. De naam is
een afkorting van "Benefit Corporation" en staat voor een onderneming die erkend wordt om haar gunstige effecten
op de wereld en toch rendabel is. Dit certificaat wordt uitgereikt door B Lab, een organisme zonder winstgevend
oogmerk dat werd opgericht in de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Om dit certificaat te verkrijgen en te behouden moet een vennootschap een minimumscore van 80 punten (op 200)
hebben op de internationale standaard die kan worden geraadpleegd in de online tool "B Impact Assessment". Na de
evaluatie van de sociale en milieu-impact, legt de onderneming deze ter verificatie voor aan B Lab.
Vennootschappen met dit label worden verzocht hun sociaal en milieudoeleinde rechtstreeks op te nemen in hun
statuten. In maart 2017 telde de "B Corp"-beweging 2.064 gecertificeerde vennootschappen uit 131 industriesectoren
en 51 landen"15.
De statuten van Inclusio, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2020,
bevatten de nodige bepalingen voor het behoud van het B Corp-label.

14
15

https://bcorporation.eu/directory?search=&industry=&country=Belgium&state=&city=
Uittreksel Wikipedia
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6

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

6.1

Activiteiten van de Vennootschap

6.1.1

Missie

De missie van Inclusio bestaat erin om op lange termijn aan zwakkere bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle woningen
en/of infrastructuur te bieden tegen een betaalbare huurprijs.
Om dit te verwezenlijken, spitst Inclusio haar portefeuille toe op drie ankerpunten:
•

•
•

betaalbare huurwoningen: nieuwe of gerenoveerde woongebouwen die worden verhuurd aan sociale partners
(SVK's, gemeenten, OCMW's, huisvestingsmaatschappijen), die ze op hun beurt verder verhuren, woning
per woning, in het kader van hun sociaal beleid;
aangepaste infrastructuur voor mensen met een beperking: nieuwe of gerenoveerde gebouwen die worden
verhuurd aan actoren gespecialiseerd in het begeleiden van personen met een beperking; en
sociale infrastructuur: scholen, crèches, opvangcentra voor asielzoekers, enz.

Naast dit onontbeerlijk sociaal doel, streeft de Vennootschap naar voldoende huurrendement. Het gemiddelde bruto
huurrendement op de portefeuille in exploitatie bedraagt op 31 augustus 2020 4,2% (ten opzichte van de reële waarde).
Het bruto huurrendement bij aanvang van elk project hangt af van het sociaal/maatschappelijk aspect, de geografische
ligging, de ouderdom van het gebouw, de energieprestaties van het gebouw, de huurder en de eventuele medeeigendom.
6.1.2

Sociale impact en milieu-impact

Inclusio zal de eerste OGVV zijn die hoofdzakelijk actief is in sociaal vastgoed in de drie gewesten van België.
Momenteel heeft de Vennootschap niet de intentie haar beleggingsactiviteiten en operationeel beheer uit te breiden
naar andere landen.
Overigens, soms kunnen andere activa of ruimtes met andere bestemmingen deel uitmaken van een aankoop, doch dit
is enkel bijkomstig om, bijvoorbeeld, de vorming van mede-eigendom te vermijden. Op 31 augustus 2020 bestaat de
portefeuille in exploitatie van Inclusio ook uit 13 handelseenheden en 1 kantoor, die 4,0% vertegenwoordigen van de
reële waarde. Dit percentage daalt tot 2,1% op basis van de Categorieën A en B samen (percentage berekend op de
reële waarde voor Categorie A en de totale geraamde investeringen voor Categorie B).
Het kan gebeuren dat een gebouw of een portefeuille van gebouwen bij aankoop geen sociale doeleinden heeft, maar
in dergelijk geval wordt het gebouw zo snel mogelijk ter beschikking gesteld van een sociaal verhuurkantoor of een
VZW in het kader van een huurovereenkomst of een beheersmandaat.
Inclusio koopt hetzij bestaande, hetzij sleutelklare gebouwen of gebouwenportefeuilles bij een vastgoedontwikkelaar,
of zij neemt de (her)ontwikkeling zelf in handen, bijvoorbeeld bij de omvorming van een kantoorgebouw tot
wooneenheden.

58

Wat de energieprestaties betreft, leeft Inclusio voor nieuwe gebouwen die ze zelf aankoopt of ontwikkelt nauwgezet
de criteria na inzake energieprestatie van toepassing in respectievelijk het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Waals Gewest. Deze staan garant voor een uitstekend energieprestatieniveau.
Bij de aankoop van bestaande gebouwen, kiest Inclusio systematisch voor gebouwen met een goede energieprestatie,
hetzij een verbruik van minder dan 250 kWhPE/m²/jaar. Uitzonderingen kunnen aanvaard worden op basis van de
specifieke kenmerken van het betrokken dossier en de mogelijkheden op verbetering van de energieprestatie.
Overigens, het gemiddelde verbruik (op basis van de energieprestatiecertificaten die werden afgeleverd in de drie
gewesten) van de woningen in de portefeuille in exploitatie bedraagt 183 kWhPE/m²/jaar16. Ter vergelijking, het
gemiddelde verbruik van woningen bedraagt 210 kWhPE/m²/jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest17, in het
Vlaams Gewest heeft slechts 20% van de woningen een verbruik van minder dan 200 kWhPE/m²/jaar18, in het Waals
Gewest bedraagt het gemiddelde verbruik van woningen ongeveer 340 kWhPE/m²/jaar19. De Vennootschap zet zich
trouwens in om de energieprestatie van haar gebouwen te verbeteren. Zo werden, bijvoorbeeld, in 2019 en 2020
volgende werken uitgevoerd in het gebouw "Vekemans" in Neder-over-Heembeek: vervanging van de oude
verwarmingsketels door condensatieketels, isolatie van het dak, plaatsing van zonnepanelen op het dak, vervanging
van het chassis. Rekening houdend met wat voorafgaat is er geen enkel budget voorzien voor de energieverbetering
van de gebouwen. Overigens, elke energieverbetering zal waarschijnlijk een positieve impact hebben op de reële
waarde van de betrokken gebouwen.
De Sociale Verhuurkantoren ("SVK's) zijn bevoorrechte partners van Inclusio. SVK's zijn verenigingen zonder
winstoogmerk (VZW's) die worden vergund, gesubsidieerd en gecontroleerd door het Gewest waar ze zijn opgericht
en actief zijn. Soms ontvangen ze ook subsidies van de provincies en de steden en gemeenten waar ze actief zijn.
Hun opdracht bestaat erin om een deel van de huurmarkt te socialiseren. Ze beheren de verhuur van woningen die
hoofdzakelijk toebehoren aan private eigenaars en zetten deze te huur voor een huurprijs die aanvaardbaar is voor
gezinnen met lage inkomsten.
Inclusio zorgt ervoor om, op basis van de liggingen en de lokale behoeften van de SVK's, een zo breed mogelijk
gamma aan woningen aan te bieden, gaande van studio's tot appartementen met 5 kamers en eengezinswoningen. Op
die manier wordt tegemoetgekomen aan de uiteenlopende behoeften van de lokale bevolking, ongeacht de leeftijd,
gaande van de student die een "kot" zoekt tegen een schappelijke prijs tot oudere personen die een beroep moeten
doen op het OCMW om bij te springen in hun behoeften. Daarom peilt Inclusio, in een eerste fase van het onderzoek
van haar investeringsdossiers, bij de lokale operatoren, in het bijzonder de SVK's en de gemeenten, naar de lokale
behoeften en naar de behoeften waaraan deze actoren in eerste instantie wensen te voldoen. De wachtlijsten voor een
SVK-woning verschaffen belangrijke statistische gegevens voor de planning van de projecten.

16

In dat gemiddelde verbruik is het nieuwbouwproject "Domaine des Etangs" in Anderlecht niet opgenomen. Voor dit project werden nog geen
EPB-certificaten afgeleverd door leefmilieu.brussels; dit gemiddelde omvat evenmin de energieverbeteringen die werden aangebracht aan het
project "Vekemans" in Neder-over-Heembeek in 2020, noch deze aan de projecten "Carton de Wiat" in Jette, "Gabrielle Petit" in Sint-JansMolenbeek en "Tolhuis" in Gent in 2016 en 2020.
17 https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_NRJ_ResultatCertificatPEB_NL
18 https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Samenvattend_rapport_analyse_EPCdatabank.pdf
19 https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/quelles-informations-dans-le-certificat-peb-depuis-le-3-novembre-2014.pdf?ID=32423
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In het kader van gebouwen die ter beschikking worden gesteld van SVK's, zijn het de SVK's zelf die instaan voor de
selectie en het beheer van uiteindelijke bewoners. Bij deze selectie worden specifieke toelatingscriteria gehanteerd die
zijn opgenomen in de gewestelijke wetgeving van toepassing op het betrokken SVK en die moeten worden nageleefd.
Voor de meeste SVK's moet de kandidaat-huurder voldoen aan dezelfde toelatingsvoorwaarden als deze voor sociale
huisvesting (behoudens bijzondere afwijking), dit wil zeggen dat de gezinsinkomsten niet hoger mogen zijn dan de
maximale inkomsten om in aanmerking te komen voor sociale huisvesting en dat geen enkel gezinslid eigenaar,
erfpachter of vruchtgebruiker mag zijn van een gebouw dat bestemd is als woning of voor professioneel gebruik.
Sommige SVK's hanteren strengere (bijvoorbeeld maximuminkomsten niet hoger dan 80% van de
maximuminkomsten voor een sociale woning) of minder strenge criteria (bijvoorbeeld, voor een of ander specifiek
project richt een Brussels SVK zich tot een bevolking met inkomsten tussen 80% en 130% van de maximuminkomsten
voor een sociale woning).
De ligging speelt overigens ook een belangrijke rol: Inclusio kiest systematisch voor liggingen in steden met meer dan
50.000 inwoners, of in de onmiddellijke rand daarvan, en met een gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer.
Voor een kleiner deel van haar portefeuille is Inclusio ook actief in de sociale infrastructuur. Dat kan gaan om,
bijvoorbeeld, scholen, crèches, opvangcentra voor asielzoekers, openbare gebouwen, zoals gemeentelijke bibliotheken
of openbare administraties of rusthuizen. Met de overname, eind 2019, van de NV Dupimmo, eigenaar van de "Ecole
Active" in Ukkel, heeft Inclusio een eerste belangrijke stap gezet in deze sector. Op 31 augustus 2020 heeft Inclusio
in haar portefeuille in exploitatie 3 activa met een sociale infrastructuur (een opvangcentrum voor asielzoeksters in
Jette, een school in Ukkel en de kantoren van SVK Zuid-Oost Vlaanderen), die samen goed zijn voor 9,9% van de
reële waarde van de portefeuille in exploitatie.
Zodra mogelijk zal er in de grootste gebouwen een gemeenschappelijk lokaal of een gemeenschappelijke wasplaats
gratis ter beschikking worden gesteld van de bewoners, alsook een lokaal voor het SVK dat het gebouw verhuurt of
als mandataris van de Vennootschap optreedt. Het SVK en/of de bewoners van het gebouw moeten dus enkel de
kosten dragen van die lokalen. Deze lokalen zullen door de SVK's worden gebruikt om activiteiten te organiseren met
de huurders en zo de sociale cohesie te verbeteren.
6.1.3

Verhoogde sociale impact

Binnen het deel van haar portefeuille dat bestemd is voor wooneenheden en voor personen met een beperking - los
van het deel "sociale infrastructuur" - voert Inclusio een actieve strategie om te voldoen aan de behoeften van zwakkere
bevolkingsgroepen, namelijk deze die niet alleen een woning tegen een lagere huurprijs zoeken, maar ook nood hebben
aan begeleiding of andere soorten steun. Dit kan gaan om asielzoekers, daklozen, studenten die niet meer op hun
familie kunnen rekenen, mishandelde vrouwen of nog, personen met een beperking.
Inclusio heeft zich tot doel gesteld om minimaal 25% van de wooneenheden in haar vastgoedportefeuille (zonder de
sociale infrastructuur) toe te wijzen aan deze bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen.
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Inclusio tracht dit doel op twee manieren te bereiken: hetzij rechtstreeks, door een gebouw in huur te geven aan een
VZW of een operator gespecialiseerd in de zorg voor een of andere categorie van die personen, hetzij onrechtstreeks,
door een SVK te kiezen dat voor het desbetreffende gebouw ermee instemt volledig of deels samen te werken met een
VZW of met een actor gespecialiseerd in de zorg van een of andere categorie van deze personen. Het streven naar dit
verhoogd sociaal doel betekent geen inkomstenderving voor Inclusio, want voorafgaand aan de aankoop van het
betrokken goed of project worden daarover akkoorden gesloten.
Op 31 augustus 2020 is dit doel ruim bereikt: van de 666 wooneenheden in exploitatie, leven er 212 (35%) dit criterium
na.
6.1.4

Investeringsstrategie

a.

Algemeen

Inclusio is een professionele vastgoedspeler gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van sociale woongebouwen.
Bijkomend stelt Inclusio ook gebouwen met een sociale of maatschappelijke infrastructuur, zoals scholen en crèches,
ter beschikking van haar klanten. Bijkomstig bezit Inclusio in sommige woongebouwen of gebouwen met sociale of
maatschappelijke infrastructuur, ook bepaalde ruimtes die dienst doen als kantoor of handelszaak. Dit soort ruimtes
maakt geen deel uit van de investeringsstrategie van Inclusio, maar kan in uitzonderlijke gevallen wel deel uitmaken
van een investering, bijvoorbeeld om mede-eigendom te vermijden.
De investeringsstrategie wordt hoofdzakelijk bepaald door de volgende criteria:
• Sociaal/maatschappelijk aspect: dit is het beginpunt: geen enkele investeringsopportuniteit
wordt in aanmerking genomen als er geen sociaal/maatschappelijk aspect is;
•

•

Geografisch aspect: Inclusio investeert momenteel enkel in België, bij voorkeur in stadscentra
van steden met meer dan 50.000 inwoners, in zones met gemakkelijke toegang tot het openbaar
vervoer;
Huurders: diversiteit van huurders (maximaal 20% van de reële waarde per huurder),
kredietwaardigheid van de huurders (indien nodig derdenwaarborg vereist), idealiter schriftelijke
verbintenis van een huurder vóór de aankoop van een goed;

•
•

Gemakkelijk beheer: idealiter vermijdt Inclusio mede-eigendommen, omdat die het beheer
bemoeilijken;
Financieel aspect: voldoende rendement; het gemiddelde bruto huurrendement op de
vastgoedportefeuille in exploitatie bedraagt op 31 augustus 2020 4,2% ten opzichte van de reële
waarde. Het bruto huurrendement bij aanvang van een specifiek project hangt af van het
sociaal/maatschappelijk aspect, de geografische ligging, de ouderdom van het gebouw, de
energieprestaties van het gebouw, de huurder en de eventuele mede-eigendom.

Hiermee rekening houdend zijn SVK's de bevoorrechte partners, want zij staan borg voor het sociaal aspect
van de projecten, zij zorgen voor een goede geografische spreiding, zij bieden een waarborg op de
huurprijzen, zij vereenvoudigen het beheer van de projecten en de Vennootschap geniet een aantal fiscale
voordelen wanneer zij een huurovereenkomst/beheersmandaat sluit met een SVK (verlaging en/of vrijstelling
van de onroerende voorheffing).
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Inclusio beheert de gebouwen in haar portefeuille door ze "in blok" te huur of in beheersmandaat te geven
aan professionele actoren, zoals SVK's en VZW's. Haar activiteiten staan in het licht van een actief beheer,
dat in het bijzonder erin bestaat zelf in te staan voor de ontwikkeling van projecten waarbij kantoorgebouwen
worden omgevormd tot woongebouwen, alsook het dagelijkse beheer van haar gebouwen, net zoals alle
andere activiteiten die op lange termijn toegevoegde waarde bieden aan haar gebouwen of de gebruikers
ervan, zoals, bijvoorbeeld, de verbetering van de energieprestaties. Inclusio beschouwt de kwaliteit van de
dienst op administratief, technisch en commercieel vlak als een essentieel element van haar strategie.
Met haar investeringsstrategie streeft Inclusio een sociaal doel na, waarbij de focus ligt op investeringen in
kwaliteitsvolle sociale woongebouwen waarvan de bruto huurinkomsten lager zijn dan de normale
huurprijzen op de markt (gewoonlijk 20% tot 40% afhankelijk van de ligging). Zij geniet daarentegen een
bepaald aantal voordelen:
-

de huurovereenkomsten zijn van zeer lange duur, gewoonlijk vijftien (15) jaar, en zelfs langer;
al die tijd is er geen huurleegstand voor Inclusio, noch renovatiekosten; ook het risico op niet-betaling is
aanzienlijk kleiner;
Inclusio verhuurt haar gebouwen "in blok" vanuit een "B to B"-benadering en staat dus niet in voor de
kosten die voortvloeien uit het administratieve en commerciële beheer van de individuele woningen; en
de onroerende voorheffing die zij moet betalen is lager dan voor een klassieke vastgoedverhuur.

Elk gebouw wordt beoordeeld op zowel de intrinsieke kwaliteiten als deze met betrekking tot de ligging, de
toegankelijkheid, de onmiddellijke omgeving en de energieprestatie.
Om de groei van haar portefeuille te versnellen en deze te verjongen, besteedt Inclusio ook bijzondere
aandacht aan overname-opportuniteiten van projectontwikkelingen voor eigen rekening, zoals projecten
waarbij kantoorgebouwen worden omgevormd tot woongebouwen. Meestal worden die
ontwikkelingswerken uitgevoerd in partnerschap met andere professionele vastgoedactoren.
In de huidige ontwikkelingsfase van haar portefeuille heeft Inclusio geen arbitragestrategie voor de gebouwen
in portefeuille. De strategie bestaat uit een "Buy and Hold"-benadering.
b.

"B to B"-strategie

Op operationeel vlak voert Inclusio een strategie die volledig gericht is op een "B to B"-benadering. Met andere
woorden, Inclusio geeft haar gebouwen in principe enkel te huur of in beheer aan professionele actoren: SVK's,
gespecialiseerde VZW's of nog, overheden. Het zijn dan die actoren die hun sociaal beleid moeten voeren in de
gebouwen van Inclusio, namelijk door de huurders te selecteren, de huur te bepalen, de tijdige betaling ervan op te
volgen en te zorgen voor het regelmatige onderhoud van het gebouw, dit alles met inachtneming van het wettelijke
kader dat op hen van toepassing is. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de gebouwen, kan het gebeuren dat
er zich onderaan het gebouw handelspanden of kantoren bevinden. Voor die panden en kantoren gaat Inclusio zelf op
zoek naar huurders en staat zij zelf in voor de contractuele relaties met de huurders. Op 31 augustus 2020
vertegenwoordigen de 13 handelspanden en het kantoor die rechtstreeks door Inclusio worden verhuurd en beheerd
("B2C"-relatie) 4,0% van de reële waarde van de portefeuille in exploitatie.
Naast het feit dat Inclusio, door haar gebouwen in huur of beheer te geven tegen een huurprijs die aanzienlijk lager is
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dan de normale huurprijs op de markt (gewoonlijk 20% tot 40% afhankelijk van de ligging), haar sociaal doel bereikt,
biedt deze strategie ook tal van voordelen voor Inclusio (zie Afdeling 6.2.5 over de werking van de SVK's) en zijn de
operationele kosten voor Inclusio lager dan deze voor een eigenaar die rechtstreeks zijn goederen verhuurt aan
eindgebruikers.
In het algemeen dient Inclusio het huurrendement niet zelf te beheren. Zij moet dan ook geen intern
huurmanagementteam oprichten of een beroep doen op externe actoren, zoals vastgoedmakelaars.
Zo blijft haar intern team beperkt en kan zij zich volledig toeleggen op haar kerntaken als vastgoedinvesteerder op
zeer lange termijn.
Uitzonderlijk kan het wel gebeuren dat Inclusio een gebouw of een gebouwenportfolio koopt die reeds verhuurd
worden aan individuele huurders onder de gebruikelijke voorwaarden op de private huurmarkt. Dergelijke aankopen
vinden echter steeds plaats door het volgen van een "bridge to SVK"-benadering, op basis van een verbintenis van een
SVK om het gebouw geleidelijk aan in huur of in mandaat over te nemen naargelang het vertrek van de bestaande
huurders.
c.

"Buy and hold"-strategie - Verhuren op zeer lange termijn

De investeringsstrategie van Inclusio bestaat erin haar gebouwen op zeer lange termijn te verhuren. Het gebeurt
immers zelden dat een gebouw verhuurd wordt voor minder dan 15 jaar. Zodra mogelijk zal de voorkeur worden
gegeven aan de verhuur op nog langere termijn (gewoonlijk 27 jaar). Het gewogen gemiddelde (op basis van de reële
waarde van de gebouwen) van de duur van de huurovereenkomsten in de gebouwenportefeuille in exploitatie bedraagt
op 31 augustus 2020 19 jaar.
In de tabellen en de grafiek hierna wordt de opsplitsing gegeven van de lopende overeenkomsten op basis van hun
resterende duur.
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Met deze huurovereenkomsten op zeer lange termijn kan Inclusio een "Buy and Hold"-strategie voeren en het best de
sociale bestemming van de gebouwen voor langere tijd garanderen. Dit kan soms gepaard gaan met een renovatie op
het einde van de huurovereenkomst om de gebouwen opnieuw voor lange termijn te verhuren.
6.1.5

Groeistrategie en schuldgraad - Risicorendementsverhouding

De Vennootschap gaat resoluut voor een strategie waarbij ze haar vastgoedinvesteringen regelmatig laat aangroeien,
tezamen met een aandachtige en voorzichtige selectie van de investeringsdossiers die haar belangstelling wekken.
Voor de financiering van deze groeistrategie doet de Vennootschap een beperkt beroep op bankkredieten, aangezien
het bestuursorgaan 50% van de schuldgraad niet wil overschrijden. Met het oog op een optimale controle van haar
rentelasten heeft Inclusio ook besloten zich voor een groot deel van haar kredietlijnen in te dekken door middel van
"Interest Rate Swaps" ("IRS").
Zie Afdeling 6.6 voor een overzicht van de kredietlijnen en de afdekkingsinstrumenten die de Vennootschap heeft
aangegaan.
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6.1.6

Omzet

De vermelde omzetcijfers voor de boekjaren 2017 tot 2019 zijn de huurgelden die werden geboekt tijdens die
boekjaren. De vermelde omzetcijfers voor de boekjaren 2020 tot 2023 zijn ramingen van huurgelden gebaseerd op de
lopende overeenkomsten (Categorie A), op de projecten in ontwikkeling (Categorie B) en op de pijplijn (Categorieën
C en D); cf. Afdelingen 6.3 en 7.3.2 hierna. Er bestaat een risico dat één of meer aankopen van projecten uit de pijplijn
(Categorieën C en D) niet gerealiseerd worden.
De evolutie van de jaarlijkse geconsolideerde omzet voor de drie afgelopen boekjaren en de drie volgende boekjaren
volgt hierna:

De jaarlijkse omzet is verdubbeld van 2017 tot 2019, bijna verdrievoudigd van 2019 tot 2020, en zal vervolgens lineair
stijgen tot in 2023, naargelang de de aankopen (voor gebouwen in exploitatie) en de voorlopige opleveringen (voor
bouw/reconversieprojecten).
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a.

Geografische spreiding

Alle gebouwen van Inclusio zijn gelegen in België. Inclusio is niet van plan om in de nabije toekomst te investeren
in activa buiten België.
De verdeling van de omzet in de drie gewesten is als volgt.

Inclusio is met haar activiteiten gestart in Brussel en heeft deze dan geleidelijk aan verder ontwikkeld in Vlaanderen
en Wallonië. In 2023 zal de omzet ongeveer 60% bedragen in Brussel, 25% in Vlaanderen en 15% in Wallonië.
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b.

Spreiding per markt

Op basis van voorgaande onderscheiden we drie markten waarop Inclusio actief is:
Markt

Type gebouw

Huurders

Betaalbare huurwoningen

Eengezinswoningen
Appartementen

SVK's, gemeenten, OCMW's,
gemeentelijke verhuurkantoren

Studio's en studentenkamers
Infrastructuren voor

Gebouwen met specifieke behoeften

Vennootschappen en verenigingen

personen met een beperking

voor de huisvesting en opvang van
personen met een beperking

gespecialiseerd in het begeleiden
van personen met een beperking

Sociale infrastructuur

Scholen, crèches, opvangcentra voor
asielzoekers, kantoren

SVK's, Rode Kruis van België,
inrichtende schoolmachten

De verdeling van de omzet op die drie markten is als volgt.
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Inclusio is haar activiteiten gestart met betaalbare huurwoningen en heeft die vervolgens uitgebreid tot de
gehandicaptensector en de sociale infrastructuur. Betaalbare huisvesting blijft echter de belangrijkste markt waarop
Inclusio actief is. In 2023 zal de omzet ongeveer 84% bedragen voor betaalbare huurwoningen, 10% voor de
gehandicaptensector en 6% voor de sociale infrastructuur.
c.

Spreiding volgens bestemming

Soms kan een gebouw verschillende bestemmingen hebben, zoals bijvoorbeeld een gebouw op de markt van
betaalbare huurwoningen met wooneenheden op de verdiepingen, een handelspand op het gelijkvloers en een parking
ondergronds. Inclusio is zo eigenaar van enkele huureenheden die niet tot haar basisactiviteit behoren, maar die haar
toelaten gevallen van mede-eigendom te vermijden.
De verdeling van de omzet op grond van de bestemming volgt hierna.
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Huisvesting is veruit de belangrijkste bestemming en het percentage ervan blijft stabiel in de tijd. Al de andere
bestemmingen vertegenwoordigen elk minder dan 5% van de omzet vanaf 2021.

d.

Spreiding per type huurder

De Sociale Verhuurkantoren (SVK's) zijn de bevoorrechte partners van Inclusio (zie Afdeling 6.2.5 hierna) en
heel wat gebouwen worden aan hen in huur of in beheer gegeven. De verdeling van de omzet per type huurder
(SVK / andere) wordt hierna gegeven.

De meeste huurinkomsten zijn afkomstig van SVK's en, tegen 2023, zal drie vierde van de huurinkomsten
afkomstig zijn van SVK's.
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In 2020 is het percentage van de SVK's afgenomen ingevolge de aankoop van de NV Euro-Project eind november
2019. Dit is slechts tijdelijk. De 139 wooneenheden van de NV Euro-Project, die bij de aankoop allemaal verhuurd
werden op de vrije markt, worden geleidelijk aan overgedragen aan het SVK in Mechelen, naargelang het
vrijwillige vertrek van de huidige huurders na de aankoop. De ervaring op de markt toont aan dat het verloop van
huurders voor dit type woningen schommelt tussen 25% en 30% per jaar. Op 31 augustus 2020 zijn reeds 31
appartementen (op 139) van de NV Euro-Project overgedragen aan het SVK in Mechelen. Dit komt neer op een
gemiddelde van 3,4 wooneenheden/maand of nog, 41 wooneenheden/jaar. Voortgaand op dit ritme zal het nog
drie jaar duren om de 108 appartementen die nog bewoond worden door huurders op de vrije markt over te dragen.
De redenen om vrijwillig te vertrekken zijn talrijk: geboorte, overlijden, echtscheiding, nieuwe
gezinssamenstelling, verandering van plaats tewerkstelling, enz. In het kader van de gewestelijke wetgeving in
het Vlaams Gewest van toepassing op hoofdhuurovereenkomsten mag de huurder te allen tijde de
huurovereenkomst van zijn appartement beëindigen voor de eindvervaldag, mits naleving van een vooropzeg van
3 maanden en een verbrekingsvergoeding gelijk aan respectievelijk 3, 2 en 1 maand, als de verbreking plaatsvindt
in de loop van het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst (geen vergoeding als de verbreking
plaatsvindt na het derde jaar van de huurovereenkomst).
De huurinkomsten voor 2020 voor de NV Euro-Project niet afkomstig van het SVK worden geraamd op 1.010
kEUR (22% van de geconsolideerde omzet 2020).
Op 31 augustus 2020 is 58% van de huurinkomsten afkomstig van de SVK's. Dit percentage zal geleidelijk aan
stijgen tot 77% in 2023.
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e.

Spreiding per aard van de huurovereenkomst

Er worden verschillende soorten huurovereenkomsten gesloten voor de huur van de activa. Zie Afdeling 6.4
hierna. De verdeling van de omzet per type huurovereenkomst wordt hierna gegeven.

Het beheersmandaat is de meest gebruikte overeenkomst, gevolgd door de hoofdhuurovereenkomst.
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6.2

De sociale woonmarkt in België

6.2.1

Regionalisering

In het kader van de geleidelijke regionalisering van België sinds de jaren 1970 werd de wetgeving op sociale
huisvesting geregionaliseerd door de Wet van 1 augustus 1974. Die regionalisering is pas volledig effectief geworden
in de loop van de jaren 1990.
Sindsdien vallen sociale woningen onder de bevoegdheid van de gewesten en zowel de wetgeving als de
toegangsvoorwaarden verschillen dan ook van het ene gewest tot het andere20.
De bevoegde instanties in de gewesten zijn respectievelijk:
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (« BGHM ») ;
in het Vlaams Gewest: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (« VMSW ») ; en
in het Waals Gewest: de Société wallonne du Logement (« SWL »).
Deze instanties staan in voor de controle op en de financiering van de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen,
namelijk de « Sociale Huisvestingsmaatschappijen » (SHM) in het Vlaams Gewest, de « Sociétés de Logement de
Service Public » (SLSP) in het Waals Gewest en de « Openbare Vastgoedmaatschappijen » (OVM) in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Het gaat om sociale huisvestingsmaatschappijen die gebouwen hebben en deze, woning per woning, verhuren aan
individuele sociale huurders.
6.2.2

Stand van zaken op de markt
a.

Demografische en sociaal-economische context

België kent sinds een twintigtal jaar een aanzienlijke bevolkingsgroei, die nog versneld is sinds begin van de jaren
2010 en naar verwachting wellicht nog een twintigtal jaar zal voortduren.
Deze groei is vooral merkbaar in de grote steden. Onderstaande grafiek geeft de verwachte bevolkingsgroei weer
tussen 2019 en 204021 per arrondissement:

20

De gewestelijke wetgevingen van toepassing zijn talrijk. De belangrijkste zijn: (a) in het Vlaams Gewest: het decreet van 15 juli 1997 houdende
de Vlaamse Wooncode, (b) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de ordonnantie van 17 juli 2003 gecoördineerd door de BGHM - Bepaalt de
opdrachten van de BGHM en de OVM's, de minimumregels voor sociale huisvesting, en de administratieve procedure voor klachten en (c) in het
Waals Gewest: het besluit van de Waalse regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement"
(Waalse Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen.
21 Bron: https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/5.8 %20Bevolkingsvooruitzichten/bestanden/2020/PopArrFR.xlsx
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Overigens blijven de beschikbare inkomsten van de Belgische bevolking relatief laag. Onderstaande grafiek geeft
voor de 3 gewesten de spreiding van de inkomsten weer (in duizenden EUR/jaar). Vastgesteld wordt dat de inkomsten
van 30% van de Belgische bevolking lager liggen dan 20.000 EUR/jaar (cijfers van 2017)22.
Grafiek met het gecumuleerde percentage van de bevolking waarvan de inkomsten hoger liggen dan een gegeven
bedrag

in duizenden EUR/jaar
Tussen 2004 en 2018 zijn de gemiddelde huurprijzen in Brussel met meer dan 15% gestegen, met de sterkste stijging
voor studio's en eenkamerappartementen. Dit wordt aangetoond in onderstaande grafiek.

Deze situatie heeft er uiteraard toe geleid dat de Belgische bevolking die in aanmerking komt voor een sociale woning
aanzienlijk gestegen is de afgelopen jaren, en dit door een bevolkingsgroei en inkomsten die, globaal, relatief laag
blijven23:

22
23

Bron: https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.9 %20Fiscale%20inkomens/fisc2017_B_1_FR.xls
Bronnen:
All data 2012-2016
https://www.luttepauvrete.be/des-faits-et-des-chiffres/des-faits-et-des-chiffres-logements-sociaux/
Flanders 2018 (rented units) as of 19/12/2019
https://www.vmsw.be/Portals/0/objects/Footer/Statistieken/2018_KHs/20190730_BulletinKH2018d_Synthesetabel.xlsx?ver=2019-12-19053943-187
Flanders 2018 (waiting list) as of 19/12/2019
https://www.vmsw.be/Portals/0/Uploads/objects/Footer/Statistieken/2018_KHs/20190730_BulletinKH2018d_Synthesetabel.xlsx?ver=20 1912-19-053943-187
Tab: Provincie van oorsprong
Brussels + Wallonia 2018
73

b.

Aanbod van sociale woningen ten opzichte van de behoeften

In 2018 vertegenwoordigde de Belgische huurmarkt 28% van de vastgoedmarkt, met 19% in de private sector, 7% in
de sociale woonsector en 2% huurders die geen huur betalen.
Door de significante stijging van de vraag, tezamen met een stagnerend of licht stijgend aanbod van sociale woningen,
zijn de wachtlijsten bij sociale huisvestingsmaatschappijen zeer lang geworden, zoals hierna wordt aangetoond24.
In 2018 telde men 286.126 sociale woningen in België, met een tekort aan 279.910 woningen voor personen die in
aanmerking komen op de wachtlijst:

1.

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Totaal

Verhuurd

Wachtlijst

Verhuurd

Wachtlijst

Verhuurd

Wachtlijst

Verhuurd

Wachtlijst

2012

137.561

107.090

98.294

37.983

35.883

37.050

271.738

182.123

2018

145.126

153.910

101.000

82.000

40.000

44.000

286.126

279.910

%⃤

5%

44%

3%

116%

11%

19%

5%

54%

In 2018 bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning 5 jaar en 8 maanden
2.

2018

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Gemiddelde

1.263 dagen

1.643 dagen

3.285 dagen

2.064 dagen

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/126-000-personnes-en-attente-d-un-logement-social-les-chiffres-incroyables-de-la-situation-enwallonie-et-a-bruxelles-918141.aspx
24 Bronnen:
Wallonia + Brussels
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/126-000-personnes-en-attente-d-un-logement-social-les-chiffres-incroyables-de-la-situation-enwallonie-et-a-bruxelles-918141.aspx
Flanders 2018 as of 19/12/2019
https://www.vmsw.be/Portals/0/Uploads/objects/Footer/Statistieken/2018_KHs/20190730_BulletinKH2018d_Synthesetabel.xlsx?ver=201912-19-053943-187
Tab: Gem. Wachttijden
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6.2.3

Geschiktheidscriteria

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning moet in elk gewest aan een aantal voorwaarden worden voldaan,
waarvan het inkomstencriterium ongetwijfeld de belangrijkste is. Deze toewijzingscriteria worden bepaald door de
geldende gewestelijke wetgeving. De belangrijkste voorwaarden zijn:
-

de jaarinkomsten van hetzij een persoon alleen, hetzij een gezin, mag een bepaald maximum niet
overschrijden, te weten, in 2020:

6.2.4

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Waals Gewest

Voor een persoon alleen

25.317 EUR

23.283,17 EUR

42.400 EUR

Voor een gezin

37.974 EUR

25.870,20 EUR

51.300 EUR

Voor een gezin met
twee inkomens

niet van toepassing

29.565,98 EUR

niet van toepassing

Per persoon ten laste

+ 2.123 EUR

+ 2.217,44 EUR

+ 2.500 EUR

geen eigenaar zijn van een andere woning;
rechtmatig ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister (uitzonderingen
mogelijk);
geen geschillen gehad hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij.
Financiering van de sociale huisvesting

In 2014 heeft Eurostat besloten om de VMSW, de SWL en de BGHM te rangschikken in de sector van openbare
administraties. Dit besluit heeft zware gevolgen aangezien de SHM, de SLSP en de OVM traditioneel financiering
vragen aan de VMSW, de SWL en de BGHM. De historische schuld van de sociale huisvesting is sinds 2014 dan ook
opgenomen in de overheidsschuld. De VMSW, de SWL en de BGHM zijn immers financiële leningen aangegaan om
dit geld te lenen aan de SHM, de SLSP en de OVM.
Rekening houdend met de huidige begrotingscontext in België, heeft deze maatregel tot gevolg dat de beschikbare
financiering voor sociale huisvesting daalt en dat, bijgevolg, de kloof tussen aanbod en vraag groter wordt. De
wachttijden voor een sociale woning bedragen enkele jaren en dit in de drie gewesten van België.

6.2.5

Sociale Verhuurkantoren (SVK)

Het is binnen die veralgemeende context van een onvoldoende aanbod aan sociale woningen in elk van de drie
gewesten in België, dat de Waalse, Vlaamse en Brusselse wetgevers in respectievelijk 1993, 1997 en 1998 een nieuw
instrument in het leven hebben geroepen om de terbeschikkingstelling van private woningen aan een zwakker publiek
met gemiddelde of lage inkomsten te bevorderen, namelijk de Sociale Verhuurkantoren (”SVK").
In België zijn er zo een honderd SVK's: 24 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (23 + het SVK Studenten), 45 in
het Vlaams Gewest en 30 in het Waals Gewest. De Brusselse SVK's kunnen handelen op het hele grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Vlaams Gewest en het Waals Gewest zijn de SVK's actief op
grondgebieden die elkaar niet overlappen.
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Eind 2019 beheerden de SVK's 24.000 woningen (5.965 in Brussel, 11.707 in Vlaanderen en 6.534 in Wallonië).
SVK's zijn vergunde VZW's die subsidies ontvangen van de gewesten waar ze actief zijn. De berekening van de
subsidies wordt beschreven in de gewestelijke Wooncodes en hun uitvoeringsbesluiten. De missie van de SVK's
bestaat erin goederen in huur of in beheer te nemen, die hoofdzakelijk toebehoren aan private eigenaars, en zo
kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen te ontwikkelen voor personen en gezinnen met lage inkomsten.
De soorten huurovereenkomsten die worden aangegaan met de SVK's hangen van de gewestelijke wetgeving en de
gebruiken van de sector:
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: beheersmandaten (in hoofdzaak) en hoofdhuurovereenkomsten;
• Vlaams Gewest: hoofdhuurovereenkomsten;
• Waals Gewest: beheersmandaten.
De huurgelden (in het kader van huurovereenkomsten) en de vergoedingen (in het kader van beheersmandaten) die de
SVK's aan de eigenaars betalen, hangen af van de gewestelijke wetgeving:
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bedragen gelimiteerd en vastgesteld door het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren van 17 december 2015;
• Vlaams Gewest: elk SVK is vrij te onderhandelen met de eigenaars;
• Waals Gewest: elk SVK is vrij te onderhandelen met de eigenaars.
Onderstaande tabel geeft de maximale huurprijzen weer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 202125:

A = maximumhuurprijs door de huurder betaald aan het SVK wanneer de inkomsten van de bewoner de
toelatingsdrempel van de sociale huisvesting niet overschrijden
B = maximumhuurprijs door de huurder betaald aan het SVK wanneer de inkomsten van de bewoner de
toelatingsdrempel van de sociale huisvesting overschrijden; deze huurprijs is ook gelijk aan de
maximumhuurprijs die het SVK aan de eigenaar betaalt

25

Artikelen 16, 30 en 31 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren (17
december 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2016)
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De SVK's nemen het volledige verhuurbeheer op zich en ontlasten zo de eigenaars van dit beheer, dat dient gevoerd
te worden binnen een evoluerend en steeds complexer wettelijk kader. Op die manier verzekeren ze de relatie tussen
de eigenaar en de huurder.
In ruil voor een bruto huurprijs of een bruto vergoeding die lager is dan de huurprijs op de markt (gewoonlijk 20% tot
40% afhankelijk van de ligging) kan de eigenaar rekenen op een zorgeloos verhuurbeheer en geniet hij tal van
voordelen die a priori minder risico's en lagere operationele kosten met zich brengen, zoals:
-

een huurovereenkomst of beheersmandaat op lange termijn voor een groot aantal woningen (de
overeenkomsten met de SVK's hebben betrekking op volledige gebouwen of een vastgoedgeheel), wat het
risico op huurleegstand dat inherent is aan het beheer van een vastgoedportefeuille beperkt, in het bijzonder
de huurleegstand tussen het vertrek van een huurder en de komst van een nieuwe huurder; bovendien kan de
eigenaar langdurig rekenen op vaste en geïndexeerde inkomsten uit een volledig gebouw, zonder het risico
te lopen bepaalde wooneenheden eventueel te moeten verder verhuren voor een lagere huurprijs, afhankelijk
van de marktomstandigheden;

-

de garantie op betaling van de huur of van de vergoeding, zelfs als de huur niet betaald wordt of het goed
niet volledig bewoond is (de tegenpartij van de eigenaar is een SVK, waardoor hij niet rechtstreeks is
blootgesteld aan het risico dat de uiteindelijke huurders hun huur niet betalen; hij blijft wel blootgesteld aan
het SVK);

-

de tenlasteneming door het SVK van eventuele huurschade door de uiteindelijke bewoners (de eigenaar heeft
zo geen renovatiekosten voor eventuele schade na het vertrek van de uiteindelijke bewoners);

-

de tenlasteneming door het SVK van het beheer van het onderhoud van het goed; de kosten voor dagelijks
onderhoud en groot onderhoud blijven ten laste van de eigenaar, maar het SVK neemt dikwijls het beheer op
zich van het dagelijks onderhoud (en rekent de kosten van de werken door aan de eigenaar); zo moet de
eigenaar geen personeel inzetten voor de opvolging en het beheer van dit onderhoud (ook al worden de
werken uitgevoerd door derden);

-

de gebouwen worden ter beschikking gesteld van de SVK's zonder of met weinig huishoudapparaten, wat de
kosten voor onderhoud of vervanging hiervan voor de eigenaar beperkt;

-

in een aantal gevallen, hulp bij de renovatie: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken sommige
SVK's over het nodige personeel om in de plaats van de eigenaar de lastenboeken op te stellen, offertes aan
te vragen bij aannemers, de administratieve opvolging te verrichten voor de gewestelijke premies voor de
renovatie van het woonmilieu (aanvragen, verzending van bewijsstukken) en de werf met de aannemers op
te volgen; en

-

fiscale voordelen voor de eigenaars-rechtspersonen: vrijstelling of verlaging van de onroerende voorheffing
(ongeacht de duur van de overeenkomst):
o
o
o

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: volledige vrijstelling;
Vlaams Gewest: verlaging van het gewestelijk tarief (2,40% in plaats van 3,97%, d.w.z. een
verlaging met 40%);
Waals Gewest: verlaging van het gewestelijk tarief (0,80% in plaats van 1,25%, d.w.z. een
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verlaging met 36%);
Een aantal SVK's ontvangen tegelijkertijd gewestelijke subsidies en gemeentelijke of provinciale subsidies. De
subsidies die de SVK's ontvangen, dienen vooral om de werkingskosten, de onbetaalde huurgelden, de huurleegstand
en de renovatiekosten te dekken.
Tot slot hebben het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mechanisme opgezet om de gevallen
op te vangen waarin een SVK in gebreke zou blijven (zie Afdeling 2.1.2 voor meer details over deze mechanismen):
•

•

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zie artikel 22 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren (Belgisch Staatsblad van 8 januari
2016)
Vlaams Gewest: zie artikel 33§1,6° van het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode.

Bijgevolg, ook al is de bruto huur of de bruto vergoeding die de eigenaar ontvangt lager dan de huurprijzen op de
markt (buiten het kader van de SVK's), toch bieden voorgaande elementen het vooruitzicht op een aanvaardbare netto
huuropbrengst die sterk aanleunt bij het netto huurrendement van een vastgoed dat verhuurd wordt onder
marktvoorwaarden, en bieden ze een betere stabiliteit, dankzij de lange termijn van de huurovereenkomsten en
beheersmandaten met de SVK's.
Het risico bestaat trouwens altijd dat een SVK zijn verplichtingen niet kan nakomen, zoals uiteengezet in Afdeling 2
"Risicofactoren"). Tot op heden is de Vennootschap nog nooit in dergelijke situatie verzeild geraakt, maar de kans
bestaat dat zo een situatie zich voordoet. In dit verband moet opgemerkt worden dat er in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en in het Vlaamse Gewest garantiestelsels zijn die tussenkomen als een SVK in gebreke blijft. Zo blijven de
gevolgen van dergelijk gebrek voor de eigenaar beperkt. Wanneer in Brussel de vergunning van een SVK wordt
ingetrokken of niet wordt verlengd, moet dat SVK de overeenkomsten die het gesloten heeft, overdragen aan een
ander SVK in het Gewest (in Brussel zijn er 24 SVK's). In het Vlaams Gewest worden de SVK's gecontroleerd door
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ("VMSW"), die op eigen initiatief sancties kan opleggen aan een SVK
dat slecht zou worden beheerd: intrekking van de vergunning, verplichting tot samenwerking met een ander SVK,
verplichting tot beroep op externe gespecialiseerde hulp om het beheer van de SVK's te verbeteren. Bovendien is de
VMSW krachtens een decreet verplicht de huur te betalen van het in gebreke blijvende SVK en dit gedurende
maximaal negen maanden, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de Vennootschap en het SVK erkend wordt
krachtens dit decreet. Ingeval een Waals SVK in gebreke blijft, bestaat er momenteel geen enkele garantie.
6.2.6

Andere actoren

Er zijn nog een bepaald aantal andere actoren actief in de sector van betaalbare huurwoningen. Meestal gaat het om
overheidsinstanties, zoals OCMW's, gemeentebedrijven die, in de loop der jaren, hun eigen sociaal
vastgoedpatrimonium hebben verworven en uitgebreid en die, voor dat patrimonium, een strategie voeren om aan
mensen met lage of middelmatige inkomsten betaalbare huurwoningen te bieden. Op 31 augustus 2020 had Inclusio
slechts drie gebouwen rechtstreeks in huur gegeven aan een van die actoren (de gebouwen Verboekhoven en Paleis
195 in Schaarbeek, en het Tolhuis in Gent). De huurprijs hiervan ligt 30% tot 40% onder die op de vrije markt. Deze
drie gebouwen vertegenwoordigen op 31 augustus 2020 2,7% van de reële waarde van de portefeuille in exploitatie.
6.3

Portefeuille van de Vennootschap op 31 augustus 2020
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De samenstelling van de vastgoedportefeuille en van de projecten in de pijplijn wordt gegeven als Bijlage 1.
6.3.1
Categorisering van de projecten
De vastgoedportefeuille en de afhandeling van de lopende dossiers in onderhandeling zijn opgedeeld in vier
categorieën:
•

Categorie A - Portefeuille in exploitatie
Deze categorie omvat alle gebouwen in exploitatie, hetzij via Inclusio, hetzij via haar
dochtervennootschappen (Euro-Project NV en Catalco BV).
Deze categorie bestaat uit 54 gebouwen, verdeeld over 42 sites, met een totale oppervlakte van 62.830 m²,
602 betaalbare huurwoningen, 64 woningen voor personen met een beperking, 3 gebouwen met een sociale
infrastructuur, 13 bijkomende handelseenheden (handelspanden op het gelijkvloers), en 2 bijkomende
kantoren.
De gebouwen in deze categorie hebben een reële waarde van 123 MEUR, en genereren bruto
huuropbrengsten van 5,2 MEUR/jaar.
De gebouwen in Categorie A worden opgelijst in Afdeling 6.3.4.

•

Categorie B - Portefeuille in ontwikkeling
Deze categorie omvat alle gebouwen in het bezit van Inclusio of van haar dochtervennootschappen, die nog
in oprichting zijn of wachten op een bouwvergunning. Deze gebouwen zullen opbrengsten genereren na
voorlopige oplevering van de werken, naar verwachting, naargelang het geval, tussen 2020 en 2022.
Deze categorie bestaat uit 8 gebouwen, verdeeld over 7 sites, met een totale oppervlakte van 21.827 m², 212
betaalbare huurwoningen, 19 woningen voor personen met een beperking en 1 eenheid met een sociale
infrastructuur.
Voor deze categorie worden de totale investeringen geraamd op 36,0 MEUR. Op 31 augustus 2020 werd
reeds 17,9 MEUR geïnvesteerd in deze projecten.
Eenmaal in exploitatie zullen de 7 projecten in deze categorie bruto huuropbrengsten genereren geraamd op
1,64 MEUR/jaar.
De projecten in Categorie B worden opgelijst in Afdeling 6.3.5.

•

Categorie C - Aangegane verbintenissen
Deze categorie omvat zowel gebouwen in exploitatie als projecten in ontwikkeling waarvoor Inclusio
aankoopverbintenissen is aangegaan waarvoor nog opschortende voorwaarden moeten worden vervuld (bv.
ontvangst van een bouwvergunning of uitvoering van een due diligence). In dit stadium bestaat er nog
onzekerheid omtrent de uitvoering van die verbintenissen.
Deze categorie bestaat uit 13 gebouwen, verdeeld over 10 sites, met een totale oppervlakte van 26.939 m²,
243 betaalbare huurwoningen, 51 woningen voor personen met een beperking, 1 om te vormen
kantoorgebouw en 2 ruimtes voor vrije beroepen.
Voor deze categorie worden de totale investeringen geraamd op 47,4 MEUR. Op 31 augustus 2020 werd
reeds 1,7 MEUR gedebiteerd op de bankrekening van een notaris voor de aankoop van het gebouw “Paviljoen
1-5” in Schaarbeek.
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Wanneer ze in exploitatie worden gesteld, zullen de 10 projecten van deze categorie bruto huuropbrengsten
genereren geraamd op 2,15 MEUR/jaar.
De dossiers in Categorie C worden opgelijst in Afdeling 6.3.60.
•

Categorie D - Gevorderde niet-bindende onderhandelingen
Deze categorie omvat zowel gebouwen in exploitatie als projecten in ontwikkeling waarvoor de
onderhandelingen reeds ver gevorderd zijn en Inclusio een niet-bindende intentieverklaring tot aankoop heeft
ondertekend die verbonden is met opschortende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ontvangst van een
bouwvergunning of uitvoering van een due diligence. In dit stadium bestaat er nog onzekerheid omtrent de
uitvoering van die verbintenissen.
Deze categorie bestaat uit 12 gebouwen, verdeeld over 5 sites, met een totale oppervlakte van 11.603 m² en
140 betaalbare huurwoningen.
Voor deze categorie worden de totale investeringen geraamd op 24,4 MEUR en worden de bruto
huuropbrengsten na het in exploitatie stellen geraamd op 1,04 MEUR/jaar.
De dossiers in Categorie D worden opgelijst in Afdeling 6.3.7.

De opsplitsing van de dossiers in Categorieën A, B, C en D is de volgende (categorie A: reële waarde; categorieën B,
C en D: geraamde totale aankoopprijs):
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6.3.2

Due diligence-procedure vóór aankoop

In het geval van een aankoop van activa, heeft de due diligence vóór aankoop betrekking op de financiële aspecten
(kadastraal inkomen en onroerende voorheffing, gewestelijke en gemeentelijke taksen, huurgelden,
onderhoudskosten), de wettelijke aspecten (eigendomsrechten van de verkoper, bestaan van dienstbaarheden, medeeigendom), de stedenbouwkundige aspecten (overeenstemming van de bestaande situatie met de stedenbouwkundige
vergunningen), veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten (asbestinventarisatie, bodemverontreiniging,
aanwezigheid van gevaarlijke materialen in, bijvoorbeeld, de koelsystemen, de aanwezigheid van stookolietanks), de
technische aspecten (analyse van de technische installaties, van de energieprestatie) en de contractuele aspecten
(lopende huurovereenkomsten, lopende onderhoudsovereenkomsten, andere lopende overeenkomsten). Deze due
diligences worden intern uitgevoerd door Inclusio, met de hulp van externe specialisten (juridisch adviseur,
asbestspecialist, technisch adviseur, enz.).
Voor zover Inclusio weet, is geen enkele grond van de gebouwen in exploitatie (Categorie A) en de projecten van de
portefeuille in ontwikkeling (Categorie B) verontreinigd en leven de gebouwen van de projecten in exploitatie de
gewestelijke energienormen na. De aspecten inzake bodemverontreiniging en energieprestatie worden ook
systematisch gecontroleerd voor de dossiers in de Categorieën C en D.
In het geval van aankoop van een vastgoedvennootschap heeft de due diligence ook betrekking op alle aspecten in
verband met vastgoedvennootschappen: corporate-aspecten (wettelijke publicaties, notulen van raden van bestuur en
algemene vergaderingen), financiële aspecten (lopende kredieten, jaarrekeningen), sociale aspecten (of de
vastgoedvennootschap personeel tewerkstelt), juridische aspecten (lopende geschillen), fiscale aspecten (naleving van
de wettelijke verplichtingen, vennootschapsbelasting, btw, enz.) en andere aspecten. Deze due diligences worden
steeds uitgevoerd met de hulp van een externe juridisch adviseur en een externe fiscaal adviseur.
6.3.3

Historiek van de investeringen

De aankopen sinds 1 januari 2017 worden opgelijst in chronologische volgorde in de onderstaande tabel. De vermelde
bedragen zijn totale aankoop- of ontwikkelingskosten (som van alle geraamde kosten totdat het project in exploitatie
wordt gesteld), zoals gewaardeerd op het ogenblik van de aankoop. De laatste kolom "F" vermeldt de
financieringswijze (EV voor Eigen Vermogen, KL voor Kredietlijn, G voor Gemengd).
De toestand van het actief bij aankoop wordt als volgt opgesplitst:
•
•
•

EXPL - Gebouw in exploitatie
RECO - Bestaand te reconverteren gebouw (eigen ontwikkeling)
VOP - Gebouw op te richten door een derde - verkoop op plan

•

CONS - Op te richten gebouw (eigen ontwikkeling)

Datum Project

Gemeente

Cat Type

Bedrag Beschrijving

Financiering

actief [kEUR]
2017- Brigade Piron
09-19

Sint-JansMolenbeek

A

EXPL

2.542 Aankoop van een gebouw dat reeds verhuurd
is aan het SVK Le Relais

EV
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2017- Den Indruk
09-29

Brugge

A

EXPL

1.884 Overname van 50% van de aandelen van de
CVBA Re-Vive Land Die Keure (totaal in

EV

handen van Inclusio na die aankoop: 50%)
2017- Sermon
12-21

2018- Middelweg
02-27

Ganshoren

A

EXPL

Haren

C

CONS

1.198 Overname van 10% van de aandelen van de
BV Care & 1000 Homes (totaal in handen
van Inclusio na die aankoop: 100%)
20.500 Ondertekening van
partnerschapovereenkomsten met Futurn

EV

KL

(onder opschortende voorwaarden)
2018- Vijfstraten
03-22
2018- Tolhuis
05-14

Sint-Niklaas

A

EXPL

1.335 Aankoop van een recent gerenoveerd
gebouw voor verhuur aan een SVK

EV

Gent

A

EXPL

1.328 Aankoop van een verhuurd gebouw dat
geleidelijk aan wordt overgedragen aan
Huuringent (verhuurkantoor van de stad

EV

Gent)
2018- Monument
05-18

OttigniesLLN

A

EXPL

1.729 Aankoop van een gebouw dat reeds verhuurd
is aan het SVK van Waals-Brabant

Schaarbeek

B

RECO

7.938 Aankoop van een kantoorgebouw dat zal
worden omgevormd tot een crèche op het
gelijkvloers en 41 wooneenheden op de
verdiepingen (verhuur aan het SVK in
Schaarbeek)

Brugge

A

EXPL

1.884 Overname van 50% van de aandelen van de
CVBA Re-Vive Land Die Keure (totaal in
handen van Inclusio na die aankoop: 100%)

EV

2018- Beughem
07-13

Schaarbeek

A

EXPL

1.912 Aankoop van een verhuurd gebouw dat
geleidelijk aan wordt overgedragen aan het
SVK Studenten

EV

2018- Domaine des
10-02 Etangs

Anderlecht

A

VOP

2018- Paleis 64
12-10

Schaarbeek

A

EXPL

2.168 Aankoop van een leeg gebouw dat
onmiddellijk in huur werd gegeven aan het
SVK Studenten

EV

Herzele

A

VOP

4.285 VOP-aankoop; de werken zijn beëindigd; de
voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden
op 14/11/2019 en de gebouwen worden

KL

2018- Paviljoen 7-9
06-20

2018- Den Indruk
07-12

2018- Linde Herzele
12-19

19.550 Verkoop op plan; de werken werden
opgeleverd in juni 2020

EV

G

G

sindsdien verhuurd aan het SVK Zuid-Oost
Vlaanderen
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2019- Antares
04-03

SintLambrechts-

B

RECO

Woluwe

2019- Roosevelt
06-14

Fraipont

15.180 Aankoop van een kantoorgebouw dat zal
worden omgevormd tot 79 wooneenheden

G

(verhuur aan het SVK in Sint-LambrechtsWoluwe)
C

EXPL

(Trooz)

4.950 Ondertekening van de overeenkomst tot
aandelenoverdracht (onder opschortende

KL

voorwaarden).
2019- Euro-Project
07-05

2019- Villa Vip
07-10 Herzele

Mechelen

A

EXPL

Herzele

A

EXPL

29.204 Ondertekening van de overeenkomst tot
aandelenoverdracht (onder opschortende
voorwaarden).
1.750 Aankoop van een gebouw dat reeds verhuurd
wordt aan OKE Zorg voor de huisvesting en

G

EV

opvang van personen met een beperking
2019- Auflette
07-25

Cuesmes

7.784 Aankoop van twee schoolgebouwen die
zullen worden omgevormd tot 68
wooneenheden (verhuur aan het SVK in
Bergen)

B

RECO

2019- Dendermondse- Sint-Niklaas
10-24 steenweg

B

VOP

1.748 VOP-aankoop; de werken zijn momenteel
bezig; de voorlopige oplevering staat
gepland in juni 2020

KL

2019- Volral
10-24

Jette

A

EXPL

2.976 Overname van 100% van de aandelen van de
BV D.V. City, eigenaar van een
opvangcentrum voor asielzoekers dat
verhuurd wordt aan het Rode Kruis;

EV

2019- Euro-Project
11-29

Mechelen

A

EXPL

29.204 Overname van 100% van de aandelen van de
NV Euro-Project

G

2019- Thomashuis
12-12 Keerbergen

Keerbergen

B

RECO

2019- Middelweg
12-20

Haren

C

CONS

(Bergen)

1.393 Aankoop van een gebouw dat zal worden
omgevormd tot een opvangcentrum
"Thomashuis" voor personen met een
beperking. De bouwvergunning werd
afgeleverd en de werken zullen starten in
2021
20.500 Overname van 26% van de aandelen van NV
Middelweg Albert, die een woonproject met

G

KL

KL

123 wooneenheden in Haren ontwikkelt
2019- Corstienslei
12-27

Boechout

A

VOP

3.702 VOP-aankoop; de werken werden
opgeleverd in juni 2020

KL
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2020- Ecole Active
01-17

Ukkel

A

EXPL

7.733 Overname van 100% van de aandelen van de
BV Dupimmo, eigenaar van een bouwgrond

KL

waarop Ecole Active in Ukkel wordt
opgericht
2020- Ekla
02-14

Sint-JansMolenbeek

A

EXPL

15.728 Overname van 74% van de aandelen van de
NV Inclusio Vandenheuvel (totaal in handen

KL

van Inclusio na die aankoop: 100%)
2020- Broedershof
03-03

Eeklo

B

CONS

2.392 Aankoop van een bouwgrond, na ontvangst
van de bouwvergunning. De werken zullen
starten in de loop van het derde kwartaal

KL

2020
2020- Dieleghem
03-18

Jette

A

EXPL

1.338 Aankoop van een gebouw dat deels verhuurd
wordt en zal worden overgedragen aan een
SVK of aan het Rode Kruis van België (nog
te bepalen)

KL

2020- Thomashuis
07-30 Westmalle

Westmalle

B

RECO

1.442 Aankoop van een gebouw dat zal worden
omgevormd tot een opvangcentrum
"Thomashuis" voor personen met een
beperking. De aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning zal worden
ingediend begin 2021

KL

2020- Anderlecht

Brussel

A

EXPL

2.512 Overname van 100% van de aandelen van de
BV Catalco, eigenaar van een gebouw met
36 wooneenheden dat verhuurd wordt aan
het SVK Studenten

KL

Bredene

A

EXPL

1.750 Aankoop van een gebouw dat reeds verhuurd
wordt aan OKE Zorg voor de huisvesting en

KL

08-24 168-174

2020- Villa Vip
08-31 Bredene

opvang van personen met een beperking
2020- Villa Vip
08-31 Wondelgem

6.3.4

Wondelgem

A

EXPL

1.681 Aankoop van een gebouw dat reeds verhuurd
wordt aan OKE Zorg voor de huisvesting en
opvang van personen met een beperking

KL

Categorie A - Portefeuille in exploitatie

Op 31 augustus 2020 bezitten Inclusio en haar twee dochtervennootschappen (Euro-Project NV en Catalco BV) 42
projecten in exploitatie voor een totaal van 54 gebouwen, met een bruto huuroppervlakte van 62.830 m². De reële
waarde van de gebouwen in exploitatie bedraagt 123 MEUR. Deze reële waarde is bepaald op basis van de waardering
van de vergunde vastgoedexpert van de Vennootschap op basis van de methode die wordt uiteengezet in Afdeling 6.5.

84

Elk project in exploitatie kan bestaan uit verschillende gebouwen, verschillende bestemmingen (bijvoorbeeld een
handelsgelijkvloers en wooneenheden op de verdiepingen) en verschillende huurders (bijvoorbeeld een handelaar en
een SVK).
Het totaal aantal huureenheden bedraagt 684 (daarbij komen nog 431 parkeerplaatsen en garages), die als volgt zijn
opgesplitst:
-

617 eenheden in gebouwen met betaalbare woningen;
-

4 eengezinswoningen;
18 studentenkamers;
173 studio's;
143 eenkamerappartementen;
194 tweekamerappartementen;
49 driekamerappartementen;
14 vierkamerappartementen;
7 vijfkamerappartementen;
hetzij een totaal van 602 wooneenheden, en
15 bijkomende eenheden (13 handelspanden en 2 kantoren).

-

64 eenheden voor de huisvesting en opvang van personen met een beperking (bestaande uit 31 studio's, 30
kamers en 3 huizen voor de uitbaterskoppels);

-

3 eenheden met een sociale infrastructuur: 1 opvangcentrum voor asielzoeksters, 1 school en 1
kantoorgebouw (verhuurd aan een SVK).

Hieronder worden de projecten in exploitatie opgelijst. De projecten zijn opgelijst per gewest en binnen elk gewest
worden de projecten gerangschikt in chronologische volgorde van aankoop.
De gebruikte codes zijn:
• Gewest: B = Brussel; V = Vlaanderen, W = Wallonië
•
•
•
#

Naam van het

Markt: BH = Betaalbare huurwoningen; H : infrastructuur en huisvesting voor personen met een beperking;
SI = Sociale Infrastructuur
Jaar: het bouwjaar of het jaar van grondige renovatie
Aantal eenheden: aantal huureenheden, zonder parking
Gewest

Gemeente

Markt

Jaar

project

Eenhe
den

Belangrijkst
e huurder

[#]

Resteren
de
huurterm
ijn

26

[jaar]
1

Goede Herder

B

Evere

BH

2013

38

SVK Hector

Bruto

Reële

jaarlijks

waarde op

e

31/08/2020

huur

[kEUR]

[kEUR]

8,0

266

6.646

3,2

55

1.157

Denis
2

Sermon

B

26

Ganshoren

BH

2015

11

SVK Baita

De resterende huurtermijn is berekend op 31 augustus 2020.
85

3

Paleis 195

B

Schaarbeek

BH

2002

7

Gemeente

9,6

46

1.070

9,4

59

1.166

23,3

10

229

Schaarbeek
4

Verboekhoven

B

Schaarbeek

BH

2002

6

Gemeente
Schaarbeek

5

Harmonie

B

Brussel

BH

2000

1

SVK van
Jette

6

Niveau 24

B

Molenbeek

BH

2002

1

SVK M.A.I.S

23,3

10

228

7

Niveau 26

B

Molenbeek

BH

2002

1

SVK M.A.I.S

23,3

10

228

8

Parel

B

Molenbeek

BH

2002

1

SVK Ieder

5,0

11

304

zijn Woning
9

Gent 4

B

Molenbeek

BH

2000

4

SVK M.A.I.S

18,4

29

572

10

Kolom

B

Molenbeek

BH

2000

5

SVK M.A.I.S

23,3

33

475

11

Gabrielle Petit

B

Molenbeek

BH

1995

4

SVK M.A.I.S

23,3

34

801

B

Molenbeek

BH

2004

4

SVK M.A.I.S

23,3

22

492

B

Jette

BH

1996

15

SVK van

23,3

101

2.447

6,3

104

1.869

7,1

118

2.550

14,4

104

1.989

26,8

775

19.760

13,3

101

2.085

26-28
12

Gabrielle Petit
30

13

Carton de
Wiart

14

Vekemans

Jette
B

Neder-over-

BH

1989

15

Heembeek

SVK Ieder
zijn Woning

15

Brigade Piron

B

Molenbeek

BH

2009

20

16

Beughem

B

Schaarbeek

BH

2002

21

SVK Le
Relais
SVK
Studenten

17

Domaine des

B

Anderlecht

BH

2020

113

Etangs

SVK Baita
SVK IZW
SVK MAIS

18

Paleis 64

B

Schaarbeek

BH

2011

20

SVK
Studenten

19

Ekla

B

Molenbeek

BH

2019

92

SVK M.A.I.S

25,5

744

15.924

20

Volral

B

Jette

SI

2012

1

Rode Kruis

1,0

191

2.934

van België
21

Ecole Active

B

Ukkel

SI

2017

1

Ecole Active

43,8

284

7.677

22

Dieleghem

B

Jette

BH

1995

12

Natuurlijke

0,3

11

1.196

8,0

125

1.888

personen
23

Anderlecht 168

B

Brussel

BH

2000

36

SVK
Studenten

24

Den Indruk

V

Brugge

25

Vijfstraten

V

Sint-Niklaas

H

2017

13

Zorghuizen

24,2

75

1.877

BH

2017

8

SVK

12,7

47

1.422

Waasland
26

Tolhuis

V

Gent

27

Linde Herzele

V

Herzele

BH

1975

8

Huuringent

6,9

45

1.121

BH + SI

2019

19

SVK Zuid-

17,2

162

4.613

Oost
Vlaanderen
86

28

Corstienslei

V

Boechout

H

2020

18

SVK

14,8

136

3.701

Woonweg
VZW Pegode
29

Villa Vip

V

Bredene

H

2018

11

OKE Zorg

15,0

70

1.618

V

Herzele

H

2017

11

OKE Zorg

13,9

71

1.643

V

Wondelgem

H

2018

11

OKE Zorg

15,0

70

1.545

V

Mechelen

BH

2002

14

SVK

18,0

120

3.044

18,0

44

802

18,0

92

2.454

18,0

92

2.498

18,0

124

2.924

18,0

33

905

18,0

183

4.260

18,0

218

5.828

Bredene
30

Villa Vip
Herzele

31

Villa Vip
Wondelgem

32

Delling

Mechelen +
natuurlijke
personen
33

Augustijnen

V

Mechelen

BH

1996

7

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

34

Oude

V

Mechelen

BH

1999

9

Brusselsestraat

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

35

Mechelsveld

V

Mechelen

BH

1996

12

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

36

Europalaan

V

Mechelen

BH

1997

16

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

37

Geerdegem

V

Mechelen

BH

2003

5

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

38

Brusselsesteen

V

Mechelen

BH

2002

17

weg 546-550

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

39

Zwartklooster

V

Mechelen

BH

2004

25

SVK
Mechelen +
natuurlijke
personen

87

40

Brusselsesteen

V

Mechelen

BH

1994

11

SVK

weg 428-430

18,0

80

1.274

18,0

184

5.520

10,2

84

1.793

19,2

5.176

122.528

Mechelen +
natuurlijke
personen

41

Linde

V

Mechelen

BH

2005

23

SVK

Mechelen

Mechelen +
natuurlijke
personen

42

Monument

W

Ottignies

BH

2017

17

SVK van
WaalsBrabant

Totaal

684

Nota: in het project "Antares", dat momenteel in ontwikkeling is (Categorie B) worden parkeerplaatsen verhuurd, voor
een huurprijs van 52.643 EUR/jaar, wat het totaal van de huidige huurgelden op 5.228.674 EUR/jaar brengt.
Op 31 augustus 2020 bedraagt de huurleegstand op de vastgoedportefeuille in exploitatie (Categorie A) 241.340 EUR
op jaarbasis (4,4%). Zie Afdeling 2.1.3. Berekend over de eerste acht maanden van boekjaar 2020, bedraagt de
gecumuleerde huurleegstand 3,1%.
Op 31 augustus 2020 bedraagt het bruto huurrendement (huur van de maand augustus maal 12 en gedeeld door de
reële waarde) op de portefeuille in exploitatie:
• 4,22% gemiddeld op de hele portefeuille;
• 4,41% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 3,92% in het Vlaams Gewest en 4,71% in het Waals Gewest;
• 4,16% voor betaalbare woningen, 4,06% voor handicapinfrastructuur en 4,97% voor sociale infrastructuur.
a.

Geografische spreiding

Alle gebouwen in exploitatie (Categorie A) zijn gelegen in België. Het grootste deel daarvan ligt momenteel in
Brussel. De portefeuille is als volgt opgesplitst in de drie gewesten:
Gewest

Op basis van de reële

Op basis van de huurgelden

waarde
op 31 augustus 2020
op 31 augustus 2020
[MEUR]

[%]

[kEUR/jaar]

[%]

Brussel

73,7

60,1

3.299

63,1

Vlaanderen

47,0

38,4

1.845

35,3

Wallonië
Totaal
b.

1,8

1,5

84

1,6

122,5

100,0

5.229

100,0

Spreiding per markt

De portefeuille in exploitatie bestaat hoofdzakelijk uit betaalbare huurwoningen en is volgens markt opgesplitst als
volgt:
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Markt

Op basis van de reële

Op basis van de huurgelden

waarde
op 31 augustus 2020
op 31 augustus 2020
Betaalbare huurwoningen
Infrastructuur handicap
Sociale infrastructuur
Totaal
c.

[MEUR]

[%]

[kEUR/jaar]

[%]

100,0

81,6

4.280

81,9

10,4

8,5

422

8,1

12,1

9,9

527

10,1

122,5

100,0

5.229

100,0

Top 5 van de gebouwen

De vijf belangrijkste gebouwen in exploitatie zijn de volgende (de "Top 5 van gebouwen"):
Project

Op basis van de reële
waarde

Op basis van de
huurgelden

op 31 augustus 2020

op 31 augustus 2020

[MEUR]

[%]

[kEUR/jaar]

[%]

Domaine des Etangs

19,8

16,1

775

15,0

Ekla

15,9

13,0

744

14,4

Ecole Active

7,7

6,3

284

5,5

Goede Herder

6,6

5,4

266

5,1

Zwartklooster

5,8

4,8

218

4,2

55,8

45,6

2.287

44,2

Totaal 5 belangrijkste projecten
« Domaine des Etangs »

Het grootste actief in exploitatie is het gebouw "Domaine des Etangs" aan de Lenniksebaan (Anderlecht). Inclusio is
eigenaar van dit geheel van:
106 wooneenheden verdeeld over 10 gebouwen
6 handelspanden en 1 kantoor op het gelijkvloers
84 ondergrondse parkeerplaatsen
De wooneenheden zijn allemaal in beheer gegeven aan 3 SVK's (SVK Baita, SVK Ieder zijn Woning, SVK
M.A.I.S) voor een termijn van 27 jaar.
« Ekla »
Het tweede grootste actief in exploitatie is het project "Ekla" aan het Weststation (Sint-Jans-Molenbeek). Dit complex
bestaat uit:
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-

91 wooneenheden verdeeld over 3 gebouwen (alle wooneenheden zijn verhuurd aan het SVK M.A.I.S voor
een termijn van 27 jaar):
o
o
o

-

Ninoofsesteenweg: 50 wooneenheden voor studenten die aangewezen zijn op het OCMW
Edmond Bonehillstraat: 21 wooneenheden voor gezinnen in een gebouw met 3 verdiepingen
Alphonse Vandenpeereboomstraat: 20 wooneenheden voor gezinnen op de 3de, 4de en 5de
verdieping van een toren van 18 verdiepingen (de andere verdiepingen werden afzonderlijk verkocht
door de promotor);
1 handelsgelijkvloers (612 m², dat verhuurd is aan een grote supermarkt voor 27 jaar); en

-

30 ondergrondse parkeerplaatsen

De concentratie per actief van de portefeuille in exploitatie zal steeds kleiner worden naargelang de projecten in
categorieën B en C in exploitatie zullen komen. Het grootste project in categorieën B en C is Middelweg (20,5 MEUR).
Dit project zal in exploitatie komen in april 2023. Uitgaande van de veronderstelling dat de portefeuille in exploitatie
in april 2023 een reële waarde van 200 MEUR zal hebben, zal het project Middelweg ongeveer 10% van de portefeuille
in exploitatie uitmaken.
d.

Top 5 van de huurders

De belangrijkste huurders van Inclusio zijn de SVK's. De vijf belangrijkste huurders van de gebouwen in exploitatie
zijn de volgende (de "Top 5 van huurders"):
Huurders

Op basis van de reële waarde
op 31 augustus 2020
[MEUR]

[%]

20,6

16,8

SVK Baita

8,0

6,5

Ecole Active VZW

7.7

6,3

SVK Ieder zijn Woning

7,1

5,8

SVK M.A.I.S

SVK Hector Denis
Totaal 5 belangrijkste huurders

Huurders

6,1

5,0

49,6

40,5

Op basis van de huurgelden
op 31 augustus 2020
[kEUR/jaar]

[%]

SVK M.A.I.S

954

18,2

SVK Baita

359

6,9

SVK Ieder zijn Woning

325

6,2

SVK Studenten

300

5,7

Ecole Active VZW

284

5,4

2.223

42,5

Totaal 5 belangrijkste huurders
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Wat de toekomstige spreiding betreft, namelijk na 31 augustus 2020:
- Zal het percentage van het SVK M.A.I.S dalen met de groei van de portefeuille in exploitatie,
-

want er is op dit moment geen enkel ander project in ontwikkeling gepland met dit SVK.
Zal het percentage van het SVK Mechelen stijgen naargelang de overdracht van de appartementen
van dochtervennootschap Euro-Project (na het vrijwillige vertrek van de bestaande huurders ten
tijde van de overname in november 2019). Deze overdracht zal zich over enkele jaren spreiden,
zodat wanneer de overdracht rond is, het SVK Mechelen minder dan 20% van reële waarde van
de portefeuille in exploitatie zal bedragen (de reële waarde op 31 augustus 2020 van de
wooneenheden in de gebouwen van Euro-Project vertegenwoordigt 17,2% van de categorieën
A+B, en 13,2% van de categorieën A+B+C).

6.3.5

Categorie B - Portefeuille in ontwikkeling

Deze categorie omvat alle gebouwen in het bezit van Inclusio of van haar dochtervennootschappen, die nog in
oprichting zijn of wachten op een bouwvergunning. Deze gebouwen zullen opbrengsten genereren na voorlopige
oplevering van de werken, verwacht wordt, naargelang het geval, tussen 2020 en 2022.
Deze categorie bestaat uit 8 gebouwen, verdeeld over 7 sites, met een totale oppervlakte van 21.827 m², 212 betaalbare
huurwoningen, 19 woningen voor personen met een beperking en 1 eenheid met een sociale infrastructuur (B016
Paviljoen 7: crèche op het gelijkvloers).
Voor deze categorie worden de totale investeringen geraamd op 36,0 MEUR. Op 31 augustus 2020 werd reeds 17,9
MEUR geïnvesteerd in deze projecten.
Eenmaal in exploitatie zullen de 7 projecten in deze categorie bruto huuropbrengsten genereren geraamd op 1,6
MEUR/jaar.
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De projecten in ontwikkeling (Categorie B hierna beschreven) worden opgelijst in onderstaande tabel.
#

Naam van het

Gewest

Gemeente

Markt

project

Aantal
eenhede

Belangrijkste
huurder

n

Geraam

Bruto

de
huurter
mijn

jaarlij

[jaar]

Reeds

totale

uitgegeven op

overnamekos

31/08/2020

ten

[kEUR]

kse

27

[#]

Geraamde

huur

[kEUR]

geraa
md
[kEUR
]
1

Paviljoen 7-9

Brussel

Schaarbeek

Huisvesting

42

SVK ASIS

27

407

9.276

5.509

2

Antares

Brussel

Sint-

Huisvesting

79

SVK van Sint-

27

577

11.967

4.748

3

Broedershof

Vlaandere

Lambrechts-

Lambrechts-

Woluwe

Woluwe
Huisvesting

15

SVK Meetjesland

18

89

2.392

589

Keerbergen

Handicap

9

Thomashuizen

30

72

1.393

616

Sint-Niklaas

Huisvesting

9

SVK Waasland

18

63

1.753

1.415

Handicap

10

Thomashuizen

30

76

1.442

574

9

359

7.784

4.416

1.643

36.006

17.867

Eeklo

n
4

Thomashuis

Vlaandere

5

Dendermondsest

Vlaandere

eenweg

n

Thomashuis

Vlaandere

België

n

6

Westmalle

België

n
7

Auflette

Wallonië

Cuesmes

Huisvesting

68

Totaal

#

Naam van het project

SVK Mons
Logement

(Bergen)
232

Totaal

Bouwjaar of

Stedenbouwkundige

Aanvang exploitatie (geraamde

renovatiejaar

vergunning

datum)

1

Paviljoen 7-9

2020-2021

Afgeleverd

01/07/2021

2

Antares

2020-2021

Afgeleverd

01/10/2021

3

Broedershof

2020-2021

Afgeleverd

01/10/2021

4

Thomashuis Keerbergen

2021

Afgeleverd

01/01/2022

5

Dendermondsesteenweg

2019-2020

Afgeleverd

01/01/2021

6

Thomashuis Westmalle

2021-2022

Aanvraag in te dienen

01/12/2022

7

Auflette

2020-2021

Afgeleverd

Fase 1: 15/10/2020
Fase 2: 01/02/2021
Fase 3: 01/05/2021
Fase 4: 01/10/2021

Het gemiddelde bruto aanvangrendement voor Categorie B is 4,56%.
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De huurgelden werden vastgesteld op basis van de SVK-wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(gelimiteerde huurgelden), het raamakkoord met Thomashuizen België, de aangegane overeenkomsten of de van
kracht zijnde huurgelden voor de projecten in exploitatie.
De aanvangsdatum van de exploitatie komt overeen met
• de aankoopdatum wanneer een gebouw in exploitatie is op het ogenblik van de aankoop;
• de datum van de voorlopige oplevering wanneer een gebouw in ontwikkeling is op het ogenblik van de
aankoop.
Het totale bedrag dat nog moet worden uitgegeven op 31 augustus 2020 om alle projecten in categorie B af te werken,
wordt geraamd op 17,9 MEUR.
Van de projecten in Categorie B zijn de twee belangrijkste projecten de volgende (in afnemende volgorde):
•

« B021 Antares » in Sint-Lambrechts-Woluwe: het gaat om de omvorming voor eigen rekening van een oud
kantoorgebouw tot 79 wooneenheden en een gemeenschappelijke wasserij. Het project heeft tevens twee
ondergrondse parkeerniveaus met veel fietsrekken en 131 parkeerplaatsen. De bouwvergunning werd
afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in april 2020. De algemene aannemersovereenkomst
werd ondertekend in juni 2020 en de werken zijn aan de gang. De voorlopige oplevering is gepland eind
2021. Het gebouw zal volledig in beheer worden gegeven aan het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe voor
een termijn van 27 jaar.

•

« B016 Paviljoen 7-9 » in Schaarbeek: het gaat om de omvorming voor eigen rekening van een oud
kantoorgebouw in 41 wooneenheden en een crèche op het gelijkvloers. Het project heeft tevens een
ondergronds parkeerniveau met veel fietsrekken en 22 parkeerplaatsen. De bouwvergunning werd afgeleverd
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in oktober 2019. De werken zijn aan de gang. De voorlopige
oplevering is gepland midden 2021. De wooneenheden zullen worden verhuurd aan het SVK van Schaarbeek
voor een termijn van 27 jaar. Er wordt een huurder gezocht voor de crèche op het gelijkvloers.

Geen enkel actief in ontwikkeling bedraagt meer dan 8% van de som van Categorieën A en B.
Nadat alle projecten in categorie B in exploitatie zijn gekomen, zal de Top 5 van gebouwen (op basis van de reële
waarde) als volgt worden gewijzigd (uitgaande van de volgende veronderstellingen: tot dan vinden er geen
belangrijkere aankopen meer plaats, tot dan is er geen enkele belangrijke schommeling in de reële waarde van de
gebouwen in exploitatie op 31 augustus 2020, de reële waarde zal aanleunen bij de totale aankoopkosten; de dossiers
in categorieën C en D komen niet in de exploitatiefase vóór de projecten in categorie B):
#
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Project

Op basis van de waarde op 31 augustus
2020

Op basis van de huurgelden op
31 augustus 2020

[MEUR]

[%] op cat A + B

[kEUR/jaar]

[%] op cat A + B

1

Domaine des Etangs

19,8

12,5

775

11,4

2

Ekla

15,9

10,0

744

10,9

Geraamde huurlooptijd op 31 augustus 2020, op basis van de huurovereenkomsten die zijn ondertekend of in onderhandeling zijn
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3

Antares

12,0

7,5

577

8,5

4

Paviljoen 7-9

9,3

5,9

407

6,0

5

Auflette

7,8

4,9

359

5,3

Totaal Top 5

64,7

40,8

2.862

42,0

Uitgaande van dezelfde veronderstellingen zal de Top 5 van huurders als volgt worden gewijzigd:
#

Huurder

Op basis van de reële waarde
(*)
[MEUR]

[%] op cat A + B

1

SVK M.A.I.S

20,6

13,0

2

SVK van Sint-LambrechtsWoluwe

12,0

7,5

3

SVK Baita

8,0

5,1

4

SVK van Bergen

7,8

4,9

5

Ecole Active

7,7

4,8

Totaal Top 5

56,1

35,4

(*) Reële waarde voor de projecten in Categorie A en totale aankoopkosten voor de projecten in Categorie
B
#

Huurder

[kEUR/jaar]

[%] op cat A + B

1

SVK M.A.I.S

954

14,0

2

SVK van Sint-LambrechtsWoluwe

577

8,5

3

SVK Baita

359

5,3

4

SVK van Bergen

359

5,3

5

SVK Ieder zijn Woning

325

4,8

2.574

37,8

Totaal Top 5

6.3.6

Op basis van de huurgelden

Categorie C - Aangegane verbintenissen

Inclusio onderzoekt voortdurend de aankoop van projecten in exploitatie of te ontwikkelen projecten. Op 31 augustus
2020 is Inclusio vaste aankoopverbintenissen aangegaan met voorwaarden, zoals de ontvangst van een
bouwvergunning of de uitvoering van een due diligence), voor de 10 volgende projecten (bestaande uit in het totaal
13 gebouwen):
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-

2 projecten (bestaande uit 4 gebouwen) in Brussel:
o Project in Haren (noorden van Brussel) bestaande uit 3 gebouwen voor in het totaal 123

o
-

wooneenheden. De bouwvergunning werd afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de werken zijn gestart in augustus 2020. Het project zal naar verwachting begin 2023 in exploitatie
worden gesteld. Dit project is niet opgenomen in categorie B want de aankoop is onderworpen aan
opschortende voorwaarden;
Project in Schaarbeek (Paviljoen 1-5) in aankoopfase: kantoorgebouw om te vormen tot
wooneenheden (aantal wooneenheden zal worden bepaald na ontvangst van de bouwvergunning);

4 kleinere projecten (bestaande uit 5 gebouwen) in Vlaanderen (Meldert, Sint-Katelijne-Waver, Stekene en
Wachtebeke);
4 kleinere projecten (bestaande uit 4 gebouwen) in Wallonië (Verviers, Trooz, Modave en Quaregnon).

Samen vertegenwoordigen deze 10 gebouwen 26.939 m² bruto voor 297 huureenheden (zonder parkings). De bruto
jaarlijkse huurgelden worden geraamd op 2,15 MEUR voor totale investeringen die worden geraamd op 47,4 MEUR.
Op 31 augustus 2020 werd reeds 1,7 MEUR gedebiteerd op de rekening van de notaris voor de aankoop van het
gebouw Paviljoen 1-5.
#

Naam van het

Gewest

Gemeente

Markt

project

Aantal
eenhede

Belangrijkste
huurder

n

Geraam

Bruto

de

totale

huurter
mijn

jaarlij

[jaar]

overnamekos

kse

28

[#]

Geraamde

huur

ten
[kEUR]

geraa
md
[kEUR
]
1

Middelweg

Brussel

Haren

Huisvesting

125

SVK Hector Denis

16

947

20.517

2

100

1.698

en SVK Baita
Huisvesting

1

Handicap

11

Thomashuis

30

70

1.390

Huisvesting

23

SVK Den Optrek

15

137

3.690

Stekene

Huisvesting

18

SVK Waasland

15

118

3.204

Wachtebeke

Huisvesting

28

SVK Meetjesland

15

161

4.685

2

Paviljoen 1-5

Brussel

Schaarbeek

3

Thomashuis

Vlaandere

Meldert

SVK van
Schaarbeek

n
4

Borgerstein

Vlaandere

Sint-

n

KatelijneWaver

5

Nationale

Vlaandere
n

6

Melkerij

Vlaandere
n
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Geraamde huurlooptijd op 31 augustus 2020, op basis van de huurovereenkomsten die zijn ondertekend of in onderhandeling zijn
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7

Stembert

Wallonië

Verviers

Huisvesting

20

SVK Logeo

15

108

2.524

8

Roosevelt

Wallonië

Fraipont

Handicap

40

Le Jardin de

30

300

4.951

Fraipont VZW

(Trooz)
9

Elmer

Wallonië

10

Coron

Wallonië

Strée

Huisvesting

20

Te bepalen

30

144

3.110

Huisvesting

11

SVK Des Rivières

5

66

1.582

2.152

47.352

(Modave)
Quaregnon

297

#

1

Naam van het project

Middelweg

Bouwjaar of

Stedenbouwkundige

Aanvang

renovatiejaar

vergunning

exploitatie

Opschortende voorwaarden

2020-2022

Afgeleverd

01/04/2023

Uitoefening van een verkoop- of
aankoopoptie

2

Paviljoen 1-5

2023-2024

Aanvraag in te

01/06/2024

Recht van voorkoop

dienen
3

Thomashuis Meldert

2020-2021

Afgeleverd

01/07/2021

In verhuur plaatsen

4

Borgerstein

2021-2023

Aangevraagd

01/04/2023

Vergunning

5

Nationale

2021-2022

In beroep

01/06/2022

Vergunning

6

Melkerij

2021-2023

Aanvraag in te

01/01/2024

Vergunning

dienen
7

Stembert

2017-2020

Afgeleverd

01/01/2021

Verhuur van alle wooneenheden

8

Roosevelt

2019-2020

Afgeleverd

01/05/2021

In exploitatie stellen en in verhuur
plaatsen

9

Elmer

2021-2022

Lopende aanvraag

01/09/2022

Vergunning

10

Coron

2014

Afgeleverd

01/01/2021

Due diligence

Al de projecten zijn in ontwikkeling of moeten nog worden ontwikkeld, met uitzondering van de projecten Stembert
en Coron die in exploitatie zijn.
Voor de dossiers in Categorie C heeft Inclusio niets betaald, behalve voor de aankoop van het gebouw in de
Paviljoenstraat 1-5 dat zal worden omgevormd, en een participatie in de projectvennootschap van het project
Middelweg en enkele kleinere kosten voor een due diligence. Deze projecten zullen worden gefinancierd met de
kredietlijnen van de banken en de kapitaalverhoging bij de Aanbieding.
Nadat alle projecten in Categorie B en C in exploitatie zijn gekomen, zal de Top 5 van gebouwen (op basis van de
reële waarde) als volgt worden gewijzigd (uitgaande van de volgende veronderstellingen: tot dan vinden er geen
belangrijkere aankopen meer plaats, tot dan is er geen enkele belangrijke schommeling in de reële waarde voor de
gebouwen in exploitatie op 31 augustus 2020, de reële waarde zal aanleunen bij de totale aankoopkosten; de dossiers
in Categorie D komen niet in de exploitatiefase vóór de projecten in Categorie B en C):
#

Project

Op basis van de waarde (*)
op 31 augustus 2020

Op basis van de huurgelden op 31
augustus 2020
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[MEUR]

[%] op cat A + B + C

[kEUR/jaar]

[%] op cat A + B +
C

1

Middelweg

20,5

10,0

947

10,6

2

Domaine des Etangs

19,8

9,6

775

8,6

3

Ekla

15,9

7,7

744

8,3

4

Antares

12,0

5,8

577

6,4

5

Paviljoen 7-9

9,3

4,5

407

4,5

Totaal Top 5

77,4

37,6

3.450

38,5

(*) Reële waarde voor de projecten in Categorie A en totale geraamde aankoopkosten voor de projecten in Categorieën
B en C
Uitgaande van dezelfde veronderstellingen zal de verdeling van de Top 5 van huurders als volgt worden gewijzigd:
#

Huurder

Op basis van de waarde (*) op 31
augustus 2020

Op basis van de huurgelden op 31
augustus 2020

[MEUR]

[%] op cat A + B + C

[kEUR/jaar]

[%] op cat A + B +
C

1

SVK M.A.I.S.

20,6

10,0

954

10,6

2

SVK Hector Denis

16,8

8,2

750

8,4

3

SVK Baita

16,3

7,9

742

8,3

4

SVK van Sint-LambrechtsWoluwe

12,0

5,8

577

6,4

5

SVK van Bergen

7,8

3,8

359

4,0

Totaal Top 5

73,5

35,7

3.382

37,7

(*) Reële waarde voor de projecten in Categorie A en totale aankoopkosten voor de projecten in
Categorieën B en C
6.3.7

Categorie D - Gevorderde niet-bindende onderhandelingen

Inclusio onderzoekt bovendien de haalbaarheid van verschillende andere overnameprojecten waarvoor zij een
intentieverklaring heeft ondertekend. Het gaat om 5 projecten (2 in Brussel en 3 in Wallonië). De bruto jaarlijkse
huurgelden worden geraamd op 1,04 MEUR voor totale investeringen die worden geraamd op 24,4 MEUR. De
ondertekende intentieverklaringen zijn niet bindend voor Inclusio (soorten opschortende voorwaarden: positief
resultaat van de due diligence met betrekking tot de juridische, stedenbouwkundige, technische en milieu-aspecten;
ondertekening van een huurovereenkomst op lange termijn; eventueel, de aflevering van vergunningen vrij van
beroep).
Voor de dossiers in Categorie C heeft Inclusio niets betaald, behalve enkele kleinere kosten voor een due diligence.
Deze projecten zullen worden gefinancierd met de kredietlijnen van de banken en de kapitaalverhoging bij de
Aanbieding.
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6.3.8

Totaal van de Categorieën A, B, C en D

De evolutie van de portefeuille in exploitatie zal afhangen, enerzijds, van de start van de exploitatie van de gebouwen
in Categorieën B, C en D, die in exploitatie zullen komen tussen eind 2020 en 2023, en, anderzijds, van de andere
gebouwen die zullen worden aangekocht, maar die op 31 augustus 2020 nog niet zijn opgenomen in Categorieën B,
C en D. De realisatie van de dossiers in Categorieën C en D is nog onzeker.
Hierna volgen de geografische spreiding en de spreiding per hoofdbestemming van de som van de projecten in
Categorieën A, B, C en D (de vermelde bedragen voor Categorie A zijn reële waarden op 31 augustus 2020 en
bedragen in Categorieën B, C en D zijn de totale geraamde kosten op het ogenblik dat de exploitatie in werking treedt).
Het totaal van Categorieën A, B, C en D geeft een voorlopige portefeuille van 230 MEUR eind 2023.
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a.

Geografische spreiding

Reële waarde voor Categorie A, totale geraamde investeringen voor Categorieën B, C en D

B

A

Brussels

Vlaanderen

Brussels

Wallonie

Vlaanderen

Wallonie

Vlaanderen

Brussels

Vlaanderen

Wallonie

Brussels

Vlaanderen

Brussels

Wallonie

Vlaanderen

Wallonie

A+B+C+D

A+B+C

A+B

Brussels

D

C

Wallonie

Brussels

Vlaanderen

Wallonie
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b.

Spreiding per markt

Reële waarde voor Categorie A, totale geraamde investeringen voor Categorieën B, C en D

A

Residential

Handicap

C

B

Social infra

Residential

Handicap

A+B

Residential

Handicap

Residential

Social infra

Residential

Handicap

Residential

Social infra

Handicap

Social infra

A+B+C+D

A+B+C

Social infra

Handicap

D

Social infra

Residential

Handicap

Social infra
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c.

Spreiding per type huurder

Reële waarde voor Categorie A, totale geraamde investeringen voor Categorieën B, C en D

A

AIS / SVK

C

B

Others

AIS / SVK

A+B

AIS / SVK

AIS / SVK

Others

A+B+C

Others

AIS / SVK

Others

D

AIS / SVK

Others

Others

A+B+C+D

AIS / SVK

Others
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d.

Top 5 van de gebouwen

Nadat alle projecten in Categorie B, C en D in exploitatie zijn gekomen, zal de Top 5 van gebouwen (op basis van de
reële waarde) als volgt worden gewijzigd (uitgaande van de volgende veronderstellingen: tot dan vinden er geen
belangrijkere aankopen meer plaats, tot dan is er geen enkele belangrijke schommeling in de reële waarde voor de
gebouwen in exploitatie op 31 augustus 2020, de reële waarde zal aanleunen bij de totale aankoopkosten):
#

Project

Op basis van de waarde (*)

Op basis van de huurgelden

[MEUR]

[%] op cat A+B+C+D

[kEUR/jaar]

[%] op cat A+B+C+D

1

Middelweg

20,5

8,9

947

9,5

2

Domaine des Etangs

19,8

8,6

775

7,7

3

Ekla

15,9

6,9

744

7,4

4

Antares

12,0

5,2

577

5,8

5

Paviljoen 7-9

9,3

4,0

407

4,1

Totaal Top 5

77,4

33,6

(*) Reële waarde voor Categorie A, totale geraamde investeringen voor Categorieën B, C en D

e.

Top 5 van de huurders

Uitgaande van dezelfde veronderstellingen zal de verdeling van de Top 5 van huurders als volgt worden gewijzigd
(ervan uitgaande dat alle wooneenheden van de NV Euro-Project zullen zijn overgedragen aan het SVK van Mechelen,
met de volgende huurprijzen: studio: 405 EUR/maand; eenkamerappartement: 455 EUR/maand;
tweekamerappartement: 505 EUR/maand; driekamerappartement: 555 EUR/maand):
#

Huurder

Op basis van de reële waarde (*)
[MEUR]

[%] op cat A + B + C + D

1

SVK Mechelen

27,7

12,0

2

SVK M.A.I.S

20,6

9,0

3

SVK Hector Denis

16,8

7,3

4

SVK Baita

16,3

7,1

5

SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe

12,0

5,2

Totaal Top 5

93,4

40,6

(*) Reële waarde voor Categorie A, totale geraamde investeringen voor Categorieën B, C en D

102

#

Huurder

[kEUR/jaar]

[%] op cat A + B + C + D

1

SVK M.A.I.S

954

10,0

2

SVK Mechelen

817

8,5

3

SVK Hector Denis

750

7,8

4

SVK Baita

742

7,7

5

SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe

503

5,2

3.544

35,4

Totaal Top 5
6.3.9

Op basis van de huurgelden

Belangrijke wijziging van de portefeuille en van de pijplijn na 31 augustus 2020

Tussen 31 augustus 2020 en de publicatiedatum van het Prospectus, zijn de belangrijkste wijzigingen in de portefeuille
en de pijplijn de volgende:
•

•

•

6.4

Er werd afstand gedaan van het project (Categorie D) in Grez-Doiceau, met 16 wooneenheden, totale
geraamde investeringen van 3,6 MEUR en bruto jaarlijkse huurgelden van 160 kEUR. Het afstand doen van
dit project, dat 1,6% vertegenwoordigde (op basis van de totale geraamde ontwikkelingskosten) van de totale
waarde van Categorieën A+B+C+D zal geen aanzienlijke impact hebben op de diverse verschafte informatie
(wat betreft spreiding en activageheel/drempel van 20%);
Project “Auflette” (Categorie B) in Cuesmes (Bergen): fase 1, bestaande uit 19 wooneenheden, werd
opgeleverd op 14 oktober 2020 en de eerste huurders zijn ingetrokken op 15 oktober 2020. Deze eerste fase
gaat dus van Categorie B naar Categorie A;
Project “Paviljoen 1-5” (Categorie C) in Schaarbeek: de notariële akte tot vaststelling van de vervulling van
de opschortende voorwaarde werd ondertekend op 9 november 2020. Dit gebouw gaat zo van Categorie C
naar Categorie A.
Aard van de huurovereenkomsten

Inclusio heeft 6 verschillende soorten huurovereenkomsten gesloten:
-

hoofdhuurovereenkomst
beheersmandaat
handelshuurovereenkomst
huurovereenkomst volgens het gemeen recht
erfpachtovereenkomst.
huurovereenkomst voor een parkeerplaats

Het type huurovereenkomst hangt af van de historiek van het goed (overname van de lopende huurovereenkomsten
wanneer het gebouw in exploitatie is op het ogenblik dat Inclusio het aankoopt), de bestemming (huisvesting,
kantoren, handelspanden) en de gebruikelijke huurderspraktijken (sommige Brusselse SVK's werken enkel met
beheersmandaten, terwijl andere SVK's enkel met huurovereenkomsten werken; de Vlaamse SVK's werken enkel met
huurovereenkomsten; de Waalse SVK's werken enkel met beheersmandaten).
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6.4.1

Huurovereenkomsten en beheersmandaten

De meerderheid van de gebouwen zijn "in blok" in huur gegeven aan een sociale actor, zoals een Sociaal
Verhuurkantoor ("SVK") door middel van huurovereenkomsten met een zeer lange termijn. De omzet op basis van
de aard van de huurovereenkomsten is gegeven in Afdeling 6.1.6e hierboven.
De wetgeving op de hoofdhuurovereenkomsten werd geregionaliseerd. Elk Gewest heeft nu zijn eigen regels. Het type
overeenkomst dat gesloten wordt met een SVK hangt af van de gewestelijke wetgeving:
Gewest

Type SVK-overeenkomst in de portefeuille in exploitatie

Brussel

Huurovereenkomst of beheersmandaat

Vlaanderen

Hoofdhuurovereenkomst

Wallonië

Beheersmandaat

Voor de woningen die worden verhuurd aan SVK's is er geen verschil in het dagelijkse beheer door de SVK's, of het
nu gaat om een huurovereenkomst dan wel een beheersmandaat. De verschillen tussen deze twee soorten
overeenkomsten zijn gering en kunnen als volgt worden samengevat:
Overeenkomst tussen Inclusio
en SVK

Huurovereenkomst

Beheersmandaat

Huurovereenkomst-bewoner

Onderhuurovereenkomst met SVK

Huurovereenkomst met Inclusio,
ondertekend door het SVK als
mandataris

Waarborg op de huurgelden
(onbetaalde huurgelden en
huurleegstand)

Ja

Ja

Verlaging of vrijstelling van

Ja

Ja

Renovatie van de woning in
geval van huurschade
veroorzaakt door de bewoner

Ja

Ja

Duur van de overeenkomst

Onderworpen aan de wetgeving
op de hoofdhuurovereenkomsten

Vaste duur

onroerende voorheffing

Gewoonlijk 9 tot 27 jaar
Gewoonlijk 9 tot 18 jaar
Toestand aan het einde van de
overeenkomst tussen Inclusio en

De huurovereenkomst met de
huurder-bewoner wordt beëindigd

De huurovereenkomst met de
huurder-bewoner wordt voortgezet

SVK
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Bij de huurovereenkomst is er dus een onrechtstreekse relatie met de bewoner, terwijl er bij het beheersmandaat wel
een rechtstreekse relatie is met de bewoner, ook al betaalt de bewoner aan het SVK.
Ter herinnering, na afloop van de beheersmandaten zullen de huurovereenkomsten met de bewoners dus blijven
doorlopen en zullen bewoners hun woonst kunnen behouden door hun individuele huur rechtstreeks aan de
Vennootschap te betalen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de door de bewoners betaalde huurgelden lager dan de vergoeding die de
Vennootschap ontvangt van het SVK onder het beheersmandaat. Dit verschil hangt af van de persoonlijke situatie van
elke huurder en kan worden geraamd tussen 5% en 10% van de vergoeding. Als een beheersmandaat zou beëindigd
worden, zouden de huurinkomsten van de Vennootschap dus dalen met 5% tot 10%. Deze daling zou echter worden
gecompenseerd door de beheerskosten die de SVK's innen op de huurgelden verschuldigd aan de eigenaars
(gewoonlijk 5%). Overigens, daar er 24 SVK's actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
zou het einde van een beheersmandaat met een SVK aanleiding kunnen geven tot de ondertekening van een nieuw
beheersmandaat met een ander SVK. Dat is niet het geval in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest waar de
SVK's actief zijn op grondgebieden die elkaar niet overlappen.
In het Waals Gewest passen de SVK's een bemiddelingsmarge (gewoonlijk van 15%) toe. Dit heeft tot gevolg dat, als
het beheersmandaat van de SVK zou beëindigd worden, de Vennootschap rechtstreeks de - hogere - huurgelden int
die de individuele huurders moeten betalen.
Overigens, wanneer Inclusio verbonden is met een SVK door middel van een huurovereenkomst, is het mogelijk dat
een SVK vervroegd een einde stelt aan één of meer huurovereenkomst(en) die werd(en) gesloten met de Vennootschap
op basis van de gewestelijke wetgeving van toepassing op hoofdhuurovereenkomsten en die het nu mogelijk maakt
huurovereenkomsten te allen tijde op te zeggen middels een vooropzeg van drie maanden en een degressieve
vergoeding van drie, twee of een maand tijdens de eerste drie jaar van de relevante huurovereenkomst. Hoewel
dergelijk scenario hoogst onwaarschijnlijk lijkt - immers, in dergelijk geval zou het SVK verplicht zijn de individuele
bewoners, zijn onderhuurders, elders onder te brengen vóór de verwachte einddatum van de huurovereenkomst met
de Vennootschap - kan het niet volledig worden uitgesloten. Wanneer Inclusio verbonden is met een SVK door een
beheersmandaat, is de overeenkomst vast en kan ze niet vroegtijdig worden opgezegd.
Wat de onderhouds- en herstelkosten betreft van de gebouwen die in huur of in beheer worden gegeven aan een SVK,
staat Inclusio in voor de eigenaarskosten, net zoals bij een hoofdhuurovereenkomst, alsook voor de onderhoudskosten
van de verhuur en de kleine herstellingen. Het SVK staat in voor de renovatie op het einde van de huurovereenkomst,
behalve voor de normale huurslijtage van het goed.
Bij de verhuur van parkeerplaatsen, bestaat het beleid van Inclusio er in voorrang te geven aan de huurders van de
wooneenheden. Als er parkeerplaatsen over zijn, dan worden die verhuurd aan buurtbewoners, hetzij rechtstreeks door
Inclusio, hetzij door een gespecialiseerde firma zoals BePark. In dat geval wordt een
terbeschikkingstellingsovereenkomst gesloten. BePark beheert de reservaties, de toegangssystemen en de betalingen
door de huurders, en stort elke maand aan Inclusio de geïnde bedragen door, na aftrek van een marge voor haar
prestaties.
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6.4.2

Handelshuurovereenkomsten

De handelshuurovereenkomsten worden geregeld door de bepalingen van de wet van 30 april 1951. De duur van de
door Inclusio gesloten overeenkomsten is 9 of 27 jaar. De huurder mag de overeenkomst kosteloos beëindigen op het
einde van elke driejaarsperiode, mits een vooropzeg van 6 maanden. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst
door de schuld van de huurder, moet deze een vergoeding van 6 maanden aan Inclusio betalen.
De verdeling van de omzet op basis van de aard van de huurovereenkomsten is gegeven in Afdeling 6.1.6e hierboven.
We zien daar dat de handelshuurovereenkomsten minder dan 4% van de omzet van Inclusio vertegenwoordigen in
2020, en dat dit percentage geleidelijk aan daalt tot ongeveer 2% in 2023, omdat de projecten in ontwikkeling
(Categorieën B, C en D) geen handelsruimtes hebben.
Inclusio heeft op 31 augustus 2020 slechts 8 handelshuurovereenkomsten lopen op de hele portefeuille. Het gaat om
handelspanden op het gelijkvloers van gebouwen van Inclusio:
Project

Stad/gemeente

Verhuurde
oppervlakte
[m²]

Type handel

Initiële
duur
overeenkomst
[jaar]

Overeenkomst
gesloten sinds
[jaar]

Resterende
duur
overeenkomst29
[jaar]

Gentsesteenweg
4

Molenbeek

90

Verkoop
sportartikelen

9

19,8

1,2

Vekemans

Neder-overHeembeek

60

Snack

9

4,8

4,2

130

Restaurant

9

21,8

5,2

50

Night shop

9

0,8

8,2

Beughem

Schaarbeek

60

Kleermaker

9

17,3

0,7

Domaine des
Etangs

Anderlecht

140

Bakkerij

9

0,0

9,0

Ekla

Molenbeek

610

Supermarkt

27

1,9

25,1

Tolhuis

Gent

130

Tatoeëerder

9

1,1

7,9

Totaal

1.270

De totale huurgelden voor handelshuurovereenkomsten vertegenwoordigen 3,7% van de totale huurgelden van de
portefeuille in exploitatie.
Voor een van de 6 retaileenheden van het Domaine des Etangs werd een handelshuurovereenkomst gesloten met een
algemene voedingszaak. Er zouden nog andere handelshuurovereenkomsten kunnen worden gesloten, hoofdzakelijk
voor de 4 resterende handelsverdiepingen in het project "Domaine des Etangs" in Anderlecht, voor een totale
oppervlakte van 628 m².
Op basis van de reële waarde, vertegenwoordigen de handelshuurovereenkomsten 2,8% van het vastgoed in
Categorieën A en B.

29

Resterende huurtermijn berekend op 31 augustus 2020
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6.4.3

Huurovereenkomsten volgens het gemeen recht en erfpachtovereenkomsten

In de gehandicaptensector en de sector van de sociale infrastructuur worden de gebouwen "in blok" verhuurd en wordt
de verhuur door de huurder gewaarborgd voor het hele gebouw. De overeenkomsten zijn huurovereenkomsten volgens
het gemeen recht of erfpachtovereenkomsten. De onroerende voorheffing valt ten laste van de huurder (wanneer hij
niet is vrijgesteld) en deze staat ook in voor de onderhoudskosten.
De huurovereenkomsten voor parkeerplaatsen zijn tevens huurovereenkomsten volgens het gemeen recht.
De regels voor een vroegtijdige beëindiging en de verschuldigde vergoedingen zijn de volgende:
• huurovereenkomst volgens het gemeen recht: dit type overeenkomst wordt geregeld door artikelen 1708 en
1762bis van het burgerlijk wetboek (federale wetgeving). Elke overeenkomst specificeert de duur
(gewoonlijk vast en onherroepelijk) en de eventuele vergoedingen in geval van een vroegtijdige verbreking
van de overeenkomst.
• erfpachtovereenkomst: dit type overeenkomst wordt geregeld door de wet van 10 januari 1824 over het recht
van erfpacht (federale wetgeving). De erfpachtovereenkomst moet worden opgesteld bij notariële akte. De
duur ervan is vast en ligt tussen 27 en 99 jaar. Er zijn wel clausules tot vroegtijdige afstand mogelijk, op
voorwaarde dat de minimale duur van 27 jaar wordt nageleefd.
6.5

Evaluatie van de portefeuille door de vastgoedexpert

Tussen 31 december 2015 en 31 december 2017 werden de gebouwen twee keer per jaar gewaardeerd door
onafhankelijke vastgoedexperts. Sinds 2018 werd de portefeuille driemaandelijks gewaardeerd door één of meer
vastgoedexperts. Momenteel is dat de vennootschap IP Belgium BV, met zetel te 1300 Waver, avenue Zénobe
Gramme 30, waarmee Inclusio een overeenkomst heeft gesloten voor een periode van drie jaar voor de jaren 2020 tot
2022. Voor de uitoefening van die opdracht wordt de onafhankelijke expert vertegenwoordigd door de heer Benoît
Forgeur.
Elk goed wordt apart gewaardeerd, overeenkomstig de van kracht zijnde specificaties voor de waardering en de
informatieve nota's (momenteel zesde uitgave) van het "Royal Institute of Chartered Surveyors", die zijn opgenomen
in de "RICS Appraisal and Valuation Standards", rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Belgische
markt, in het bijzonder deze van toepassing op de GVV's, zodra Inclusio over het GVV-statuut zal beschikken.
De laatste waardering door de expert vond plaats op 31 augustus 2020; de besluiten hiervan gaan als Bijlage 2.
De expert heeft geen prioritair belang in de Vennootschap en de conclusies van de waardering van de portefeuille op
31 augustus 2020 werden met toestemming van de expert opgenomen in het Prospectus.
De "handelswaarde" of marktwaarde" (market value) wordt gedefinieerd in het RICS Red Book 6e uitgave en de
International Valuation Standards (IVS 1 §3.1) als zijnde "de hoogst waarschijnlijke prijs die kan verkregen worden
bij een onderhandse verkoop op een open vastgoedmarkt". Ze stemt overeen met de raming van de prijs waartegen
het goed verkocht zou worden als:
de eigenaar en de koper de vrije wil hebben om respectievelijk te verkopen en te kopen;
er een redelijke verkooptermijn is, gelet op de aard van het goed en de toestand op de markt;
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-

het goed vrij wordt aangeboden op de markt, met een ondubbelzinnige, voldoende uitgebreide en duidelijke
publiciteit;

de prijzen stabiel zijn tijdens de beoogde periode; en
er geen rekening wordt gehouden met uitzonderlijke aanbiedingen van kopers die niet rationeel handelen.
Overigens, de handelswaarde is een waarde zonder aankoopkosten, met uitsluiting van de registratierechten, eventuele
btw en notarishonoraria).
De handelswaarde wordt gebruikt als marktreferentie om vergelijkingen mogelijk te maken. De vastgoedexpert voert
zo een controle uit in termen van prijs per m² (de aanbiedingen op de markt zijn gewoonlijk zonder aankoopkosten).
De "investeringswaarde" (investment value), ook de "waarde akte in handen" genoemd, is gelijk aan de
handelswaarde vermeerderd met aankoopkosten (registratierechten, eventuele btw en notarishonoraria).

De investeringswaarde van een gebouw wordt berekend door het wiskundige gemiddelde te nemen van de
investeringswaarde die wordt bepaald door drie verschillende methodes, namelijk:
-

de methode van actualisering van de huuropbrengsten: de investeringswaarde is het resultaat van het
op de geraamde huurwaarde ("GHW") toegepaste kapitalisatiepercentage (of rendementspercentage),
vermeerderd of verminderd met de geactualiseerde nettowaarde ("NPV") van het verschil tussen de
lopende huurgelden (rekening houdend met de huidige huurprijzen die lager zijn dan de huurprijzen op
de markt, cf. het sociale doel van de vennootschap) en de geraamde huurwaarde tot de volgende
vervaldag van de huurovereenkomsten. Voor volledig of gedeeltelijk leegstaande gebouwen gebeurt de
waardering op basis van de GHW, na aftrek van de geactualiseerde waarde van het eventuele huurverlies
en de opfrissingskosten voor de leegstaande ruimtes. Voor de projecten en gebouwen in renovatie wordt
de waarde bepaald uitgaande van de waarde na renovatie of op het einde van de werken, verminderd met
het bedrag van de uit te voeren werken, de erelonen, de tussentijdse interesten, een raming van het
waarschijnlijke huurverlies en een risiconame. Het in aanmerking genomen kapitalisatiespercentage is
gebaseerd op de ervaring van de beoordelaar en zijn kennis van de markt. De marktfactoren die het
rendement bepalen kunnen talrijk zijn en verschillend naargelang het type aankopers, maar gewoonlijk
worden de volgende criteria in overweging genomen: de kwaliteit van de huurder, de duur van de
huurovereenkomst, de ligging van het goed, de structurele staat van het gebouw, de architecturale
waarde, de ouderdom, de staat van onderhoud, de efficiëntie (verhouding tussen de bruto en netto
ruimtes, parkeerratio). Uiteindelijk is het spel van vraag en aanbod op de markt van de investering
beslissend.

-

de waardering per eenheid: de investeringswaarde wordt vastgesteld op basis van eenheidsprijzen per
m² woning, kantoren, handelspanden, archieven, enz. alsook het aantal parkeerplaatsen. Ze wordt
geraamd op basis van vergelijkingspunten en rekening houdend met de kwaliteit van de toestand, de
bouwstandaard en de ouderdom van het gebouw. Deze controlemethode maakt het mogelijk na te gaan
of het resultaat van de 1e methode overeenstemt met de uitgevoerde transacties op de markt.
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-

de disconteringsmethode (Discounted Cash Flow ("DCF")): de investeringswaarde wordt vastgesteld
door alle toekomstige flows over een periode van 15 jaar te actualiseren (actualisatie van de huurprijzen
en de restwaarde na aftrek van de kosten, taksen en onderhoudskosten en CAPEX). Het in aanmerking
genomen actualisatiepercentage van de cashflows is gebaseerd op de ervaring van de beoordelaar en zijn
kennis van de markt. In tegenstelling tot het kapitalisatiepercentage, wordt het actualisatiespercentage
toegepast op de geïndexeerde inkomsten. Het houdt ook rekening met een onzekerheidspremie - of
bijkomende risicopremie - voor de onzekerheden van de hypotheses in de DCF. De marktfactoren die
dit rendement bepalen, kunnen talrijk zijn en verschillend naargelang het type aankopers, maar
gewoonlijk worden de volgende criteria in overweging genomen: de kwaliteit van de huurder en de duur
van de huurovereenkomst, de ligging van het goed, de structurele staat van het gebouw, de architecturale
waarde, de ouderdom, de staat van onderhoud, de efficiëntie (verhouding tussen de bruto en netto
ruimtes, parkeerratio).

De "reële waarde" (fair value) is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden
betaald om een verplichting over te dragen in een normale transactie tussen marktdeelnemers op de
waarderingsdatum30. Het gaat om een marktwaarde die wordt bepaald door de expert volgens de GVV-Wetgeving. Ze
wordt berekend aan de hand van de regels gebruikt door de Belgische GVV's. Deze regels zijn gebaseerd op
statistieken over een brede steekproef van vastgoedtransacties op de Belgische markt (cf. persbericht van BeAMA
van 8 februari 2006 en bevestigd in het persbericht van de BE-REIT Association (beroepsvereniging van de Belgische
GVV's) van 10 november 201631):
• voor vastgoed met een investeringswaarde (IW) hoger dan 2.500.000 EUR: de reële waarde (RW) is gelijk
aan de investeringswaarde verminderd met 2,5%: RW = IW / 1,025
• voor vastgoed met een investeringswaarde (IW) lager dan 2.500.000 EUR: de reële waarde (RW) is gelijk
aan de investeringswaarde verminderd met de registratierechten (momenteel 12,5% in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, 10% in het Vlaams Gewest en 12,5% in het Waals Gewest):
o In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest: RW = IW / 1,125
o In het Vlaams Gewest: RW = IW / 1,100
De "reconstructiewaarde" is een vervangingswaarde van net hetzelfde gebouw op basis van de gemiddelde prijzen die
gehanteerd worden door de aannemers op de bouwmarkt voor hetzelfde type gebouw. Deze prijzen zijn vastgesteld
met het oog op nieuwbouw en houden geen rekening met afbraakkosten, afvoer van het boorgruis, herstel van de
omgeving, of, tot slot, de kosten voor niet-geplande, gerichte interventies. De reconstructiewaarde wordt meegedeeld
aan de woningverzekering.
De door IP Belgium uitgevoerde waarderingen gaan uit van de volgende veronderstellingen32:
-

30

de door Inclusio verstrekte informatie wordt als correct beschouwd;
het gebouw wordt beoordeeld op de overeenkomst van de huidige bestemming met de stedenbouwkundige
voorschriften;
de waardering houdt geen technische expertise en/of structuurexpertise in. Het gebouw wordt dus beschouwd,
behoudens uitdrukkelijke preciseringen in het verslag, als zijnde vrij van verborgen gebreken;

Cf. artikel 3.1 van IFRS 13 Waardering van de reële waarde
https://be-reit.be/wp-content/uploads/2017/12/2.-BE-REIT-Association-Fair-value-calculation-10.11.2016-final.pdf
32 De Vennootschap doet, zodra dit nodig is, een beroep op externe experts in het kader van de technische due diligence van gebouwen die zij wenst
te kopen, in het bijzonder voor het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van schadelijke, gevaarlijke of verboden materialen, zoals asbest.
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-

de installaties worden beschouwd in goede staat te zijn en te werken rekening houdend met de ouderdom en
de onderhoudstoestand;

-

de gebouwen zijn vrij van schadelijke, gevaarlijke of verboden materialen (asbest, bodemverontreiniging,
schimmel);
de waarde van machines, materiaal of andere, die beschouwd worden als zijnde specifiek voor de exploitatie
door de bewoner, wordt niet in beschouwing genomen.

-

De GVV-Wetgeving wijst een reeks taken toe aan de vastgoedexpert. De belangrijkste zijn de volgende:
-

De waardering van de reële waarde van de gebouwen (alsook van bepaalde andere activa) die door de
Vennootschap en haar perimetervennootschappen worden gehouden bij het afsluiten van elk boekjaar; deze
waarderingen zijn bindend voor de Vennootschap wat de opstelling van haar enkelvoudige en
geconsolideerde rekeningen betreft. Bovendien actualiseert de expert op het einde van elk van de drie
kwartalen van het boekjaar de bepaling van deze reële waarde, op grond van de marktevolutie en de specifieke
kenmerken van het betrokken actief (artikel 47 GVV-Wet).

-

De vastgoedexpert moet ook de reële waarde waarderen bij enkele effectenverrichtingen, zoals een
aandelenuitgifte, een fusie of een splitsing of nog, een inkoop van aandelen. Een vrijstelling wordt voorzien
wanneer de verrichting plaatsvindt binnen vier maanden na de laatste waardering of actualisering van de
waardering en voor zover de expert bevestigt dat, gezien de algemene economische toestand en de staat van
dit actief, geen nieuwe waardering vereist is (artikel 48 GVV-Wet).

-

De vastgoedactiva (en bepaalde andere activa) die de Vennootschap of haar perimetervennootschappen wenst
te verwerven of over te dragen, moeten vooraf door de expert worden gewaardeerd. De waarde bepaald door
de expert is, naargelang het geval, een minimumprijs (ingeval van overdracht) of een maximumprijs (in geval
van verwerving) waartegen de verrichting kan worden uitgevoerd, als de tegenpartij van de Vennootschap
bepaalde banden met deze heeft (zoals de promotoren van de Vennootschap, een lid van de raad van bestuur
of een aandeelhouder van een perimetervennootschap) (artikel 49 GVV-Wet).

-

De experts mogen niet optreden als tegenpartij bij verrichtingen met de Vennootschap of een van haar
perimetervennootschappen; noch enig vermogensvoordeel halen uit een verrichting op een actief van de
Vennootschap of een van haar perimetervennootschappen. Indien verschillende experts zijn benoemd, die
ieder een afzonderlijk deel van het vermogen van de Vennootschap waarderen, is de regel in voorgaande zin
slechts persoonlijk op hen van toepassing voor het deel van het vermogen dat zij waarderen, en voor het deel
van het vermogen dat zij op een gegeven moment in de voorbije drie jaar hebben gewaardeerd (artikel 36
GVV-Wet).

Een expert mag slechts gedurende maximaal drie jaar met de waardering van een bepaald actief van de Vennootschap
worden belast. Na afloop van die drie jaar mag dezelfde expert een bepaald actief pas waarderen, nadat een periode
van drie jaar is verstreken na afloop van de vorige periode (overeenkomstig artikel 24, §2 van de GVV-Wet).
6.6

Financiering en afdekkingsinstrumenten

Op 31 augustus 2020 beschikt Inclusio over zes kredietlijnen bij vier banken, die hieronder zijn opgelijst:
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Bank

Type

Geleend bedrag

Bedrag opgenomen
op 31/08/2020

BNP Paribas Fortis

Revolving

15.000.000 EUR

12.000.000 EUR

30/09/2023

Triodos
Belfius Bank

Revolving
Revolving

15.000.000 EUR
12.500.000 EUR

15.000.000 EUR
12.500.000 EUR

01/02/2024
31/12/2023

Belfius Bank
Caisse d’Epargne HdF

Revolving
Term Loan

12.500.000 EUR
12.500.000 EUR

1.500.000 EUR
10.000.000 EUR

31/12/2024
29/12/2025

Caisse d’Epargne HdF

Term Loan

12.500.000 EUR

Totaal

80.000.000 EUR

Vervaldag

28/12/2026
51.000.000 EUR

Alle Revolving-kredietlijnen beschikken over een "floor" van 0%. Dus, in geval van een negatieve rente op het
ogenblik van een opname of een vernieuwing van een opname, zal de Vennootschap geen winst op deze negatieve
rente ontvangen van de Bank.
De eerste vier kredietlijnen hebben een variabele rente. De twee kredietlijnen met Caisse d'Epargne Haut de France
hebben een vaste rente.
In de loop van 2020 is Inclusio vijf afdekkingsinstrumenten overeengekomen met een bank, die hieronder worden
opgelijst:
Bank

Type

Geleend bedrag

Start

Financiering

BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis

IRS floored
IRS floored
IRS floored

7.500.000 EUR
7.500.000 EUR
10.000.000 EUR

21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020

21/08/2026
21/08/2027
21/08/2028

Belfius Bank
Belfius Bank

IRS floored
IRS floored

7.500.000 EUR
7.500.000 EUR

28/07/2020
28/07/2020

29/01/2029
30/07/2029

Totaal

-

40.000.000 EUR

De IRS (Intrest Rate Swap) die een variabele rente omzet in een vaste rente hebben alle een Floor vastgesteld op 0%.
Dus in het geval van een negatieve variabele rente op het ogenblik van de tijdsbestekken voor de berekening van de
IRS, zal de Vennootschap die negatieve rente niet moeten betalen aan de banken.
De gemiddelde kosten van de schuld per 30 juni 2020 bedraagt 1,52%. Deze gemiddelde kosten houden rekening met
de kosten van de IRS.
Het afdekkingsbeleid van de rentevoeten van de Vennootschap heeft tot doel de volatiliteit van de variabele renten
die moeten betaald worden in het kader van de Revolving-kredietlijnen te dekken door ze te vervangen door vaste
renten onderhandeld in de IRS. Overigens, om elk onevenwicht tussen de kredieten begrensd tot 0% en de afdekkingen
te vermijden, werden de afdekkingen van het IRS-type ook begrensd tot 0%.
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Rekening houdend met de huidige marktrenten, worden de afdekkingen onderhandeld over langere looptijden dan de
kredieten. De versteiling van de rentecurven is momenteel immers zeer zwak en laat de Vennootschap toe in te
schrijven op afdekkingen over looptijden gaande tot 9-10 jaar zonder al te veel meerkosten voor de Vennootschap.
Bankkredieten, daarentegen, worden gewoonlijk gesloten voor looptijden van 5 tot 7 jaar. Door de aard van de
toegekende kredieten zonder garantie op de onderliggende activa kunnen de banken geen langere looptijden aanbieden
zonder een belangrijke meerkost voor de Vennootschap.
De afdekkingen worden elke maand gewaardeerd in reële waarde. Deze reële waarde wordt opgenomen in de IFRSrekeningen van de Vennootschap, net zoals de vastgoedbeleggingen. Die variaties in de reële waarde zijn zuiver latent
en hebben helemaal geen impact op het uitkeerbare resultaat.
6.7

Trends

De gewestelijke regeringen die in 2019 werden opgericht, hebben allemaal tot doel om het aantal woningen dat wordt
beheerd door SVK's te verhogen. Door de COVID-19-pandemie zal waarschijnlijk spijtig genoeg op middellange
termijn een deel van de bevolking armer worden en zullen de overheidsfinanciën in het algemeen beperkt zijn, wat
dan ook een mogelijke negatieve impact zal hebben op de bouw van nieuwe publieke sociale woningen.
Deze trends zouden paradoxaal genoeg een positieve impact hebben op de activiteiten van Inclusio, die nu net actief
is in de sector van betaalbare huurwoningen.
Inclusio heeft geen kennis van andere trends, onzekerheden, beperkingen, verbintenissen of gebeurtenissen die
redelijkerwijs de vooruitzichten van Inclusio voor het lopende boekjaar aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.
6.8

Belangrijke veranderingen in de financiële positie

De Vennootschap heeft haar expansie dit boekjaar dat gestart is op 1 januari 2020 voortgezet. De evolutie van de
portefeuille in 2020 kan als volgt worden samengevat:
In Brussel
•
•
•
•
•
•
•
•

Paviljoen 7-9 (Categorie B): voortzetting van de werken met een voorlopige oplevering gepland midden
2021;
Domaine des Etangs (Categorie A): opgeleverd op 22 juni 2020 en in exploitatie gesteld op 1 juli 2020;
Ekla (Categorie A): overname van het saldo van de deelbewijzen van de vennootschap Inclusio
Vandenheuvel en fusie door opslorping van de vennootschap op 30 juli 2020;
Antares (Categorie B): ontvangst van de bouwvergunning op 16 april 2020 en start van de werken in augustus
2020. Voorlopige oplevering en in exploitatie stellen van het gebouw verwacht eind 2021;
Middelweg (Categorie B): start van de bouwwerken in de NV Middelweg Albert voor 26% in handen van
Inclusio;
Voiral (Categorie A): gebouw dat gehouden wordt in dochtervennootschap DV City, gefuseerd door
opslorping op 30 juli 2020;
Ecole Active (Categorie A): overname op 17 januari 2020 van 100% van de aandelen van de BVBA,
dochtervennootschap gefuseerd door opslorping op 30 juli 2020;
Paviljoen 1-5 (Categorie C): aankoop op 31 augustus 2020 onder opschortende voorwaarden van het
kantoorgebouw dat zal worden omgevormd tot wooneenheden;
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•
•

Dieleghem (Categorie A): gebouw aangekocht op 18 maart 2020;
Anderlecht 168 (Categorie A): overname op 24 augustus 2020 van 100% van de aandelen van de BV Catalco,
eigenaar van het gebouw Anderlechtstraat 168-174 in 1000 Brussel.

In Vlaanderen:
• Broedershof (Categorie B): aankoop van de bouwgrond en start van de werken; het project zal naar
verwachting eind 2021 in exploitatie worden gesteld;
• Corstienslei (Categorie A): gebouw dat in exploitatie werd gesteld op 3 juni 2020;
•
•
•
•
•
•
•

Villa Vip Bredene (Categorie A): aankoop van het gebouw in exploitatie op 31 augustus 2020;
Villa Vip Wondelgem (Categorie A): aankoop van het gebouw in exploitatie op 31 augustus 2020;
Dendermondsesteenweg (Categorie B): voortzetting van de werken met een voorlopige oplevering van het
gebouw gepland in het vierde kwartaal 2020;
Thomashuis Meldert (Categorie C): voortzetting van de werken;
Thomashuis Keerbergen (Categorie B): ontvangst van de omgevingsvergunning;
Thomashuis Westmalle (Categorie): aankoop op 30 juli 2020 van een gebouw dat zal worden omgevormd
tot een opvanghuis voor personen met een beperking;
Nationale (Categorie C): ondertekening van de koopakte onder opschortende voorwaarden.

In Wallonië:
• Stembert (Categorie C): ondertekening van een overdrachtsovereenkomst (onder opschortende voorwaarden)
met betrekking tot de aandelen van de vennootschap Immo Cognaux, dat een gebouw in exploitatie heeft;
• Auflette (Categorie B): voortzetting van de renovatiewerken en 1e fase opgeleverd en verhuurd op 15 oktober
2020;
• Roosevelt (Categorie C): einde van de bouwwerken en aanvraag tot exploitatievergunning aan AVIQ;
•

Elmer (Categorie C): aanvraag voor een bouwvergunning.

De impact van deze aankopen, tezamen met deze die werden afgewikkeld in boekjaar 2019 en in boekjaar 2020 een
volledig jaareffect zullen hebben, gaat gepaard met een bijzonder gunstige evolutie van de boekhoudkundige situatie
van de Vennootschap en de resultaten die mogen worden verwacht voor boekjaar 2020 (zie Afdeling 7.3).
Deze vastgoedaankopen en vastgoedwerken werden uitsluitend gefinancierd door opname van de bestaande
kredietlijnen bij de banken eind 2019. In 2020 werd geen enkele andere kredietlijn aangegaan. Bovendien heeft de
Vennootschap een beleid van renteafdekkingsinstrumenten en heeft zij ingeschreven op diverse financiële
afdekkingsinstrumenten (zie Afdeling 6.6).
6.9

Belangrijke overeenkomsten

Inclusio heeft in juni 2020 een overeenkomst gesloten met de huidige aandeelhouders van ReKoDe voor de overname
van al hun aandelen (zie Afdeling 5.3). Deze overeenkomst gaat pas in na afsluiting van de Aanbieding. Inclusio heeft
ook de intentie een inschrijvingsovereenkomst te sluiten met de Underwriters in het kader van de Aanbieding,
gedetailleerd beschreven in Afdeling 12.1. De overige belangrijke overeenkomsten die Inclusio is aangegaan, zijn
overeenkomsten tijdens het normale verloop van haar activiteiten.
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6.10

Gerechtelijke procedures

Er loopt slechts een gerechtelijke procedure waarbij dochtervennootschap Inclusio Vandenheuvel NV (ondertussen
gefuseerd door opslorping op 30 juli 2020) betrokken is, in het kader van het Ekla-project.
Tijdens de bouwwerken, in november 2017, had de algemene aannemer zijn twijfels over de stabiliteit van de
betonplaten die zijn onderaannemer geleverd had. De algemene aannemer heeft dan de werken stilgelegd en is een
gerechtelijke procedure gestart tegen de bouwheren (Re-Vive Vandenheuvel CV, en Inclusio Vandenheuvel NV die
vrijwillig is tussengekomen), de architect, de leverancier van de betonplaten, het studiebureau stabiliteit, de leverancier
van de kunststof elementen in de betonplaten, het studiebureau stabiliteit dat werd aangesteld door de leverancier van
de betonplaten en de verzekeringsmaatschappijen Alle Bouwplaatsrisico's.
Op 27 december 2017 heeft de ondernemingsrechtbank van Gent een expert aangesteld. Deze expert heeft sindsdien
al heel wat taken verricht. Zo werden niet alleen de betonplaten meer in detail onderzocht, maar ook de kolommen,
de funderingen en de kwaliteit van het beton. De werkzaamheden van de expert zijn nog steeds aan de gang en werden
vertraagd door de COVID-19-pandemie. Volgens de planning van de expert, zal zijn voorlopig verslag klaar zijn eind
2020.
Ondertussen heeft de algemene aannemer op eigen kosten verstevigingswerken uitgevoerd aan de structuur van de
gebouwen, de werken zijn afgelopen, de notulen van de voorlopige opleveringen van de gebouwen werden
ondertekend in 2018 en 2019 en de gebouwen zijn bewoond sinds januari 2019.
De debatten over de financiële schadevergoedingen die worden geëist door de verschillende betrokken partijen zijn
aan de gang. Deze eisen tot schadevergoedingen gaan gepaard met rechtstreekse kosten (studiebureau's, personeel op
de werf, bouwmaterialen, werfmateriaal, advocatenhonoraria, enz), onrechtstreekse kosten (verlenging van de
uitvoeringstermijnen, algemene kosten, financiering van de activiteiten, enz.) en diverse kosten (omzetverlies,
reputatieschade, enz.). De gerechtelijke expert heeft een bedrijfsrevisor aangesteld om hem te helpen bij de analyse
van de geëiste bedragen.
Inclusio denkt, op basis van haar interne analyse van het dossier, dat bij de beslechting van het geschil de bouwheren
niet aansprakelijk zullen worden gesteld. De aannemer eist bovendien meerkosten voor de vertraging van de werken,
die volgens hem deels de schuld is van de bouwheren en de architect.
In het kader van de overname van 74% van de aandelen van Inclusio Vandenheuvel NV die zij nog niet bezat, heeft
Inclusio garanties verkregen van de verkoper om de Vennootschap te dekken mochten de bouwheren tot een financiële
vergoeding verplicht worden na afloop van dit geschil. Deze garanties werden ondersteund door het onderpand op een
"escrow"-rekening van de verkoopprijs van de aandelen die 1,1 miljoen EUR bedraagt. Inclusio meent dat dit bedrag
het risico van de Vennootschap dekt.
In deze fase is het niet mogelijk te ramen wanneer de procedure zal zijn afgelopen, of dit nu door dading is tussen alle
partijen, dan wel door een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan.
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7

FINANCIËLE INFORMATIE

7.1

Historische financiële informatie

7.1.1

Uittreksel uit de geconsolideerde rekeningen van de boekjaren 2017, 2018 en 2019

De hierna voorgestelde rekeningen zijn een uittreksel uit de rekeningen die zijn opgesteld op geconsolideerde basis
volgens de IFRS-normen en het schema als verstrekt in het GVV-KB.
In de geconsolideerde rekeningen op 31 december 2019 werd een variatie in de niet-gerealiseerde reële waarde op een
vastgoedbelegging geboekt onder eigen kapitaal, zonder eerst te zijn opgenomen in het geconsolideerde overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder de rubriek "Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen".
Dit had tot gevolg dat het nettoresultaat en het totale resultaat van Inclusio werden overgewaardeerd voor een bedrag
van 118.940,92 EUR. Het Nettoresultaat en het totale Resultaat bedragen dus 403.842 EUR in plaats van 522.783
EUR. Dit bedrag van 118.940,92 EUR is gelijk aan 0,027 EUR per aandeel, rekening houdend met het totaal aantal
aandelen33 in omloop op datum van dit Prospectus, hetzij 4.329.615, terwijl het 0,03 EUR per aandeel
vertegenwoordigt, rekening houdend met het gemiddelde aantal aandelen van 3.937.411 dat in rekening werd
genomen in de resultatenrekening 2019. In de geconsolideerde staat van de variaties in het eigen vermogen, voor
2019, zou dit bedrag van -118.940,92 EUR niet mogen zijn opgenomen in de kolom “reserve voor het saldo van de
variaties in de reële waarde van vastgoed”, die ondergewaardeerd wordt voor hetzelfde bedrag van 118.940,92 EUR
op 31 december 2019. Deze rechtzetting heeft geen impact op de andere elementen van de jaarrekening.
Geconsolideerde balans
In EUR

31-12-2019

I

Vaste activa

IB
IC
ID
IE

Immateriële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Andere materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en
joint ventures

II

31-12-2018

31-12-2017

100.907.260

45.615.878

23.458.693

85.324
97.545.360
12.573
2.719.045

2.535
43.014.956
14.467
2.567.930

544.957

15.990

5.758
19.567.887
7.422
3.877.626
-

II

Vlottende activa

4.670.416

11.922.461

33.218.360

II B
II D
II E
II F
II G

Financiële vlottende activa
Handelsvorderingen
Belastingvorderingen en andere vlottende activa
Kas en kasequivalenten
Overlopende rekeningen

31.434
256.801
879.909
2.770.584
731.689

6.181
224.496
11.335.647
356.138

5.755
203.479
32.742.078
267.048

105.577.675

57.538.340

56.677.053

EIGEN VERMOGEN

89.392.790

56.077.548

55.770.250

Kapitaal

84.639.790

53.297.206

53.297.206

TOTAAL ACTIVA

A

33

Bij notariële akte van 29 oktober 2020 is de vertegenwoordiging van het kapitaal gewijzigd. Na de akte van 29 oktober 2020 is één oud aandeel
gelijk aan 5 nieuwe aandelen.
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B
C

Uitgiftepremies
Reserves

D

Nettoresultaat van het boekjaar

4.380.623
-150.407

2.811.808
-338.764

2.811.808
-7.133

522.783

307.298

-331.631

VERPLICHTINGEN

16.184.885

1.460.792

906.803

I

Langlopende verplichtingen

14.740.204

77.237

-

IB
IBa
IF
IFa

Langlopende financiële schulden
Kredietinstellingen
Uitgestelde belastingen - verplichtingen
Exit tax

14.000.000
14.000.000
740.204
638.453

77.237
77.237

-

101.751

-

-

1.444.681

1.383.556

906.803

7.579
3.794

-

IFb

Andere

II

Kortlopende verplichtingen

II B
II C

Kortlopende financiële schulden
Andere kortlopende financiële verplichtingen

II D
II D a

Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Exit tax

1.241.709
173.772

1.298.284
-

860.440

II D b
II E
II F

Andere
Andere kortlopende verplichtingen
Overlopende rekeningen

1.067.937
600
190.999

1.298.284
11.162
74.110

860.440
6.162
40.201

105.577.675

57.538.340

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN

56.677.053

Geconsolideerde resultatenrekening
In EUR
I

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

Huurinkomsten

1.573.316

1.238.180

765.607

NETTO HUURRESULTAAT

1.573.316

1.238.180

765.607

71.946

-

-

-92.642

-9.866

-26.059

1.552.619

1.228.314

739.548

-79.199
-2.698
-1.941
-44.203
-218

-52.094
-13.013
-

-35.263
-

-128.259

-65.107

-35.263

1.424.361

1.163.207

704.284

-1.360.848
9.525

-1.118.436
-

-889.539
-

73.037

44.771

-185.254

V

VII

Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal
gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de
huurder op verhuurde gebouwen
VASTGOEDRESULTAAT

IX
X
XI
XII
XIII

Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
Beheerkosten vastgoed
Andere vastgoedkosten
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT

XIV
XV

Algemene kosten van de vennootschap
Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
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XVIII Variaties in de reële waarde van
vastgoedbeleggingen
OPERATIONEEL RESULTAAT

438.844

113.634

-283.475

511.882

158.405

-468.729

XX
XXI

Financiële inkomsten
Netto interestkosten

163.710
-100.661

172.954
-9.027

149.446
-12.033

XXII

Andere financiële kosten

-148.673

-1.593

-

-85.624

162.334

137.412

3.283

-27.404

426.258

324.022

-358.721

-6.355
102.880

-6.424
-10.300

-790
27.880

96.526

-16.724

27.090

522.783

307.298

-331.631

FINANCIEEL RESULTAAT
XXIV Aandeel in het resultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN
XXV Vennootschapsbelasting
XXVI Exit tax
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
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Evolutie van het eigen vermogen

Reserves
Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Nettoresultaat
van het
boekjaar

Uitgiftepremies
Reserve voor het
saldo van de
variaties in de
reële waarde van

Kosten
kapitaalverhoging

vastgoed

TOTAAL
eigen
vermogen

Overgedragen
resultaat van
vorige
boekjaren

In EUR
Saldo op 31/12/2017

55.216.000

-1.918.794

2.811.808

Resultaatverwerking 2017

374.055

-381.188

-331.631

-283.473

-48.156

331.631

Resultaat van het boekjaar 2018
Saldo op 31/12/2018

55.216.000

-1.918.794

2.811.808

Kapitaalverhoging

31.376.300

-16.124

1.568.815

374.05590.582 -712.819429.344

55.770.250

307.298

307.298

307.298

56.077.548
32.928.992
-17.592

Fusies van dochtervennootschappen
Verwerving van
dochtervennootschappen
Resultaatverwerking 2018
Resultaat van het boekjaar 2019
Saldo op 31/12/2019

-17.592
-118.941
113.634
86.592.300

-1.952.510

4.380.623

85.275

-118.941
193.664
-235.680

-307.298
522.783

522.783

522.783

89.392.790

0

In EUR

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

KAS EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE
PERIODE

11.335.647

32.742.078

9.527.448

-344.924
511.882
522.783
-163.710
100.661
148.673

678.375
158.405
307.298
-172.954
9.027
1.593

-61.226
-496.133
-331.631
-149.446
12.033

1. Operationele activiteiten
Resultaat van het boekjaar vóór interesten en belastingen
Resultaat van het boekjaar
Financiële inkomsten
Netto interestkosten
Andere financiële kosten
Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint
ventures
Belastingen
Aanpassingen voor transacties zonder kaseffecten
Afschrijving en Verlies van waarde op materiële vaste activa
Variatie in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen
Wijzigingen in werkkapitaal
Variaties van rubrieken in activa
-Financiële vlottende activa
-Handelsvorderingen
-Andere vlottende activa
-Overlopende rekeningen
Variaties van rubrieken in verplichtingen
-Andere kortlopende financiële verplichtingen
-Handelsschulden en andere kortlopende schulden
-Andere kortlopende verplichtingen
-Overlopende rekeningen
Andere elementen van de operationele activiteiten
(Betaalde)/ontvangen belastingen
Betaalde interesten
Ontvangen interesten
2. Investeringsactiviteiten
Vastgoedbeleggingen – Geactiveerde investeringen
Vastgoedbeleggingen – Nieuwe verwervingen
Projectontwikkelingen
Andere immateriële activa
Andere materiële vaste activa
Langlopende financiële activa – Toegekende leningen
Langlopende financiële activa – Aflossingen van leningen
Andere langlopende financiële activa
Overname van dochtervennootschappen via een asset deal
3. Financieringsactiviteiten
Toename (+) / Afname (-) van de financiële schulden
Toename (+) / Afname (-) van de andere financiële verplichtingen
Kapitaalverhoging
Totale kasstroom van het boekjaar
KAS EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN DE
PERIODE

-3.283
-96.526
-419.877
18.968
-438.844
-583.543

16.724
123.466
9.832
113.634
170.932

-27.090
295.929
12.454
283.475
1.565

-31.434
-250.620
194.288
-375.551

-426
-216.305
-89.090

8.594
-66.415

3.794
-230.347
-10.562
116.889
146.613
83.564
-100.661
163.710
-54.990.446
-326.617
-1.750.000
-20.145.430
-95.074
-4.788
-683.235

437.844
5.000
33.909
225.571
61.644
-9.027
172.954
-22.280.652
-97.263
-15.915.695
-7.561.399

60.175
-789
137.413
0
-12.033
149.446
-4.401.755
-272.167
-2.581.736

1.293.706

-1.547.852

195.846

27.677.612

3.152
-31.988.453
46.770.306
14.000.000
-141.094
32.911.400
-8.565.064

-21.406.431

27.677.612
23.214.631

2.770.584

11.335.647

32.742.078

195.846

1

De financiële jaarverslagen van de boekjaren 2017, 2018 en 2019, die als Bijlagen 3, 4 en 5 gaan, beschrijven
gedetailleerd de activiteiten van de Vennootschap tijdens die boekjaren.
De groei van de rubriek "Vastgoedbeleggingen" is de belangrijkste verandering in de loop van de boekjaren onder
verslag. Deze rubriek is immers gestegen van 19,5 miljoen EUR eind 2017 tot 43 miljoen EUR eind 2018, en
vervolgens tot 97,5 miljoen EUR eind 2019.
Deze groei kan worden opgesplitst als volgt:
In 2017 werd slechts één aankoop verricht, namelijk die van het gebouw in exploitatie B015 Brigade Piron. De akte
werd ondertekend in september 2017 voor een vaste waarde van 2,5 miljoen EUR.
Tijdens boekjaar 2018 was er een forse stijging in de aankopen. Zo werden de volgende gebouwen in exploitatie
aangekocht: V002 Vijfstraten voor een reële waarde van 1,3 miljoen EUR, V003 Tolhuis voor een reële waarde van
1,3 miljoen EUR, W001 Monument voor een reële waarde van 1,7 miljoen EUR, B017 Beughem voor en reële waarde
van 1,9 miljoen EUR en, tot slot, B019 Paleis 64 voor een reële waarde van 2,2 miljoen EUR.
De vennootschap heeft dat boekjaar ook geïnvesteerd in de verwerving van vier projectontwikkelingen. Het gaat om,
hetzij, omvormingen van bestaande gebouwen, hetzij, nieuwe bouwwerken. Deze projecten zijn: B016 Paviljoen 7-9
aangekocht voor een prijs van 2,9 miljoen EUR, B018 Domaine des Etangs voor een prijs van 1,5 miljoen EUR, V004
Lindestraat voor een prijs van 0,7 miljoen EUR en, tot slot, B021 Antares voor een prijs van 0,3 miljoen EUR.
Het saldo van de variaties in 2018 komt overeen met de investeringen in de projectontwikkelingen en de
vastgoedbeleggingen van de Vennootschap, maar ook met de variatie in de reële waarde van de gebouwen.
In 2019 heeft de Vennootschap haar expansie voortgezet met de aankoop van twaalf bijkomende gebouwen die reeds
in exploitatie waren. Het gaat om de gebouwen B026 Volral voor een reële waarde van 2,9 miljoen EUR, het gebouw
V009 Villa VIP Bredene voor een reële waarde van 1,8 miljoen EUR alsook de aankoop van de NV Euro-Project,
eigenaar van 10 woonsites in Mechelen. Euro-Project werd omgevormd tot GVBF vóór het einde van het boekjaar
2019. Euro-Project is eigenaar van de gebouwen V011 Delling voor een reële waarde van 3,1 miljoen EUR, V012
Augustijnen voor een reële waarde van 0,8 miljoen EUR, V013 Oude Brusselsestraat voor een reële waarde van 2,2
miljoen EUR, V014 Mechelsveld voor een reële waarde van 2,4 miljoen EUR, V015 Europalaan voor een reële waarde
van 2,9 miljoen EUR, V016 Geerdegem-Schonenberg voor een reële waarde van 1,0 miljoen EUR, V017
Brusselsesteenweg 546-550 voor een reële waarde van 4,2 miljoen EUR, V018 Zwartklooster voor een reële waarde
van 5,8 miljoen EUR, V019 Brusselsesteenweg 428-430 voor een reële waarde van 1,3 miljoen EUR en V020 Linde
voor een reële waarde van 5,3 miljoen EUR.
Het saldo van de variaties in 2019 komt overeen met de investeringen in de projectontwikkelingen en de
vastgoedbeleggingen van de Vennootschap, maar ook met de variatie in de reële waarde van de gebouwen.
Al deze vastgoedaankopen worden uitgebreid beschreven in Afdeling 5 van dit Prospectus.
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Deze groei werd gefinancierd met het beschikbare eigen vermogen. Dit bedroeg 55 miljoen EUR over de boekjaren
2017 en 2018. Aangezien het eigen vermogen nog niet volledig geïnvesteerd werd in vastgoedbeleggingen, zijn er
nog aanzienlijk veel liquide middelen beschikbaar tijdens de boekjaren 2017 en 2018 ten belope van respectievelijk
32 miljoen EUR en 17 miljoen EUR.
In 2019 heeft de Vennootschap een bijkomende kapitaalverhoging doorgevoerd, wat het eigen vermogen op meer dan
89 miljoen EUR bracht.
De Vennootschap is overigens in 2019 overgegaan tot de eerste opnames op de verstrekte kredietlijnen, en dit ten
belope van 14 miljoen EUR. Deze kredietlijnen werden verkregen bij vier Belgische banken. De volledige uitsplitsing
van deze lijnen wordt gegeven in Afdeling 6.1.1. Door die opnames is de schuldenlast gestegen van 2,3% eind 2018
tot 14,4% eind 2019.
Het balanstotaal is bijgevolg gestegen van 56,7 miljoen EUR na afloop van boekjaar 2017 tot 57,5 miljoen EUR na
afloop van het boekjaar 2018 en, tot slot, tot 105,6 miljoen EUR na afloop van het boekjaar 2019.
Deze hierboven vermelde aankopen, die uitvoerig besproken worden in Afdeling 5, hebben tot gevolg dat de
huurinkomsten van Inclusio gestegen zijn van 0,8 miljoen EUR in 2017 tot 1,2 miljoen EUR in 2018, om 1,6 miljoen
EUR te bereiken in 2019.
Het operationeel vastgoedresultaat dat gerapporteerd wordt in het netto huurresultaat maakt het mogelijk de
operationele marge van de gebouwen te bepalen. Deze marge bedraagt respectievelijk 92% in 2017, 93,8% in 2018
en 90,5% in 2019.
De lagere marge over boekjaar 2019 is in het bijzonder het gevolg van de aankoop van de NV Euro-Project. Een groot
deel van deze vastgoedportefeuille wordt immers nog rechtstreeks verhuurd aan particulieren, wat dus meer werk en
opvolging met zich meebracht, waardoor er een Property Manager diende te worden aangeworven. Naargelang de
individuele bewoners vertrekken, zal het SVK Mechelen de huur van de appartementen overnemen, waardoor de
beheerskosten voor Inclusio zullen verminderen.
Er wordt op gewezen dat die operationele marge van de gebouwen aanzienlijk hoger is dan de marge bij
vastgoedinvesteerders die zelf rechtstreeks de individuele verhuur van de woningen in hun portefeuille beheren. Ook
al zijn de huurgelden die de Vennootschap ontvangt van de SVK's aanzienlijk lager dan deze die particuliere huurders
op de vrije markt betalen, zijn er verschillende voordelen voor Inclusio die deze lagere huurgelden compenseren. Denk
hierbij aan het volgende:
-

Inclusio wordt niet geconfronteerd met huurleegstand van de aan de SVK's verhuurde vastgoederen (het SVK
betaalt een vaste huurprijs, ongeacht de bezettingsgraad van het gebouw),
Inclusio lijdt geen enkel huurverlies wanneer individuele huurders de huur niet betalen (het risico is voor het
SVK),
Inclusio betaalt geen makelaarskosten aan vastgoedkantoren voor de aan SVK's verhuurde gebouwen, aangezien
de Vennootschap rechtstreeks onderhandelt met de SVK's.
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-

-

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geniet Inclusio een vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de
gebouwen die aan een SVK worden verhuurd; in de twee andere gewesten van het land geniet zij een lagere
onroerende voorheffing. Voor de verhuur van gebouwen voor de opvang van personen met een beperking geldt
de vrijstelling voor het hele land.
De verhuurde gebouwen aan de SVK's worden rechtstreeks beheerd door de SVK's; Inclusio heeft dus relatief
geringe Property Management-kosten.

Tot slot dient te worden vermeld dat voor de oprichting van een nieuw gebouw dat wordt verhuurd aan een SVK voor
een minimale duur van 15 jaar, dat gebouw kan genieten van een lager btw-tarief op de bouwwerken van 12%.
Dankzij al deze elementen heeft Inclusio een vrij hoge operationele marge op de gebouwen.
De algemene kosten zijn minder gestegen, gaande van 0,9 miljoen EUR tot 1,1 miljoen EUR, en vervolgens tot 1,4
miljoen EUR voor respectievelijk de boekjaren 2017, 2018 en 2019. Deze stijging is het gevolg van de uitbreiding
van het team en de kosten voor de studie van nieuwe dossiers. Door de uitstippeling van het investeringsbeleid van de
Vennootschap diende er een adequate structuur te worden opgezet. Naargelang de huurinkomsten stijgen met de
expansie van de vastgoedportefeuille, verbetert dus ook de operationele marge van de Vennootschap (de operationele
marge houdt rekening met de variatie in de reële waarde van de gebouwen). Deze marge wordt berekend als de
verhouding van het operationeel resultaat en het netto huurresultaat. In 2017 was die marge negatief, in 2018 bedroeg
ze 12,8% en in 2019 32,5%.
Na boeking van de financiële inkomsten en kosten en de belastingen, tekent de Vennootschap een stijging op van haar
nettoresultaat, gaande van een verlies in 2017 van -331.631 EUR tot een winst van 307.298 EUR in 2018 en vervolgens
een winst van 522.783 EUR in 2019. Er dient te worden opgemerkt dat er door de opname in 2019 op de kredietlijnen
financiële interesten moesten worden betaald aan de banken en dat de positieve exit tax over boekjaar 2019
overeenkomt met het positieve verschil tussen de exit tax ten laste van de Vennootschap en de exit tax ten laste van
de verkopers van de verworven dochtervennootschappen.
7.1.2

Financiële informatie op 31 augustus 2020

De tussentijdse jaarrekening hieronder is een uittreksel uit de rekeningen op 31 augustus 2020, die zijn opgesteld op
geconsolideerde basis volgens de IFRS-normen en het schema als verstrekt in het GVV-KB. De Vennootschap wijst
erop dat de hierna voorgestelde cijfers (op 31 augustus 2020) niet werden gecontroleerd door de Commissaris en niet
voldoen aan de vereisten van IAS34.
De rekeningen op 30 juni 2020 werden daarentegen wel beperkt gecontroleerd door de Commissaris en gaan als
Bijlage 7. Zij voldoen wel aan de vereisten van IAS34.
Geconsolideerde balans in EUR
I

Vaste activa

I B.

Immateriële vaste activa

I C.
I C. a.
I C. b.
I D.

Vastgoedbeleggingen
Voor verhuur beschikbaar vastgoed
Projectontwikkeling
Andere materiële vaste activa

31-08-2020

31-12-2019

141.649.205

100.907.260

91.116

85.324

140.963.091
122.527.991
18.435.100
18.020

97.545.360
68.512.677
29.032.683
12.573
4

I E.

Financiële vaste activa

576.978

3.264.003

II

Vlottende activa

6.242.332

4.670.416

II B.
II D.
II E.

Financiële vlottende activa
Handelsvorderingen
Belastingvorderingen en andere vlottende activa

0
124.690
1.890.728

31.434
256.801
879.909

II F.
II G.

Kas en kasequivalenten
Overlopende rekeningen

3.352.029
874.903

2.770.584
731.689

147.891.555

105.577.675

EIGEN VERMOGEN

92.805.002

89.392.790

A.
B.
C.

Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves

84.639.790
4.380.623
388.564

84.639.790
4.380.623
-150.407

D.

Nettoresultaat van het boekjaar

3.396.025

522.783

TOTAAL ACTIVA

VERPLICHTINGEN

55.086.553

16.184.885

I

Langlopende verplichtingen

51.113.210

14.740.204

I B.
IC

Langlopende financiële schulden
Andere langlopende verplichtingen

51.000.000
11.458

14.000.000

I F.

Uitgestelde belastingen - verplichtingen

101.751

740.204

II

Kortlopende verplichtingen

3.973.343

1.444.681

II B.
II C
II D.

Kortlopende financiële schulden
Andere kortlopende financiële verplichtingen
Handelsschulden en andere kortlopende schulden

50.112
3.766.052

7.579
3.794
1.241.709

II E.
II F.

Andere kortlopende verplichtingen
Overlopende rekeningen

0
157.161

600
190.999

147.891.555

105.577.675

4.329.615
21,43
37,07%

4.329.615
20,65
14,44%

31-08-2020

30-06-2019

Huurinkomsten
Met verhuur verbonden kosten

2.828.110
-2.587

694.489
0

NETTO HUURRESULTAAT

2.825.523

694.489

TOTAAL
EIGEN
VERPLICHTINGEN

VERMOGEN

EN

Aantal aandelen
Netto inventariswaarde
Schuldratio
Geconsolideerde resultatenrekening in EUR
I
III
V

Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen
door de huurder op verhuurde gebouwen

163.547

7.942

VII

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder
op verhuurde gebouwen

-367.754

-473

5

VASTGOEDRESULTAAT

2.621.317

701.958

IX
X
XI

Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen

-78.591
-1.081
-310

-39.323
-513
-975

XII
XIII

Beheerkosten vastgoed
Andere vastgoedkosten

-81.444
0

-17.672
-218

VASTGOEDKOSTEN

-161.426

-58.701

2.459.891

643.257

-1.303.065

-666.789

79.139

4.210

1.235.966

-19.321

Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen

1.101.000

192.043

OPERATIONEEL RESULTAAT

2.336.966

172.722

Financiële inkomsten
Netto interestkosten
Andere financiële kosten
Variaties in de reële waarde van financiële activa en
verplichtingen

12.910
-109.862
-4.486
-11.458

80.828
-46.969
-22.937
0

FINANCIEEL RESULTAAT

-112.897

10.922

OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
XIV

Algemene kosten van de vennootschap

XV

Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL

RESULTAAT

VÓÓR

HET

RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
XVIII

XX
XXI
XXII
XXIII

XXIV

XXV
XXVI

Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen

-1.421

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN

2.222.648

183.644

Vennootschapsbelasting
Exit tax

1.465.522
-292.146

488
77.237

-1.173.377

77.724

3.396.025

261.369

BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT

Toelichtingen bij de rekening op 31 augustus 2020
De Vennootschap heeft de uitbreiding van haar vastgoedportefeuille voortgezet. Deze is toegenomen van 97,5 miljoen
EUR eind 2019 tot bijna 141 miljoen EUR op 31 augustus 2020.
Tijdens de eerste acht maanden van boekjaar 2020 heeft de Vennootschap volgend vastgoed verworven:
Het gebouw in exploitatie B020 Ekla, goed voor ongeveer 15,5 miljoen EUR, werd aangekocht in februari
-

2020.
Een school in Ukkel (B027 Ecole Active) werd begin 2020 aangekocht voor 7,7 miljoen EUR. Inclusio
investeert voor de eerste keer in dit activiteitensegment.
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-

Het gebouw in exploitatie B029 Dieleghem werd aangekocht op 18 maart 2020 voor 1,3 miljoen EUR.
Het gebouw in exploitatie B030 Anderlecht 168-174 werd aangekocht op 24 augustus 2020 voor een
conventionele waarde van 2 miljoen EUR.
Twee Villa Vip-huizen in exploitatie (V008 Villa Vip Bredene en V010 Villa Vip Wondelgem) werden
aangekocht voor elk 1,7 miljoen EUR. De verrichting vond plaats eind augustus 2020.
Twee nieuwe projectontwikkelingen werden aangekocht, (V005 Broedershof en V026 Thomashuis
Westmalle).
De werken aan de projectontwikkelingen worden voortgezet. Er werd slechts één project in exploitatie gesteld
tijdens deze periode, namelijk het gebouw B018 Domaine des Etangs dat werd opgeleverd in juni 2020. De
totale kosten van deze werf vertegenwoordigen 19 miljoen EUR.

De vastgoedbeleggingen in exploitatie zijn zo bijna verdubbeld ten opzichte van 31 december 2019, gaande van 68,5
miljoen EUR tot 122,5 miljoen EUR. De projectontwikkelingen dalen van 29 miljoen EUR tot 18 miljoen EUR en dit
als gevolg van het in exploitatie stellen van gebouw B018 Domaine des Etangs en niettegenstaande de voortzetting
van de andere werven en de aankoop van twee nieuwe projectontwikkelingen.
De financiële vaste activa komen overeen, enerzijds, met de participatie van 26% in de vennootschap Middelweg
Albert voor 0,53 miljoen EUR en het saldo van 0,05 miljoen EUR aan werkkapitaal gestort aan de mede-eigendommen
waarin de Vennootschap mede-eigenaar is.
De andere vlottende activa bedragen 1,9 miljoen EUR en omvatten de aankoop van het gebouw B028 Paviljoen 1-5
voor 1,7 miljoen EUR. De notariële akte voor dit gebouw werd ondertekend, maar een opschortende voorwaarde ervan
zal pas binnen enkele weken worden vervuld. In 2019 omvatte deze rubriek hoofdzakelijk een aanbetaling in het kader
van de vergunning als GVBF van dochtervennootschap Euro-Project.
Het balanstotaal bedraagt dus 147,9 miljoen EUR.
Buiten het hierboven besproken nettoresultaat van het boekjaar en de resultaatverwerking 2019, is het eigen vermogen
niet geëvolueerd ten opzichte van de situatie op 31 december 2019. Het eigen vermogen bedraagt 92,8 miljoen EUR.
Rekening houdend met de 4.329.615 aandelen in omloop, bedraagt de netto inventariswaarde per aandeel op 31
augustus 2020 21,43 EUR. De netto inventariswaarde per aandeel bedroeg op 31 december 2019 20,65 EUR. Ze stijgt
dus enkel door de nettoresultaten tussen 31 december 2019 en 31 augustus 2020.
De expansie van de activa werd gefinancierd door opname op de bestaande kredietlijnen. Op 31 augustus 2020 heeft
Inclusio op een totaal van 80 miljoen EUR kredietlijnen 51 miljoen EUR opgenomen.
De uitgestelde belastingen - verplichtingen dalen als gevolg van de exit tax die geprovisioneerd werd in de rekeningen
2019 voor dochtervennootschap Euro-Project. De overblijvende 0,1 miljoen EUR op 31 augustus 2020 komt overeen
met uitgestelde belastingen over een gespreide belasting afkomstig van dochtervennootschap DV City
(dochtervennootschap die inmiddels opgeslorpt is door Inclusio op 30 juli 2020).
De handelsschulden en andere lopende schulden zijn gestegen tot 3,8 miljoen EUR. Ze bestaan hoofdzakelijk uit
leveranciersschulden voor 2,8 miljoen EUR (schulden hoofdzakelijk afkomstig van ontvangen facturen voor de
vooruitgang van de werven), belastingschulden ten belope van 0,5 miljoen EUR en, tot slot, een voorziene exit taxschuld ten belope van 0,4 miljoen EUR (onder lijn II. D. a. "Exittax" van "Handelsschulden en andere kortlopende
schulden"). Deze exit-taks verplichting is samengesteld uit de exit-taks voorziening die de Vennootschap zou moeten
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dragen op 31 augustus 2020 voor EUR 308.946 en de voorziene exit-taks van haar dochtermaatschappij Catalco voor
EUR 99.431.
De schuldratio stijgt dan ook van 14,4% eind 2019 tot 37,1% op 31 augustus 2020.
De resultatenrekening op 31 augustus 2020 wordt vergeleken met zijn meest nabije vroegere afsluitingsperiode,
namelijk deze op 30 juni 2019.
Dankzij de uitbreiding van de vastgoedportefeuille in exploitatie en de oplevering van de projectontwikkelingen is de
omzet van de Vennootschap aanzienlijk gestegen. De huurinkomsten bedragen dus 2,8 miljoen EUR eind augustus
2020.
De huurlasten omvatten de onroerende voorheffingen en belastingen, maar ook de gemeenschappelijke kosten van
bepaalde gebouwen waarvan het beheer voorlopig door Inclusio wordt uitgevoerd (elektriciteit, verwarming, lift,
verzekering, ...). A contrario, de recuperaties van huurlasten komen overeen met de eventuele herfacturering van de
onroerende voorheffingen en belastingen, de voorzieningen voor lasten ontvangen van de bewoners en de jaarlijkse
afrekeningen van de bijbehorende lasten. Na tenlasteneming en recuperatie van deze kosten, bedraagt het
vastgoedresultaat 2,6 miljoen EUR.
De vastgoedkosten bestaan hoofdzakelijk uit technische kosten (0,1 miljoen EUR) en externe en interne
vastgoedbeheerkosten (0,1 miljoen EUR), het operationeel vastgoedresultaat bedraagt 2,5 miljoen EUR, wat een
operationele vastgoedmarge van 87,1% oplevert (diezelfde marge bedroeg 90,5% in 2019).
De algemene kosten vallen uiteen in vier verschillende categorieën:
−

de human resources en de bijbehorende kosten: deze rubriek omvat de kosten van de leden van de directie (CEO,
CFO en COO), het personeel, de personeelsvoordelen zoals bedrijfswagens, maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering en representatiekosten, maar ook de kosten van het sociaal secretariaat, de opleidingen
en seminaries, de bijdragen een beroepsverenigingen. Deze rubriek bedraagt 0,7 miljoen EUR op 31 augustus
2020.

−

de lasten voor kantoor en infrastructuur nodig voor de werking van de Vennootschap: deze rubriek omvat de huur
en lasten met betrekking tot de kantoren aan de Herrmann-Debrouxlaan 40 in 1160 Oudergem, de verzekeringen
voor deze kantoren, de inrichting ervan, het meubilair, de kantoorbenodigdheden. Deze rubriek omvat tevens alle
lasten met betrekking tot IT, zowel hardware, software als telefonie. Deze kosten bedragen 0,1 miljoen EUR op
31 augustus 2020.

−

de kosten voor externe dienstverleners: deze kosten betreffen de prestaties van de raden van de Vennootschap, de
zakenaanbrengers, de Commissaris, de onafhankelijke vastgoedexpert. Ze bedragen 0,3 miljoen EUR op 31
augustus 2020.

−

de corporatekosten: de corporatekosten omvatten de vergoedingen van de bestuurders, de
bedrijfsleidersverzekering, de publicatie- en vertaalkosten. Ze bedragen 0,2 miljoen EUR op 31 augustus 2020.

Na tenlasteneming van de algemene kosten en de andere operationele inkomsten en lasten (afkomstig van de fusie
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met dochtervennootschap Inclusio Vandenheuvel), bedraagt het operationeel resultaat meer dan 1,3 miljoen EUR.
Dankzij de toename van de gebouwen in exploitatie die huurgelden opleveren kan de Vennootschap de impact van de
algemene kosten aanzienlijk compenseren; de Vennootschap verwacht dat de rentabiliteit zal verbeteren.
De latente meer- en minderwaarden ten gevolge van de waardering van de onafhankelijke expert laten een
waardestijging zien van 1,1 miljoen EUR. Meer dan de helft van deze waardestijging is afkomstig van de oplevering
van twee projectontwikkelingen die recent in exploitatie zijn gesteld (0,4 miljoen EUR voor het gebouw Domaine des
Etangs en 0,3 miljoen EUR voor het gebouw Ekla).
De interestkosten stijgen met 0,1 miljoen EUR als gevolg van de opnames op de kredietlijnen om de activiteiten te
financieren. Het resultaat vóór belastingen bedraagt dus 2,2 miljoen EUR.
De rubriek vennootschapsbelasting bedraagt 1.5 miljoen EUR en komen overeen met een uitgestelde
belastingvordering die op 30 juni 2020 werd erkend na de beslissing om de dochterondernemingen te fuseren en het
gebruik van de overgedragen fiscale verliezen van Inclusio bij de berekening van de exit-taksDe exit-taks van EUR
0,3 miljoen, die zou voortvloeien uit de belasting van de meerwaarde op de vastgoedportefeuille die op 31 augustus
2020 werd getaxeerd, bestaat uit de exit-taksvoorziening van de vennootschap van EUR 308.946, de exittaksvoorziening van de dochtervennootschap Catalco van EUR 99.431, gecompenseerd door de terugname van de
vroegere voorziening van EUR 116.230.
Het nettoresultaat bedraagt op 31 augustus 2020 3,4 miljoen EUR.
Het nettoresultaat per aandeel bedraagt bijgevolg 0,78 EUR rekening houdend met het aantal aandelen in omloop
van 4.329.615 aandelen34.
7.1.3

Audit van de geconsolideerde rekeningen

De geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 werden opgesteld
overeenkomstig de IFRS-normen en geverifieerd door de CV KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar
permanente vertegenwoordiger Stéphane Nolf, bedrijfsrevisor, partner bij KPMG Bedrijfsrevisoren, Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem ("KPMG"), commissaris van de Vennootschap tijdens deze boekjaren. Er werd
een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2017, 2018 en 2019.
De enkelvoudige jaarrekeningen werden opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en werden ook
geverifieerd door KPMG.
De verslagen gaan als Bijlagen 8, 9 en 10.
Sinds 1 januari 2020 is de commissaris van de Vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren CV, vertegenwoordigd door
haar permanente vertegenwoordiger de heer Ben Vandeweyer, erkend bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem. Zijn mandaat werd
goedgekeurd op de gewone algemene vergadering van Inclusio van 10 juni 2020.
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Aantal aandelen na de notariële akte van 29/10/2020 inzake de wijziging van de vertegenwoordiging van het kapitaal.
9

De rekeningen op 30 juni 2020 werden beperkt gecontroleerd door de Commissaris en gaan als Bijlage 7 van dit
Prospectus.
Het verslag van de Commissaris is tevens toegevoegd aan diezelfde Bijlage.
7.2

Pro-formarekeningen

De pro-formarekeningen werden opgesteld om de "actuele vastgoedportefeuille" voor te stellen, die wordt
gedefinieerd als, enerzijds, alle gebouwen in exploitatie of de verworven projectontwikkelingen tot en met 31 augustus
2020 en, anderzijds, de dossiers in Categorie C (toegelicht in Afdeling 5) die overeenstemmen met de vaste
verbintenissen van de Vennootschap.
Wij stellen een pro-formaresultatenrekening op voor de periode van 01/01/2019 tot 31/12/2019 en van 01/01/2020 tot
30/06/2020. Daarvoor gaan wij uit van de toestand op 01/01/2019. De gebouwen die werden aangekocht tussen
01/01/2019 en 31/08/2020 of waarvoor een verbintenis is aangegaan, werden toegevoegd aan de toestand op
01/01/2019.
Bovendien stellen wij ook een pro-formabalans op 30/06/2020 op. Daarvoor gaan wij uit van de toestand op
30/06/2020. De gebouwen die werden aangekocht tussen 30/06/2020 en 31/08/2020 of waarvoor een verbintenis is
aangegaan, werden toegevoegd aan de toestand op 30/06/2020.
De pro-formarekeningen maken het mogelijk om het effect van de transacties, waarvan de veronderstellingen hierna
worden gegeven, aan te tonen, of het nu om aankopen gaat, dan wel om de oplevering van projectontwikkelingen en
het in exploitatie stellen ervan. Het gaat dus om een zuivere theoretische simulatie die de inkomsten en lasten vanaf 1
januari 2019 en de balans op 30 juni 2020 weergeeft. Deze pro-formasituatie kan dus afwijken van de werkelijke
financiële situatie of de werkelijke resultaten.
De Vennootschap stelt hieronder voor:
- de pro-forma resultatenrekening voor het boekjaar over de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019;
- de pro-forma resultatenrekening voor het halfjaar over de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020;
- de pro-forma balans op 30 juni 2020.
De voorgestelde pro-formarekeningen zijn louter ter illustratie en werden niet goedgekeurd door de algemene
vergadering van de Vennootschap.
7.2.1

Hypotheses

De pro-formarekeningen zijn opgesteld vanuit de geauditeerde geconsolideerde rekeningen op 31 december 2019
(boekjaar van 1 januari 2019 tot 31 december 2019) en op 30 juni 2020 (halfjaar van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020).
Aangezien deze rekeningen reeds gebaseerd waren op de IFRS-normen en het GVV-voorstellingsschema is het niet
nodig een aanpassing door te voeren voor een wijziging van de boekhoudnormen. De bovenstaande proformarekeningen geven de niet-aangepaste informatie, de pro-forma-aanpassingen en de resultaten van de pro-forma
financiële informatie.
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De Vennootschap heeft haar meeste gebouwen rechtstreeks in bezit. Desgevallend wodt vermeld als het gebouw in
bezit is van een dochtervennootschap. De aanpassingen in de perimeter van de vastgoedportefeuille en de door de
Vennootschap geregistreerde activiteiten zijn de volgende. Deze aanpassingen hebben een langdurig effect voor de
Vennootschap, aangezien het gaat om aankopen / ontwikkelingen op lange termijn. Deze aanpassingen zijn gebaseerd
op haalbaarheidsstudies door de Vennootschap die zijn goedgekeurd door het investeringscomité en de Raad van
Bestuur:
a.

b.

c.

d.

Aankoop van 10 gebouwen in exploitatie V011 tot V020 in Mechelen. Deze verrichting vond plaats op 29
november 2019 door de overname van alle aandelen van de NV Euro-Project, de pro-formarekening simuleert
deze overname op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 1.266.830 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 43.575 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 107.681 EUR/jaar
-Verzekering: 14.525 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 7.260 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 76.897 EUR/jaar;
Aankoop van het gebouw in exploitatie B026 Volral. Deze verrichting vond plaats op 24 oktober 2019 (door de
overname van alle deelbewijzen van de vennootschap DV City, vennootschap gefuseerd door opslorping op 30
juli 2020), de pro-formarekening simuleert deze overname op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de
volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 193.359 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 5.700 EUR/jaar
-Verzekering: 1.425 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 4.099 EUR/jaar;
Aankoop van het gebouw in exploitatie V009 Villa VIP Herzele. Deze verrichting vond plaats op 10 juli 2019,
de pro-formarekening simuleert deze aankoop op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 70.000 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.303 EUR/jaar
-Verzekering: 768 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 3.397 EUR/jaar;
Oplevering van het gebouw V004 Linde Herzele. De voorlopige oplevering van deze werf en dus het in
exploitatie stellen ervan vonden plaats op 14 november 2019, de pro-formarekening simuleert het in exploitatie
stellen van het project op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 160.244 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 5.714 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 8.635 EUR/jaar
-Verzekering: 1.905 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 3.397 EUR/jaar;
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e.

Aankoop van de projectontwikkeling B021 Antares op 3 april 2019, de pro-formarekening simuleert de
aankoop, de afronding van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd
uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 577.225 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 10.000 EUR/jaar
-Vergoedingen SVK: 11.545 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 15.720 EUR/jaar
-Verzekering: 6.021 EUR/jaar

f.

g.

h.

-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 18.356 EUR/jaar
-Huurleegstand: 11.413 EUR/jaar;
Aankoop van de projectontwikkeling W003 Auflette op 25 juli 2019, de pro-formarekening simuleert de
aankoop, de afronding van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd
uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 358.560 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 20.400 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 11.938 EUR/jaar
-Verzekering: 3.692 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 20.200 EUR/jaar;
Aankoop van de projectontwikkeling V024 Dendermondsesteenweg op 24 oktober 2019, de pro-formarekening
simuleert de aankoop, de afronding van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019.
Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 62.641 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.127 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 4.747 EUR/jaar
-Verzekering: 709 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.328 EUR/jaar;
Aankoop van de projectontwikkeling V023 Thomashuis Keerbergen op 12 december 2019, de proformarekening simuleert de aankoop, de afronding van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1
januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 72.741 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.345 EUR/jaar
-Verzekering: 628 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.536 EUR/jaar;
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i.

Afwerking van de projectontwikkeling B016 Paviljoen 7-9 aan de gang in 2019, de pro-formarekening
simuleert de afwerking van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd
uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 407.429 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 8.149 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 9.485 EUR/jaar
-Verzekering: 4.638 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar

j.

k.

l.

-Onderhoudskosten: 10.186 EUR/jaar;
Aankoop van de projectontwikkeling V006 Corstienslei (V006) op 27 december 2019, de pro-formarekening
simuleert de aankoop, de afronding van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019.
Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 137.302 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 3.153 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 9.245 EUR/jaar
-Verzekering: 1.576 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 728 EUR/jaar
-Huurleegstand: 729 EUR/jaar;
Aankoop van het gebouw in exploitatie B020 Ekla op 14 februari 2020 (door de volledige overname van de NV
Inclusio Vandenheuvel; deze vennootschap werd gefuseerd door Inclusio op 30 juli 2020), de proformarekening simuleert de aankoop, de afronding van de werf die aan de gang was in 2019 en het in
exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 743.630 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 15.000 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 11.751 EUR/jaar
-Verzekering: 5.696 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 18.591 EUR/jaar;
Oplevering van het gebouw B018 Domaine des Etangs op 22 juni 2020, de pro-formarekening simuleert de
aankoop, de afronding van de werf en het in exploitatie stellen van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd
uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 857.205 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 15.000 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 10.000 EUR/jaar
-Verzekering: 7.687 EUR/jaar

-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 21.430 EUR/jaar;
m. Aankoop van het gebouw B029 Dieleghem. Dit gebouw zal binnenkort worden verhuurd. Het gebouw wordt
verondersteld te zijn verhuurd op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur 43.526 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 1.000 EUR/jaar;
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n.

Aankoop van het gebouw B030 Anderlechtsesteenweg 168-172. Deze verrichting vond plaats op 24 augustus
2020 door de overname van alle deelbewijzen van de vennootschap Catalco, de pro-formarekening simuleert
deze overname op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 126.567 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 13.500 EUR/jaar
-Verzekering: 900 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 6.708 EUR/jaar;

o.

p.

q.

r.

Oplevering van het project V005 Broedershof. Deze zou moeten plaatsvinden in het 3e kwartaal 2021, de proformarekening simuleert het einde van de werf en het in exploitatie stellen op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan
van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur 90.817 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 7.302 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 7.265 EUR/jaar
-Verzekering: 1.075 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 2.280 EUR/jaar;
Aankoop van het gebouw in exploitatie V008 Villa VIP Bredene. Deze aankoop werd afgerond op 31 augustus
2020, de pro-formarekening simuleert de aankoop van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de
volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 70.000 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.244 EUR/jaar
-Verzekering: 748 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.484 EUR/jaar;
Aankoop van het gebouw in exploitatie V010 Villa VIP Wondelgem. Deze aankoop werd afgerond op 31
augustus 2020, de pro-formarekening simuleert de aankoop van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd
uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 67.240 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.034 EUR/jaar
-Verzekering: 678 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.425 EUR/jaar;
Aankoop van het project V026 Thomashuis Westmalle. Dit gebouw zou eind 2022 in exploitatie worden
gesteld, de pro-formarekening simuleert de aankoop van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van
de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 75.684 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 1.910 EUR/jaar
-Verzekering: 637 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.452 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.604 EUR/jaar;
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s.

Het gebouw B022 Middelweg is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". Inclusio heeft
momenteel 26% van het kapitaal van de vennootschap in handen. Inclusio zal wellicht de volledige controle
verwerven over deze dochtervennootschap enkele maanden na het in exploitatie stellen van de gebouwen van
dit project. De pro-formarekening simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan
van de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 947.191 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 20.317 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 9.700 EUR/jaar

t.

u.

v.

-Verzekering: 10.159 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 20.080 EUR/jaar
-Huurleegstand: 16.988 EUR/jaar;
Het gebouw B018 Paviljoen 1-5 is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". Dit gebouw werd
eind augustus 2020 aangekocht bij notariële akte met opschortende voorwaarde, waaraan voldaan zal zijn eind
2020. De pro-formarekening simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van
de volgende veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 100.275 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 3.250 EUR/jaar
-Verzekering: 922 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 2.507 EUR/jaar;
Het gebouw V021 Thomashuis Meldert is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De proformarekening simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 70.000 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 1.400 EUR/jaar
-Verzekering: 695 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.750 EUR/jaar;
Het gebouw V027 Borgerstein is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De proformarekening simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 136.800 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.736 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 10.944 EUR/jaar
-Verzekering: 1.845 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 3.420 EUR/jaar;
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w. Het gebouw V028 Nationale is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De pro-formarekening
simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 118.231 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.365 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 9.485 EUR/jaar
-Verzekering: 1.602 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
x.

y.

z.

-Onderhoudskosten: 2.956 EUR/jaar;
Het gebouw V029 Melkerij is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De pro-formarekening
simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 160.543 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 3.211 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 9.372 EUR/jaar
-Verzekering: 1.342 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 4.014 EUR/jaar;
Het gebouw W002 Stembert is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De pro-formarekening
simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 108.237 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.165 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 8.496 EUR/jaar
-Verzekering: 1.262 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 2.706 EUR/jaar;
Het gebouw W006 Roosevelt is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De pro-formarekening
simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:

-Jaarlijkse huur: 300.000 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 6.000 EUR/jaar
-Verzekering: 2.475 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 7.500 EUR/jaar;
aa. Het gebouw W007 Elmer is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De pro-formarekening
simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 144.000 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 2.880 EUR/jaar
-Verzekering: 1.555 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 1.694 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 3.600 EUR/jaar;
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bb. Het gebouw W00x Coron is opgenomen in Categorie C "Aangegane verbintenissen". De pro-formarekening
simuleert de integratie van het gebouw op 1 januari 2019. Er werd uitgegaan van de volgende
veronderstellingen:
-Jaarlijkse huur: 66.355 EUR
-Vastgoedbeheerkosten: 1.327 EUR/jaar
-Onroerende voorheffing: 5.308 EUR/jaar
-Expertisekosten van de portefeuille: 726 EUR/jaar
-Onderhoudskosten: 1.659 EUR/jaar;
Voor de gebouwen die reeds in exploitatie zijn, werd de reële waarde opgenomen bij de opstelling van de proformarekening. Voor de gebouwen in ontwikkeling of te verwerven, werden de totale geraamde investeringen
opgenomen, aangezien geen enkele expertise in reële waarde op het einde van de werf beschikbaar is op het ogenblik
dat de pro-forma-rekening wordt opgesteld.
Anderzijds, werden er aanpassingen aangebracht aan de algemene kosten om rekening te houden met, enerzijds, de
aanwerving van een Property Manager in oktober 2019 en, anderzijds, de expertisekosten van de vastgoedportefeuile
verworven tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2020.
7.2.2

Pro-forma balans op 30 juni 2020
3.

Geconsolideerde balans in EUR
I
Vaste activa
I B.
Immateriële vaste activa
I C.
Vastgoedbeleggingen
Voor verhuur beschikbaar
I C. a. vastgoed
I C. b. Projectontwikkeling
I D.
Andere materiële vaste activa
I E.
Financiële vaste activa
II
Vlottende activa
II D.
Handelsvorderingen
Belastingvorderingen en andere
II E.
vlottende activa
II F.
Kas en kasequivalenten
II G.
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA

30-06-2020
133.073.167
80.445
132.447.379

AANPASSINGEN
73.405.660
0
73.933.207

Pro-forma
30-06-2020
206.478.827
80.445
206.380.586

117.064.319
15.383.060
14.224
531.119
2.855.927
68.252

89.316.266
-15.383.060
0
-527.546
0
0

206.380.586
0
14.224
3.573
2.855.927
68.252

416.713
1.734.360
636.601
135.929.093

0
0
0
73.405.660

416.713
1.734.360
636.601
209.334.754

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Nettoresultaat van het boekjaar
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen

92. 254.025
84.639.790
4.380.623
372.377
2.861.235
43.675.069
39.734.791

0
0
0
0
0
73.405.660
73.405.660

92. 254.025
84.639.790
4.380.623
372.377
2.861.235
117.080.729
113.140.452

A.
B.
C.
D.
I
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I B.
I C.
I F.
II
II B.
II D.
II F.

7.2.3

Langlopende financiële
schulden
39.500.000
Andere langlopende
verplichtingen
133.040
Uitgestelde belastingen verplichtingen
101.751
Kortlopende verplichtingen
3.940.277
Kortlopende financiële schulden
17.947
Handelsschulden en andere
kortlopende schulden
3.832.758
Overlopende rekeningen
89.572
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN
135.929.093
Aantal aandelen
4.329.615
NAV
21 ,31
Schuldgraad
43.350.705
Schuldratio
31,89%

73.405.660

112.905.660

0

133.040

0
0
0

101.751
3.940.277
17.947

0
0

3.832.758
89.572

73.405.660
0

209.334.754
4.329.615
21,31
116.756.365
55,77%

Pro-forma resultatenrekening op 31 december 2019 en 30 juni 2020

Geconsolideerde resultatenrekening in EUR

I
III

V
VII
IX
X
XI
XII

XIV
XV

Huurinkomsten
Met verhuur verbonden kosten
NETTO HUURRESULTAAT
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal
gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen

Pro-forma
AANPASSINGE
30-06-2020
N
2.023.812
2.534.721
-2.547
0
2.021.265
2.534.721

30-06-2020
4.558.533
-2.547
4.555.986

147.495

0

147.495

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de
huurder op verhuurde gebouwen
VASTGOEDRESULTAAT
Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
Beheerkosten vastgoed
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT

-305.034

-60.826

-365.859

1.863.727
-63.126
-1.081
-308
-59.169
-123.684
1.740.042

2.473.896
-96.652
0
0
-35.488
-132.139
2.341.756

4.337.622
-159.778
-1.081
-308
-94.657
-255.824
4.081.799

Algemene kosten van de vennootschap

-1.002.514

-14.399

-1.016.913

74.502

0

74.502

812.031

2.327.357

3.139.388

958.004

0

958.004

1.770.035
2.250

2.327.357
0

4.097.392
2.250

Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT
OP DE PORTEFEUILLE

XVIII Variaties in de reële waarde van
vastgoedbeleggingen
OPERATIONEEL RESULTAAT
XX Financiële inkomsten
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XXI Netto interestkosten
XXII Andere financiële kosten
XXIII Variaties in de reële waarde van financiële activa en
verplichtingen
FINANCIEEL RESULTAAT
XXIV Aandeel in het resultaat van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN
XXV Vennootschapsbelasting
XXVI Exit tax
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
Aantal aandelen
Nettoresultaat per aandeel

-12.228
-2.823

-550.542
0

-562.771
-2.823

-133.040

0

-133.040

-145.842

-550.542

-696.385

-1.421

0

-1.421

1.622.772
1.484.222
-245.760
1.238.463
2.861.235
4.329.615
0,66

1.776.815
0
0
0
1.777.815
4.329.615
0,41

3.399.587
1.484.222
245.760
1.238.463
4.638.049
4.329.615
1,07

Geconsolideerde resultatenrekening in EUR
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I

Huurinkomsten
NETTO HUURRESULTAAT

V

Recuperatie van huurlasten en belastingen
normaal gedragen door de huurder op
verhuurde gebouwen

31-12-2019
AANPASSINGEN
1.573.316
7.313.596

Pro-forma
31-12-2019
8.886.911

1.573.316

7.313.596

8.886.911

71.946

0

71.946

-92.642

-239.665

-332.307

1.552.619
-79.199
-2.698
-1.941
-44.203
-128.259
1.424.361
-1.360.848
9.525

7.073.930
-312.129
0
0
-194.794
-506.923
6.567.007
-52.454
0

8.626.550
-391.328
-2.698
-1.941
-238.998
-635.182
7.991.367
-1.413.302
9.525

73.037

6.514.553

6.587.591

438.844

0

438.844

511.882

6.514.553

7.026.435

VII
Huurlasten en belastingen normaal gedragen
door de huurder op verhuurde gebouwen
VASTGOEDRESULTAAT
Technische kosten
Commerciële kosten
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen
Beheerkosten vastgoed
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Algemene kosten van de vennootschap
Andere operationele opbrengsten en kosten
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE

IX
X
XI
XII

XIV
XV

XVIII Variaties in de reële waarde van
vastgoedbeleggingen
OPERATIONEEL RESULTAAT
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De rekeningen 2019 worden voorgesteld vóór de correctie als opgenomen onder Afdeling 7.1.1.
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XX Financiële inkomsten
XXI Netto interestkosten
XXII Andere financiële kosten
FINANCIEEL RESULTAAT
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN
XXV Vennootschapsbelasting
XXVI Exit tax
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT
Aantal aandelen
Nettoresultaat per aandeel
7.2.4

163.710
-100.661
-148.673
-85.624
426.258
-6.355
102.880
96.526
522.783
3.934.188
0,12

0
-1.100.085
0
-1.100.085
5.413.469
0
0
0
5.413.469
3.934.188
1,25

163.710
-1.201.746
-148.673
-1.186.709
5.839.727
-6.355
102.880
96.526
5.936.252
3.934.188
1,37

Toelichtingen bij de pro-formarekeningen

De resultatenrekening op 31 december 2019 houdt geen rekening met de aanpassing als voorgesteld in Afdeling 7.1.1.
De pro-formabalans op 30 juni 2020 neemt de aankoop op van alle gebouwen in Categorie C (zie Afdeling 6) en de
oplevering van de projectontwikkelingen. Het in exploitatie stellen ervan en dus de inkomsten en lasten die eruit
voortvloeien zijn opgenomen vanaf 1 januari 2019.
Als gevolg is er dus een stijging van de vastgoedbeleggingen in exploitatie van 117 miljoen EUR tot 206 miljoen
EUR. Deze groei is uitsluitend gefinancierd met bijkomende schulden van 73 miljoen EUR. De participatie in
dochtervennootschap Middelweg Albert waarop vermogensmutatie is toegepast, is dus geschrapt in de financiële vaste
activa en het gebouw is volledig opgenomen in de rubriek vastgoedbeleggingen.
De andere balansrubrieken blijven ongewijzigd. Bijgevolg bedraagt het eigen vermogen 92,3 miljoen EUR. De
schuldgraad stijgt van 43,4 miljoen EUR tot 116,8 miljoen EUR in de pro-formarekeningen wat overeenkomt met een
schuldratio van 55,8,0% (vergeleken met 31,9% in de geconsolideerde rekeningen op 30 juni 2020).
De netto inventariswaarde blijft dus identiek op 21,31 EUR per aandeel, en dit voor een aantal van 4.329.615 aandelen.
De pro-formaresultatenrekeningen geven de rekeningen 2019 over 12 maanden weer, terwijl de rekeningen 2020
worden voorgesteld over 6 maanden.
De vastgoedbeleggingen die te huur worden gesteld, zorgen voor een enorme stijging van de huurinkomsten. Deze
stijging gaat van 2 miljoen EUR tot 4,6 miljoen EUR op 30 juni 2020 en van 1,6 miljoen EUR tot 8,9 miljoen EUR
in 2019. Het vastgoedresultaat stijgt dan weer van 1,9 miljoen EUR tot 4,3 miljoen EUR op 30 juni 2020 en van 1,6
miljoen EUR tot 8,6 miljoen EUR in 2019.
De operationele vastgoedmarge (namelijk de verhouding tussen het operationeel vastgoedresultaat en het netto
huurresultaat) bedraagt ongeveer 90% in de pro-formarekeningen 2019 en 2020.
De operationele marge vóór resultaat op de portefeuille stijgt dan weer aanzienlijk. Zo bedraagt ze 4,6% op einde van
boekjaar 2019, stijgt ze tot 74,% in de pro-formarekeningen 2019, terwijl ze 40,2% bedraagt na afloop van de
halfjaarrekeningen op 30 juni 2020 en stijgt tot 68,9% in de pro-formarekeningen op 30 juni 2020. De Vennootschap
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toont aan dat de uitbreiding van de portefeuille en het in exploitatie stellen ervan het mogelijk maken de impact van
de niet samendrukbare algemene kosten te verlagen. Er dient te worden opgemerkt dat de algemene kosten zeer traag
stijgen; de structuur is immers reeds goed en wel aanwezig om de groei van de Vennootschap op lange termijn te
waarborgen.
Na de tenlasteneming van de financiële kosten en het gebrek aan een hypothetische groei of daling van de
vastgoedwaarden, stijgt het nettoresultaat van 0,5 miljoen EUR in de rekeningen 2019, tot 5,9 miljoen EUR in de proformarekeningen 2019; terwijl het nettoresultaat van 2,9 miljoen EUR in de halfjaarrekeningen op 30 juni 2020 stijgt
tot 4,6 miljoen EUR in de pro-formarekeningen van het eerste halfjaar 2020.
Het nettoresultaat per aandeel stijgt dan ook van 0,13 EUR per aandeel in de rekeningen 2019 tot 1,37 EUR per
aandeel in de pro-formarekeningen 2019, terwijl het nettoresultaat per aandeel stijgt van 0,66 EUR per aandeel in de
halfjaarrekeningen 2020 tot 1,07 EUR per aandeel in de pro-forma halfjaarrekeningen 2020.
7.2.5

Verslag van de commissaris over de pro-formarekeningen

De Commissaris heeft geen prioritair belang in de Vennootschap en het verslag werd met toestemming van de
Commissaris opgenomen in het Prospectus (zie Bijlage 12).
7.3

Winstprognoses of -ramingen

7.3.1

Algemeen

Ten behoeve van het Prospectus heeft de Vennootschap hierna prognoses opgesteld voor de boekjaren 2020, 2021,
2022 en 2023. Deze prognoses zijn opgesteld rekening houdend met de GVV-vergunning die in werking zal treden
na de afwikkeling-levering van de Aanbieding.
Deze informatie is gebaseerd op de vastgoedportefeuille in de Categorieën A, B, C en D, als vermeld in Afdeling 6.3,
en houdt rekening met onderstaande veronderstellingen.
De winstprognoses of -ramingen werden opgesteld en uitgewerkt:
- op vergelijkbare basis met de historische financiële informatie;
- overeenkomstig de boekhoudkundige methodes van de Vennootschap.
De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de prognoses en ramingen in deze afdeling toekomstgerichte
verklaringen zijn. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico’s en onzekerheden in, zowel
algemene als specifieke, en de kans bestaat dat de prognoses en andere toekomstgerichte verklaringen niet worden
verwezenlijkt. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat een aantal belangrijke factoren ertoe kunnen leiden dat
de resultaten wezenlijk verschillen van de ramingen en intenties die worden uitgedrukt in dergelijke toekomstgerichte
verklaringen. Hiervoor wordt verwezen naar Afdeling 3.8van het Prospectus.
7.3.2

Belangrijkste veronderstellingen

a.

Veronderstellingen over de factoren waarop de Vennootschap invloed kan uitoefenen
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•

Omvang van de Aanbieding: 60 miljoen EUR voor een uitgifteprijs van 21,40 EUR per aandeel.

•

De Aanbieding wordt volledig onderschreven en houdt rekening met de bijbehorende kosten die in detail
zijn weergegeven in Afdeling 11.16.

•

De overname van ReKoDe overeenkomstig Afdeling 5.3 van het Prospectus is opgenomen, namelijk
50% in cash en 50% in nieuwe aandelen.

•

Vergunning als GVV.

De eerste drie punten zullen enkel worden gerealiseerd als de onder punt 4 beoogde GVV-vergunning
verkregen wordt.
•

De vastgoedperimeter is als volgt bepaald; alle veronderstellingen over deze perimeter vloeien voort uit
aangegane overeenkomsten of vaste verbintenissen of, in mindere mate, uit ramingen door de
Vennootschap:
− Categorie A (cf. Afdeling 6.3.4): 42 sites bestaande uit 54 gebouwen die reeds in exploitatie zijn en
huurinkomsten genereren; de reële waarde van die gebouwen bedraagt 122,5 MEUR op 31 augustus
2020;
− Categorie B (cf. Afdeling 6.3.5): 7 projecten bestaande uit 8 gebouwen in ontwikkeling, die in de
loop van de drie volgende jaren in exploitatie zullen worden genomen en waarvan de totale
investeringen geraamd worden op 36,0 MEUR.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B016 Paviljoen 7-9 waarvan de totale investeringen worden geraamd op 9,3 MEUR,

2.

3.

4.

5.

6.

verwachte exploitatie in juli 2021; waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31
december 2019: 4,0 MEUR
B021 Antares waarvan de totale investeringen worden geraamd op 12,0 MEUR,
verwachte exploitatie in oktober 2021; waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31
december 2019: 3,6 MEUR
V005 Broedershof waarvan de totale investeringen worden geraamd op 2,4 MEUR,
verwachte exploitatie in oktober 2021, nog geen waarde opgenomen in de rekeningen op
31 december 2019
V023 Thomashuis Keerbergen waarvan de totale investeringen worden geraamd op 1,4
MEUR, verwachte exploitatie in januari 2022, waarde reeds opgenomen in de rekeningen
op 31 december 2019: 0,6 MEUR
V024 Dendermondsesteenweg waarvan de totale investeringen worden geraamd op 1,8
MEUR, verwachte exploitatie in januari 2021, waarde reeds opgenomen in de rekeningen
op 31 december 2019: 1,2 MEUR
V026 Thomashuis Westmalle waarvan de totale investeringen worden geraamd op 1,4
MEUR, verwachte exploitatie in december 2022, nog geen waarde opgenomen in de

rekeningen op 31 december 2019
7. W003 Auflette waarvan de totale investeringen worden geraamd op 7,8 MEUR,
verwachte exploitatie in 4 fasen, een eerste eind 2020 en de drie andere in de loop van
2021, waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31 december 2019: 1,4 MEUR
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− Categorie C (cf. Afdeling 6.3.6): 10 projecten bestaande uit 13 gebouwen waarvoor de
Vennootschap aankoopovereenkomsten heeft gesloten onder opschortende voorwaarde(n). Deze
Categorie vertegenwoordigt een totale reële waarde geraamd op 47,4 MEUR. Er bestaat een risico
dat de aankoop van die projecten niet doorgaat.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B022 Middelweg waarvan de totale investeringen worden geraamd op 20,5 MEUR,
verwachte exploitatie in april 2023
2. B028 Paviljoen 1-5, gebouw reeds in exploitatie waarvan de totale investeringen worden
geraamd op 1,7 MEUR, verwachte aankoop in december 2020
3. V021 Thomashuis Meldert waarvan de totale investeringen worden geraamd op 1,4
MEUR; verwachte exploitatie in juli 2021
4. V027 Borgerstein waarvan de totale investeringen worden geraamd op 3,7 MEUR,
verwachte exploitatie in april 2023
5. V028 Nationale waarvan de totale investeringen worden geraamd op 3,2 MEUR,
verwachte exploitatie in juni 2022
6. V0xx Melkerij waarvan de totale investeringen worden geraamd op 4,7 MEUR, verwachte
exploitatie in januari 2024
7. W002 Stembert waarvan de totale investeringen worden geraamd op 2,5 MEUR,
verwachte exploitatie in januari 2021
8. W006 Roosevelt waarvan de totale investeringen worden geraamd op 5,0 MEUR,
verwachte exploitatie in mei 2021
9. W007 Elmer waarvan de totale investeringen worden geraamd op 3,1 MEUR, verwachte
exploitatie in september 2022
10. W00x Coron, gebouw reeds in exploitaie waarvan de totale investeringen worden
geraamd op 1,6 MEUR, te huur gesteld vanaf de aankoopdatum
− Categorie D (zie Afdeling 6.3.7): 5 projecten bestaande uit 12 gebouwen waarvoor de
Vennootschap reeds vergevorderd is in de onderhandelingen , met een totale waarde van 24,4
MEUR.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B025 Lennik 246 waarvan de totale investeringen worden geraamd op 4,7 MEUR,
verwachte exploitatie in januari 2023
2. B0xx Vander Bruggen waarvan de totale investeringen worden geraamd op 6,6 MEUR,
verwachte exploitatie in mei 2023
3. W005 Dragon waarvan de totale investeringen worden geraamd op 3,6 MEUR, verwachte
exploitatie in januari 2023
4. W00x Waversesteenweg waarvan de totale investeringen worden geraamd op 3,6 MEUR;
verwachte exploitatie in januari 2024
5. W00x Prévert waarvan de totale investeringen worden geraamd op 4,0 MEUR, verwachte
exploitatie in september 2021
Het risico bestaat dat één of meer aankopen van projecten in de pijplijn niet doorgaan (Categorieën C en D). Eventueel
kunnen deze vervangen worden door andere nieuwe projecten die zich nog in een vroegtijdige studiefase bevinden.

23

Daaruit vloeien dus de volgende variaties voort, per gebouw en per jaar:
Cat
A
A
A
A

Id
B001
B002
B003
B004

Naam
Goede Herder
Sermon
Paleis 195
Verboekhoven

2020

2021

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B005
B006
B007
B008
B009
B010
B011
B012
B013
B014

Harmonie 20
Niveau 24
Niveau 26
Parel 10
Gent 4
Kolom 7
Gabrielle Petit 26
Gabrielle Petit 30
Carton de Wiart
Vekemans

A
A
A
A
A
A

B015
B017
B018
B019
B020
B026

Brigade Piron
Beughem
Domaine des Etangs
Paleis 64
Ekla
Volral

A
A
A
A

B027
B028
B029
B030

Ecole Active
Paviljoen 1-5
Dieleghem 95
Anderlecht 168

A
A

V001
V002

Den Indruk
Vijfstraten

A
A
A
A
A
A

V003
V004
V006
V008
V009
V010

Tolhuis
Lindestraat Herzele
Corstienslei
Villa Vip Bredene
Villa Vip Herzele
Villa Vip Wondelgem

(62.727)
85.854
1.012.683
1.618.182
10.000
1.544.545

A
A
B
B
B
B
B
B
B

V011-20
W001
B016
B021
V005
V023
V024
V026
W003

MECHELEN
Monument
Paviljoen 7
Antares
Broedershof
Thomashuis Keerbergen
Dendermondsesteenweg
Thomashuis Westmalle
Cuesmes Auflette

487.316
3.556
3.485.779
2.923.031
1.480.095
161.240
599.260
569.518
5.023.119

2022

2023

102.439
6.222
13.333
20.444
(17.496)
(19.361)
(19.361)
(23.805)
(48.044)
(46.309)
(46.309)
(39.176)
197.073
63.111
18.537
3.555
4.386.341
23.111
15.907.912
5.854
7.677.073
1.698.469
1.195.556
1.888.000
11.818

1.742.889
5.349.204
911.939
644.958
72.671
1.272.662

799.385
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C
C

B022
V021

Middelweg
Thomashuis Meldert

C
C
C
D
C
D

V028
W006
W007
B025
W002
W00x

Nationale
Roosevelt
Elmer
Lennik 246
Stembert
Chaussée de Wavre

D
D
D
D
D
C

W00X
B0xx
V027
W005
W00x
V0xx

Drève Prévert
Vander Bruggen
Borgerstein
Dragon
Coron
Melkerij (Wachtebeke)

(528.967)

20.517.482
1.390.197
2.135.867
4.950.800

907.217
2.524.438

1.067.934

1.886.604

3.110.105
1.886.604

1.656.947

967.579

967.579

4.013.679
2.393.095
1.790.062

3.190.793
1.519.704

1.063.598
379.926
5.512.930

555.000

825.950

3.303.799

1.581.991

Totaal investeringsstromen

56.362.071

30.766.575

13.368.055

31.745.313

Totaal vastgoedbeleggingen

154.452.388

185.218.963

198.587.018

230.332.331

•

De expansie van de vastgoedportefeuille zal worden gefinancierd door de kapitaalverhoging en de
opname op de bestaande of nieuw te onderhandelen kredietlijnen.

•

De algemene kosten vallen hoofdzakelijk uiteen in 5 rubrieken en werden, desgevallend, geraamd op
grond van bestaande overeenkomsten en rekening houdend met de indexeringsveronderstellingen:
−

de human resources en de bijbehorende kosten:
Deze rubriek omvat onder meer de kosten van de leden van de directie (CEO, CFO en COO), het
personeel, de personeelsvoordelen zoals bedrijfswagens, maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering en representatiekosten, maar ook de kosten van het sociaal secretariaat, de
opleidingen en seminaries, de bijdragen een beroepsverenigingen. De vergoedingen en kosten die
rechtstreeks berekend worden in verhouding tot de vergoedingen worden jaarlijks aangepast ten
belope van 5% en dit om rekening te houden met de verhogingen en indexering. De andere kosten
worden gewoon geïndexeerd met 1,25% per jaar. Deze rubriek evolueert van 1,25 miljoen EUR in
2020, tot 1,04 miljoen EUR in 2021, tot 1,18 miljoen EUR in 2022 en tot 1,24 miljoen EUR in 2023.
De daling tussen 2020 en 2021 is het gevolg van het verdwijnen van diverse kosten die de
Vennootschap niet meer moet maken vanaf boekjaar 2021.

−

de lasten voor kantoor en infrastructuur nodig voor de werking van de Vennootschap: deze rubriek
omvat onder meer de huur en lasten met betrekking tot de kantoren aan de Herrmann-Debrouxlaan 40
in 1160 Oudergem, de verzekeringen voor deze kantoren, de inrichting ervan, het meubilair, de
kantoorbenodigdheden. Deze rubriek omvat tevens alle lasten met betrekking tot IT, zowel hardware,
software als telefonie. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd tegen 1,25%. Ze vertegenwoordigen
respectievelijk 0,24 miljoen EUR in 2020, 2021 en 2022 en 0,25 miljoen EUR in 2023.
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−

de kosten voor externe dienstverleners: Deze kosten betreffen de prestaties van de raden van de
Vennootschap, de zakenaanbrengers, de Commissaris, de onafhankelijke vastgoedexpert. Ze
evolueren van 0,22 miljoen EUR in 2020, tot 0,32 miljoen EUR in 2021, tot 0,34 miljoen EUR in
2022 en, tot slot, tot 0,36 miljoen EUR in 2023 (rekening houdend met een indexering van 1,25%).

−

de corporatekosten: De corporatekosten omvatten de vergoedingen van de bestuurders, de
bedrijfsleidersverzekering, de publicatie- en vertaalkosten en de algemene kosten van de
dochtervennootschappen. Ze evolueren nauwelijks en bedragen 0,23 miljoen EUR per jaar, behalve
in 2020 waar ze 0,12 miljoen EUR bedragen.

−

de recurrente kosten verbonden met de GVV-vergunning: Deze rubriek omvat alle nieuwe lasten die
zullen voortvloeien uit de GVV-vergunning van de Vennootschap, namelijk: de vergoedingen aan de
FSMA, Euronext, de liquidity provider, Euroclear en de interne auditor. De abonnementstaks die
wordt berekend op het eigen vermogen van de Vennootschap wordt eveneens opgenomen, alsook een
rubriek wettelijke communicatie, zoals jaar- en halfjaarverslagen, maar ook persberichten en het
houden van algemene vergaderingen. Deze rubriek evolueert van 0,07 miljoen EUR in 2020, tot 0,32
miljoen EUR in 2021, tot 0,33 miljoen EUR in 2022 en tot 0,33 miljoen EUR in 2023. Sommige van
deze kosten zijn aangepast aan de evolutie van de beurskapitalisatie van de Vennootschap of aan de
waarde van het eigen vermogen van de Vennootschap of zijn geïndexeerd tegen 1,25%.

Globaal is de evolutie dus als volgt: 1,9 miljoen EUR in 2020, 2,14 miljoen EUR in 2021, 2,32 miljoen
EUR in 2022 en, tot slot, 2,41 miljoen EUR in 2023.
De algemene kosten voor 2020 worden verhoogd met de overnamekosten van de statutaire zaakvoerder
ReKoDe voor 2,3 miljoen EUR, maar ook met kosten die niet rechtstreeks te maken hebben met de
kapitaalverhoging, dit ten belope van 1,1 miljoen EUR (komt overeen met de kosten opgenomen in
Afdeling 4.1.1 en 11.16 ten belope van 30% - 70% werd rechtstreeks afgetrokken van de rubriek kapitaal
van het eigen vermogen).
•

De gemiddelde interestvoet van de schuld wordt geraamd op 1,5%.

•

De interne kosten voor vastgoedbeheer worden geraamd op 2% van de huurgelden.

•

De technische kosten omvatten alle onderhouds- en verzekeringskosten voor de gebouwen in exploitatie.
Er werd geen veronderstelling aangenomen van gekapitaliseerde investeringskosten, gezien de
gemiddelde ouderdom van de vastgoedportefeuille.

•

De beheerkosten omvatten de kosten betaald aan de SVK's en de externe beheerders (zoals BePark),
maar ook de interne kosten voor Property Management (die dus niet zijn opgenomen in de algemene
kosten van de Vennootschap zoals de rest van het personeel).

•

Er wordt wel uitgegaan van eventuele huurleegstand op de kantoor- en handelsruimtes.
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•
b.

7.3.3

De onroerende voorheffing wordt, desgevallend, geherfactureerd aan de handelsruimtes.

Veronderstellingen over de factoren waarop de Vennootschap geen invloed kan uitoefenen
•

De inflatie wordt geraamd op 1,25% vanaf boekjaar 2020.

•

Er zijn geen veronderstellingen van groei (of daling) van de vastgoedwaarden of financiële waarden.

•

De prognoses houden geen rekening met de bijkomende impact van een crisis zoals COVID-19,
aangezien de Vennootschap praktisch niet blootgesteld is aan dit soort risico (zie Afdeling 2.4).

Prognoses voor de boekjaren 2020, 2021, 2022 en 2023

Voorlopige balans in EUR
ACTIVA
I. Vaste activa
Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Projecten in ontwikkeling
Andere vaste activa
II. Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
VERPLICHTINGEN
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Uitgiftepremie
Reserves
Nettoresultaat van het boekjaar
VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
Langlopende financiële schulden
Andere langlopende verplichtingen
II. Kortlopende verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN
Nettoactief
Aantal aandelen
Nettoactief per aandeel
Schuldgraad
Schuldratio

Voorlopige resultatenrekening in EUR
Netto huurinkomsten
Met verhuur verbonden kosten
NETTO HUURRESULTAAT
Recuperatie van lasten en belastingen
Huurlasten en belastingen
VASTGOEDRESULTAAT

2020

2021

2022

2023

155.150.705
124.530.899
29.921.488
698.318
2.573.497
157.724.202

185.867.701
171.859.418
13.359.545
648.738
3.040.370
188.908.071

199.186.176
181.007.461
17.579.556
599.159
3.347.316
202.533.493

230.381.911
222.055.478
8.276.853
49.580
3.745.583
234.127.494

148.865.707
143.225.145
4.380.623
372.377
887.562
8.858.495
8.267.774
7.527.570
740.204
590.720

152.438.803
143.225.145
4.380.623
1.259.939
3.573.095
36.469.268
35.613.890
34.873.685
740.204
855.379

153.699.653
143.225.145
4.380.623
1.728.143
4.365.742
48.833.840
47.804.460
47.064.256
740.204
1.029.379

154.999.844
143.225.145
4.380.623
1.899.330
5.494.746
79.127.649
77.872.502
77.132.298
740.204
1.255.147

157.724.202

188.908.071

202.533.493

234.127.494

148.865.707
7.187.558
20,71
7.665.219
4,86%

152.438.803
7.187.558
21,21
35.073.005
18,57%

153.699.653
7.187.558
21,38
47.304.121
23,36%

154.999.844
7.187.558
21,57
77.424.771
33,07%

2020
4.540.710
-10.000
4.530.710
112.929
-243.387
4.400.252

2021
6.570.592
-10.000
6.560.592
114.340
-341.101
6.333.831

2022
7.895.143
0
7.895.143
115.769
-386.599
7.624.313

2023
9.626.736
0
9.626.736
117.216
-401.248
9.342.705
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Technische kosten
Beheerkosten vastgoed
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Algemene kosten van de vennootschap en andere

-163.180
-139.912
-303.092
4.097.160
-5.248.733

-232.061
-211.331
-443.393
5.890.438
-2.144.020

-278.255
-255.424
-533.679
7.090.634
-2.317.162

-340.867
-334.246
-675.113
8.667.592
-2.407.057

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Variatie in de reële waarde en andere
OPERATIONEEL RESULTAAT
Netto interestkosten
Belastingen en Exit Tax
NETTO RESULTAAT

-1.151.573
1.101.000
-50.573
-225.125
1.163.260
887.562

3.746.418
0
3.746.418
-173.323
0
3.573.095

4.773.472
0
4.773.472
-407.730
0
4.365.742

6.260.534
0
6.260.534
-765.788
0
5.494.746

4.498.607
1,01
0,98
0,91

7.187.558
0,91
0,88
0,82

7.187.558
1,10
1,06
0,99

7.187.558
1,34
1,30
1,21

-0,26]
0,20
0,00
0,00

0,52
0,50
0,45
0,43
2,06%

0,66
0,61
0,61
0,58
2,78%

0,87
0,76
0,77
0,73
3,49%

90,43%

89,79%

89,81%

90,04%

-25,42%

57,10%

60,46%

65,03%

BELANGRIJKSTE GEGEVENS PER AANDEEL
Gemiddeld aantal aandelen
NETTO HUURRESULTAAT
VASTGOEDRESULTAAT
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
NETTO RESULTAAT
UITKEERBAAR RESULTAAT
DIVIDEND PER AANDEEL
Yield (Dividend per aandeel / Uitgifteprijs)
MARGES
Operationele vastgoedmarge
Operationele vastgoedmarge vóór het resultaat op
de portefeuille
Evolutie van de kasstromen in EUR
1. Variaties van vaste activa (zonder reële waarde)
2. Variaties van operationele cash
3. Variaties in het werkkapitaal
4. Andere variaties (Netto IPO)
Cash einde periode vóór financiering
Financieringsbehoefte per jaar

7.3.4

2020

2021

2022

2023

-56.362.071
-163.859
-10.707.579
58.585.355
-6.027.570

-30.766.576
3.622.675
-202.214
0
-25.846.115

-13.368.054
4.415.321
-132.946
-3.104.891
-10.690.571

-31.245.314
5.544.325
-172.499
-4.194.555
-28.568.042

6.027.570

25.846.115

10.690.571

28.568.042

Toelichtingen bij de prognoses

De belangrijkste wijzigingen in de financiële toestand over de boekjaren onder verslag zijn de vergunning als GVV
(en dus, onder meer, de wijziging van het belastingstelsel, de betaling van de exit tax en de verplichting tot uitkering
van een dividend), de versterking van het eigen vermogen verbonden met de Aanbieding en, tot slot, de groei van de
vastgoedportefeuille.
De vastgoedportefeuille die bestaat uit gebouwen in exploitatie en projectontwikkelingen stijgt over de boekjaren
2020-2021-2022-2023. De details van deze portefeuille (plaats, investeringswaarde, verlopende huurgelden, ...) zijn
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volledig opgenomen in Afdeling 6 van dit Prospectus. Dit betekent dat de reële waarde van vastgoedbeleggingen in
exploitatie die huurgelden genereren, zou stijgen van 124,5 miljoen EUR in 2020, tot 222 miljoen EUR in 2023.
De groei van de portefeuille wordt gefinancierd door de verhoging van het eigen vermogen na de Aanbieding, maar
ook door opname op de bestaande kredietlijnen. De schuldgraad zou stijgen van respectievelijk 7,5 miljoen EUR in
2020, tot 34,9 miljoen EUR in 2021, tot 47,1 miljoen EUR in 2022 en, tot slot, tot 77,1 miljoen EUR op het einde van
boekjaar 2023. De voorlopige schuldratio bedraagt dus 4,9% in 2020, 18,6% in 2021, 23,4% in 2022 en, tot slot,
33,1% in 2023.
Het eigen vermogen per aandeel stijgt eveneens van 20,72 EUR per aandeel in 2020, tot 21,21 EUR per aandeel in
2021, tot 21,39 EUR per aandeel in 2022 en tot 21,57 EUR per aandeel in 2023. Het aantal aandelen vóór de
Aanbieding bedroeg 4.329.615 aandelen; na de kapitaalverhoging, zou dit aantal 7.187.558 aandelen moeten bedragen
(op basis van de hierboven vermelde veronderstellingen).
Dankzij de stijging van de vastgoedbeleggingen in exploitatie stijgen ook de huurinkomsten aanzienlijk, gaande van
4,5 miljoen EUR in 2020, tot 6,6 miljoen EUR in 2021, tot 7,9 miljoen EUR in 2022 en, tot slot, tot 9,6 miljoen EUR
in 2023.
Het vastgoedresultaat volgt dezelfde trend na de tenlasteneming van de huurlasten en de onroerende voorheffingen,
gaande van 4,5 miljoen EUR in 2020, tot 6,6 miljoen EUR in 2021, tot 7,9 miljoen EUR in 2022 en, tot slot, tot 9,6
miljoen EUR in 2023.
De vastgoedlasten, die bestaan uit technische kosten voor het onderhoud van de gebouwen, de verzekeringskosten
voor de gebouwen in exploitatie, de interne beheerkosten (opvolging van het beheer van het gebouw door de interne
Property Manager) en de externe beheerkosten, namelijk de vergoedingen betaald aan de Brusselse SVK's, stijgen van
0,3 miljoen EUR tot 0,7 miljoen EUR tussen de boekjaren 2020 en 2023. Het operationeel vastgoedresultaat stijgt dus
van 4,1 miljoen EUR in 2020, tot 5,9 miljoen EUR in 2021, tot 7,1 miljoen EUR in 2022 en tot 8,7 miljoen EUR in
2023.
De operationele vastgoedmarge die overeenkomt met het operationeel vastgoedresultaat dat gerapporteerd is in het
netto huurresultaat blijft over de boekjaren stabiel op ongeveer 90%.
Aangezien de Vennootschap reeds grotendeels haar structuur heeft aangepast met het oog op de GVV-vergunning en
rekende op een expansie van haar omvang, evolueren de algemene kosten van de Vennootschap - die hoofdzakelijk
te maken hebben met de basiswerkingskosten van de Vennootschap en daarom weinig te maken hebben met de groei
van de activiteiten van de Vennootschap - minder snel dan de stijging van de huurgelden en gaan ze van 5,2 miljoen
EUR in 2020, waarin begrepen de algemene kosten, maar ook de minderwaarde op ReKoDe en de kosten die niet
rechtstreeks verband houden met de uitgifte van nieuwe aandelen (geraamde kosten op 30% van de kosten van de
Aanbieding opgenomen in Afdeling 4.1.1 en 11.16), tot 2,1 miljoen EUR in 2021, 2,3 miljoen EUR in 2022 en 2,4
miljoen EUR in 2023. Dit betekent dus een sterke verbetering van de voorlopige operationele marge van de
Vennootschap, die zo stijgt van -25,4% in 2020, tot 57,1% in 2021, tot 60,5% in 2022 en tot 65,0% in 2023. De
algemene kosten over boekjaar 2020 zijn als volgt opgesplitst:
- 2,3 miljoen EUR voor de minderwaarde op de overname van de aandelen ReKoDe,
- 1,1 miljoen EUR voor de tenlasteneming van 30% van de transactiekosten beschreven in Afdeling 11.16,
- 1,3 miljoen EUR voor de human resources en de bijbehorende kosten,
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-

0,2 miljoen EUR voor de lasten voor kantoor en infrastructuur nodig voor de werking van de Vennootschap,
0,2 miljoen EUR voor de kosten voor externe dienstverleners,

-

0,1 miljoen EUR voor corporatekosten,
0,1 miljoen EUR voor recurrente kosten verbonden met de GVV-vergunning.

De variaties in de reële waarde bedragen 1,1 miljoen EUR in 2020 en zijn afkomstig van variaties in de reële waarde
die reeds geregistreerd werden op 31 augustus. Voor de volgende boekjaren wordt geen enkele veronderstelling van
variatie in de reële waarde in overweging genomen.
De interestkosten komen overeen met de interesten die Inclusio betaalt in het kader van haar bankfinanciering en gaan
van 0,2 miljoen EUR in 2020 tot 0,8 miljoen EUR in 2023. Ze dalen in boekjaar 2021 ten opzichte van 2020 ingevolge
de kapitaalophaling bij de beursgang. Dankzij deze kapitaalophaling zullen de bankschulden verminderen en bijgevolg
ook de interestkosten hiervan.
De belastingen en de exit tax die verschuldigd zal zijn na de wijziging van het fiscaal stelsel als gevolg van de GVVvergunning worden gewaardeerd op 1,2 miljoen EUR (positief bedrag). De exit tax wordt juist geraamd op - 408.377
EUR, terwijl de vennootschapsbelasting wordt gewaardeerd op 1,6 miljoen EUR en komt overeen met de uitgestelde
belastingen van DV City, Dupimmo en Inclusio Vandenheuvel, die in juli 2020 met Inclusio werden gefuseerd.
Inclusio beschikt over overdraagbare fiscale verliezen die zij kan gebruiken bij de berekening van de belastbare basis
voor de bepaling van de exit tax. Het bestaan van deze overdraagbare verliezen verklaart dat, voor zover de fusies van
de drie dochtervennootschappen met Inclusio NV zijn afgerond, een vermindering van de schuld van de Exit tax wordt
geboekt teneinde het belastingeffect van de overdraagbare verliezen te erkennen om aan te wenden in de berekening
van de belastbare basis voor de bepaling van de exit tax op de onroerende goederen die zijn verworven in het kader
van de fusie. De netto-impact is de opname in de resultatenrekening in de regel Belastingen op de uitgestelde
belastingvorderingen.
Het nettoresultaat evolueert dus als volgt: 0,9 miljoen EUR in 2020, tot 3,6 miljoen EUR in 2021, tot 4,4 miljoen EUR
in 2022 en tot 5,5 miljoen EUR in 2023.
Het uitkeerbare resultaat per aandeel (berekend op enkelvoudige basis) gaat dan weer van 0,00 EUR voor boekjaar
2020, tot 0,45 EUR voor boekjaar 2021, tot 0,61 EUR voor boekjaar 2022 en tot 0,77 EUR voor boekjaar 2023. De
Vennootschap gaat uit van een 95%-uitkering (dividenden) van het enkelvoudig uitkeerbaar resultaat.
De Vennootschap heeft geen activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.
7.4

Minimum budget zoals beoogd in artikel 23 van de GVV-Wet

In het kader van de ontvangst van de GVV-vergunning heeft Inclusio een minimaal investeringsbudget opgesteld als
beoogd in de GVV-Wetgeving. Dit investeringsbudget, dat is opgenomen in het vergunningsdossier, wordt hierna
samengevat. Het wijkt af van de prognoses in Afdeling 7.3 door de afwezigheid van investeringen in Categorie D
waarvan sprake in Afdeling 6.
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7.4.1
a.

Belangrijkste veronderstellingen
Veronderstellingen over de factoren waarop de Vennootschap invloed kan uitoefenen
•

Omvang van de Aanbieding van 60 miljoen EUR voor een uitgifteprijs van 21,40 EUR per aandeel

•

De Aanbieding wordt volledig onderschreven en houdt rekening met de bijbehorende kosten die in detail
zijn weergegeven in Afdeling 11.16.

•

De overname van ReKoDe overeenkomstig Afdeling 5.3 is opgenomen, namelijk 50% in cash en 50%
in nieuwe aandelen.

•

Vergunning als GVV.

De eerste drie punten zullen enkel worden gerealiseerd als de onder punt 4 beoogde GVV-vergunning
verkregen wordt.
•

De vastgoedperimeter is als volgt bepaald; alle veronderstellingen over deze perimeter vloeien voort uit
aangegane overeenkomsten of vaste verbintenissen of, in mindere mate, uit ramingen door de
Vennootschap:
−

Categorie A (cf. Afdeling 6.3.4): 42 gebouwen die reeds in exploitatie zijn en huurinkomsten
genereren, met een reële waarde van 122,5 MEUR. Deze gebouwen worden uitvoeriger voorgesteld
in Afdeling 6.

−

Categorie B (cf. Afdeling 6.3.5): 7 projecten in ontwikkeling, die in de loop van de drie volgende
jaren in exploitatie zullen worden genomen en met een reële waarde op het einde van de werken van
36 MEUR.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B016 Paviljoen 7-9 voor een totale waarde na de werken van 9,3 MEUR, verwachte
exploitatie in juli 2021; waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31 december 2019:
4,0 MEUR
2. B021 Antares voor een totale waarde na de werken van 12,0 MEUR, verwachte exploitatie
in oktober 2021; waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31 december 2019: 3,6
MEUR
3. V005 Broedershof voor een totale waarde na de werken van 2,4 MEUR, verwachte
exploitatie in oktober 2021, nog geen waarde opgenomen in de rekeningen op 31 december
2019
4. V023 Thomashuis Keerbergen voor een totale waarde na de werken van 1,4 MEUR,
verwachte exploitatie in januari 2022, waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31
december 2019: 0,6 MEUR
5. V024 Dendermondsesteenweg voor een totale waarde na de werken van 1,8 MEUR,
verwachte exploitatie in januari 2021, waarde reeds opgenomen in de rekeningen op 31
december 2019: 1,2 MEUR
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6. V026 Thomashuis Westmalle voor een totale waarde na de werken van 1,4 MEUR,
verwachte exploitatie in december 2022, nog geen waarde opgenomen in de rekeningen op
31 december 2019

7. W003 Auflette voor een totale waarde na de werken van 7,8 MEUR, verwachte exploitatie
in 4 fasen, een eerste eind 2020 en de drie andere in de loop van 2021, waarde reeds
opgenomen in de rekeningen op 31 december 2019: 1,4 MEUR
−

Categorie C (cf. Afdeling 6.3.6): 10 gebouwen of dossiers waarvoor de Vennootschap
aankoopovereenkomsten heeft gesloten onder opschortende voorwaarde(n). Deze Categorie
vertegenwoordigt een totale reële waarde geraamd op 47,4 MEUR.
Deze categorie is als volgt opgesplitst:
1. B022 Middelweg voor een totale waarde na de werken van 20,5 MEUR, verwachte
exploitatie in april 2023
2. B028 Paviljoen 1-5, gebouw reeds in exploitatie met een aankoopwaarde van 1,7 MEUR,
verwachte aankoop in december 2020
3. V021 Thomashuis Meldert (Meldert) voor een totale waarde na de werken van 1,4 MEUR;
verwachte exploitatie in juli 2021
4. V027 Borgerstein voor een totale waarde na de werken van 3,7 MEUR, verwachte
exploitatie in april 2023
5. V028 Nationale voor een totale waarde na de werken van 3,2 MEUR, verwachte exploitatie
in juni 2022
6. V0xx Melkerij voor een totale waarde na de werken van 4,7 MEUR, verwachte exploitatie
in januari 2024
7. W002 Stembert voor een totale waarde na de werken van 2,5 MEUR, verwachte exploitatie
in januari 2021
8. W006 Roosevelt voor een totale waarde na de werken van 5,0 MEUR, verwachte
exploitatie in mei 2021
9. W007 Elmer voor een totale waarde na de werken van 3,1 MEUR, verwachte exploitatie
in september 2022
10. W00x Coron voor een totale waarde van 1,6 MEUR, te huur gesteld vanaf de
aankoopdatum

•

De expansie van de vastgoedportefeuille zal worden gefinancierd door de kapitaalverhoging en de
opname op de bestaande of nieuw te onderhandelen kredietlijnen.
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•

De algemene kosten vallen hoofdzakelijk uiteen in 5 rubrieken en werden, desgevallend, geraamd op
grond van bestaande overeenkomsten en rekening houdend met de indexeringsveronderstellingen:
−

de human resources en de bijbehorende kosten: Deze rubriek omvat de leden van de directie (CEO,
CFO en COO), het personeel, de personeelsvoordelen zoals bedrijfswagens, maaltijdcheques,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en representatiekosten, maar ook de kosten van het
sociaal secretariaat, opleidingen en seminaries, bijdragen aan beroepsverenigingen. De vergoedingen
en kosten die rechtstreeks berekend worden in verhouding tot de vergoedingen worden jaarlijks
aangepast ten belope van 5% en dit om rekening te houden met de verhogingen en indexering. De
andere kosten worden gewoon geïndexeerd met 1,25% per jaar. Deze rubriek evolueert van 1,25
miljoen EUR in 2020, tot 1,04 miljoen EUR in 2021, tot 1,18 miljoen EUR in 2022 en tot 1,24 miljoen
EUR in 2023. De daling tussen 2020 en 2021 is het gevolg van het verdwijnen van diverse kosten die
de Vennootschap niet meer moet maken vanaf boekjaar 2021.

−

de lasten voor kantoor en infrastructuur nodig voor de werking van de Vennootschap: deze rubriek
omvat onder meer de huur en lasten met betrekking tot de kantoren aan de Herrmann-Debrouxlaan 40
in 1160 Oudergem, de verzekeringen voor deze kantoren, de inrichting ervan, het meubilair, de
kantoorbenodigdheden. Deze rubriek omvat tevens alle lasten met betrekking tot IT, zowel hardware,
software als telefonie. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd tegen 1,25%. Ze vertegenwoordigen
respectievelijk 0,24 miljoen EUR in 2020, 2021 en 2022 en 0,25 miljoen EUR in 2023.

−

de kosten voor externe dienstverleners: deze kosten betreffen de prestaties van de raden van de
Vennootschap, de zakenaanbrengers, de Commissaris, de onafhankelijke vastgoedexpert. Ze
evolueren van 0,22 miljoen EUR in 2020, tot 0,32 miljoen EUR in 2021, tot 0,34 miljoen EUR in
2022 en, tot slot, tot 0,36 miljoen EUR in 2023 (rekening houdend met een indexering van 1,25%).

−

de corporatekosten: De corporatekosten omvatten de vergoedingen van de bestuurders, de
bedrijfsleidersverzekering, de publicatie- en vertaalkosten en de algemene kosten van de
dochtervennootschappen. Ze evolueren nauwelijks en bedragen 0,23 miljoen EUR per jaar, behalve
in 2020 waar ze 0,12 miljoen EUR bedragen.

−

de recurrente kosten verbonden met de GVV-vergunning: Deze rubriek omvat alle nieuwe lasten die
zullen voortvloeien uit de GVV-vergunning van de Vennootschap, namelijk: de vergoedingen aan de
FSMA, Euronext, de liquidity provider, Euroclear en de interne auditor. De abonnementstaks die
wordt berekend op het eigen vermogen van de Vennootschap wordt eveneens opgenomen, alsook een
rubriek wettelijke communicatie, zoals jaar- en halfjaarverslagen, maar ook persberichten en het
houden van algemene vergaderingen. Deze rubriek evolueert van 0,07 miljoen EUR in 2020, tot 0,32
miljoen EUR in 2021, tot 0,33 miljoen EUR in 2022 en tot 0,33 miljoen EUR in 2023. Sommige van
deze kosten zijn aangepast aan de evolutie van de beurskapitalisatie van de Vennootschap of aan de
waarde van het eigen vermogen van de Vennootschap of zijn geïndexeerd tegen 1,25%.
Globaal is de evolutie dus als volgt: 1,9 miljoen EUR in 2020, 2,14 miljoen EUR in 2021, 2,32 miljoen
EUR in 2022 en, tot slot, 2,41 miljoen EUR in 2023.
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De algemene kosten voor 2020 worden verhoogd met de overnamekosten van de statutaire
zaakvoerder ReKoDe voor 2,3 miljoen EUR, maar ook met kosten die niet rechtstreeks te maken
hebben met de kapitaalverhoging, dit ten belope van 1,1 miljoen EUR (komt overeen met de kosten
opgenomen in Afdeling 4.1.1 en 11.16 ten belope van 30% - 70% werd rechtstreeks afgetrokken van
de rubriek kapitaal van het eigen vermogen).
•

De gemiddelde interestvoet van de schuld wordt geraamd op 1,5%.

•

De interne kosten voor vastgoedbeheer worden geraamd op 2% van de huurgelden.

•

De technische kosten omvatten alle onderhouds- en verzekeringskosten voor de gebouwen in
exploitatie. Er werd geen veronderstelling aangenomen van gekapitaliseerde investeringskosten,
gezien de gemiddelde ouderdom van de vastgoedportefeuille.

•

De beheerkosten omvatten de kosten betaald aan de SVK's en de externe beheerders (zoals BePark),
maar ook de interne kosten voor Property Management (die dus niet zijn opgenomen in de algemene
kosten van de Vennootschap zoals de rest van het personeel).

b.

•

Er wordt wel uitgegaan van eventuele huurleegstand op de kantoor- en handelsruimtes.

•

De onroerende voorheffing wordt, desgevallend, geherfactureerd aan de handelsruimtes.

Veronderstellingen over de factoren waarop de Vennootschap geen invloed kan uitoefenen
•

De inflatie wordt geraamd op 1,25% vanaf boekjaar 2020.

•

Er zijn geen veronderstellingen van groei (of daling) van de vastgoedwaarden of financiële waarden.

•

De prognoses houden geen rekening met de bijkomende impact van een crisis zoals Covid-19,
aangezien de Vennootschap praktisch niet blootgesteld is aan dit soort risico (zie Afdeling 2.4).

7.4.2

Minimum budget

Balans - minimum budget in EUR

2020

2021

2022

2023

ACTIVA
I. Vaste activa
Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Projecten in ontwikkeling
Andere vaste activa
II. Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

154.243.488
124.530.899
29.014.271
698.318
2.573.497
156.816.985

175.010.159
167.845.739
6.515.682
648.738
3.027.832
178.037.991

182.283.658
176.993.782
4.690.717
599.159
3.309.232
185.592.890

205.935.286
201.200.957
4.684.749
49.580
3.562.070
209.497.356

VERPLICHTINGEN
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Uitgiftepremie
Reserves

148.865.707
143.225.145
4.380.623
372.377

152.417.448
143.225.145
4.380.623
1.259.939

153.608.052
143.225.145
4.380.623
1.727.075

154.438.181
143.225.145
4.380.623
1.893.735
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Nettoresultaat van het boekjaar
VERPLICHTINGEN
I. Langlopende verplichtingen
Langlopende financiële schulden
Andere langlopende verplichtingen
II. Kortlopende verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN

887.562
7.951.278
7.360.557
6.620.353
740.204
590.720

3.551.741
25.620.543
24.772.271
24.032.067
740.204
848.271

4.275.208
31.984.838
30.977.048
30.236.843
740.204
1.007.790

4.938.677
55.059.175
53.908.057
53.167.852
740.204
1.151.118

156.816.985

178.037.991

185.592.890

209.497.356

Nettoactief
Aantal aandelen
Nettoactief per aandeel
Schuldgraad
Schuldratio

148.865.707
7.187.558
20,71
6.758.002
4,31%

152.417.448
7.187.558
21,21
24.229.730
13,61%

153.608.052
7.187.558
21,37
30.471.678
16,42%

154.438.181
7.187.558
21,49
53.436.085
25,51%

Resultatenrekening - minimum budget in
EUR

2020

2021

2022

2023

Netto huurinkomsten
Met verhuur verbonden kosten
NETTO HUURRESULTAAT
Recuperatie van lasten en belastingen
Huurlasten en belastingen
VASTGOEDRESULTAAT
Technische kosten
Beheerkosten vastgoed
VASTGOEDKOSTEN
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
Algemene kosten van de vennootschap en
andere

4.540.710
-10.000
4.530.710
112.929
-243.387
4.400.252
-163.180
-139.912
-303.092
4.097.160

6.516.079
-10.000
6.506.079
114.340
-341.101
6.279.318
-230.029
-210.241
-440.271
5.839.047

7.729.559
0
7.729.559
115.769
-380.745
7.464.584
-272.108
-252.113
-524.221
6.940.363

8.828.855
0
8.828.855
117.216
-395.321
8.550.750
-311.831
-310.671
-622.502
7.928.249

-5.248.733

-2.144.020

-2.317.162

-2.407.057

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
Variatie in de reële waarde en andere
OPERATIONEEL RESULTAAT
Netto interestkosten
Belastingen en exit tax
NETTO RESULTAAT

-1.151.573
1.101.000
-50.573
-225.125
1.163.260
887.562

3.695.027
0
3.695.027
-143.286
0
3.551.741

4.623.200
0
4.623.200
-347.992
0
4.275.208

5.521.191
0
5.521.191
-582.514
0
4.938.677

4.567.777
1,01
0,98
0,91

7.187.558
0,91
0,87
0,81

7.187.558
1,08
1,04
0,97

7.187.558
1,23
1,19
1,10

-0,26
0,20
0,00
0,00

0,51
0,49
0,45
0,43

0,64
0,59
0,60
0,57

0,77
0,69
0,69
0,66

2,04%

2,72%

3,14%

89,75%

89,79%

89,80%

BELANGRIJKSTE GEGEVENS PER AANDEEL
Gemiddeld aantal aandelen
NETTO HUURRESULTAAT
VASTGOEDRESULTAAT
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET
RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE
NETTO RESULTAAT
UITKEERBAAR RESULTAAT
DIVIDEND PER AANDEEL
Yield (Dividend per aandeel / Uitgifteprijs)
MARGES
Operationele vastgoedmarge

90,43%
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Operationele vastgoedmarge vóór het resultaat
op de portefeuille

Evolutie van de kasstromen - minimum budget
in EUR

-25,42%

2020

56,79%

2021

59,81%

2022

62,54%

2023

1. Variaties van vaste activa
2. Variaties van operationele cash
3. Variaties in het werkkapitaal
4. Andere variaties
Cash einde periode vóór financiering

-52.834.382
-163.859
-13.328.051
58.585.355
-5.120.353

-20.816.250
3.601.320
-196.784
0
-15.911.714

-7.323.078
4.324.787
-121.881
-3.084.604
-4.704.777

-23.701.207
4.988.256
-109.510
-4.108.548
-21.431.009

Financieringsbehoefte per jaar
Gecumuleerde nodige financiering

5.120.353

15.911.714
15.911.714

4.704.777
20.616.490

21.431.009
42.047.500

In het totaal bedraagt het minimale investeringsbudget (samengenomen over 3 jaar), als beoogd door de GVVWetgeving, dus 42.047.500 EUR.
In verband hiermee, overeenkomstig de GVV-Wet, maken de Promotoren van de openbare GVV zich sterk dat de
uitgiftevoorwaarden van elke kapitaalverhoging van de OGVV die bij openbare aanbieding geschiedt in de loop van
de drie jaar die volgen op de datum van haar vergunning, uitdrukkelijk voorzien in het geval dat de kapitaalverhoging
niet tot stand komt en dat dan het inschrijvingsbedrag aan de inschrijvers wordt terugbetaald, indien het bedrag van
het reeds geplaatste kapitaal, vermeerderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen samen na afsluiting van de
inschrijvingsperiode, lager ligt dan het bedrag van het eigen vermogen waarvan sprake is in het in het
vergunningsdossier bedoelde minimum budget. De Promotoren verbinden zich ook tot terugbetaling aan de
inschrijvers van de door hen voor de inschrijving betaalde provisies en makelaarslonen in het in voorgaande zin
bedoelde geval. Zie ook Afdeling 8.12 (Promotoren).
7.4.3

Toelichtingen bij het minimum budget

De vastgoedportefeuille die is opgenomen in het minimum budget bestaat uit gebouwen in exploitatie en
projectontwikkelingen in de Categorieën A, B en C. De portefeuille groeit aan over de boekjaren 2020-2021-20222023. De opsplitsing van deze portefeuille (plaats, investeringswaarde, verlopende huurgelden, enz.) is volledig
opgenomen in Afdeling 6 van dit Prospectus. Dit betekent dat de vastgoedbeleggingen in exploitatie die huurgelden
genereren, stijgen van 124,5 miljoen EUR in 2020 tot 201,2 miljoen EUR in 2023.
De groei van de portefeuille wordt gefinancierd door de verhoging van het eigen vermogen na de kapitaalverhoging
in 2020 in het kader van de Aanbieding, maar ook door de opname op de bestaande kredietlijnen. De schuldgraad
stijgt van respectievelijk 6,6 miljoen EUR in 2020, tot 24,0 miljoen EUR in 2021, tot 30,2 miljoen EUR in 2022 en,
tot slot, tot 53,2 miljoen EUR op het einde van boekjaar 2023. Op basis van het minimum budget bedraagt de
schuldratio dus 4,3% in 2020, 13,6% in 2021, 16,4% in 2022 en, tot slot, 25,5% in 2023.
Het aantal aandelen vóór de Aanbieding bedroeg 4.329.615 aandelen; na de Aanbieding en de uitgifte van de
Verkopersaandelen, zou dit aantal 7.187.558 aandelen moeten bedragen (op basis van de hierboven vermelde
veronderstellingen).
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Dankzij de stijging van de vastgoedbeleggingen in exploitatie stijgen ook de huurinkomsten aanzienlijk, gaande van
4,5 miljoen EUR in 2020, tot 6,5 miljoen EUR in 2021, tot 7,7 miljoen EUR in 2022 en, tot slot, tot 8,8 miljoen EUR
in 2023.
Het vastgoedresultaat volgt dezelfde trend na de tenlasteneming van de huurlasten en de onroerende voorheffingen.
De vastgoedlasten, die bestaan uit de technische kosten, de verzekeringskosten, de interne beheerkosten en de externe
beheerkosten, stijgen van 0,3 miljoen EUR tot 0,7 miljoen EUR tussen 2020 en 2023. Het operationeel
vastgoedresultaat stijgt dus van 4,1 miljoen EUR in 2020, tot 5,8 miljoen EUR in 2021, tot 6,9 miljoen EUR in 2022
en tot 7,9 miljoen EUR in 2023.
De operationele vastgoedmarge die overeenkomt met het operationeel vastgoedresultaat dat gerapporteerd is in het
netto huurresultaat blijft stabiel op ongeveer 90%.
Aangezien de Vennootschap reeds grotendeels haar hoofdstructuur heeft aangepast met het oog op de GVVvergunning en rekende op een expansie van haar omvang, evolueren de algemene kosten van de Vennootschap, die
hoofdzakelijk te maken hebben met de basiswerkingskosten van de Vennootschap en daarom weinig te maken hebben
met de groei van de activiteiten van de Vennootschap, minder snel dan de stijging van de huurgelden. Zo gaan ze van
5,2 miljoen EUR in 2020, waarin begrepen de algemene kosten, maar ook de minderwaarde op de
overnameverrichting op haar statutaire zaakvoerder ReKoDe en de kosten die niet rechtstreeks verband houden met
de uitgifte van nieuwe aandelen (geraamde kosten op 30% van de kosten van de Aanbieding opgenomen in Afdeling
4.1.1), tot 2,1 miljoen EUR in 2021, 2,3 miljoen EUR in 2022 en 2,4 miljoen EUR in 2023. De algemene kosten over
boekjaar 2020 zijn als volgt opgesplitst:
- 2,3 miljoen EUR voor de minderwaarde op de overname van de aandelen ReKoDe,
- 1,1 miljoen EUR voor de tenlasteneming van 30% van de transactiekosten beschreven in Afdeling 11.16,
-

1,3 miljoen EUR voor de human resources en de bijbehorende kosten,
0,2 miljoen EUR voor de lasten voor kantoor en infrastructuur nodig voor de werking van de Vennootschap,
0,2 miljoen EUR voor de kosten voor externe dienstverleners,
0,1 miljoen EUR voor corporatekosten,
0,1 miljoen EUR voor recurrente kosten verbonden met de GVV-vergunning.

Dit betekent dus een sterke verbetering van de operationele marge van de Vennootschap, die zo stijgt van -25,4% in
2020, tot 56,8% in 2021, tot 59,8% in 2022 en tot 62,5% in 2023.
De variaties in de reële waarde bedragen 1,1 miljoen EUR in 2020 en zijn afkomstig van variaties in de reële waarde
die reeds geregistreerd werden op 31 augustus 2020. Voor de volgende boekjaren wordt geen enkele veronderstelling
van de reële waarde in overweging genomen.
De interestkosten komen overeen met de interesten die Inclusio betaalt in het kader van haar bankfinanciering en gaan
van 0,2 miljoen EUR in 2020 tot 0,6 miljoen EUR in 2023. Ze dalen in boekjaar 2021 ten opzichte van 2020 ingevolge
de kapitaalophaling bij de beursgang. Dankzij deze kapitaalophaling zullen de bankschulden verminderen en bijgevolg
ook de interestkosten hiervan (zie hierboven Afdeling 4.1).
De belastingen en de exit tax die verschuldigd zullen zijn na de wijziging van het fiscaal stelsel als gevolg van de
GVV-vergunning worden gewaardeerd op 1,2 miljoen EUR (positief bedrag). De exit tax wordt juist geraamd op 408.377 EUR, terwijl de vennootschapsbelasting wordt gewaardeerd op 1,6 miljoen EUR en komt overeen met de
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uitgestelde belastingen van DV City, Dupimmo en Inclusio Vandenheuvel, die in juli 2020 met Inclusio werden
gefuseerd. Inclusio beschikt over overdraagbare fiscale verliezen die zij kan gebruiken bij de berekening van de
belastbare basis voor de bepaling van de exit tax. Het bestaan van deze overdraagbare verliezen verklaart dat, voor
zover de fusies van de drie dochtervennootschappen met Inclusio NV zijn afgerond, een vermindering van de schuld
van de Exit tax wordt geboekt teneinde het belastingeffect van de overdraagbare verliezen te erkennen om aan te
wenden in de berekening van de belastbare basis voor de bepaling van de exit tax op de onroerende goederen die zijn
verworven in het kader van de fusie. De netto-impact is de opname in de resultatenrekening in de regel Belastingen
op de uitgestelde belastingvorderingen.
Het nettoresultaat stijgt dus van 0,9 miljoen EUR in 2020, tot 3,6 miljoen EUR in 2021, tot 4,3 miljoen EUR in 2022
en tot 4,9 miljoen EUR in 2023.
Het uitkeerbare resultaat per aandeel (berekend op enkelvoudige basis) gaat dan weer van 0,00 EUR in 2020, tot 0,45
EUR in 2021, tot 0,60 EUR in 2022 en tot 0,69 EUR in 2023.

7.5

Bijkomende informatie over de kosten verbonden met de kapitaalverhoging en de impact van de
overname van ReKoDe

Overeenkomstig de IFRS-regels zullen de kosten, honoraria en makelaarslonen die rechtstreeks en enkel verbonden
zijn met de kapitaalverhoging onmiddellijk in mindering worden gebracht van het eigen vermogen. De overname van
de aandelen van ReKoDe, die onmiddellijk zal plaatsvinden na de afsluiting van de Aanbieding, zal leiden tot een
minderwaarde (zie Afdeling 5.3) die geboekt zal worden in de resultatenrekening.
Wat de andere kosten betreft, die niet rechtstreeks verbonden zijn met de kapitaalverhoging, deze zullen ten laste
worden genomen in de enkelvoudige resultatenrekening van de Vennootschap. Daaruit zal een verwaarloosbaar
positief of negatief resultaat voortvloeien voor boekjaar 2020. Na de gewone algemene vergadering die de rekeningen
2020 en de verwerking van het verlies in het Eigen Vermogen zal goedkeuren, zal de Raad van Bestuur, desgevallend,
voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, die in de eerste helft van 2021 gehouden zal worden,
dit eventuele overgedragen verlies aan te zuiveren door een kapitaalvermindering. Deze verrichting zou het de
Vennootschap mogelijk moeten maken een dividend uit te keren voor boekjaar 2021 (te betalen in 2022), zonder te
moeten voldoen aan de vereisten van artikel 7:212 van het WVV.
Al de kosten alsook de minderwaarde op aankoopprijs van ReKoDe zullen dus een impact hebben op het eigen
vermogen van de Vennootschap op 31 december 2020.

7.6

Alternatieve prestatie-indicatoren

De volgende indicatoren worden gebruikt in dit Prospectus en worden als volgt beschreven:

-

Operationele vastgoedmarge: Deze marge wordt gedefinieerd als het resultaat verkregen door de lijn
"Operationeel vastgoedresultaat" te delen door de lijn "Netto huurresultaat"; beide lijnen zijn opgenomen in de
resultatenrekening als beoogd in het GVV-KB.
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Doelstelling: De operationele vastgoedmarge maakt het mogelijk de operationele prestatie van de Vennootschap
op haar vastgoedbeleggingen in exploitatie te waarderen.
Reconciliatie
Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Halfjaar
30/06/2020

8 maanden
31/08/2020

91,99%

93,94%

90,54%

86,09%

87,06%

Voorlopige
balans 2020

Voorlopige
balans 2021

Voorlopige
balans 2022

Voorlopige
balans 2023

Minimum
budget 2020

Minimum
budget 2021

Minimum
budget 2022

Minimum
budget 2023

90,43%

89,79%

89,81%

90,04%

90,43%

89,75%

89,79%

89,80%

-

Operationele vastgoedmarge vóór het resultaat op de gebouwen: Deze marge wordt gedefinieerd als het resultaat
verkregen door de lijn "Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille" te delen door de lijn
"Netto huurresultaat"; beide lijnen zijn opgenomen in de resultatenrekening als beoogd in het GVV-KB.
Doelstelling: De operationele vastgoedmarge maakt het mogelijk de operationele prestatie van de Vennootschap
op haar vastgoedbeleggingen in exploitatie te waarderen, met inbegrip van de algemene kosten van de
Vennootschap.
Reconciliatie

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Halfjaar

8 maanden

30/06/2020

31/08/2020

-24,20%

3,63%

4,64%

40,17%

43,74%

Voorlopige
balans 2020

Voorlopige
balans 2021

Voorlopige
balans 2022

Voorlopige
balans 2023

Minimum
budget 2020

Minimum
budget 2021

Minimum
budget 2022

Minimum
budget 2023

-2,52%

57,10%

60,46%

65,03%

-24,52%

56,79%

59,81%

62,54%

-

Schuldgraad: De schuldgraad wordt berekend overeenkomstig het GVV-KB. De schuldgraad omvat alle
rubrieken van de "Verplichtingen" die voorkomen in de geconsolideerde of enkelvoudige balans, naargelang het
geval, met uitzondering van de rubrieken:
"I. Langlopende verplichtingen - A Voorzieningen",
"I. Langlopende verplichtingen - C. Andere langlopende financiële verplichtingen - Toegelaten
afdekkingsinstrumenten",
"I. Langlopende verplichtingen - F. Uitgestelde belastingen",
"II. Kortlopende verplichtingen - A. Voorzieningen",
"II. Kortlopende verplichtingen - C. Andere kortlopende financiële verplichtingen - Toegelaten
afdekkingsinstrumenten″
en "II. Kortlopende verplichtingen - F. Overlopende rekeningen″,
zoals opgenomen in de schema's bijgevoegd bij het GVV-KB.
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Doelstelling : De schuldgraad is een indicator in het GVV-KB die specifiek de berekeningsmethode inhoudt. Ze
maakt het mogelijk zich te vergelijken met andere actoren uit de sector.
Reconciliatie
Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Halfjaar
30/06/2020

8 maanden
31/08/2020

866.602€

1.309.446€

15.249.888€

43.350.705

54.816.182€

Voorlopige
balans 2020

Voorlopige
balans 2021

Voorlopige
balans 2022

Voorlopige
balans 2023

Minimum
budget 2020

Minimum
budget 2021

Minimum
budget 2022

Minimum
budget 2023

7.624.631€

35.032.454€

47.263.572€

77.384.224€

6.717.401€

24.189.166€

30.431.116€

53.395.525€

-

Schuldratio: De schuldratio wordt gedefinieerd als het resultaat verkregen door de hierboven opgenomen
Schuldgraad te delen door het balanstotaal.
Doelstelling: De schuldratio is rechtstreeks verbonden met bovenstaande schuldgraad. Ze maakt het de
Vennootschap mogelijk zich te vergelijken met de andere actoren op de markt van de GVV’s.
Reconciliatie

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Halfjaar
30/06/2020

8 maanden
31/08/2020

1,53%

2,28%

14,44%

31,89%

37,07%

Voorlopige
balans 2020

Voorlopige
balans 2021

Voorlopige
balans 2022

Voorlopige
balans 2023

Minimum
budget 2020

Minimum
budget 2021

Minimum
budget 2022

Minimum
budget 2023

4,83%

18,54%

23,34%

33,05%

4,28%

13,59%

16,40%

25,49%

-

Netto inventariswaarde per aandeel: De netto inventariswaarde (of NAV) wordt gedefinieerd als het resultaat
verkregen door het totaal eigen vermogen te delen door het totaal aantal aandelen in omloop.
Doelstelling: De Netto Inventariswaarde maakt het de Vennootschap mogelijk de waarde van haar eigen
vermogen per aandeel te bepalen en zo aan de beleggers een juiste indicatie te geven van de waarde van de
Vennootschap, die kan worden vergeleken met de beurswaarde.
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Reconciliatie
Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Halfjaar
30/06/2020

8 maanden
31/08/2020

20,20€

20,31€

20,65€

21,31€

21,43€

Voorlopige
balans 2020

Voorlopige
balans 2021

Voorlopige
balans 2022

Voorlopige
balans 2023

Minimum
budget 2020

Minimum
budget 2021

Minimum
budget 2022

Minimum
budget 2023

20,72€

21,21€

21,39€

21,57€

20,72€

21,21€

21,38€

21,49€
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8

MANAGEMENT EN ORGANISATIE

8.1

Algemeen

De Vennootschap is een naamloze vennootschap die momenteel bestuurd wordt door een Enige Bestuurder (ReKoDe
NV). Na de afwikkeling-levering van de Aanbieding en de verwerving van de aandelen van ReKoDe NV door de
Vennootschap op de Afsluitingsdatum (zie Afdeling 5.3) zal de Enige Bestuurder worden vervangen door een raad
van bestuur. Dit werd besloten door de algemene vergadering van de Vennootschap op 29 oktober 2020, die geopteerd
heeft voor de omvorming van de Vennootschap tot een "monistisch" bestuurssysteem (dit wil zeggen bestuurd door
een raad van bestuur) zodra de beursgang is uitgevoerd. Vlak na de omvorming van de Vennootschap tot een naamloze
vennootschap met een monistisch bestuur zal de vergunning van de Vennootschap als OGVV in werking treden.
De leden van de huidige raad van bestuur van ReKoDe NV zullen lid zijn van de Raad van Bestuur van de
Vennootschap, met dien verstande dat de duur van de mandaten van de bestuurders van ReKoDe wordt voortgezet
wanneer ze in functie treden in de Raad van Bestuur van de Vennootschap; er is dus geen wijziging wat de identiteit
van de bestuurders betreft die - uiteindelijk - de Vennootschap leiden (behalve Julien Dessart en Bart De Zutter die
geen lid waren van de raad van bestuur van ReKoDe).
Deze Afdeling 8 (Management en Organisatie) gaat uitvoerig in op het bestuur en de organisatie van de Vennootschap
na de afwikkeling en levering van de Aanbieding, overeenkomstig de Statuten die werden goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering op 29 oktober 2020, onder de opschortende voorwaarde van de afwikkelinglevering (zonder terugwerkende kracht) van de Aanbieding en het Charter goedgekeurd door de Vennootschap op 23
november 2020.
8.2

Raad van Bestuur

8.2.1

Samenstelling

De raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") bestaat uit 9 leden, waaronder drie vrouwen. De Raad van Bestuur telt
3 onafhankelijke bestuurders en 6 niet-uitvoerende bestuurders. De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt
weergegeven in onderstaande tabel:

Naam

André
Bosmans

Functie

Voorzitter en
onafhankelijk
bestuurder
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Bestuurder sinds

Van ReKoDe: GAV36
van 15 mei 2019
Van Inclusio:
BAV3738 van 29
oktober 2020

Aantal mandaten
(met inbegrip van
het lopende
mandaat) en
aanvang van het
eerste mandaat

Einde van
het
mandaat

GAV van
mei 2023

Aantal: 3(1)
Aanvang: 20/05/2015

Lid van een
comité van de
Raad van
Bestuur
Audit- en
risicobeheercomit
é
Benoemings- en
remuneratiecomit

Bevoegdheids/expertisegebied

Bestuur van een genoteerde
vastgoedvennootschap,
vastgoed, corporate
governance

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("GAV").

37
38

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("BAV").
42

é
Investeringscomit
é

Sandrine
Nelissen
Grade

Onafhankelijk
bestuurder

Marianne
Wagner

Onafhankelijk
bestuurder
Niet-uitvoerend
bestuurder,

Christop
he
Demain

vertegenwoordi
ger van Belfius
Insurance

François
de
Borchgra
ve

Niet-uitvoerend
bestuurder,
vertegenwoordi
ger van KOIS,
promotor

Julien
Dessart

Bart De
Zutter

Matthieu
de Posch

Adeline
Simont

Niet-uitvoerend
bestuurder
vertegenwoordi
ger van
Integrale
Niet-uitvoerend
bestuurder,
vertegenwoordi
ger van ReVive, promotor
Niet-uitvoerend
bestuurder,
vertegenwoordi
ger van FIF-FSI

Niet-uitvoerend
bestuurder,
vertegenwoordi
ger van Imofig,
promotor

Van ReKoDe: GAV
van 15 mei 2019
Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020
Van ReKoDe: GAV
van 20 mei 2020
Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020

Van ReKoDe: GAV
van 15 mei 2019
Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020

Van ReKoDe: GAV
van 20 mei 2020
Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020

GAV van
mei 2023

Aantal: 2
Aanvang: 21/09/2016

Aantal: 1
GAV van
mei 2024

GAV van
mei 2022

GAV van
mei 2024

Aanvang: 20/05/2020

Benoemings- en
remuneratiecomit
é

Benoemings- en
remuneratiecomit
é

Aantal: 2
Aanvang: 20/05/2015

Aantal: 3
Aanvang: 19/12/2014

Investeringscomit
é

Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020

GAV van
mei 2024

Aantal: 1

Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020

GAV van
mei 2024

Aantal: 1

Benoemings- en
remuneratiecomit
é

Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020
Van ReKoDe: BAV
van 20 december
2018
Van Inclusio: BAV
van 29 oktober 2020

GAV van
mei 2022

GAV van
mei 2023

Gezondheidssector, directie
VZW's,
liefdadigheidssector

Beleggingen, vastgoed en
verzekeringen, bestuur van
een GVV

Audit- en
risicobeheercomit
é

Van ReKoDe: GAV
van 15 mei 2019

Communicatie, directielid
van een openbare
vennootschap, contacten
met het zakenmilieu en
politiek milieu

Aanvang: 15/05/2019

Aanvang: 20/12/2018

Financiële directie,
beleggingen, verzekeringen

Vastgoedpromotie, beheer
van vastgoedfondsen,
vastgoedrecht

Vastgoedinvesteringen,
sociale impact, contacten
met de overheden

Aantal: 1

Aantal: 1

Vastgoed, activiteiten met
sociale impact op
internationaal niveau,
fundraising

Audit- en
risicobeheercomit
é

Bestuur van een genoteerde
GVV, vastgoed,
markttransacties

(1)

Met inbegrip van het eerste mandaat dat enkele maanden werd uitgeoefend door de BV André Bosmans
Management tussen 20 mei 2015 en 6 januari 2016.
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar, en zo vaak als nodig is.
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Voor de berekening van het aantal mandaten is overeengekomen dat de omvorming tot een monistische naamloze
vennootschap geen impact heeft, dit wil zeggen dat de bestuurdersmandaten van ReKoDe in aanmerking zullen
worden genomen en dat de aanstelling als bestuurder na de omvorming van Inclusio geen bijkomend mandaat inhoudt.
Daardoor vervalt het bestuurdersmandaat van de Vennootschap op dezelfde dag als zou het mandaat zijn voortgezet
bij ReKoDe. Bijgevolg zullen de einddatum van het mandaat die zijn opgenomen in bovenstaande tabel ook van
toepassing blijven na de omvorming van de Vennootschap tot een monistische naamloze vennootschap.
Voor de uitoefening van hun functie in de Vennootschap en tijdens de duur van hun mandaat kiest elke bestuurder
domicilie op het hoofdkantoor van de Vennootschap: Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel.
De Raad van Bestuur is zo samengesteld dat de Vennootschap haar activiteiten kan voortzetten in overeenstemming
met haar toekomstig statuut van GVV, zoals uitgebreid beschreven in artikel 4 van de GVV-Wet. De Raad van Bestuur
van de Vennootschap telt minstens drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:78 van het WVV. Deze
onafhankelijke bestuurders passen ook in het kader van de onafhankelijkscriteria van de Belgische Corporate
Governance Code 2020. De Raad van Bestuur van de Vennootschap leeft, overigens, ook de voorwaarde na waarbij
ten minste een derde van de leden van zijn raad van een ander geslacht is dan de overige leden, zoals voorgeschreven
in artikel 7:86 van het WVV.
De samenstelling van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de complementariteit inzake vaardigheden, ervaring en
kennis in het vastgoedgebied (beheer, ontwikkeling), het financiële en sociale gebied, waardoor zij een bestuur kan
waarborgen dat overeenkomt met de voorwaarden als beoogd in artikel 3 van de Statuten.
De omvang van de Raad van Bestuur (bestaande uit negen leden) zorgt voor een adequaat evenwicht tussen, enerzijds,
de vertegenwoordigers van de Promotoren (drie mandaten), de vertegenwoordigers van de aandeelhouders (drie
mandaten) en de onafhankelijke bestuurders (drie mandaten). Bovendien bezit de Raad van Bestuur op die manier een
brede waaier aan ervaringen en vaardigheden die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de Vennootschap. Deze
samenstelling is volledig conform de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020.
De Raad van Bestuur heeft ervoor gekozen de uitvoerende bestuurstaken van de Vennootschap - die integraal zijn
toevertrouwd aan de effectieve bedrijfsleiding - te scheiden van deze van de Raad van Bestuur, zodat deze zich kan
toeleggen op zijn taak, namelijk een strategische impuls bieden aan en controle uitoefenen op de effectieve
bedrijfsleiding. Deze keuze is volledig conform de Belgische Corporate Governance Code 2020. Er is dan ook geen
uitvoerend bestuurder.
Om het sociale doel van Inclusio en de vertegenwoordiging van de initiatiefnemers van het project Inclusio in de Raad
van Bestuur van Inclusio te bewaren, verlenen de Statuten van Inclusio aan elk van de drie Promotoren het recht een
kandidaat voor te stellen voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, en dit tot aan de gewone algemene
vergadering van Inclusio, die zal plaatsvinden in 2032. Dit voorstelrecht kent geen controle op de Vennootschap toe
aan de drie Promotoren. Zie Afdeling 8.12 voor de beschrijving van de Promotoren. Het doel van de Vennootschap
bestaat erin ervoor te zorgen dat de sociale doelstelling van de Vennootschap bewaard wordt doorheen de tijd. De
handhaving van deze doelstelling wordt nog versterkt door de opname van haar sociale doelstelling in het voorwerp
van de Vennootschap (artikel 3 van de Statuten).
Alle bestuurders zijn natuurlijke personen.
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Geen enkele bestuurder heeft uitvoerende functies bij Inclusio. In het kader hiervan is er niettemin bepaald dat de
effectieve bedrijfsleiders regelmatig deelnemen (behalve in gerechtvaardigde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer
de Raad van Bestuur een punt behandelt dat hen aangaat) aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur op grond
van de thema's die aan bod komen in een raad van bestuur, om deze interactie tussen de raad en de effectieve
bedrijfsleiding te verbeteren en de voorstellen tot besluit te verklaren.
Binnen de Raad van Bestuur is er geen verdeling van de taken. De samenstelling en de werkingsregels van de Raad
van Bestuur zijn uitvoerig opgenomen in het Charter van Inclusio.
8.2.2

Ervaring en andere mandaten van de bestuurders

In onderstaande afdeling wordt een overzicht gegeven van de ervaring en de mandaten die worden uitgeoefend door
de bestuurders van de Vennootschap.
-

André Bosmans oefent zijn bestuurdersfuncties uit sinds 6 januari 2016. Zijn mandaat werd door de gewone
algemene vergadering van 15 mei 2019 verlengd voor een periode van 4 jaar, die een einde zal nemen na de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2023. Dhr. Bosmans is licentiaat rechten en
notariaat. Hij heeft diverse verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend bij Anhyp Bank (nu AXA Bank) en
Banimmo, waar hij Secretaris-Generaal was en lid van het directiecomité tussen 1996 en midden 2014 en vanaf
april 2016 tot eind 2018 en waar hij sinds lang bestuurder is. Hij is tevens zaakvoerder van de BV André
Bosmans Management. Hij is tevens bestuurder bij de vennootschappen Grondbank The Loop, Vedis,
Schoonmeers Bugten en PDSM. Hij is onafhankelijk lid van het investeringscomité van de afdeling vastgoed
van Participatie Maatschappij Vlaanderen, lid van het directiecomité van Belgian Land, vaste
vertegenwoordiger van Banimmo, bestuurder bij Atlantic Certificates, vaste vertegenwoordiger van Belgian
Mand, bestuurder bij Plantin Development, Sources Development, Pré de la Perche Construction, SEB
Development en B§B Development, bestuurders bij de verschillende VZW's Bieënkorf, Bosgroep OostVlaanderen Noord, Lions Service Gent Scaldis en Baluchon Alzheimer. Hij heeft tevens de volgende mandaten
vervuld, die in de loop van de afgelopen 5 jaar beëindigd zijn: onafhankelijk bestuurder bij de GVV MONTEA,
bestuurder bij of vaste vertegenwoordiger van de vennootschappen International Commercre Trading, HLB
Construct, Comulex, Lex 84, Immo Property Services, Alma Court, Eudip TWO, Immo Koningslo, Tervueren
Invest, SDEC, Urbanove Shopping Development, Conferinvest, Raket Invest en Magellin.

-

Sandrine Nelissen Grade oefent haar bestuurdersfuncties uit sinds 21 september 2016. Haar mandaat werd
door de gewone algemene vergadering van 15 mei 2019 verlengd voor een periode van 4 jaar, die een einde
zal nemen na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2023. Mevr. Nelissen Grade heeft
meer dan 20 jaar ervaring in openbaar bestuur en communicatie bij diverse vennootschappen, zoals een
openbaar bedrijf, een familiebedrijf en een beursgenoteerd bedrijf alsook een Amerikaans consultancybedrijf.
Zij is licentiate in Germaanse Filologie en verwierf tevens een beurs van het German Marshall Fund en een
diploma aan de London Business School.
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-

Marianne Wagner oefent haar bestuurdersfuncties uit sinds 20 mei 2020. Zij werd benoemd voor een periode
van 4 jaar die een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024.
Mevr. Wagner is CEO van MpoWer. Zij heeft verschillende verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend, meer
bepaald bij Crédit Agricole Asset Management en de Mimi Ullens Foundation. Zij is tevens oprichtster van
MpoWer, onafhankelijk consultante filantropie, opleidster en Mindset Coach. Sinds 2011 is zij onbezoldigd
bestuurder bij Cedires Facilities VZW.

-

Christophe Demain oefent zijn bestuurdersfuncties uit sinds 20 mei 2015. Zijn mandaat werd door de gewone
algemene vergadering van 15 mei 2019 verlengd voor een periode van 3 jaar, die een einde zal nemen na de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2023. Dhr. Demain is licentiaat toegepaste
economische wetenschappen aan het IAG. Hij heeft diverse verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend, meer
bepaald als Chief Investment Officer bij Belfius Insurance. Hij is tevens lid van diverse raden van bestuur,
waaronder die van Belwing NV, Retail Estates, Elantis NV, Belfius Investment Partners NV, Newton
Biocapital I, Pricaf Privée SA. Tot slot is hij ook bestuurder in diverse vastgoedvennootschappen van Belfius
Group ((LFB NV, Legros-Renier, Les Amarantes Seigneurie de Loverval NV, Coquelets NV, Immo Malvoz
BVBA, Immo Zeedrift NV, ImmoActivity NV en Offico Immo NV). Hij heeft bovendien bestuurdersmandaten
uitgeoefend bij Auxipar, Cofinimmo, FRI 1 en FRI 2. Deze mandaten zijn nu afgelopen.

-

François de Borchgrave oefent zijn bestuurdersfuncties uit sinds 20 mei 2015.Voordien oefende hij zijn
bestuurdersfunctie uit als permanent vertegenwoordiger van KOIS NV, vertegenwoordigd door KOIS Invest
BV, en dit sinds 19 december 2014. Hij werd benoemd voor een periode van 4 jaar die een einde zal nemen na
de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024. Dhr. François de Borchgrave is
Handelsingenieur Solvay en heeft een MBA van de universiteit van Harvard. Hij heeft diverse
verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend, meer bepaald bij Belgacom, smarterwork.com en Sony. Hij is
mede-oprichter en afgevaardigd bestuurder van KOIS NV, een investeringsvennootschap die leider is in impact
investing (investeringen die een combinatie zijn van financieel rendement en een sociale impact en/of
milieuimpact). Dhr. de Borchgrave is tevens mede-oprichter en bestuurder van Creative Texstyles, een
vennootschap actief in de textielindustrie die gevestigd is in Roeselare. Hij oefent tevens bestuurdersfuncties
uit in verschillende vastgoedvennootschappen en financiële vennootschappen, zoals Clegor, Framaca, Beopar,
Belgica, QBM, Wave Immo1, Harmattan en Francolimmo. Hij is bestuurder bij verschillende VZW's, zoals
Les Rênes de la Vie, Tous Ensemble Handicap en Harvard Club of Belgium.

46

-

Julien Dessart oefent zijn bestuurdersfuncties uit sinds 29 oktober 2020. Zijn mandaat zal een einde nemen
na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024. Dhr. Dessart is licentiaat in Handelsen Financiële Wetenschappen (2003). Hij is gespecialiseerd in Bestuurswetenschappen (2004) en in 2018
haalde hij aan de BVFA het diploma Certified European Analyst. In februari 2019, nadat hij iets minder dan
10 jaar de functie van administratief en boekhoudkundig verantwoordelijke had uitgeoefend bij de
vennootschap Integrale, werd hij daar benoemd tot CFO en uitvoerend bestuurder. Daarnaast is hij bestuurder
of zaakvoerder bij de volgende vennootschappen: Ariane Building NV, Arsenal Building NV, Building Green
One NV, Carolease 12 NV, Copernicus Site NV, Couvent de la Chartreuse NV, Draper Estate NV, Drapfin
NV, Enerinvest, FM-A Invest NV, Forest Heights BV, Gingko Park NV, Green4Power NV, Gutenberg NV,
Herkenrode Real Estate NV, IILux Junck NV, Immo Fractal NV, Immo Haecht 1442 NV, Immo Pa33 2 NV,
Integrale Green Energy NV, Integrale Immo Lux, Integrale Real Estate Fund NV, Integrale Zaventem Building
NV, Intorp NV, La Foncière Liégeoise NV, Le Travailleur chez Lui NV, Lozana Invest NV, Luso Invest NV,
Meuse Office 1 NV, New Mecco Warehouse NV, New Tide Rotterdam NV, Nivelles Property NV, Office
Park Alleur NV, Power 2 Green NV, Regent Building NV, SPV JVC Gemeentepark Brasschaat NV, Stodiek
Propco I BV, Stodiek Propco II BV, Stodiek Propco III BV, Tetris Offices, The Loop Building One NV, Vital
Building NV, Vordenstein Vastgoed NV, Waterside NV, Integrale Immo Management NV, Integrale Insurance
Services NV, Groupe HEC-ULg VZW en Ogeo 2 Pension, waarvan sommige gespecialiseerd zijn in vastgoed.
Hij is ook bestuurder geweest bij de Luxemburgse vennootschap Delo 1.

-

Bart De Zutter oefent zijn bestuurdersfuncties uit sinds 29 oktober 2020. Zijn mandaat zal een einde nemen
na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024. Dhr. Bart De Zutter heeft een Master
in de Rechten en een bijkomende master in milieurecht van de universiteit van Gent, alsook een Executive
Master in Real Estate Management (MRE) uitgereikt door de universiteit van Antwerpen (AMS). Hij startte
zijn loopbaan als advocaat gedurende vijf jaar en werd vervolgens Legal Counsel bij de groep Decathlon
België. In 2015 trad hij in dienst bij Re-Vive waar hij momenteel Chief Legal Officer is en lid van het
Directiecomité. Hij is bestuurder bij Realex NV en GLDF II Partners NV (The Good Life Development Fund
II).

-

Matthieu de Posch oefent zijn bestuurdersfuncties uit sinds 15 mei 2019. Zijn mandaat zal een einde nemen
na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2022. Dhr. de Posch heeft een bachelor van
het ICHEC en een master in management van ESCP Europe. Hij heeft diverse verantwoordelijkheidsfuncties
uitgeoefend, meer bepaald bij Banimmo France, Fidentia Real Estate Investments en momenteel is hij adviseur
bij de FPIM. Hij is tevens bestuurder bij Ginkgo I CVA, SICAR, Triginta Fund NV, Biloba Investments,
Innovation Funds, Seeder Fund, Capricorn Sustainable Chemistry, Nanocyl, Cissoid, Xylowatt, Tous ensemble
Handicap, waarnemer bij FIF-FSI NV, lid van het investeringscomité van Ginkgo II CVA, SICAR, Fidentia
BeLux Investments, Innovation Funds, Seeder Fund, en vastgoedadviseur bij een family office, directeur van
Ceperive NV en zaakvoerder van Compagnie du Beffroi BV en AMMAB Management BV. Voordien was hij
bestuurder (2017-2018) bij Credibe NV.
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-

Adeline Simont oefent haar bestuurdersfuncties uit sinds 20 december 2018. Haar mandaat zal een einde
nemen na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2023. Mevr. Simont is
Handelsingenieur (Université Libre de Bruxelles - Ecole de Commerce Solvay). Zij heeft verschillende
bestuurdersfuncties uitgeoefend bij Bank Degroof Petercam en is sinds april 2004 Afgevaardigd Bestuurder
van Degroof Petercam Corporate Finance. Zij was van november 2005 tot oktober 2020 tevens bestuurder bij
de GVV Aedifica en sinds december 1993 bij de NV Andel (groep Martin's Hotels) en zij oefent
bestuurdersmandaten uit bij diverse vastgoedvennootschappen van de Groep Degroof Petercam (Collines de
Wavre, Bassem Certificates, Belgian Land, Picardie Invest, Stockel Residence Certificates, Stockel Residence
Investment, Atlantic Certificates, …). Zij is ondervoorzitster en mede-oprichtster van de VZW Cercle Belge
des Femmes de l'Immobilier (2014). Zij heeft bestuurdersmandaten uitgeoefend, die ondertussen afgelopen
zijn, bij Axxes Certificates, Société Civile des Galeries Saint Hubert en Société Civile Anonyme des Galeries
Saint Hubert.

8.3

Effectieve bedrijfsleiders

8.3.1

Samenstelling

De effectieve bedrijfsleiders van Inclusio voeren de door de Raad van Bestuur bepaalde strategie uit en brengen
verslag uit aan de Raad van Bestuur. De effectieve bedrijfsleiders nemen intern deel aan het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en de uitstippeling van het door de Raad van Bestuur vastgesteld beleid, onder leiding van de CEO. Ze
houden elkaar op de hoogte van de uitvoering van hun taken.
De effectieve bedrijfsleiders van Inclusio worden aangesteld door de Raad van Bestuur, op voorstel van het
benoemings- en remuneratiecomité. Ze worden benoemd voor onbepaalde duur.
De effectieve bedrijfsleiders van Inclusio zijn met vier:
Naam
De heer Xavier Mertens
De heer Marc Brisack
De heer Jean-Luc Colson
De heer Lionel Van Rillaer

Functie
Chief Executive Officer ("CEO")
Vice Chief Executive Officer
("Vice-CEO")
Chief Financial Officer ("CFO")
Chief Operating Officer ("COO")

De functie van Xavier Mertens als CEO neemt een einde op 31 december 2020. In dit kader zal Marc Brisack
(momenteel Vice-CEO) worden aangesteld om hem op te volgen, met ingang op 1 januari 2021. Vanaf dan zullen de
effectieve bedrijfsleiders dus met drie zijn.
De huidige leden van de effectieve bedrijfsleiding zijn natuurlijke personen.
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8.3.2

Ervaring en andere mandaten van de effectieve bedrijfsleiders

De heer Xavier Mertens, Chief Executive Officer (CEO), effectieve bedrijfsleider
Dhr. Mertens is licentiaat in de rechten (KUL) en Master of Arts in Business Analysis (universiteit van Lancaster).
Hij heeft diverse verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend, meer bepaald bij An-Hyp (nu AXA Bank), AG Real
Estate, Home Invest Belgium en Xior. Hij is bestuurder in verschillende dochterondernemingen of participaties van
Inclusio. Daarnaast is hij bestuurder bij de BV EMIX en bestuurder bij de NV REOS en de VZW Lazare Belgium.
Belangrijkste vaardigheden/ervaring: leiding van een GVV, recht, vastgoed.
De heer Marc Brisack, Vice Chief Executive Officer (Vice-CEO), effectieve bedrijfsleider
Dhr. Brisack is handelsingenieur (Solvay) en Master in Real Estate (UFSIA Antwerpen). Hij heeft diverse
verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend, meer bepaald bij Groep Solvay, Catella-Codemer, Bernheim Comofi,
Fortis Real Estate en Ascensio. Daarnaast is hij bestuurder bij de BV Somabri en, via Somabri, bij de NV Ceusters.
Hij was bestuurder bij Compagnie Financière de Neufcour NV en Habitat & Humanisme Investment Belgium NV.
Belangrijkste vaardigheden/ervaring: leiding van een GVV, financiën, vastgoed.
De heer Jean-Luc Colson, Chief Financial Officer (CFO), effectieve bedrijfsleider
Dhr. Colson heeft een graduaat boekhouden (HEMES SAINTE MARIE) Hij heeft diverse
verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend, meer bepaald bij AXA Belgium, ING Real Estate en Home Invest
Belgium. Hij is bestuurder in verschillende dochtervennootschappen of participaties van Inclusio.
Belangrijkste vaardigheden/ervaring: leiding van een GVV, financiën, boekhouding, verzekeringen.
De heer Lionel Van Rillaer, Chief Operating Officer (COO), effectieve bedrijfsleider
Dhr. Van Rillaer is burgerlijk bouwkundig ingenieur (UCL) en Master of Science in Hydraulic Engineering
(Newcastle upon Tyne). Hij heeft diverse verantwoordelijkheidsfuncties uitgeoefend bij Jan De Nul, Tuc Rail en CFE.
Hij is bestuurder in verschillende dochtervennootschappen of participaties van Inclusio. Dhr. Van Rillaer is tevens
voorzitter van de raad van bestuur van de CV Allons en Vent.
Belangrijkste vaardigheden/ervaring: civieltechnische werken,
Partnerschappen, beheer vastgoedportefeuille.
8.4

bouw,

DBFM-projecten,

Publiek-Private

Aandelen in het bezit van de leden van de Raad van Bestuur of de effectieve bedrijfsleiders

Geen enkel lid van de Raad van Bestuur houdt aandelen van de Vennootschap aan. Geen enkele effectieve
bedrijfsleider houdt aandelen aan van de Vennootschap.
In het kader, echter, van de overname van de aandelen ReKoDe door de Vennootschap, zal Kois (gezamenlijk
gecontroleerd door bestuurder François de Borchgrave) aandelen ontvangen van de Vennootschap (9.034
Verkopersaandelen ReKoDe) als vergoeding voor een deel van de overnameprijs. Deze aandelen worden niet
aangeboden in het kader van de Aanbieding. Zie Adeling 5.3 inzake de overname van ReKoDe.
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8.5

Comités van de Raad van Bestuur

Overeenkomstig artikel 7:98 van het WVV heeft de Raad van Bestuur drie comités opgericht:
-

een audit- en risicobeheercomité;
een benoemings- en remuneratiecomité;
een investeringscomité.

De bevoegdheden en de werking van deze comités worden geregeld door het WVV alsook door het Charter.
Hierna volgt de samenstelling van de verschillende comités. Alle leden van de comités zijn bestuurders, met
uitzondering van de heer Michel Balon en Xavier Mertens, leden van het investeringscomité.
Het audit- en risicobeheercomité van Inclusio bestaat momenteel uit 3 leden: de heer André Bosmans, de heer Julien
Dessart en mevrouw Adeline Simont. Het audit- en risicobeheercomité helpt de Raad van Bestuur en de effectieve
bedrijfsleiding van Inclusio om toe te zien op de juistheid en de getrouwheid van de maatschappelijke rekeningen van
Inclusio en de kwaliteit van de interne of externe controle en de informatie die wordt verstrekt aan de aandeelhouders
van Inclusio en aan de markt. Het comité verstrekt adviezen en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur en aan de
effectieve bedrijfsleiding in die domeinen.
Het benoemings- en remuneratiecomité van Inclusio bestaat momenteel uit 4 leden: de heer André Bosmans, mevrouw
Sandrine Nelissen-Grade, mevrouw Marianne Wagner en de heer Bart De Zutter. Het benoemings- en
remuneratiecomité helpt de Raad van Bestuur bij het opstellen van de profielen, de benoemings- en
herbenoemingsprocedure van mandaten en de procedures voor periodieke evaluaties van de leden van de Raad van
Bestuur en van de effectieve bedrijfsleiding.
Het investeringscomité van Inclusio bestaat momenteel uit 6 leden: de heer André Bosmans, de heer François de
Borchgrave, de heer Julien Dessart, de heer Xavier Mertens, de heer Michel Balon en de heer Marc Brisack. Het
investeringscomité staat in voor de analyse, de selectie en de opvolging van de investerings-, renovatie- en
ontwikkelingsdossiers voor rekening van de Vennootschap. Het comité heeft louter een adviserende rol.
8.6

Commissaris

Tot 1 januari 2020 was de commissaris van de Vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CV, vertegenwoordigd door
haar permanente vertegenwoordiger de heer Stéphane Nolf, bedrijfsrevisor, partner bij KPMG Bedrijfsrevisoren,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem ("KPMG"), commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren
afgesloten op 31 december 2017, 2018 en 2019.
Sinds 1 januari 2020 is de commissaris van de Vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren CV, vertegenwoordigd door
haar permanente vertegenwoordiger de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem. Zijn mandaat werd
goedgekeurd op de gewone algemene vergadering van Inclusio van 10 juni 2020. De commissaris wordt benoemd
voor een periode van drie jaar die een einde neemt na de algemene vergadering belast met de goedkeuring van de
rekeningen afgesloten op 31 december 2022. Hij is vergund door de FSMA.
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8.7

Onafhankelijke controlefuncties

Krachtens artikel 17 van de GVV-Wet beschikt de Vennootschap over de volgende interne controlefuncties:
8.7.1

Risicobeheer

Het risicobeheer wordt toevertrouwd aan de heer Jean-Luc Colson. Hij is belast met het toezicht op de risico's die
worden geïdentificeerd door de Raad van Bestuur en de waardering van de gevolgen voor de Vennootschap. Hij stelt
aan de Raad van Bestuur en, desgevallend, aan het audit- en risicobeheercomité de gepaste controlemaatregelen voor.
8.7.2

Interne audit

De Vennootschap heeft een interne auditfunctie ingevoerd. De taak van het comité is te onderzoeken en te evalueren
of de structuur van het proces voor interne controle van de Vennootschap adequaat is en correct en effectief werkt,
alsook het auditcomité en de CEO te adviseren en te assisteren in de effectieve uitoefening van hun
verantwoordelijkheden op vlak van interne controle, door ze te voorzien van onafhankelijke, objectieve en onpartijdige
informatie, analyses, beoordelingen, aanbevelingen en advies voor de onderzochte activiteiten van de Vennootschap.
De interne audit kan ook bijstand verlenen aan de Raad van Bestuur bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden
betreffende de interne controle.
De interne controle omvat elk beleid en alle processen, praktijken en procedures die door de effectieve bedrijfsleiders,
het auditcomité of de Raad van Bestuur werden opgesteld om redelijke zekerheid te bieden dat de risicoblootstelling
geïdentificeerd en passend bewaakt en beheerd wordt, dat economisch verworven middelen gepast beschermd en
efficiënt gebruikt worden, dat significante financiële en managementinformatie accuraat, relevant, tijdig en
betrouwbaar is en dat er een gepast niveau van compliance is met goedgekeurde beleidslijnen, normen en procedures
en met de geldende wetgeving en regelgeving.
De interne audit wordt uitgevoerd door de heer Julien Dessart, Voorzitter van het audit- en risicobeheercomité,
bijgestaan door de vennootschap Callens, Pirenne, Theunissen & Co.
8.7.3

Compliance

De compliance officer (de "Compliance Officer") wordt aangesteld door de Raad van Bestuur. Hij staat in voor de
opvolging en naleving van alle regelgevingen van toepassing op de Vennootschap. Het betreft een interne,
onafhankelijke en permanente functie van de Vennootschap, die onder meer moet waken over de naleving door de
Vennootschap van het corporate governance charter en meer in het algemeen over de naleving van alle wettelijke en
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de Vennootschap. De compliancefunctie heeft met name tot doel,
zonder dat deze lijst exhaustief is, om:

-

-

toe te zien op de naleving van de door de Vennootschap geïmplementeerde procedures inzake de preventie
van marktmisbruik;
een lijst van insiders op te stellen en te updaten en alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen
dat de personen op de lijst van insiders schriftelijk verklaren op de hoogte te zijn van de wettelijke en
reglementaire verplichtingen en verbodsbepalingen die hieruit voortvloeien;
elke persoon vermeld op die lijsten in kennis te stellen dat hij/zij op die lijsten staan;
telkens een effectieve bedrijfsleider van plan is om een verrichting in de effecten van de Vennootschap uit
te voeren of te laten uitvoeren, hem of haar in kennis te stellen van de regels van toepassing op die
verrichting.
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toe te zien op de naleving van de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de Vennootschap;
toe te zien op de naleving van het corporate governance charter;
het compliancerisico waaraan de Vennootschap is blootgesteld te identificeren en te beoordelen;
toe te zien op de naleving van de regels inzake belangenconflicten;
toe te zien op de naleving van de regels inzake het integriteitsbeleid (gedragscode);
toe te zien op de naleving van de regels inzake marktmisbruik en met name van de door de Vennootschap
geïmplementeerde procedures inzake de preventie van marktmisbruik (dealing code);
erop toe te zien dat de interne procedures en maatregelen inzake compliance efficiënt en adequaat zijn;
toe te zien op het beginsel van de onverenigbaarheid van mandaten (bv. beoordeling van de onafhankelijkheid
van de bestuurders);
de interne auditeur te verwittigen in geval van vermoeden van fraude, verduistering of corruptie waarvan hij
kennis zou hebben genomen.

De compliance officer is André Bosmans, Voorzitter van de Raad van Bestuur, te dien einde benoemd met ingang op
15 september 2020. De compliance officer is volledig onafhankelijk. Hij brengt periodiek verslag uit aan het audit- en
risicobeheercomité. Hij moet de CEO informeren in geval van een reëel of potentieel belangenconflict dat de
objectiviteit of de onafhankelijkheid van de compliancefunctie in het gedrang kan brengen.
De compliance officer is onderworpen aan de strengste geheimhouding. De compliancefunctie staat los van de interne
auditfunctie, maar valt binnen het onderzoeks- en controledomein van deze laatste.
De compliance officer beschikt te allen tijde over de nodige autoriteit, middelen en expertise en over toegang tot alle
relevante informatie, zonder enige beperking, voor zover vereist voor de uitoefening van zijn opdracht.
De compliance officer informeert het audit- en risicobeheercomité regelmatig over de belangrijkste vastgestelde
compliancerisico’s, over de maatregelen die werden genomen om deze beter te beheersen en over de vordering van
de taken die worden uitgevoerd in het kader van de opdracht van de functie.
Minstens eenmaal per jaar brengt de compliance officer verslag uit en informeert hij de Raad van Bestuur over de
uitoefening van zijn opdracht, over de belangrijkste compliancerisico’s die in de loop van het voorbije jaar werden
geïdentificeerd en over de maatregelen die werden genomen om deze te verhelpen.
8.8

Vergoeding en voordelen

8.8.1

Vergoeding van de bestuurders

Het bedrag van de vergoeding van de bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering. Alvorens deze
voorstellen aan de algemene vergadering voor te leggen, wint de Raad van Bestuur de adviezen en aanbevelingen van
het benoemings- en remuneratiecomité in.
De Vennootschap maakt geen onderscheid tussen de verschillende categorieën van bestuurders. Enkel de voorzitter
ontvangt een andere vergoeding gezien zijn verantwoordelijkheden en de tijd die hij besteedt aan de uitoefening van
zijn functies.
De eventuele kosten die gemaakt zijn in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersfunctie worden terugbetaald.
Overzicht van de vergoeding op jaarbasis van toepassing vanaf 1 januari 2021 (bedrag niet onderworpen aan de btw):
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-

een vaste vergoeding van 4.000 EUR/jaar voor de bestuurders en van 8.000 EUR/jaar voor de voorzitter, en
zitpenningen van 750 EUR/vergadering van de raad of van een comité voor de bestuurders en van 1.500
EUR/vergadering voor de voorzitter.

De leden van het investeringscomité die geen bestuurders zijn, ontvangen geen zitpenningen.
De bestuurders zullen niet vergoed worden in aandelen, aangezien de Raad van Bestuur meent dat dit niet compatibel
is met de sociale doelstelling van de Vennootschap en dat zorgt voor een complexiteit die, gezien de omvang van de
Vennootschap en haar sociale doelstelling, niet gerechtvaardigd lijkt. Het is trouwens om in lijn te zijn met deze
sociale doelstelling dat de vergoeding van de bestuurders, zoals hierboven vermeld, werd vastgesteld op een lager
niveau dan wat gangbaar is op de markt. Deze afwijking op de Corporate Governance Code wordt gerechtvaardigd in
het Charter.
8.8.2

Remuneratie van de effectieve bedrijfsleiders

Hierna volgt samengevat de vergoeding van de leden van de effectieve bedrijfsleiding. Deze vergoeding bestaat uit
een vaste vergoeding en uit een variabele vergoeding. De variabele vergoeding is bepaald door, bij voorkeur meetbare,
evaluatiecriteria, vastgesteld bij het begin van het boekjaar door de Raad van Bestuur op advies van het benoemingsen remuneratiecomité] De graad van de realisatie van de evaluatiecriteria wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur
op advies van het benoemings- en remuneratiecomité in april van het volgende boekjaar, in het licht van de
jaarrekening van het afgelopen boekjaar.
De Raad van Bestuur begrenst de variabele vergoedingen die worden toegekend aan elk lid van de effectieve
bedrijfsleiding. De huidige leden van de effectieve bedrijfsleiding genieten geen prestatie-gerelateerde toekenning van
aandelen, opties, noch andere rechten om aandelen te verwerven.
De volgende bedragen worden vermeld exclusief btw. De vergoeding van de effectieve bedrijfsleiders wordt jaarlijks
geïndexeerd.
-

Vergoeding van de toekomstige CEO (huidige Vice-CEO), Marc Brisack

Op 7 juli 2020 werd een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Marc Brisack, volgens welke Marc Brisack
een vergoeding op jaarbasis zal ontvangen van 180.000 EUR voor het jaar 2021, geïndexeerd op 1 januari van ieder
jaar vanaf 1 januari 2022. Deze vaste vergoeding zal, overigens, forfaitair worden verhoogd met 5% op 1 januari 2022
en 2023. Er is ook voorzien in een variabele vergoeding op korte termijn, die wordt bepaald op basis van de door de
Raad van Bestuur vooraf bepaalde criteria, uiterlijk op 15 april van ieder jaar en die kan gaan van 0% tot 30% van de
jaarlijkse basisvergoeding van het betrokken boekjaar. Deze criteria omvatten financiële en kwalitatieve doelstellingen
(groei van de portefeuille, operationele resultaten, relatie met de beleggers en teammanagement). Er is ook voorzien
in een variabele vergoeding op lange termijn die kan gaan van 0% tot 20% van de jaarlijkse basisvergoeding van het
betrokken boekjaar. Tot slot voorziet de overeenkomst in de intekening door Inclusio op een
bedrijfsleidersverzekering voor een jaarlijkse premie van 40.000 EUR, die jaarlijks wordt geïndexeerd. In geval van
verbreking op initiatief van de Vennootschap (behalve in geval van verbreking om dwingende reden) is voorzien in
een vooropzeg van zes maanden (te verhogen met een maand per anciënniteitsjaar, zonder evenwel een
maximumtermijn van twaalf maanden te overschrijden).
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-

Vergoeding van Xavier Mertens (huidige CEO)

Op 15 september 2020 werd een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Xavier Mertens. Deze zal ingaan op
het ogenblik van de afwikkeling-levering van de aangeboden aandelen door Inclusio in het kader van de Aanbieding
en de inwerkingtreding van de door Inclusio te ontvangen GVV-vergunning en zal een einde nemen op 31 december
2020. Krachtens deze overeenkomst zal Xavier Mertens een maandelijkse basisvergoeding van 15.000 EUR
ontvangen.
-

Vergoeding van de CFO, Jean-Luc Colson

Op 27 september 2018 werd een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Jean-Luc Colson, met een eerste
addendum op 26 september 2020. Op basis hiervan zal Jean-Luc Colson een vergoeding op jaarbasis ontvangen van
162.000 EUR voor het jaar 2021, geïndexeerd op 1 januari van ieder jaar. Er is ook voorzien in een variabele
vergoeding op korte termijn, die wordt bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur vooraf bepaalde criteria,
uiterlijk op 15 april van ieder jaar en die kan gaan van 0% tot 20% van de jaarlijkse basisvergoeding van het betrokken
boekjaar. Deze criteria omvatten financiële en kwalitatieve doelstellingen (controle van de algemene kosten,
operationele resultaten en financiële reporting). Tot slot voorziet de overeenkomst in de intekening door Inclusio op
een bedrijfsleidersverzekering voor een jaarlijkse premie van 20.000 EUR, die jaarlijks wordt geïndexeerd. In geval
van verbreking op initiatief van de Vennootschap (behalve in geval van verbreking om dwingende reden) is voorzien
in een vooropzeg van zes maanden (te verhogen met een maand per anciënniteitsjaar, zonder evenwel een
maximumtermijn van twaalf maanden te overschrijden).
-

Vergoeding van de COO, Lionel Van Rillaer

De heer Van Rillaer is in dienst bij de Vennootschap sinds 1 mei 2016. Zijn bruto jaarvergoeding bedraagt 189.954
EUR en is berekend als zijnde de maandelijkse vergoeding, de 13e maand en de betaalde verlofdagen, dit alles
verhoogd met de patronale bijdragen. Vanaf 1 januari 2022 zal de heer Van Rillaer een verhoging van 10% genieten
gebaseerd op zijn laatste vergoeding geïndexeerd in december 2021. Bovendien, heeft de heer Van Rillaer een
bedrijfswagen, een gsm, maaltijdcheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering. De
arbeidsovereenkomst van de heer Van Rillaer voorziet tevens in een variabele vergoeding, betaalbaar uiterlijk op 15
april van ieder jaar, die kan gaan van 0% tot 20% van de jaarlijkse basisvergoeding van het betrokken boekjaar. De
criteria voor de vaststelling van de variabele vergoeding worden vastgesteld door de Raad van Bestuur op basis van
een voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité. Deze criteria omvatten financiële, kwalitatieve en social
impact-criteria (groei van de portefeuille, operationele resultaten, naleving van de budgetten en de
opleveringstermijnen van de projectontwikkelingen en naleving van de versterkte sociale doelstelling).
8.8.3

Vergoedingen en andere voordelen toegekend in 2019

In onderstaande tabel worden de bedragen voor boekjaar 2019 weergegeven, die werden betaald aan de Enige
Bestuurder van Inclusio (ReKoDE NV), aan de bestuurders van de Enige Bestuurder en aan de effectieve
bedrijfsleiders:
Vergoedingen 2019

Vaste bruto vergoeding
(excl. btw indien van
toepassing)

Bruto variabele
vergoeding

Andere voordelen
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ReKoDe (Enige Bestuurder)
André Bosmans (bestuurder
en Voorzitter)

74.479,41 EUR
8.000 EUR

Nihil
12.000 EUR
(zitpenningen)

Nihil
Nihil

Sandrine Nelissen Grade
(bestuurder)
Overige bestuurders
Emix
BV
(managementvennootschap
van de huidige CEO)

4.000 EUR

Nihil

Nihil
167.845,92 EUR

5.250 EUR
(zitpenningen)
Nihil
108.260 EUR

Lionel Van Rillaer (COO)

131.931,37 EUR

13.620 EUR

Gsm, laptop, bedrijfswagen,
maaltijdcheques,
pensioenverzekering,
hospitalisatieverzekering

121.000 EUR

Nihil

Pensioenverzekering

Jean-Luc Colson (CFO)

Nihil
Laptop

Er is geen familiale band tussen de personen hierboven.
8.9

Veroordelingen

Elke bestuurder of effectieve bedrijfsleider heeft aan de Vennootschap bevestigd dat hij/zij:
-

8.10

in de loop van de laatste vijf jaar niet werd veroordeeld wegens fraude;
in de loop van de laatste vijf jaar niet bij een faillissement, een sekwester of een vereffening betrokken is
geweest; noch onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst;
niet officieel openbaar in beschuldiging is gesteld of gesanctioneerd door wettelijke en regelgevende
autoriteiten (met inbegrip van de aangestelde professionele instanties);
in de loop van de laatste vijf jaar niet werd verhinderd door een rechtbank om op te treden als lid van een
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of om te handelen in het kader van het beheer of de
uitoefening van de activiteiten van een emittent.
Organisatie van de Vennootschap

De Vennootschap heeft een eigen aangepaste bestuursstuctuur. De beslissingen worden collectief genomen door de
effectieve bedrijfsleiders in een informeel comité dat om de veertien dagen vergadert.
De effectieve bedrijfsleiding rapporteert aan de Raad van Bestuur (zie Afdeling 8.2 hierboven).
De Vennootschap telt tien medewerkers, de effectieve bedrijfsleiders inbegrepen. Hieronder vindt u het organogram
met de relaties tussen de effectieve bedrijfsleiders en de rest van het team, dat momenteel bestaat uit twee acquisition
managers, een property manager, twee development managers en een accountant. Al deze personen werken voltijds
voor Inclusio, behalve de accountant die halftijds is aangeworven.
De afgelopen jaren is het personeel als volgt geëvolueerd: 4 personen in het totaal in 2017, 5 personen in het totaal in
2018 en 7 personen in het totaal in 2019.
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BOARD OF DIRECTORS

Acquisition
Managers

CEO

Vice-CEO

CFO

COO

Accountant

Development
Managers
Property
Manager

Op 31 december 2020 loopt het contract van de huidige CEO (Xavier Mertens) ten einde en zal Marc Brisack (nu
Vice-CEO) CEO worden. Vanaf dat ogenblik zal de Vennootschap dus geen Vice-CEO meer hebben.
De komende jaren zal er waarschijnlijk bijkomend personeel worden aangeworven door de Vennootschap, in het
bijzonder voor het property management van haar activa, en dit naargelang de groei van de vastgoedportefeuille van
de Vennootschap. Gezien de Vennootschap voor een "B to B"-strategie heeft geopteerd, zal deze groei wellicht met
een aanzienlijk lager ritme verlopen dan dat van de groei van de vastgoedactiva in beheer.
8.11

Corporate Governance Code - afwijkingen

De Vennootschap heeft het Charter goedgekeurd in lijn met de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de
"Corporate Governance Code"). Dit Charter zal in werking treden op het ogenblik van de afwikkeling-levering van
de Aanbieding. Het Charter beschrijft de belangrijkste corporate governance-aspecten van de Vennootschap, met
inbegrip van haar governancestructuur, de mandaten van de Raad van Bestuur en de comités alsook andere belangrijke
onderwerpen. Het Charter dient samen te worden gelezen met de Statuten.
De Vennootschap zal de principes van deugdelijk bestuur, alsook de bepalingen inzake corporate governance die zijn
opgenomen in de Corporate Governance Code naleven, met uitzondering van hetgeen volgt:
- de bestuurders zullen niet worden vergoed in aandelen. Zie Afdeling 8.8.1;
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-

gezien het beperkt aantal werknemers in de Vennootschap, heeft zij ervoor gekozen geen secretaris te
benoemen, maar zij behoudt zich wel het recht voor om dit te doen. De Vennootschap zal ervoor zorgen dat
de taken die de Corporate Governance Code in principe toebedeelt aan de secretaris intern worden
uitgevoerd.

8.12

Promotoren

De GVV-Wetgeving voorziet in de functie van promotor van de GVV, die wordt uitgevoerd door de personen die de
GVV (exclusief of gezamenlijk) controleren. Het gaat meestal om de initiatiefnemers van het project dat geleid heeft
tot de OGVV-vergunning. De personen met de hoedanigheid van promotor op het ogenblik van de vergunning van de
GVV verliezen deze hoedanigheid ten vroegste drie jaar na die vergunning, op voorwaarde dat zij niet langer de
controle hebben en zij de verplichtingen als promotor van de OGVV (zoals hieronder opgelijst) zijn nagekomen.
Indien er verschillende promotoren zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen die
krachtens de GVV-Wet worden opgelegd.
Imofig NV, Kois Invest NV en Re-Vive NV (samen de "Promotoren") zijn de initiatiefnemers van het project Inclusio
en de aandeelhouders van de huidige Enige Bestuurder (ReKoDe) van de Vennootschap. Eind 2014 hebben ze immers
hun krachten gebundeld door zich te verenigen in de NV ReKoDe en een eerste kapitaalophaling te organiseren voor
Inclusio voor de lancering van de Vennootschap als sociale vastgoedvennootschap. Na de overname van de aandelen
van ReKoDe door de Vennootschap (die zal gebeuren vóór de inwerkingtreding van de GVV-vergunning van de
Vennootschap), zullen deze drie actoren geen aandeelhouders meer zijn van ReKoDe en zullen ze, bijgevolg, niet
langer wettelijk verplicht zijn de taak van promotor op zich te nemen aangezien ze geen controle meer zullen
uitoefenen op de Vennootschap. Deze drie vennootschappen verbinden zich echter contractueel ertoe om de taak van
promotoren van Inclusio in de zin van de GVV-Wetgeving (zie Afdeling 5.3) op zich te nemen, gezien hun historische
rol als initiatiefnemers van het project Inclusio sinds eind 2014. Deze verbintenis houdt in dat ze de regels voor
promotoren, die gestipuleerd staan in de GVV-Wet, gedurende 3 jaar zullen naleven.
De drie promotoren worden hierna kort beschreven:
•

Imofig NV: Imofig is de tak waarin het vastgoedvermogen van de groep Degroof Petercam in België gehouden
en beheerd wordt. In 2011, in het kader van haar maatschappelijk engagement, lanceerde Bank Degroof Petercam
haar investeringsproject in sociaal vastgoed door vanuit Imofig de vennootschappen Degroof Social Immo en
Bon Pasteur op te richten. De groep Degroof Petercam, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1871, is een
onafhankelijke private financiële groep. Zij biedt haar private en institutionele cliënten een dienstengamma aan
gaande van private banking, tot institutioneel beheer, investment banking (corporate finance en financiële
bemiddeling) en asset services. De groep Degroof Petercam, met hoofdkantoor in Brussel, telt 1.370 professionele
medewerkers in België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zwitserland, Duitsland en Italië.
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•

Kois NV: Kois is gespecialiseerd in impactfinanciering. Kois wil projecten met een sterke sociale en milieuimpact omzetten in concrete investeringsvoorstellen voor de private en publieke sectoren. Kois staat op dit vlak
bekend als pionier van impactinvesteringen in Europa en India. Via haar activiteiten, met name vermogensbeheer
en advies in vernieuwende financieringen, belegt Kois privaat en publiek kapitaal in projecten met een sterk
sociaal doel of sterk gericht op het milieu, en streeft zij daarbij naar aantrekkelijke rendementen voor de beleggers.
Kois investeert meer bepaald in verschillende ondernemingen die zowel winst genereren als impact hebben. Naast
haar rol in de oprichting en ontwikkeling van Inclusio beheert Kois in India twee beleggingsfondsen (Tara IV en
Healthquad). Kois is ook leider in de structurering van vernieuwende financieringsmechanismen, zoals contracten
met een sociale impact en contracten met een ontwikkelingsimpact (social impact bonds en development impact
bonds) en heeft, meer bepaald, het eerste contract met een humanitaire impact in de wereld gestructureerd
(humanitarian impact bond).
Kois wordt gecontroleerd door Charles-Antoine Janssen, BLTB CV en Framaca NV. BLTB wordt voor 100%
gecontroleerd door Charles-Antoine Janssen en Framaca NV wordt voor 100% gecontroleerd door François de
Borchgrave via Clegor CV, die hij voor 100% controleert.

•

Re-Vive NV: Re-Vive is een voorloper en marktleider in complexe stadsvernieuwingsprojecten. Zij transformeert
brownfields in toekomstbestendige, koolstofvrije en geconnecteerde ontwikkelingsplannen. Haar projecten willen
een toegevoegde waarde geven aan de gemeenschappen waarin Re-Vive investeert en de ecologische voetafdruk
van onze steden en gebruikers kleiner maken.
Re-Vive wordt voor 100% gecontroleerd door I Structure BV, die zelf voor 100% wordt gecontroleerd door
Nicolas Bearelle.

De Promotoren zullen de regels voor promotoren, die gestipuleerd staan in de GVV-Wet, gedurende 3 jaar naleven.
De bestuurders en meerderheidsaandeelhouders van de Promotoren worden hierna beschreven:
Naam en zetel

Samenstelling van de raad van
bestuur

Aandeelhouderschap en
controleketen

Société Immobilière et
Financière IndustrieGuimard NV ("IMOFIG")

- MOHAMED Hanif
- VANHENGEL Reinhilde
- BECU Nicolas

Bank Degroof Petercam NV is de
vennootschap die IMOFIG
controleert.

Re-Vive NV
vertegenwoordigd door I
Structure BV, die zelf
vertegenwoordigd wordt
door haar permanente
vertegenwoordiger

- I Structure BV, (0474.152.925)
- De heer Nicolas Bearelle
- De heer Piet Colruyt
- Cassel BV, (0463.604.768)
- Athens Technology Partners
(vennootschap geregistreerd in

Re-Vive NV wordt voor 100%
gecontroleerd door I Structure
BV. I Structure BV wordt zelf
voor 100% gecontroleerd door de
heer Nicolas Bearelle.

Nicolas Bearelle

Engeland onder het nummer
04348688, btw-nummer GB 118
1005 61
- NNJ BV (0698.602.908)

Guimardstraat 18, 1040
Brussel

Nieuwewandeling 62, 9000
Gent
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Kois NV
vertegenwoordigd door
BELGICA NV, die zelf
vertegenwoordigd wordt
door haar permanente
vertegenwoordiger
François de Borchgrave

- Belgica NV (0412.768.751)
- BLTB BV (0500.844.454)
- Framaca NV (0878.270.563)

- Framaca NV: 23,125%
- Edouard Janssen: 10%
- BLTB BV (gecontroleerd door
Charles-Antoine Janssen): 37,5%
- Charles-Antoine Janssen:
29,375%

Livornostraat 41, 1050
Brussel

Met uitzondering van Imofig (waarvan Bank Degroof Petercam meerderheidsaandeelhouder is en die overigens
aandelen heeft in de Vennootschap) handelt niemand van de drie Promotoren in overleg met een van de andere
bestaande aandeelhouders van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 23 van de GVV-Wet zijn de Promotoren de volgende verbintenissen aangegaan in het kader
van de vergunning van de Vennootschap als OGVV:
-

De Promotoren maken zich sterk dat de uitgiftevoorwaarden van elke kapitaalverhoging van de openbare
GVV die bij openbare aanbieding geschiedt in de loop van de drie jaar volgend op de datum van haar
vergunning, uitdrukkelijk voorzien in het geval dat de kapitaalverhoging niet tot stand komt en dat dan het
inschrijvingsbedrag aan de inschrijvers wordt terugbetaald, indien het bedrag van het reeds geplaatst kapitaal,
vermeerderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen samen na afsluiting van de inschrijvingsperiode,
lager ligt dan het bedrag van het eigen vermogen waarvan sprake is in het in het vergunningsdossier bedoelde
minimum budget, namelijk 154.438.181 EUR; wanneer dat het geval is, verbinden de Promotoren zich ook
ertoe om aan de inschrijvers de provisies en makelaarslonen terug te betalen die deze eventueel betaald
zouden hebben in het kader van de inschrijving; er wordt verwezen naar Afdeling 7.4, die handelt over het
minimum budget;

-

indien Inclusio in de loop van de drie jaar die volgen op de datum van de OGVV-vergunning wordt ontbonden
en in vereffening gesteld, verbinden de Promotoren zich bovendien ertoe om aan de inschrijvers de
vergoedingen, provisies en kosten bij de verwerving van de aandelen van Inclusio terug te betalen en aan
Inclusio de door haar of één van haar perimetervennootschappen betaalde vergoedingen voor de
dienstverlening door een vennootschap waarmee Inclusio of een Promotor van de Vennootschap verbonden
is of een deelnemingsverhouding heeft, terug te betalen;

-

tenslotte, zien de Promotoren erop toe dat ten minste 30% van de stemrechtverlenende effecten van Inclusio
continu en permanent in het bezit zijn van het publiek vanaf één jaar na haar vergunning. De effectieve
inschrijving van het publiek op voornoemde aanbiedingen betreft een middelenverbintenis. Indien tot een
aanbieding tot verkoop of tot inschrijving wordt overgegaan wanneer minder dan 30% van de
stemrechtverlenende effecten van Inclusio onder het publiek verspreid zijn, bepalen de Promotoren de prijs
per effect in het kader van dergelijke aanbieding op basis van een raming van de nettowaarde per aandeel die
dateert van ten hoogste vier maanden vóór de aanvangsdatum van de uitgifte of de verkoop en verantwoorden
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zij de eventuele verschillen ten opzichte van die waarde. Rekening houdend met de huidige verhouding in
het aandeelhouderschap van de Vennootschap, is er reeds aan die voorwaarde voldaan.
Daar de OGVV-vergunning in principe zal ingaan op 11 december 2020 (namelijk de Afsluitingsdatum van de
Aanbieding) zullen de verplichtingen van de Promotoren overeenkomstig de GVV-Wet een einde nemen op 11
december 2023, zijnde exact drie jaar na de ontvangst van de OGVV-vergunning.
In het kader van de overname van ReKoDe NV, de Enige Bestuurder, werden volgende beslissingen genomen: elke
Promotor van Inclusio ontvangt voor de uitoefening van zijn functie een eenmalige vergoeding van 100.000 EUR
exclusief btw, die in één keer zal worden uitbetaald onmiddellijk na de verwezenlijking van de Aanbieding. Elke
Promotor zal ook het recht hebben een vertegenwoordiger voor te stellen voor de Raad van Bestuur van Inclusio voor
een periode die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2032. Deze opeenvolgende mandaten mogen niet
langer dan vier jaar duren. Dit vertegenwoordigingsrecht wordt opgenomen in de Statuten en mag enkel worden
afgeschaft en/of gewijzigd als deze voorgestelde wijziging met 90% van de uitgebrachte stemmen is goedgekeurd.
Dit recht om elk een vertegenwoordiger aan te stellen in de Raad van Bestuur van de Vennootschap is gerechtvaardigd,
enerzijds, door de wens van de Promotoren om via hun aanwezigheid in de Raad van Bestuur een vorm van garantie
te verstrekken over het sociaal en maatschappelijk doel van de Vennootschap en, anderzijds, door de wens van de
Vennootschap zelf te kunnen blijven rekenen op hun aanwezigheid in de Raad van Bestuur. Zie Afdeling 5.3 van dit
Prospectus voor meer informatie over dit onderwerp.
De cumulatie van de hoedanigheden van Promotor, bestuurder en aandeelhouder kan aanleiding geven tot
belangenconflicten met de Vennootschap. In dat geval zal de Raad van Bestuur ervoor zorgen de regels inzake
belangenconflicten na te leven. Deze regels zijn opgenomen in haar Charter en worden samengevat weergegeven in
Afdeling 8.15 hierna.
8.13

Belangrijkste aandeelhouders - Lock-upverbintenissen

8.13.1

Belangrijkste aandeelhouders – Lock-upverbintenissen

Onderstaande tabel geeft de aandeelhouders weer die meer dan 5% vóór de Aanbieding aanhouden en diegenen die
minimaal 3% zullen aanhouden na de Aanbieding, rekening houdend met de uitgifte van de Verkopersaandelen
ReKoDe en uitgaande van de veronderstelling dat op alle Aangeboden Aandelen zal worden ingeschreven.
Deze tabel werd opgemaakt uitgaande van de volgende veronderstellingen:
-

-

behalve Belfius Insurance, zullen de bestaande aandeelhouders van Inclusio op het ogenblik van de
Aanbieding (de "Bestaande Aandeelhouders") niet deelnemen aan de Aanbieding als Deelnemende
Investeerder (zie hierna);
de Deelnemende Investeerders zullen deelnemen aan de Aanbieding ten belope van de
Inschrijvingsverbintenissen aangegaan door deze investeerders (zie Afdeling 11.5);
de uitvoering van de overname van de aandelen van ReKoDe door de Vennootschap na de afwikkelinglevering van de Aanbieding (die gepaard zal gaan met de uitgifte van de Verkopersaandelen ReKoDe, die
de drie huidige houders van aandelen ReKoDe, namelijk de Promotoren van de Vennootschap, zullen
ontvangen; deze aandelen blijven in het bezit van de Promotoren na de Aanbieding).
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Het is uiteraard niet uitgesloten dat de Bestaande Aandeelhouders een order indienen, dat, desgevallend, verwerkt zal
worden overeenkomstig de toewijzingsprincipes.
Voor zover zij weet wordt de Vennootschap noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gecontroleerd door een van haar
aandeelhouders of aandeelhoudersgroep en bestaat er geen enkel akkoord dat bij uitvoering op een latere datum zou
kunnen leiden tot een controlewijziging in de Vennootschap.

Aangehouden aandelen vóór de
afsluiting van de Aanbieding
Aandeelhouder
Aantal

Integrale

%

1.065.160

24,6%

Hoedanighei
d van de
aandeelhou
der
Referentieaa

Aangehouden aandelen na de afsluiting
van de Aanbieding

Aantal

%

Verwat
ering /
relutie

Hoedanigheid
van de
aandeelhouder

1.065.160

14,82%

-39,76%
Referentieaande
elhouder

ndeelhouder

Le Fonds
d'Infrastructure
Ferroviaire
(FIF-FSI)

618.315

14,28%

Referentieaa
ndeelhouder

Belfius
Insurance

285.710

6,60%

Referentieaa
ndeelhouder

0

0%

N.v.t.

233.644

3.25%

N.v.t.

Nvt.

Andere

2.170.440

54,52%

N.v.t.

4.796.060

66,73%

N.v.t.

Nvt.

Totaal

4.329.615

100%

N.v.t.

7.187.558

100%

N.v.t.

Nvt.

Ziekenfondsen39

618.315

8,60%

-39,76%
Referentieaande
elhouder

474.379

6,60%

0,02%
Referentieaande
elhouder

Niemand van de huidige aandeelhouders van de Vennootschap houdt een participatie aan van meer dan 3%.
ReKoDe houdt overigens momenteel 5 aandelen in Inclusio aan.
Voor zover de Vennootschap kennis heeft, bezit geen enkel persoon die geen lid is van de bestuurs-, leidinggevende
of toezichthoudende organen, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, een belang in het maatschappelijk kapitaal of
de stemrechten van de Vennootschap dat moet worden aangemeld krachtens de Belgische wetgeving.
Geen enkele aandeelhouder heeft andere stemrechten; alle aandelen geven recht op dezelfde stemrechten.

39

Dit omvat MC Assure (ziekenfonds-verzekeringsmaatschappij), Nationaal Hulpfonds-Fonds National d'Entraide (VZW) en Maatschappij van
Onderlinge Bijstand Verzekeringen CM-Vlaanderen (Maatschappij van onderlinge bijstand), die in overleg handelen voor een bedrag van
]4.999.981,60 EUR.
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De lock-upverbintenissen (die ervoor zorgen dat geen aandelen van de Vennootschap kunnen worden overgedragen)
die zijn aangegaan in het kader van de Aanbieding zijn de volgende:
-

-

-

8.13.2

de drie huidige aandeelhouders van ReKoDe (die ook de drie Promotoren zijn van de Vennootschap), voor
de aandelen van Inclusio waarop ze eventueel zullen inschrijven in het kader van de Aanbieding, en de
Verkopersaandelen RekoDe die ze zullen ontvangen (zie Afdeling 5.3): 180 dagen;
Bank Degroof Patercam (die een Bestaande Aandeelhouder is) voor de aandelen in haar bezit op datum van
dit Prospectus: 180 dagen;
Integrale (die een Bestaande Aandeelhouder is), voor de aandelen in haar bezit op datum van dit Prospectus:
180 dagen;
FIF-FSI (die een Bestaande Aandeelhouder is), voor de aandelen in haar bezit op datum van dit Prospectus:
180 dagen;
Belfius Insurancee (die een Bestaande Aandeelhouder is) voor de Aandelen in haar bezit op datum van dit
Prospectus en de Aangeboden Aandelen die zij zal ontvangen in het kader van de Aanbieding: "harde" lockup van 180 dagen, gevolgd door een "softe" lock-up van 180 dagen;
de Deelnemende Investeerders (behalve Belfius Insurance, voor de Aangeboden Aandelen die zij zullen
ontvangen in het kader van de Aanbieding: "harde" lock-up van 180 dagen, gevolgd door een "softe" lockup van 180 dagen. Voor meer details, zie Afdeling 12.3.
Situatie van Integrale

De Luikse verzekeraar, Integrale, is vandaag de belangrijkste aandeelhouder van Inclusio met een participatie van
24,60% in het kapitaal. In het kader van de Aanbieding is Integrale een lock-upverbintenis aangegaan voor de aandelen
die ze momenteel aanhoudt voor een periode van 180 dagen.
Integrale is aandeelhouder geworden van Inclusio in 2015 en heeft deelgenomen aan de drie verschillende
kapitaalverhogingen die plaatsvonden tussen 2015 en 2019.
Vandaag is Integrale in dialoog met de Nationale Bank van België die een herkapitalisatie van de onderneming wenst
om de door de Europese wetgeving opgelegde prudentiële ratio's na te leven.
Daar de belangrijkste aandeelhouder van Integrale, de groep Nethys, geweigerd heeft de vennootschap te
herkapitaliseren en het verkoopproces dat werd opgestart geen potentiële overnemers kon identificeren, heeft de
algemene vergadering van Integrale de rekeningen 2019 in discontinuïteit goedgekeurd.
Er worden nog verschillende scenario's besproken met de Nationale Bank van België, maar het is mogelijk dat
Integrale haar activa en passiva de komende maanden geheel of gedeeltelijk zal moeten overdragen.
In dat geval zou de participatie in Inclusio in handen van Integrale van eigenaar kunnen veranderen.
Onderstaande tabel geeft het aandelenbezit weer (i) vlak vóór de afsluiting van de Aanbieding en (ii) vlak na de
afsluiting van de Aanbieding. Zie Afdeling 12.3 in verband met de lock-upverbintenis van Integrale.
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8.13.3

Aandelen aangehouden door de Promotoren

De Promotoren van Inclusio hebben geen enkel aandeel van de Vennootschap, onder voorbehoud van de 54.205
Verkopersaandelen ReKoDe die ze zullen ontvangen na de overname van de aandelen ReKoDe door de Vennootschap
(zie Afdeling 5.3).
Onderstaande tabel geeft de aandelen weer die zullen worden aangehouden door de Promotoren na de Aanbieding
uitgaande van de veronderstelling dat op alle Aangeboden Aandelen zal worden ingeschreven en dat de Promotoren
niet zullen inschrijven op de Aanbieding.

Aangehouden aandelen na de afsluiting van de Aanbieding
Promotor
Aantal

%

Imofig

36.137

0,50%

Kois

9.034

0,13%

Re-Vive

9.034

0,13%

8.14

Transacties met verbonden partijen

De Vennootschap is de volgende transacties aangegaan met verbonden partijen:
-

sinds 2015 tot aan de verwezenlijking van de Aanbieding heeft Bank Degroof Petercam algemene
secretariaatsdiensten uitgevoerd voor de Vennootschap. Deze opdracht neemt een einde op de datum van de
Aanbieding;

-

in december 2016 is Inclusio een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met elk van de aandeelhouders
van ReKoDe. Deze samenwerkingsovereenkomsten hebben tot doel de samenwerking tussen Inclusio en de
aandeelhouders van ReKoDe te regelen in het kader van de kapitaalophaling door Inclusio alsook wat betreft
de zoektocht naar vastgoedprojecten die binnen het segment van Inclusio vallen. De voorwaarden van deze
overeenkomsten zijn in lijn met de normale marktvoorwaarden. Na de Aanbieding en de overname van de
aandelen van ReKoDe door Inclusio, zal een einde worden gesteld aan deze samenwerkingsovereenkomsten,
met ingang op die datum;

-

de vergoeding van ReKoDe voor haar mandaat van enige bestuurder van Inclusio wordt bepaald in de
managementovereenkomst tussen ReKoDe en Inclusio van 19 december 2014 (zoals gewijzigd door een
addendum op 15 december 2016 en op 26 juni 2020). De voorwaarden van deze overeenkomsten zijn perfect
in lijn met de normale marktvoorwaarden. Aan deze vergoeding zal een einde worden gesteld na de overname
van ReKoDe door de Vennootschap en de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap
met monistisch bestuur. Beide gebeurtenissen zullen plaatsvinden op de Afsluitingsdatum van de
Aanbieding;
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-

de Vennootschap heeft twee gebouwen aangekocht die zijn ontwikkeld door de groep Re-Vive, zijnde de
gebouwen Ekla in Molenbeek en "Den Indruk" in Brugge. De Raad van Bestuur heeft er telkens op toegezien
dat deze dossiers onder normale marktvoorwaarden werden gesloten en dat de regels inzake
belangenconflicten als voorgeschreven door het WVV (of, naargelang het geval, het Wetboek van
Vennootschappen) werden nageleefd;

-

op 26 juni 2020 heeft de Vennootschap een overeenkomst gesloten met de aandeelhouders van ReKoDe met
betrekking tot de overname door de Vennootschap van de aandelen ReKoDe en de omzetting van de
Vennootschap in een NV met monistisch bestuur ter gelegenheid van de beursgang en de toekenning van het
GVV-statuut (zie Afdelingen 5.2 en 5.3); op de algemene vergadering van 29 oktober 2020 hebben de
aandeelhouders besloten de Vennootschap om te vormen tot een naamloze vennootschap met enige
bestuurder en heeft ze ReKoDe hiervoor aangesteld. Op diezelfde algemene vergadering hebben de
aandeelhouders besloten om Inclusio om te vormen tot een monistische naamloze vennootschap, onder de
opschortende voorwaarde van de afwikkeling-levering van de aandelen die worden aangeboden in het kader
van de Aanbieding en de afsluiting van de overname van de aandelen ReKoDe. De voorwaarden van deze
overeenkomst zijn helemaal in lijn met de normale marktvoorwaarden;

-

in januari 2020 heeft de Vennootschap ingetekend op de opening van een krediet van 25.000.000 EUR bij
Belfius Bank NV. De voorwaarden van deze kredietlijn zijn conform de normale marktvoorwaarden en zijn
helemaal in lijn met de voorwaarden van de andere bankiers die kredietlijnen hebben toegekend aan Inclusio.

8.15

Beleid inzake belangenconflicten

8.15.1

Algemeen

De wettelijke bepalingen ter voorkoming van belangenconflicten die voor de Vennootschap gelden, zijn de artikelen
7:96 en 7:97 van het WVV, alsook de specifieke regels in verband met belangenconflicten die te vinden zijn in de
wetgeving die van toepassing is op de GVV. De Raad van Bestuur past de procedures volgens deze regels toe, wanneer
een bestuurder een belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap.
De Raad heeft zichzelf de onderstaande preventieve regels opgelegd, naast de wettelijke toepasselijke regels.
Telkens wanneer het strijdig zou zijn met het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap dat de betrokken
bestuurder informatie zou krijgen over de voorwaarden waaronder de Vennootschap een verrichting wenst uit te
voeren, wordt hem de voorbereidende informatie niet toegezonden, neemt hij niet deel aan de beraadslaging van de
Raad van Bestuur over deze verrichting en wordt dit punt genotuleerd in een bijlage bij de notulen die hem niet wordt
meegedeeld.
Het kan bovendien gebeuren dat een verrichting die aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd (bijvoorbeeld, de
aankoop van een gebouw in het kader van een veiling per opbod), de belangstelling kan wekken van een andere
vennootschap waarin een bestuurder een mandaat uitoefent. Voor dergelijke gevallen, die soms tot functionele
belangenconflicten kunnen leiden, heeft de Vennootschap besloten om een procedure toe te passen die grotendeels
ontleend is aan de procedure voorzien door artikel 7:96 van het WVV inzake belangenconflicten. De betrokken
bestuurder meldt het bestaan van een dergelijke situatie onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en
aan de CEO. In zoverre mogelijk, ziet de CEO er ook op toe om het bestaan van een dergelijke situatie te identificeren.
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Eens het risico is geïdentificeerd, onderzoeken de betrokken bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur of
de CEO of de bestaande “Chinese Walls”-procedures binnen de entiteit waarvan de betrokken bestuurder deel
uitmaakt, toelaten om ervan uit te gaan dat hij, zonder betwisting en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, aan de
vergaderingen van de Raad van Bestuur kan deelnemen. Indien dergelijke procedures niet zijn ingevoerd of wanneer
de betrokken bestuurder of de Raad van Bestuur van oordeel zou zijn dat het verstandiger is dat de betrokken
bestuurder zich onthoudt, trekt de laatstgenoemde zich uit het beraadslagings- en beslissingsproces terug; de
voorbereidende nota’s worden hem niet toegezonden en hij verlaat de vergadering van de Raad van Bestuur zodra het
bewuste punt aan de orde komt. Dit punt wordt opgenomen in een bijlage bij de notulen die hem niet wordt
meegedeeld.
8.15.2

Bestaand beheer van potentiële belangenconflicten

Vanaf het ogenblik dat de aandelen van ReKoDe zijn overgedragen aan Inclusio, dit wil zeggen onmiddellijk na de
afsluiting van de Aanbieding (zie Afdelingen 5.2 en 5.3), zijn er geen structurele belangenconflicten meer tussen de
bestuurders, de leden van de algemene directie en de Vennootschap. Het kan echter gebeuren dat op een bepaald
ogenblik de ene of de andere bestuurder of lid van de directie een belangenconflict vertoont ten aanzien van de
belangen van de Vennootschap.
Dit zou het geval kunnen zijn als Re-Vive (met als Chief Legal Officer Bart De Zutter en lid van het directiecomité)
of een van de fondsen die Re-Vive beheert, of nog, François de Borchgrave (i) aan Inclusio een
investeringsopportuniteit voorstellen in een project dat zij ontwikkelen of in een gebouw waarvan zij eigenaar zijn of
(ii) diensten aanbieden in een of andere verrichting die door Inclusio wordt onderzocht.
Mochten dergelijke situaties zich voordoen in de toekomst, zal de Raad van Bestuur deze behandelen met naleving
van de regels inzake belangenconflicten zoals hierboven beschreven. Deze verrichtingen moeten bovendien worden
gesloten onder normale marktvoorwaarden.
Er bestaat geen enkel akkoord tussen de Vennootschap en haar belangrijkste aandeelhouders of cliënten, leveranciers
of anderen, volgens welk een van de bestuurders of lid van effectieve bedrijfsleiding werd geselecteerd.
Ter herinnering, de Statuten verlenen elke Promotor het recht om elk een vertegenwoordiger voor te stellen voor de
Raad van Bestuur van Inclusio voor een periode die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2032. Deze
opeenvolgende mandaten mogen niet langer dan vier jaar duren. De algemene vergadering van aandeelhouders van
Inclusio blijft in ieder geval discretionair op dit punt.
De Vennootschap verklaart dat a priori, en behalve de eventuele gevallen geïdentificeerd hierboven in verband met
Re-Vive of François de Borchgrave, zij geen belangenconflicten heeft en dat, mochten er zich belangenconflicten
voordoen, de toepasselijke regels strikt zullen worden nageleefd.
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9

INFORMATIE OVER HET KAPITAAL EN DE AANGEBODEN AANDELEN

9.1

Algemeen

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en wordt beheerst door Belgisch recht.
Overeenkomstig de bepalingen van het WVV is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de Vennootschap in
principe beperkt tot hun respectievelijke inbreng in het kapitaal van de Vennootschap. De Vennootschap is
ingeschreven in het register der rechtspersonen van Brussel onder het ondernemingsummer 0840.020.295 en haar
Legal Entity Identifier ("LEI") is 967600NU10CMHYJZUH44 - Inclusio NV. De zetel van de Vennootschap is
gevestigd te Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel (België).
9.2

Kapitaal

9.2.1

Kapitaal en aandelen

Op datum van dit Prospectus bedraagt het kapitaal van de Vennootschap 86.592.300,00 EUR en wordt het
vertegenwoordigd door 4.329.615 gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie
vertegenwoordigen van het kapitaal. De aandelen zijn volledig volgestort. De Vennootschap heeft geen enkel andere
vorm van financiële instrumenten uitgegeven.
Inclusio houdt geen eigen aandelen aan. ReKoDe, waarvan de aandelen zullen worden verworven door de
Vennootschap na de afwikkeling-levering van de Aanbieding, heeft vijf aandelen in de Vennootschap.
In Afdeling 9.2.3 wordt de historiek van het kapitaal van de Vennootschap sinds haar oprichting in een tabel
weergegeven.
9.2.2

Toegestaan kapitaal

De algemene vergadering van 29 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur de machtiging verleend om het kapitaal in
één of meer keren te verhogen ten belope van een maximaal bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap bij
de afsluiting van de Aanbieding, op de datums en volgens de modaliteiten vast te stellen door de Raad van Bestuur,
overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met de uitkering of de
verrekening van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het resterend
toegestaan kapitaal. Deze toelating is geldig tot 12 november 2025.
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9.2.3

Historiek van het kapitaal sinds de oprichting op 06/11/2011
Aantal
Gecumulee
gecreëerde rd aantal
aandelen
aandelen

Akte van 06/11/2011 (oprichting)
Akte van 23/12/2011
Akte van 23/09/2014
Akte van 20/05/2015
Akte van 24/06/2016
Akte van 29/09/2016
Akte van 17/05/2017
Akte van 22/12/2017
Akte van 03/04/2019
Subtotaal vóór akte van 29/10/2020
Akte van 29/10/2020 (splitsing van het aantal
aandelen)
TOTAAL

615
25.215
34.000
58.025
71.506
95.342

98.424
313.763
865.923

Gecumuleerd
geplaatst
kapitaal

615

61.500 EUR

61.500 EUR

25.830

2.521.500
EUR

2.583.000 EUR

59.830

3.400.000
EUR

5.983.000 EUR

117.855

5.802.500
EUR

11.758.000 EUR

189.361

7.150.600
EUR

18.936.100 EUR

284.703

9.534.200
EUR

169.033

4.329.615

Geplaatst
kapitaal

28.470.300 EUR

453.736

16.903.300
EUR

45.373.600 EUR

552.160

9.842.400
EUR

55.216.000 EUR

865.923

31.376.300
EUR

86.592.300 EUR

865.923

86.592.300
EUR

4.329.615

4.329.615

86.592.300 EUR

86.592.300
86.592.300 EUR
EUR
86.592.300 EUR

Er zijn geen verschillende categorieën aandelen en alle aandelen verlenen dezelfde rechten.
Gedurende de periode waarop de historische financiële informatie betrekking heeft, werden alle kapitaalverhogingen
in geld uitgevoerd.
De 5 aandelen van Inclusio die worden aangehouden door ReKoDe en die in zelfcontrole zullen worden aangehouden
door Inclusio na de overname van ReKoDe (zie Afdeling 5.3), zullen door Inclusio op korte termijn worden
doorverkocht.
9.2.4

Raming van het kapitaal na de kapitaalverhoging op de Afsluitingsdatum

In geval op alle Aangeboden Aandelen zal worden ingeschreven in het kader van de Aanbieding, zal het kapitaal van
de Vennootschap 143.751.160,00 EUR bedragen.
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Geplaatst bedrag (met

Kapitaalverhoging

uitgiftepremie) (EUR)

(zonder uitgiftepremie)
(EUR)

In geval van volledige
inschrijving op de

Aantal aandelen

59.999.993,20

56.074.760,00

2.803.738

1.159.987,00

1.084.100,00

54.205

61.159.980,20

57.158.860,00

Aanbieding
Uitgifte van de
Verkopersaandelen
ReKoDe
Totaal

9.3

2.857.943

Aangeboden Aandelen

De Aangeboden Aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht en zijn gewone volgestorte aandelen
zonder nominale waarde en met dezelfde stemrechten. De ISIN-code van de Aangeboden Aandelen is BE0974374069.
De Aangeboden Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en de laatste rang in de
kapitaalstructuur bekleden in geval van insolventie van de Vennootschap.
9.3.1

Toepasselijk recht en rechtsgebied

De Aanbieding en de Aangeboden Aandelen worden geregeld door het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken die
exclusief bevoegd zijn om van geschillen met betrekking tot de Aanbieding of de Aangeboden Aandelen kennis te
nemen, worden bepaald overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
9.3.2

Vorm van de Aangeboden Aandelen

De Aangeboden Aandelen zullen worden geleverd in gedematerialiseerde vorm (inschrijving op de rekening). De
Aandeelhouders kunnen de Vennootschap vragen om hun gedematerialiseerde Aandelen om te zetten naar Aandelen
op naam, of omgekeerd, overeenkomstig de Statuten. De financiële instelling waar de aandeelhouder
gedematerialiseerde aandelen heeft, kan omzettingskosten aanrekenen, die kunnen variëren naargelang de instelling
(de Vennootschap rekent geen kosten aan voor dergelijke omzetting). Euroclear, Koning Albert II Laan 1, 1210
Brussel, staat in voor de administratie.
9.3.3

Munteenheid

De Aanbieding is in EUR.
9.3.4

Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Aangeboden Aandelen
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De Aangeboden Aandelen zijn vrij overdraagbaar. Elke houder van aandelen kan alle of een deel van zijn aandelen
vrij overdragen, onder voorbehoud van lock-upverbintenissen van toepassing op bepaalde aandeelhouders (zie
Afdeling 12.3).
9.3.5

Recht op dividend dat aan de Aangeboden Aandelen is gekoppeld en participatie in de uitkeerbare winsten

De Aangeboden Aandelen zullen recht geven op een dividend voor het volledige boekjaar, dat op 1 januari 2020
aanvangt, en voor de volgende boekjaren, binnen de grenzen als opgelegd door het WVV. Dit betekent dat er geen
dividenden kunnen worden uitgekeerd indien het nettoactief, zoals blijkt uit de jaarrekeningen van de Vennootschap,
naar aanleiding van een dergelijke uitkering lager zou zijn of worden dan het bedrag van het volgestorte kapitaal of,
als dit bedrag hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met het bedrag van alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve (artikel
7:212 WVV). Zie Afdeling 4.5 inzake het dividendbeleid voor meer informatie. Zie ook Afdeling Error! Reference
source not found.. Bovendien, overeenkomstig artikel 13 van het GVV-KB, moet de Vennootschap ten minste 80%
van haar resultaat uitkeren, zoals gedefinieerd in de GVV-Wet. Het recht op dividend is hetzelfde voor de Aangeboden
Aandelen als voor de bestaande aandelen op datum van de Aanbieding. Het recht op betaling van dividenden verstrijkt
vijf (5) jaar na verklaring van het uitkeerbare dividend door de Raad van Bestuur. De verjaring zal ten gunste van de
Vennootschap zijn. Zie ook Afdeling 4.5 inzake het dividendbeleid.
Alle aandelen delen op dezelfde manier in de (eventuele) winst van de Vennootschap, ook de winsten van het boekjaar
dat op 31 december 2020 wordt afgesloten.
De uitkering van een dividend valt in principe onder de bevoegdheid van de algemene vergadering. Overeenkomstig
de Statuten is de Raad van Bestuur echter bevoegd om een voorschot uit te keren dat verrekend wordt op het dividend
dat over de resultaten van het boekjaar zal worden uitgekeerd.
Zie ook de artikelen 27 en 28 van de Statuten voor de regels met betrekking tot dividenden.
9.3.6

Overige rechten gekoppeld aan de Aangeboden Aandelen

De Aangeboden Aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, zijnde de aandelen van de
Vennootschap die reeds bestaan op het ogenblik van de Aanbieding (de "Bestaande Aandelen"). De belangrijkste
rechten worden hieronder samengevat.
-

Recht op deelneming aan de algemene vergaderingen

Elke Aandeelhouder heeft het recht deel te nemen aan de algemene vergaderingen overeenkomstig de bepalingen van
het WVV. De Statuten bepalen de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om te worden toegelaten tot
de algemene vergadering.
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Het WVV bepaalt ook dat het recht om aan een algemene vergadering van een genoteerde vennootschap deel te nemen
en er het stemrecht uit te oefenen, afhankelijk is gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op
naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd),
hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving
op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in
het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering (artikel 7:134 WVV).
-

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, die kan worden uitgeoefend op de algemene vergaderingen, overeenkomstig de
bepalingen van het WVV. De stemrechten kunnen echter opgeschort worden in de volgende gevallen (zonder
beperking en zonder dat deze lijst exhaustief is), met betrekking tot de aandelen:
-

-

die niet volledig volgestort zijn, niettegenstaande het verzoek daartoe door de Raad van Bestuur van de
Vennootschap;
waarop meer dan één persoon recht heeft, behalve in het geval waarin één enkele vertegenwoordiger is
aangeduid voor de uitoefening van het stemrecht;
die de houder ervan stemrechten verlenen boven de drempel van 3%, 5%, of een veelvoud van 5%, van
het totaal aantal stemrechten verbonden aan de uitstaande financiële instrumenten van de Vennootschap
op de datum van de desbetreffende algemene vergadering van aandeelhouders, behalve in het geval de
betrokken aandeelhouder de Vennootschap en de FSMA ten minste 20 dagen voorafgaand aan de datum
van de algemene vergadering van aandeelhouders (zie Afdeling 9.5 (Kennisgeving van belangrijke
deelnemingen) in kennis heeft gesteld van het feit dat zijn/haar aandelenbezit de bovenstaande drempels
bereikt of overschrijdt; en
waarvan het stemrecht werd opgeschort door een bevoegde rechtbank.

Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De aandeelhouder van een genoteerde vennootschap
kan voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als volmachtdrager aanstellen. In afwijking van
voorgaande zin, a) kan de aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen
die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van een genoteerde vennootschap heeft
op meer dan één effectenrekening; b) kan een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve
optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke
of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag
vóór de datum van de vergadering ontvangen. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt
uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de
formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten (artikelen 7:142 en 7:143 WVV).
-

Voorkeurrechten

In geval van een kapitaalverhoging tegen inbreng in geld beschikt elke Aandeelhouder in principe over een
voorkeurrecht om in te schrijven op nieuwe aandelen naar rato van zijn bestaande participatie. Artikel 7:191 van het
WVV laat toe dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen in het belang van de Vennootschap mits naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet
speciaal in de oproeping worden vermeld. In dat geval rechtvaardigt de Raad van Bestuur in een verslag de redenen
voor de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht en deelt hij mee welke de gevolgen hiervan zijn voor de
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vermogensrechten en sociale rechten van de aandeelhouders. De Commissaris evalueert in een verslag of de financiële
en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de Raad van Bestuur getrouw en voldoende zijn in al hun significante
aspecten om verduidelijking te geven aan de algemene vergadering die over dit voorstel moet stemmen.
Onverminderd bovenvermelde artikelen van het WVV, kan, overeenkomstig de GVV-Wet, het voorkeurrecht enkel
beperkt of opgeheven worden, op voorwaarde dat aan de bestaande Aandeelhouders een onherleidbaar
toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In dergelijk geval voldoet het onherleidbaar
toewijzingsrecht aan de volgende voorwaarden: (i) het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten, (ii) het
wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op
het moment van de verrichting, (iii) uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode
wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd, en (iv) de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval
minimaal drie beursdagen bedragen.
Dit onherleidbaar toewijzingsrecht moet echter niet worden toegekend indien de kapitaalverhoging gebeurt in het
kader van het toegestaan kapitaal en het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die zonder onherleidbaar
toewijzingsrecht zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden niet meer bedraagt dan 10% van het bedrag van
het kapitaal (op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging). Daarnaast is het onherleidbaar toewijzingsrecht
niet van toepassing in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op
een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend
effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.
-

Participatie bij het liquidatieoverschot

In geval van vereffening van de Vennootschap wordt het nettoactief, na integrale betaling van de schulden, lasten en
uitgaven in het kader van de vereffening, in gelijke delen verdeeld over alle aandelen, na aftrek van het deel van de
aandelen dat niet volledig is volgestort overeenkomstig het WVV. Voor de bepalingen inzake vereffening, zie de
artikelen 7:76 tot 7:104 van het WVV.
9.3.7

Roerende voorheffing van toepassing op de dividenden

Normaliter wordt op dividenden een Belgische roerende voorheffing van 30% ingehouden, waarop mogelijke
vrijstellingen of verminderingen gelden met toepassing van nationale bepalingen of bepalingen van overeenkomsten
ter voorkoming van dubbele belasting. Voor het overige wordt verwezen naar Afdeling 10.2.
9.4

Bepalingen die een controlewijziging kunnen uitstellen of verhinderen

De volgende omstandigheden kunnen een controlewijziging uitstellen:
•

•

Na afsluiting van de Aanbieding zullen de drie Promotoren van Inclusio elk het recht hebben kandidaten voor
te stellen voor 1 bestuurdersmandaat in de Raad van Bestuur, en dit tot 2032 (zie Afdeling 8.2); dit recht
verleent de Promotoren echter niet de controle over de Vennootschap. Zie artikel 3 van de Statuten;
Om haar OGVV-vergunning te behouden moet de Vennootschap over een free float beschikken van ten
minste 30% van het aandeelhouderschap. Deze vereiste kan een inkoop van alle aandelen van de
Vennootschap verhinderen in het kader van een openbare overnamebieding;
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•

•

Krachtens het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2020, is de Raad van
Bestuur bevoegd het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal voor een maximaal bedrag
gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap bij de afsluiting van de Aanbieding, ook in het kader van een
openbare overnamebieding. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar. Zie ook artikel 5.2 van
de Statuten;
De Raad van Bestuur heeft een bijzondere machtiging verkregen voor een termijn van drie jaar vanaf
publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29
oktober 2020 om, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen,
in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer
die inpandneming of die vervreemding nodig is om een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te
vermijden. Het is bovendien de Raad van Bestuur toegestaan om, voor een termijn van vijf jaar vanaf de
publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2020, voor rekening
van de Vennootschap de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen (zelfs buiten
de Beurs) tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 80% van de slotkoers van de dag die aan de
datum van de transactie (verkrijging en inpandneming) voorafgaat en niet hoger mag zijn dan 120% van de
slotkoers van de dag die de datum van de transactie (verkrijging en inpandneming) voorafgaat. De
Vennootschap mag op geen enkel moment meer dan 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen in bezit
hebben. Zie artikel 5.3 van de Statuten.

9.5

Kennisgeving van belangrijke deelnemingen

Overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten
waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen
(de "Transparantiewet"), is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de FSMA vereist door alle natuurlijke
personen en rechtspersonen wanneer als gevolg van een gebeurtenis die aanleiding geeft tot de kennisgeving, het
percentage van de stemrechten de drempel van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van de totale stemrechten bereikt,
overschrijdt of eronder daalt. Behoudens enkele uitzonderingen zijn de gebeurtenissen die aanleiding geven tot een
kennisgeving de volgende:
-

een verwerving of vervreemding van stemrechtende effecten, stemrechten of financiële instrumenten die

-

als stemrechtverlenende effecten worden behandeld;
het sluiten, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst om in onderling overleg te handelen;
de verwerving of vervreemding van de controle over een entiteit die de stemrechtverlenende effecten in
de Vennootschap aanhoudt.

De kennisgeving moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier handelsdagen vanaf de gebeurtenis die aanleiding
geeft tot de kennisgevingsverplichting plaatsvinden. Indien de Vennootschap een kennisgeving ontvangt met
betrekking tot het bereiken van een drempel, moet zij deze informatie binnen de drie handelsdagen na ontvangst van
de kennisgeving bekendmaken.
Op een aandeelhoudersvergadering mag geen enkele aandeelhouder een groter aantal stemmen uitbrengen dan het
aantal stemmen dat is verbonden aan de rechten of effecten die hij of zij ten minste 20 dagen voor de datum van de
aandeelhoudersvergadering heeft bekendgemaakt in het kader van de Transparantiewet, behoudens bepaalde
uitzonderingen.
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9.6

Regels inzake verplichte openbare overnamebiedingen

Openbare overnamebiedingen op aandelen en andere stemrechtverlenende effecten (zoals eventuele warrants of
converteerbare obligaties) zijn onderworpen aan het toezicht van de FSMA. Openbare overnamebiedingen moeten
worden aangeboden aan alle stemrechtverlenende effecten, alsook aan alle andere effecten die aanleiding geven tot
stemrechten. Alvorens een bod uit te brengen, moet een bieder een prospectus publiceren dat door de FSMA moet
worden goedgekeurd alvorens het wordt verspreid.
België heeft de Dertiende Richtlijn Vennootschapsrecht (Europese Richtlijn 2004/25/EC van 21 april 2004) omgezet
in de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de "Overnamewet") en het Belgische
Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overnamebesluit"). De Overnamewet
bepaalt dat een verplicht bod moet worden uitgebracht wanneer een persoon, als gevolg van zijn eigen verwerving of
de verwerving door personen waarmee hij in onderling overleg handelt of die voor hun rekening handelen, rechtstreeks
of onrechtstreeks meer dan 30% van de stemrechtverlenende effecten verwerft van een vennootschap die haar zetel in
België heeft en waarvan minstens een deel van de stemrechtverlenende effecten wordt verhandeld op een
gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit aangewezen door het Overnamebesluit. Het louter
overschrijden van de relevante drempel ten gevolge van een verwerving van aandelen zal aanleiding geven tot een
verplicht bod, ongeacht of de prijs die werd betaald in de relevante transactie de huidige marktprijs overschrijdt. De
verplichting om een bod uit te brengen is niet van toepassing in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in het
Overnamebesluit, zoals (i) in geval van een overname als kan worden aangetoond dat een derde de controle uitoefent
over de vennootschap of dat deze derde een grotere deelneming heeft dan de persoon die in het bezit is van 30% van
de stemrechtverlenende effecten, of (ii) in geval van een kapitaalverhoging met voorkeurrecht waartoe de vergadering
van aandeelhouders heeft beslist.
Er zijn verschillende vennootschapsrechtelijke bepalingen, alsook andere bepalingen van Belgisch recht, zoals de
verplichting tot openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (zie Afdeling 9.5 "Kennisgeving van belangrijke
deelnemingen" hierboven) en fusiecontrole, die van toepassing kunnen zijn op de Vennootschap, en die een vijandig
overnamebod, fusie, wijziging in het bestuur of een andere controlewijziging kunnen bemoeilijken. Deze bepalingen
kunnen potentiële overnamepogingen ontmoedigen die andere aandeelhouders kunnen beschouwen als zijnde in hun
belang en kunnen de marktprijs van de Aandelen ongunstig beïnvloeden. Deze bepalingen kunnen ook tot gevolg
hebben dat ze de aandeelhouders de mogelijkheid ontnemen om hun Aandelen te verkopen met een premie. Daarnaast
kan, in overeenstemming met het WVV, de Raad van Bestuur van Belgische vennootschappen in bepaalde
omstandigheden en mits voorafgaande machtiging van de aandeelhouders, openbare overnamebiedingen ontmoedigen
of bemoeilijken door middel van verwaterende uitgiften van aandelen (in overeenstemming met het "toegestaan
kapitaal”) of door de inkoop van aandelen (d.w.z. aankoop van eigen aandelen).
Het weze overigens herinnerd dat de GVV-Wetgeving een free float oplegt van 30% en dat het niet naleven van deze
verplichting kan leiden tot de schrapping van de Vennootschap als OGVV.
9.7

Uitkoopbod

Krachtens artikel 7:82 van het WVV of de uitvoeringsbesluiten kan iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon
die, alleen of in onderling overleg handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 95% van de effecten met
stemrecht van een genoteerde naamloze vennootschap bezit, al de effecten met stemrecht van die vennootschap
verwerven na een openbaar uitkoopbod. Effecten die niet vrijwillig worden aangeboden in het kader van dergelijk
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bod, worden geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan de bieder op het einde van de procedure. Na afloop van
het uitkoopbod wordt de vennootschap niet langer beschouwd als een genoteerde vennootschap. De tegenwaarde van
de effecten moet in speciën worden gestort en de reële waarde vertegenwoordigen (geverifieerd door een
onafhankelijk expert) om de belangen van de overdragende aandeelhouders te waarborgen.
Een uitkoopbod is ook mogelijk na een vrijwillig overnamebod, op voorwaarde dat de bieder ten minste 95% bezit
van het kapitaal met stemrechten en 95% van de stemrechtverlenende effecten van de vennootschap. In dat geval kan
de bieder van alle andere effectenhouders eisen dat zij hem hun effecten tegen de biedprijs aanbieden, op voorwaarde
dat hij door instemming met het bod ten minste 90% van het kapitaal met stemrechten, dat voorwerp is van het bod,
heeft verworven. Effecten die niet vrijwillig worden aangeboden in het kader van dergelijk bod, worden geacht van
rechtswege te zijn overgedragen aan de bieder op het einde van de procedure.
9.8

Terugkooprecht

Binnen drie maand na afloop van de aanvaardingsperiode van een openbaar overnamebod kunnen de houders van
effecten met stemrecht of stemrechtverlenende effecten, eisen dat de bieder, die, alleen of in onderling overleg
handelend, 95% van het kapitaal met stemrecht en 95% van de stemrechtverlenende effecten bezit na een openbaar
bod, dat hij hun effecten terugkoopt tegen de biedprijs, op voorwaarde dat, in het geval van een vrijwillig openbaar
overnamebod, de bieder door aanvaarding van het bod effecten heeft verworven die ten minste 90%
vertegenwoordigen van het kapitaal met stemrechten, dat voorwerp is van het bod.
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10

BELASTINGSTELSEL MET BETREKKING TOT DE AANDELEN

10.1

Belastingstelsel in België

U dient er rekening mee te houden dat het Belgisch fiscaal recht en het fiscaal recht van de Lidstaat van de belegger
gevolgen kan hebben voor de inkomsten die uit Aandelen verworven worden.
De paragrafen hieronder geven een samenvatting van bepaalde gevolgen van de Belgische fiscale wetgeving op de
inkomsten met betrekking tot de verwerving, de eigendom en de vervreemding van Aandelen door een belegger die
de Aandelen heeft verworven in het kader van de Aanbieding. Deze samenvatting is gebaseerd op wetgeving,
verdragen, reglementering en administratieve interpretaties die op datum van dit Prospectus van kracht zijn in België
en die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen, met inbegrip van wijzigingen met terugwerkende kracht.
Beleggers moeten aandachtig zijn voor het feit dat rekening houdend met wijzigingen in wetgeving of de praktijk, de
eventuele fiscale gevolgen kunnen verschillen van wat hierna wordt toegelicht.
Deze samenvatting beoogt niet alle fiscale gevolgen van de verwerving, de eigendom en de vervreemding van de
Aandelen te behandelen en houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden eigen aan specifieke beleggers,
waarvan sommigen onderworpen kunnen zijn aan bijzondere regelgeving, of aan de belastingwetten van een ander
land dan België. Deze samenvatting geeft geen beschrijving van de fiscale behandeling van beleggers die onderworpen
zijn aan bijzondere regelgeving, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, collectieve beleggingsinstellingen,
effecten- of valutahandelaars, personen die Aandelen aanhouden, of zullen aanhouden, in het kader van een positie in
een stellage ("straddle"), een cessie-retrocessieverrichting ("share-repurchase") of een omzettingsverrichting, een
synthetisch instrument of andere geïntegreerde financiële transacties. Deze samenvatting behandelt niet de lokale
belastingen die verschuldigd zouden kunnen zijn in verband met een belegging in de Aandelen, met uitzondering van
de Belgische aanvullende gemeentebelasting die doorgaans varieert van 0% tot 9% van de door de belegger
verschuldigde inkomstenbelasting.
Voor de doeleinden van deze samenvatting is een Belgische inwoner een natuurlijke persoon die onderworpen is aan
de Belgische personenbelasting (d.w.z. een persoon die gedomicilieerd is in België of de zetel van zijn vermogen in
België heeft of een persoon die gelijkgesteld is aan een Belgische inwoner voor doeleinden van de Belgische
inkomstenbelastingen), een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een
vennootschap die haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer in België heeft en die niet uitgesloten
is van de Belgische vennootschapsbelasting), een organisme voor de financiering van pensioenen onderworpen aan
de Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een Belgisch pensioenfonds opgericht in de vorm van een organisme
voor de financiering van pensioenen), of een rechtspersoon die onderworpen is aan de Belgische
rechtspersonenbelasting (d.w.z. een rechtspersoon andere dan een vennootschap onderworpen aan de Belgische
vennootschapsbelasting, die haar voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België heeft).
Een Belgische niet-inwoner belegger is elke persoon die geen Belgische inwoner belegger is, zoals hierboven
gedefinieerd.
Onderstaande informatie houdt geen juridisch of fiscaal advies of aanbeveling in en mag niet als dusdanig worden
beschouwd of geïnterpreteerd. Beleggers dienen hun eigen fiscale adviseurs te raadplegen inzake de fiscale gevolgen
van een belegging in de Aandelen in het licht van hun bijzondere omstandigheden, inclusief het effect van de regionale,
lokale of nationale wetgeving.
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10.2

Dividenden

Voor doeleinden van de Belgische inkomstenbelastingen, wordt het bruto bedrag van alle voordelen die betaald of
toegekend worden aan de Aandelen over het algemeen als een dividenduitkering beschouwd. Bij wijze van
uitzondering wordt de terugbetaling van kapitaal van de Vennootschap uitgevoerd naar aanleiding van een regelmatige
beslissing van de Vennootschap in overeenstemming met het WVV, niet beschouwd als een dividenduitkering, voor
zover die terugbetaling wordt toegerekend op het fiscale kapitaal. Dit fiscale kapitaal omvat in principe het werkelijke
volgestorte kapitaal en, onder bepaalde voorwaarden, de volgestorte uitgiftepremies en inbrengen in geld waarop werd
ingeschreven op het moment van uitgifte van winstbewijzen. De vraag of een terugbetaling wordt toegerekend op het
fiscale kapitaal hangt af van de belaste reserves (en bepaalde niet-belaste reserves) van de Vennootschap. Elke
kapitaalvermindering wordt geacht pro-rata te zijn toegerekend op het fiscale kapitaal en bepaalde reserves (d.w.z.,
en in volgende volgorde: de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal, belaste reserves niet geïncorporeerd in het
kapitaal en belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal). Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat wordt
beschouwd te zijn toegerekend op de reserves zal als een belastbare dividenduitkering beschouwd worden. Enkel het
gedeelte van de kapitaalvermindering dat wordt beschouwd te zijn toegerekend op het fiscaal kapitaal kan, onder
bepaalde voorwaarden en voor doeleinden van de Belgische roerende voorheffing, niet beschouwd worden als een
dividenduitkering.
Normaliter wordt op dividenden een Belgische roerende voorheffing van 30% ingehouden, behoudens de toepassing
van een vrijstelling of vermindering krachtens de toepasselijke Belgische fiscale bepalingen of overeenkomsten ter
voorkoming van dubbele belasting.
In geval van inkoop van de Aandelen zal het uitgekeerde bedrag (na aftrek van het gedeelte van het (gerevaloriseerde)
fiscale kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de ingekochte aandelen) worden behandeld als een dividend dat
onderworpen is aan een roerende voorheffing van 30%, behoudens de toepassing van mogelijke vrijstellingen of
verminderingen krachtens de toepasselijke Belgische fiscale bepalingen of overeenkomsten ter voorkoming van
dubbele belasting. Er is geen Belgische roerende voorheffing verschuldigd als deze inkoop wordt uitgevoerd op
Euronext of een gelijkaardige gereglementeerde markt en aan bepaalde voorwaarden voldoet.
In geval van vereffening van de Vennootschap zullen alle uitgekeerde bedragen die het (in voorkomend geval,
gerevaloriseerd) fiscaal kapitaal overschrijden in principe worden onderworpen aan de Belgische roerende
voorheffing van 30%, behoudens de toepassing van mogelijke vrijstellingen of verminderingen krachtens de
toepasselijke Belgische fiscale bepalingen of overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting.
Eventuele niet-Belgische roerende voorheffing op de dividenden zal niet verrekenbaar zijn met eventueel
verschuldigde Belgische inkomstenbelasting en evenmin terugbetaalbaar in de mate dat deze de verschuldigde
Belgische inkomstenbelasting overschrijdt.
Volgens de Belgische wet van 11 januari 2019 houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en ontwijking inzake roerende voorheffing (die in werking trad op 22 januari 2019) en de Belgische wet van 28 april
2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955 (die in
werking trad op 16 mei 2019) kan Belgische roerende voorheffing geëist worden van een houder van Aandelen indien
het gaat om dividenden waarvan de voorheffing ten onrechte aan de verkrijger van de inkomsten is terugbetaald of
die onrechtmatig met vrijstelling van Belgische roerende voorheffing zijn verkregen a) op basis van een onjuiste
verklaring of b) op collectieve of individuele spaarrekeningen die niet beantwoorden aan bepaalde voorwaarden voor
de vrijstelling.
76

10.3

Natuurlijke personen die in België zijn gevestigd

Voor natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn en die de Aandelen verwerven en aanhouden als een
privébelegging, werkt de Belgische roerende voorheffing op dividenden in principe bevrijdend zodat deze de
eindbelasting op die dividenden in de personenbelasting vormt. Deze personen zijn in dat geval niet verplicht om de
dividenden in hun persoonlijke aangifte in de personenbelasting aan te geven. Deze personen kunnen er niettemin
voor opteren om de dividenden op te nemen in hun aangifte in de personenbelasting. Indien de begunstigde ervoor
kiest om de dividenden aan te geven, zullen deze dividenden in principe belast worden tegen het afzonderlijk tarief
van 30% gelijk aan de roerende voorheffing op dividenden, of indien deze lager zijn, tegen de progressieve tarieven
in de personenbelasting die van toepassing zijn op de wereldwijde inkomsten die de belastingplichtige heeft
aangegeven. Indien de begunstigde de dividenden aangeeft, zal de eventueel op die dividenden verschuldigde
inkomstenbelasting niet verhoogd worden met de aanvullende gemeentebelasting. Indien de dividenden worden
aangegeven, kan de Belgische roerende voorheffing op dividenden die aan de bron werd ingehouden bovendien
worden verrekend met de verschuldigde personenbelasting waarbij enig overschot terugbetaalbaar is voor zover de
roerende voorheffing meer bedraagt dan de uiteindelijke verschuldigde personenbelasting, op voorwaarde dat de
dividenduitkering niet leidt tot een waardevermindering of minderwaarde op de Aandelen. Deze laatste voorwaarde
is niet van toepassing indien de begunstigde kan aantonen dat hij de Aandelen in volle eigendom heeft aangehouden
gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden voorafgaand aan de betaalbaarstelling of toekenning van de
dividenden.
Voor dividenden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018 kunnen Belgische rijksinwoners natuurlijke personen in
principe in hun aangifte personenbelasting een vrijstelling van de personenbelasting vragen voor een eerste schijf van
dividendinkomsten tot een maximumbedrag van 812 EUR (aanslagjaar 2021 - inkomstenjaar 2020), mits het vervullen
van bepaalde voorwaarden en formaliteiten. De liquidatie- en inkoopboni kunnen niet genieten van de hierboven
beschreven vrijstelling, ook als de drempel van 812 EUR niet bereikt zou zijn. Deze vrijstelling is van toepassing per
belastingplichtige en per jaar. Voor alle duidelijkheid wordt er bij de beoordeling of voormeld maximumbedrag is
bereikt rekening gehouden met alle aangegeven dividenden (en dus niet enkel met dividenden uitgekeerd op de
Aandelen).
Voor Belgische rijksinwoners natuurlijke personen die de Aandelen voor. beroepsmatige doeleinden verwerven en
aanhouden, werkt de Belgische roerende voorheffing niet bevrijdend. Ontvangen dividenden moeten door de belegger
worden aangegeven en zullen in dat geval worden belast tegen het toepasselijke progressief tarief in de
personenbelasting van de belegger, vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting. De aan de bron ingehouden
Belgische roerende voorheffing kan in principe worden verrekend met de verschuldigde personenbelasting en is
terugbetaalbaar voor zover dit bedrag van de roerende voorheffing hoger is dan de verschuldigde personenbelasting,
onder de volgende twee voorwaarden:
i.
ii.

de belastingplichtige moet de Aangeboden Aandelen in volle eigendom bezitten op het moment waarop de
rechthebbenden van de dividenden worden geïdentificeerd; en
de toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden mag geen aanleiding geven tot een
waardevermindering of minderwaarde op de Aandelen. Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing indien
de belegger kan aantonen dat hij de volle eigendom van de Aangeboden Aandelen heeft gehad gedurende
een ononderbroken periode van 12 maanden voorafgaand aan de betaalbaarstelling of toekenning van de
dividenden.
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10.4

Belgische vennootschappen

10.4.1

Vennootschapsbelasting

Voor Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting dienen de bruto dividendinkomsten
(na aftrek van enige niet-Belgische roerende voorheffing maar inclusief de Belgische roerende voorheffing) te worden
aangegeven in de aangifte in de vennootschapsbelasting waarbij deze inkomsten zullen worden onderworpen aan het
basistarief in de vennootschapsbelasting van 25% (aanslagjaar 2021, met betrekking tot een belastbare periode die ten
vroegste start op 1 januari 2020). Onder bepaalde voorwaarden geldt voor kleine ondernemingen (zoals gedefinieerd
door artikel 1:24, §1 tot §6 van het WVV) een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20% (aanslagjaar
2021, met betrekking tot een belastbare periode die ten vroegste start op 1 januari 2020) op de eerste schijf van 100.000
EUR belastbare winst.
In principe komen de door de Vennootschap uitgekeerde dividenden niet in aanmerking voor de aftrek van de
Definitief Belaste Inkomsten ("DBI" die een aftrek tot 100% toelaat van de bruto dividenden inbegrepen in de
belastbare winsten voor de dividenden op de participaties die in aanmerking komen), omdat de emittent als openbare
GVV een afwijkend belastingstelsel geniet zodat de taxatievoorwaarde als bepaald in artikel 203 van het WIB 92 niet
vervuld is.
De door de Vennootschap uitgekeerde dividenden zullen echter wel in aanmerking komen voor de DBI-aftrek voor
zover en in de mate dat de door de Vennootschap uitgekeerde dividenden voortkomen uit inkomsten van onroerende
goederen (i) die zich bevinden in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een Staat waarmee België een
overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig
ander verdrag voorziet in een uitwisseling van inlichtingen die noodzakelijk is voor de toepassing van de nationale
wettelijke bepalingen van de contracterende Staten, en; (ii) die onderworpen werden aan de vennootschapsbelasting,
aan de belasting van niet-inwoners, of aan een buitenlandse belasting die analoog is aan deze belastingen, en niet
genieten van een belastingregeling die buitensporig afwijkt van het gemeen recht (artikel 203, §2, 6e lid WIB 92).
Bovendien komen de door de Vennootschap uitgekeerde dividenden wel in aanmerking voor de DBI-aftrek voor zover
en in de mate dat de dividenden afkomstig zijn van dividenden die zelf beantwoorden aan de in art. 203, § 1, eerste
lid, 1° tot 4°, WIB 92, vermelde aftrekvoorwaarden (d.w.z. de zogenaamde taxatievoorwaarden) of van meerwaarden
die ze heeft verwezenlijkt op aandelen die krachtens art. 192, § 1, WIB 92, voor vrijstelling in aanmerking komen, en
op voorwaarde dat de statuten voorzien in de jaarlijkse uitkering van ten minste 80% van de inkomsten die ze heeft
verkregen, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten (artikel 203, § 2, tweede lid WIB 92). Volgens artikel
203, § 5 WIB 92 komt deze drempel van 80% overeen met de uitkeringsplicht als voorzien in artikel 13, § 1 van het
koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zodat een
gereglementeerde vastgoedvennootschap deze voorwaarde vervult als zij de uitkeringsplicht vervult.
Voor de toepassing van de DBI-aftrek zoals hierboven aangehaald, zijn de zogenaamde kwantitatieve voorwaarden
van artikel 202, § 2, lid 1 van het WIB 92 niet van toepassing (artikel 202, § 2, lid 3, 3° WIB 92).

78

Aan de bron ingehouden Belgische roerende voorheffing kan in principe worden verrekend met de verschuldigde
Belgische vennootschapsbelasting en is terugbetaalbaar voor zover het hoger is dan de verschuldigde
vennootschapsbelasting, onder de volgende twee voorwaarden: (i) de belastingplichtige moet de Aandelen van de
Vennootschap in volle eigendom bezitten op het moment waarop de rechthebbenden van de dividenden worden
geïdentificeerd; en (ii) de toekenning of betaalbaarstelling mag geen aanleiding geven tot een waardevermindering of
een minderwaarde op de Aandelen van de Vennootschap. Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing indien: (i)
de belastingplichtige kan aantonen dat hij de Aandelen in volle eigendom aanhield gedurende een ononderbroken
periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de betaalbaarstelling of toekenning van de dividenden; of (ii)
indien tijdens die periode de Aandelen nooit in volle eigendom toebehoorden aan een andere belastingplichtige dan
een Belgische vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan een niet-inwoner vennootschap die
de Aandelen op ononderbroken wijze aanhield via een Belgische vaste inrichting (de "VI").
10.4.2

Roerende voorheffing

Dividenden uitgekeerd aan een Belgische vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting zullen
vrijgesteld zijn van Belgische roerende voorheffing, op voorwaarde dat de Belgische vennootschap op het moment
van de betaalbaarstelling of toekenning van de dividenden ten minste 10% van het kapitaal van de Vennootschap
aanhoudt en dat een dergelijke minimumdeelneming gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar
werd of wordt aangehouden.
Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet de Belgische vennootschap aan de Vennootschap of haar
betaalagent een attest bezorgen waarin de kwalificerende status wordt bevestigd alsook het feit dat aan de twee
voormelde voorwaarden is of zal worden voldaan. Indien de Belgische vennootschap op het moment van toekenning
of betaalbaarstelling van dividenden op Aandelen voormelde minimumdeelneming aanhoudt doch voor een periode
van minder dan één jaar, dan zal de Vennootschap de roerende voorheffing inhouden, zonder deze evenwel door te
storten aan de Belgische Schatkist, op voorwaarde dat de Belgische vennootschap haar kwalificerende status, de datum
vanaf wanneer zij de minimumparticipatie aanhoudt, en haar engagement om de minimumparticipatie gedurende een
onafgebroken periode van minstens één jaar aan te houden, attesteert. De Belgische vennootschap moet de
Vennootschap of haar betaalagent ook op de hoogte brengen als de minimum houdperiode van één jaar is bereikt of
als haar participatie in het kapitaal van de Vennootschap daalt tot minder dan 10% vóór het verstrijken van de
minimum houdperiode van één jaar. Wanneer vervolgens aan de vereiste van de minimum houdperiode van één jaar
is voldaan, zal de voorlopig ingehouden roerende voorheffing op dividenden aan de belegger worden uitbetaald.
Gelieve te noteren dat de hierboven beschreven DBI-aftrek en de vrijstelling van roerende voorheffing geen toepassing
zullen vinden inzake dividenden die verbonden zijn met een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen
waarvan de Belgische fiscale administratie, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, heeft
aangetoond, tenzij bewijs van het tegendeel, dat deze handeling of dit geheel van handelingen kunstmatig is en is
opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen de DBI-aftrek, bovenvermelde vrijstelling van roerende
voorheffing of één van de voordelen van Richtlijn 2011/96/EU van 30 november 2011 (“Moeder-dochterrichtlijn”) in
een andere lidstaat van de Europese Unie te verkrijgen. Een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen
wordt als kunstmatig beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen.
10.4.3

Organismen voor de financiering van pensioenen
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Voor organismen voor de financiering van pensioenen (de "OFP's"), d.w.z. Belgische pensioenfondsen opgericht in
de vorm van een OFP (organismes de financement de pensions) in de zin van artikel 8 van de Belgische wet van 27
oktober 2006 zijn dividendinkomsten over het algemeen vrijgesteld van belastingen.
Elke aan de bron ingehouden Belgische roerende voorheffing op dividenden kan, behoudens bepaalde beperkingen,
worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting van OFP’s en is terugbetaalbaar voor zover het de
verschuldigde vennootschapsbelasting overschrijdt.
De federale Belgische wetgever keurde recent een wet goed (Wet van 11 januari 2019 houdende maatregelen van
bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing (die op 22 januari 2019 van kracht werd))
volgens dewelke het feit dat een Belgische (of buitenlandse) OFP de Aandelen - die recht geven op dividenden - niet
gedurende een ononderbroken periode van minstens 60 dagen in volle eigendom heeft behouden, een weerlegbaar
vermoeden vormt dat de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen waarmee de dividenden verbonden zijn,
kunstmatig is. De vrijstelling van roerende voorheffing zal in dat geval niet worden toegepast en/of elke aan de bron
ingehouden Belgische roerende voorheffing op de dividenden zal niet verrekend worden met de
vennootschapsbelasting, tenzij de OFP het bewijs kan voorleggen dat de dividenden niet verbonden zijn met een
rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen die kunstmatig zijn en werd ingezet met als hoofddoel of een
van de hoofddoelen om voor deze dividenden een vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing te
verkrijgen.
10.5

Andere in België gevestigde rechtspersonen onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting

Voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting werkt de Belgische roerende
voorheffing (tegen het tarief van 30%) op dividenden in principe volledig bevrijdend met betrekking tot de door hen
verschuldigde Belgische inkomstenbelasting.
10.6

Belgische niet-inwoners natuurlijke personen en vennootschappen

Voor niet-inwoners natuurlijke personen en vennootschappen, zal de roerende voorheffing van 30% op de dividenden
in principe de enige belasting op dividenden in België zijn, tenzij de niet-inwoner de Aandelen aanhoudt in het kader
van een bedrijfsactiviteit die in België wordt uitgevoerd via een vaste basis in België of een VI.
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Indien Aandelen van de Vennootschap verworven worden door een belegger niet-inwoner in het kader van een
bedrijfsactiviteit in België, dan moet de belegger alle ontvangen dividenden aangeven, die belastbaar zijn tegen het
toepasselijke tarief van de Belgische personenbelasting of vennootschapsbelasting voor niet-inwoners, al naargelang
het geval. De aan de bron ingehouden Belgische roerende voorheffing kan worden verrekend met de Belgische
personenbelasting of vennootschapsbelasting voor niet-inwoners en kan worden terugbetaald voor zover het de
verschuldigde inkomstenbelasting overschrijdt, onder de volgende twee voorwaarden: (i) de belastingplichtige moet
de Aandelen van de Vennootschap in volle eigendom bezitten op het moment waarop de rechthebbenden van de
dividenden worden geïdentificeerd; en (ii) de toekenning van de dividenden mag geen aanleiding geven tot een
waardevermindering of een minderwaarde op de Aandelen. Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing indien: (i)
de natuurlijke persoon niet-inwoner of de vennootschap niet-inwoner kan aantonen dat hij de Aandelen in volle
eigendom aanhield gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de
betaalbaarstelling of toekenning van de dividenden; of (ii) uitsluitend met betrekking tot niet-inwoners
vennootschappen, indien tijdens die periode de Aandelen nooit in volle eigendom hebben toebehoord aan een andere
belastingplichtige dan een Belgische vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan een nietinwoner vennootschap die de Aandelen op ononderbroken wijze heeft aangehouden via een VI.
Aangezien het om niet-inwoners vennootschappen gaat die hebben belegd in Aandelen via een VI, is de DBI-aftrek
op dezelfde wijze van toepassing als voor de Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting
(zie hierboven).
10.6.1

Vrijstelling van Belgische roerende voorheffing voor niet-inwoners

Er bestaan verschillende situaties van vrijstelling of verzaking van de Belgische roerende voorheffing, naar het
voorbeeld van wat voor Belgische beleggers bestaat, die in bepaalde gevallen en wanneer bepaalde voorwaarden
vervuld zijn op bepaalde beleggers niet-inwoners van toepassing zijn. Beleggers niet-inwoners dienen daarom hun
fiscale adviseurs te raadplegen om na te gaan of ze mogelijk recht hebben op een vrijstelling of verzaking van de
Belgische roerende voorheffing bij betaling of uitkering van dividenden door de Vennootschap.
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Dividenden die worden betaald of toegekend aan niet-inwoners natuurlijke personen die de Aandelen niet gebruiken
voor de uitoefening van een beroepsactiviteit kunnen van de personenbelasting voor Belgische niet-inwoners
natuurlijke personen worden vrijgesteld voor een bedrag van maximaal 812 EUR (bedrag van toepassing voor
aanslagjaar 2021 - inkomstenjaar 2020). De liquidatie- en inkoopboni kunnen niet de hierboven beschreven vrijstelling
genieten, ook als de drempel van 812 EUR niet zou bereikt zijn. Deze vrijstelling is van toepassing per
belastingplichtige en per jaar. Voor alle duidelijkheid, er wordt bij de beoordeling of dit maximumbedrag is bereikt
rekening gehouden met alle dividenden die worden betaald of toegekend aan Belgische niet-inwoners natuurlijke
personen (en dus niet enkel met het bedrag van dividenden dat werd betaald op of toegekend aan de Aandelen).
Bijgevolg kan, indien Belgische roerende voorheffing werd ingehouden op dividenden betaald of toegekend aan de
Aandelen, een dergelijke Belgische niet-inwoner in zijn of haar aangifte in de belasting niet-inwoners vragen dat enige
Belgische roerende voorheffing ingehouden op dividenden voor een bedrag van maximaal 812 EUR (bedrag van
toepassing voor aanslagjaar 2021 - inkomstenjaar 2020) wordt verrekend en, desgevallend, terugbetaald (behalve
indien er sprake is van liquidatie- of inkoopboni). Indien echter geen dergelijke Belgische aangifte in de belasting
niet-inwoners moet worden ingediend door de niet-inwoners natuurlijke persoon, dan zou in principe enige Belgische
roerende voorheffing ingehouden op dat bedrag kunnen teruggevorderd worden door middel van het indienen van een
schriftelijk voor waar verklaard verzoek, gedateerd en ondertekend, bij de adviseur-generaal van het Centrum
Buitenland ("conseiller général du Centre Etranger"). Dergelijk verzoek dient ten laatste te worden ingediend op 31
december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het(de) desbetreffende dividend(en) werden
ontvangen, samen met een attest dat zijn/haar status als niet-inwoners natuurlijk persoon bevestigt en met
inachtneming van bepaalde andere formaliteiten bepaald in artikel 206/1 van het koninklijk besluit tot uitvoering van
het WIB 92.
Overeenkomstig het Belgische belastingrecht wordt er afgezien van de inning van de roerende voorheffing
verschuldigd op dividenden betaald aan buitenlandse pensioenfondsen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

het betreft een spaarder niet-inwoner in de zin van artikel 227, 3° WIB 92 (wat inhoudt dat het fonds een
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft en dat het zijn fiscale woonplaats buiten België heeft);
waarvan het maatschappelijk doel uitsluitend bestaat uit het beheer en het beleggen van fondsen ingezameld
met het doel wettelijke of aanvullende pensioenen uit te betalen;
waarvan de activiteiten zich uitsluitend zonder winstoogmerk beperken tot het beleggen van fondsen
ingezameld in de uitoefening van diens maatschappelijk doel;
die in het land waarvan het inwoner is, vrijgesteld is van inkomstenbelastingen; en
op voorwaarde dat hij niet contractueel verplicht is om de opbrengst van de Aandelen die hij in eigen naam
beheert door te storten aan de uiteindelijke verkrijger, noch dat hij verplicht is om de vergoedingen voor
ontbrekende coupon door te storten met betrekking tot de Aandelen die hij krachtens een ontlening bezit,
tenzij de uiteindelijke begunstigde ook een pensioenfonds is dat aan alle bovenvermelde voorwaarden
voldoet of, enkel met betrekking tot het tweede luik, een moedervennootschap (zoals bedoeld in artikel 106,
§ 5 of § 6 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92) van de vennootschap die dividenden
uitkeert. De vrijstelling zal enkel van toepassing zijn als het buitenlandse pensioenfonds een attest voorlegt
dat bevestigt dat het de volle eigenaar of vruchtgebruiker van de Aandelen is en dat de bovenvermelde
voorwaarden zijn voldaan. Het fonds moet vervolgens dit attest overmaken aan de Vennootschap of diens
betaalagent.
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Overeenkomstig artikel 106, § 7 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92, kan een spaarder nietinwoner (d.w.z. een niet-inwoner die zijn roerende kapitalen niet heeft bestemd voor de uitoefening van een
beroepsactiviteit in België) onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van roerende voorheffing op de door de
Vennootschap uitgekeerde dividenden genieten. Deze vrijstelling is niet van toepassing op het gedeelte van de
uitgekeerde dividenden dat afkomstig is van Belgisch vastgoed en/of van dividenden die de Vennootschap zelf heeft
verkregen van een binnenlandse vennootschap, tenzij deze laatste zelf een GVV (of een andere vennootschap vermeld
in het eerste lid van artikel 106, §7 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92) is en de dividenden die
zij uitkeert aan de Vennootschap niet afkomstig zijn van dividenden die zij zelf heeft ontvangen van een binnenlandse
vennootschap of van inkomsten uit Belgisch vastgoed.
Wat betreft de Belgische roerende voorheffing op dividenden kan een verminderd tarief van toepassing zijn, zoals
voorzien in de bepalingen van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting. België heeft met meer dan 95
landen overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting gesloten, waarbij het tarief van de Belgische roerende
voorheffing op dividenden wordt verlaagd tot 20%, 15%, 10%, 5% of 0% voor inwoners van die landen, afhankelijk
van voorwaarden met betrekking tot, onder meer, de grootte van de aandelenparticipatie en bepaalde
identificatieformaliteiten. Dergelijke vermindering kan worden verkregen hetzij onmiddellijk bij de bron, hetzij via
terugbetaling van ingehouden belastingen die het toepasselijke verdragstarief te boven gaan.
Houders van Aandelen dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen om te bepalen of ze in aanmerking komen
voor een verlaging van de roerende voorheffing bij betaling of toekenning van dividenden, en, in voorkomend geval,
om de procedurevereisten te begrijpen welke moeten worden gevolgd om de verlaagde roerende voorheffing ingeval
van de betaling van de dividenden te bekomen of om terugbetalingsaanvragen in te dienen.
10.7

Meerwaarden en minderwaarden op Aandelen

10.7.1

Natuurlijke personen die in België zijn gevestigd

In principe zijn natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn en die de Aandelen van de Vennootschap
verwerven en aanhouden als privébelegging niet onderworpen aan Belgische inkomstenbelasting op meerwaarden
gerealiseerd bij de vervreemding van de Aandelen (in het kader van het normale beheer van het privévermogen) en
zijn minderwaarden niet fiscaal aftrekbaar.
Meerwaarden gerealiseerd door een natuurlijke persoon bij vervreemding van de Aandelen worden echter belast aan
33% (vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting) indien de meerwaarde geacht wordt gerealiseerd te zijn
buiten het normale beheer van het privévermogen van de natuurlijke persoon. Minderwaarden zijn in dat geval echter
niet fiscaal aftrekbaar.
Bovendien zijn meerwaarden die door natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn worden gerealiseerd bij de
vervreemding van de Aandelen, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit, aan een niet-inwoners vennootschap
(of een entiteit die een gelijkaardige rechtsvorm heeft), aan een buitenlandse Staat (of een van zijn staatkundige
onderdelen of lokale overheden) of aan een niet-inwoners rechtspersoon, telkens wanneer deze buiten de EER is
gevestigd, in principe belastbaar aan een tarief van 16,5% (vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting) indien
de natuurlijke persoon, op enig tijdstip in de loop van vijf jaar voorafgaand aan de verkoop, rechtstreeks of
onrechtstreeks, alleen of met zijn echtgeno(o)t(e) of met bepaalde verwanten, een aanzienlijke aandelenparticipatie in
de Vennootschap heeft bezeten (d.w.z. een aandelenparticipatie van meer dan 25% in de Vennootschap).
Minderwaarden zijn in dergelijke gevallen echter niet fiscaal aftrekbaar.
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Natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn en die de Aandelen van de Vennootschap aanhouden voor
beroepsdoeleinden worden belast tegen de normale progressieve tarieven van de personenbelasting (vermeerderd met
de aanvullende gemeentebelasting) op enige meerwaarde gerealiseerd ingevolge de vervreemding van de Aandelen,
behalve voor wat betreft: (i) meerwaarden op Aandelen gerealiseerd in het kader van de stopzetting van activiteiten
die worden belast aan een afzonderlijk tarief van 10% of 16,5% (afhankelijk van de omstandigheden); of (ii) Aandelen
die voor meer dan vijf jaar werden aangehouden en die belastbaar zijn aan 16,5% te vermeerderen met de de
aanvullende gemeentebelasting. Minderwaarden op de Aandelen die worden geleden door natuurlijke personen die
Belgisch rijksinwoner zijn en die de Aandelen voor beroepsdoeleinden aanhouden, zijn in principe fiscaal aftrekbaar.
Meerwaarden die door natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn worden gerealiseerd bij een inkoop van
eigen Aandelen van de Vennootschap of bij de vereffening van de Vennootschap zijn doorgaans belastbaar als
dividenden (zie hierboven). In geval van inkoop van Aandelen, gevolgd door hun vernietiging, zal het positieve
verschil tussen de verkrijgingsprijs en het gedeelte van het gerevaloriseerde gestorte kapitaal dat de verkregen
aandelen vertegenwoordigen, beschouwd worden als een dividend dat onderworpen is aan een roerende voorheffing
van 30%, behoudens mogelijke vrijstellingen of verminderingen in het kader van de toepasselijke Belgische
bepalingen of overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting. Er wordt geen roerende voorheffing ingehouden
als deze inkoop wordt uitgevoerd op Euronext of een gelijkaardige gereglementeerde markt en aan bepaalde
voorwaarden voldoet.
In geval van vereffening van de Vennootschap zullen alle uitgekeerde bedragen die de gerevaloriseerde waarde van
het fiscaal kapitaal overschrijden in principe worden onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%,
behoudens mogelijke vrijstellingen of verminderingen in het kader van de toepasselijke Belgische bepalingen of
overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting.
10.7.2

Belgische vennootschappen

Op basis van artikel 192 van het WIB 92 genieten de meerwaarden op aandelen van een GVV een vrijstelling voor
zover de DBI-aftrek kan worden toegepast (d.w.z. voor zover de inkomsten uit de aandelen in aanmerking komen
voor de DBI-aftrek op basis van de artikelen 202 en 203 van het WIB 92, zie hierboven). De vrijstelling van de
meerwaarden moet niet voldoen aan de participatievoorwaarde en de houdperiode als vermeld in artikel 202, §2, lid
1 van het WIB 92.
Voor zover de betrokken dividenden op Aandelen geen recht geven op de DBI-aftrek, worden de meerwaarden
gerealiseerd op de Aandelen beschouwd als gewone winst en zijn belastbaar tegen het basistarief van de
vennootschapsbelasting van 25% (aanslagjaar 2021, dat betrekking heeft op een belastbare periode die ten vroegste
start op 1 januari 2020). Onder bepaalde voorwaarden geldt voor kleine ondernemingen (zoals gedefinieerd door
artikel 1:24, §1 tot §6 van het WVV) een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20% (aanslagjaar 2021,
met betrekking tot een belastbare periode die ten vroegste start op 1 januari 2020) op de eerste schijf van 100.000
EUR belastbare winst. Aangezien de dividenden van de Vennootschap slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor
de DBI-aftrek (zie hierboven), kan voormelde vrijstelling van artikel 192 WIB 92 slechts in dezelfde mate worden
toegepast.
Minderwaarden op Aandelen van de Vennootschap geleden door Belgische vennootschappen zijn in de regel niet
fiscaal aftrekbaar.
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Meerwaarden die door Belgische vennootschappen worden gerealiseerd bij de inkoop van Aandelen door de
Vennootschap of ingevolge de vereffening van de Vennootschap zullen in principe worden onderworpen aan hetzelfde
belastingregime als dividenden (zie hierboven).
10.7.3

Organismen voor de financiering van pensioenen

OFP’s worden in principe niet onderworpen aan Belgische vennootschapsbelasting op meerwaarden gerealiseerd bij
de vervreemding van Aandelen, en minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar.
10.7.4

Andere Belgische rechtspersonen onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting

Belgische rechtspersonen die onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting zijn in principe niet
belastbaar in België op de meerwaarde gerealiseerd bij de vervreemding van de Aandelen. Meerwaarden die afkomstig
zijn van de vervreemding van (een deel van) een aanzienlijke deelneming in een Belgische vennootschap (zijnde een
deelneming van meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op enig ogenblik gedurende de
laatste vijf jaar voorafgaand aan de vervreemding) aan een niet-inwoner vennootschap (of een entiteit die een
gelijkaardige rechtsvorm heeft), aan een buitenlandse Staat (of één van zijn staatkundige onderdelen of lokale
overheden), of aan een niet-inwoner rechtspersoon, telkens wanneer deze buiten de EER is gevestigd, zijn echter wel
belastbaar. In dat geval kunnen de gerealiseerde meerwaarden, onder bepaalde voorwaarden, worden belast aan 16,5%
(vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting).
Meerwaarden die door Belgische rechtspersonen worden gerealiseerd bij de inkoop van Aandelen of ingevolge de
vereffening van de Vennootschap zullen in principe worden belast als dividenden (zie hierboven).
Minderwaarden op Aandelen die worden geleden door Belgische ingezeten rechtspersonen zijn fiscaal niet aftrekbaar.
10.7.5

Belgische niet-inwoners natuurlijke personen

Meerwaarden gerealiseerd op de Aandelen door een niet-inwoner natuurlijke persoon die de Aandelen niet heeft
aangehouden in verband met een bedrijfsactiviteit die in België wordt uitgeoefend via een vaste basis in België, zijn
in principe niet onderworpen aan belastingheffing, tenzij in de volgende gevallen en indien dergelijke meerwaarden
worden verkregen of ontvangen in België:
−

−

de meerwaarden worden geacht te zijn gerealiseerd buiten het kader van het normale beheer van het
privévermogen van de natuurlijke persoon. In dat geval moeten de meerwaarden worden aangegeven in een
belastingaangifte voor niet-inwoners voor het belastbare tijdperk gedurende hetwelk de meerwaarde werd
gerealiseerd en kan worden belast in België; of,
de meerwaarden zijn afkomstig van de vervreemding van (een deel van) een aanzienlijke deelneming in een
Belgische vennootschap (zijnde een deelneming van meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap op enig ogenblik gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan de vervreemding) aan een
niet-inwoner vennootschap (of een entiteit die een gelijkaardige rechtsvorm heeft), aan een buitenlandse Staat
(of één van zijn staatkundige onderdelen of lokale overheden), of aan een niet-inwoner rechtspersoon, telkens
wanneer deze buiten de EER is gevestigd. In dat geval kunnen de gerealiseerde meerwaarden, onder bepaalde
voorwaarden, worden belast aan 16,5% (vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting).
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België heeft echter met meer dan 95 landen overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting gesloten die
doorgaans voorzien in een volledige vrijstelling van Belgische meerwaardebelasting op dergelijke meerwaarden
gerealiseerd door inwoners van die landen. Minderwaarden zijn in de regel fiscaal niet aftrekbaar.
Meerwaarden die door niet-inwoner natuurlijke personen worden gerealiseerd bij de inkoop van Aandelen door de
Vennootschap of ingevolge de vereffening van de Vennootschap zullen in de regel worden belast als dividenden (zie
hierboven).
Meerwaarden zullen belastbaar zijn aan de gewone progressieve tarieven van de belasting niet-inwoners en
minderwaarden zullen fiscaal aftrekbaar zijn, als die meer- of minderwaarden worden gerealiseerd op Aandelen door
een niet-inwoner natuurlijke persoon die deAandelen aanhoudt in het kader van een bedrijfsactiviteit die in België via
een vaste basis in België wordt uitgeoefend.
10.7.6

Belgische niet-inwoners vennootschappen of rechtspersonen

Meerwaarden die worden gerealiseerd door niet-inwoners vennootschappen of andere niet-inwoners rechtspersonen
die de Aandelen aanhouden in verband met een beroepsactiviteit die in België wordt uitgeoefend via een VI, zijn
doorgaans onderworpen aan hetzelfde regime als Belgische vennootschappen of andere Belgische rechtspersonen die
onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting.
Meerwaarden die door niet-inwoners vennootschappen of niet-inwoners rechtspersonen worden gerealiseerd bij de
inkoop van Aandelen of ingevolge de vereffening van de Vennootschap zullen in principe worden onderworpen aan
hetzelfde belastingstelsel als voor dividenden (zie hierboven).
10.8

Taks op de beursverrichtingen

Bij inschrijving op Aandelen is er geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd (primaire marktverrichtingen).
De aankoop en de verkoop en enige andere verwerving of overdracht onder bezwarende titel van Bestaande Aandelen
(secundaire marktverrichtingen) in België via een professionele tussenpersoon is onderworpen aan de taks op de
beursverrichtingen van 0,12% op de aankoopprijs, met een maximum van 1.300 EUR per transactie en per partij. De
taks is verschuldigd door elke partij bij de transactie en wordt voor rekening van beide partijen geïnd door de
professionele tussenpersoon.
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Ingevolge de wet van 25 december 2016, die op 1 januari 2017 van kracht werd, werd het toepassingsgebied van de
taks op de beursverrichtingen uitgebreid naar verrichtingen op de secundaire markt waarvan de orders, rechtstreeks of
onrechtstreeks, werden gegeven aan een in het buitenland gevestigde professionele tussenpersoon door (i) hetzij een
natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België of (ii) door een rechtspersoon voor rekening van een zetel of
een vestiging ervan in België (hierna individueel de "Belgische Belegger" genoemd). In dergelijk scenario is de taks
op de beursverrichtingen verschuldigd door de Belgische Belegger, tenzij deze kan aantonen dat de verschuldigde
taks op de beursverrichtingen reeds werd betaald door de in het buitenland gevestigde professionele tussenpersoon. In
dergelijk geval dient de in het buitenland gevestigde professionele tussenpersoon, uiterlijk de werkdag die volgt op
die waarop de verrichting werd uitgevoerd, aan elke klant (die hem een beursorder geeft) een borderel af te geven (dat
aan alle pertinente voorwaarden beantwoordt). Als alternatief kunnen in het buitenland gevestigde professionele
tussenpersonen onder bepaalde voorwaarden en formaliteiten in België een aansprakelijke vertegenwoordiger laten
erkennen (de "Aansprakelijke Vertegenwoordiger"). Deze Aansprakelijke Vertegenwoordiger zal dan aansprakelijk
zijn jegens de Belgische Staat tot de betaling van de verschuldigde taks op de beursverrichtingen en het vervullen van
rapporteringsformaliteiten en de verplichtingen inzake het borderel in dat verband. Hieruit vloeit voort dat, indien
dergelijke Aansprakelijke Vertegenwoordiger de verschuldigde taks op de beursverrichtingen effectief heeft betaald,
de Belgische Belegger niet langer de schuldenaar van de taks op de beursverrichtingen zal zijn.
Er is geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd op transacties die werden aangegaan door de volgende partijen
op voorwaarde dat ze voor eigen rekening handelen: (i) professionele tussenpersonen zoals beschreven in artikel 2, 9°
en 10° van de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten; (ii) verzekeringsondernemingen beschreven in artikel 2, §1 van de Belgische wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen; (iii) pensioenfondsen zoals beschreven in artikel 2,1° van de Belgische
wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen; (iv)
instellingen voor collectieve belegging; (v) gereglementeerde vastgoedvennootschappen; en (vi) Belgische nietinwoners op voorwaarde dat ze aan hun financiële tussenpersoon in België een attest bezorgen waarin hun status van
niet-inwoner wordt bevestigd.
Op 14 februari 2013 keurde de Europese Commissie de Ontwerprichtlijn over een Financiële Transactietaks (de
"FTT") goed. De Ontwerprichtlijn bepaalt momenteel dat, zodra de FTT in werking treedt, de deelnemende Lidstaten
geen andere belastingen op financiële transacties mogen handhaven of invoeren dan de FTT (of de BTW, zoals
voorzien in de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde). Voor België zou de taks op de beursverrichtingen dus afgeschaft moeten
worden zodra de FTT in werking treedt. De Ontwerprichtlijn is nog steeds het voorwerp van onderhandelingen tussen
de deelnemende Lidstaten en kan bijgevolg op ieder ogenblik worden gewijzigd.
10.9

Common Reporting Standard

Ingevolge recente internationale ontwikkelingen wordt de uitwisseling van informatie onderworpen aan de Common
Reporting Standard ("CRS"). Op 3 september 2020 hadden 109 rechtsgebieden het multilateraal akkoord tussen
bevoegde autoriteiten ("MCAA") ondertekend, zijnde een multilaterale kaderovereenkomst voor de automatische
uitwisseling van financiële en persoonlijke informatie, waarbij de daaropvolgende bilaterale uitwisseling van
informatie van kracht wordt tussen de landen die de overeenkomst hebben ondertekend en die de daaropvolgende
kennisgevingen indienen.
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Meer dan 50 landen, waaronder België, hebben zich verbonden tot een specifiek en ambitieus tijdschema waarbij de
eerste automatische uitwisselingen van informatie plaatsvinden in 2017, met betrekking tot inkomstenjaar 2016 (de
"early adopters"). In overeenstemming met de CRS zullen financiële instellingen die inwoner zijn in een CRS-land
verplicht zijn om, volgens een due diligence-standaard, financiële informatie te rapporteren over de te rapporteren
rekeningen waaronder interest, dividenden, rekeningsaldo of -waarde, inkomsten uit bepaalde verzekeringsproducten,
opbrengsten uit de verkoop van financiële activa en andere inkomsten die gegenereerd worden met betrekking tot
activa die op de rekening worden aangehouden of betalingen die vanaf die rekening zijn verricht. Te rapporteren
rekeningen omvatten rekeningen aangehouden door natuurlijke personen en entiteiten (inclusief trusts en stichtingen)
met fiscale woonplaats in een ander CRS-land. De norm bevat een vereiste om door passieve entiteiten te kijken
teneinde informatie te rapporteren over de betreffende personen die de zeggenschap erover uitoefenen.
Op 9 december 2014 hebben de EU Lidstaten Richtlijn 2014/107/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling
van inlichtingen op belastinggebied goedgekeurd ("DAC2"), die voorziet in de verplichte automatische uitwisseling
van financiële informatie voorzien in CRS. DAC2 wijzigt de vorige Richtlijn betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de directe belastingen, Richtlijn 2011/16/EU.
De verplichte automatische uitwisseling van financiële informatie door EU Lidstaten, zoals voorzien in DAC2, is van
start gegaan op 30 september 2017 (op 30 september 2018 voor Oostenrijk).
De Belgische regering heeft voornoemde Richtlijn 2014/107/EU, respectievelijk de Common Reporting Standard,
geïmplementeerd met de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende
financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een
automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (de "Wet van 16
december 2015").
Als gevolg van de Wet van 16 december 2015 geldt de automatische uitwisseling van informatie in België: (i) vanaf
inkomstenjaar 2016 (eerste uitwisseling van informatie in 2017) met betrekking tot EU Lidstaten (inclusief Oostenrijk,
ongeacht het feit dat de automatische uitwisseling van informatie door Oostenrijk aan andere EU Lidstaten slechts
voorzien is vanaf inkomstenjaar 2017); (ii) vanaf inkomstenjaar 2014 (eerste uitwisseling van informatie in 2016) met
betrekking tot de VS; en (iii) met betrekking tot enige andere, niet-EU landen die het MCAA hebben ondertekend,
vanaf de respectieve datum zoals vastgelegd door het koninklijk besluit van 14 juni 2017. Voormeld koninklijk besluit
bepaalt dat: (i) voor een eerste lijst van 18 landen de verplichte uitwisseling van informatie geldt vanaf inkomstenjaar
2016 (eerste uitwisseling van informatie in 2017); (ii) voor een tweede lijst van 44 landen de verplichte automatische
uitwisseling van informatie geldt vanaf inkomstenjaar 2017 (eerste uitwisseling van informatie in 2018); (iii) voor één
land, de verplichte automatische uitwisseling van informatie geldt vanaf inkomstenjaar 2018 (eerste uitwisseling van
informatie in 2019) en (iv) voor een vierde lijst van 6 landen de verplichte automatische uitwisseling van informatie
geldt vanaf inkomstenjaar 2019 (eerste uitwisseling van informatie in 2020).
Beleggers die twijfels hebben over hun positie dienen hun fiscale adviseurs te raadplegen.

88

11

MODALITEITEN EN VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING

11.1

Verwacht tijdschema van de Aanbieding

Volgende tabel vat enkele belangrijke datums samen in verband met het tijdschema van de Aanbieding. Het gaat om
verwachte datums die kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden of in geval van een vervroegde of latere
afsluiting van de Aanbiedingsperiode.
25 november
2020
26 november
2020, 16u00 CET
26 november
2020, 16u00 CET
7 december 2020,
16u00 CET
8 december 2020,
16u00 CET
9 december 2020

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA

10 december 2020

Verwachte Noteringsdatum van de Aandelen (notering en start van de handel op Euronext
Brussels)

1110 december
2020

Verwachte Afsluiting (betaling, afwikkeling en levering)41
Kapitaalverhoging in geld
Verwerving van de aandelen ReKoDe en uitgifte van de Verkopersaandelen ReKoDe tegen de
Uitgifteprijs
Inwerkingtreding van de nieuwe statuten van de Vennootschap (omzetting van de
Vennootschap in een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur)
Inwerkingtreding van de vergunning van OGVV

11.2

Publicatie van het Prospectus
Opening van de Aanbiedingsperiode
Verwacht einde van de Aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers
Verwacht einde van de Aanbiedingsperiode voor gekwalificeerde beleggers40
Aankondiging van de resultaten van de Aanbieding en mededeling van de toewijzingen

Informatie betreffende de kapitaalverhoging in geld

De Aanbieding bestaat uit een aanbieding van maximum 2.803.738 Aangeboden Aandelen.
Krachtens een machtiging van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van
29 oktober 2020 en artikel 5.2 van de Statuten van de Vennootschap mag het bestuursorgaan van de Vennootschap de
Aangeboden Aandelen uitgeven in het kader van het toegestaan kapitaal en het kapitaal verhogen met een
maximumbedrag van 240.000.000 EUR, met de mogelijkheid tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht.

40

In geval van vervroegde afsluiting of verlenging van de Aanbiedingsperiode zullen de datums worden aangepast en gepubliceerd op dezelfde
wijze als de mededeling van de opening van de Aanbiedingsperiode. Als de Aanbiedingsperiode met 5 Werkdagen wordt verlengd, zal er ook
een aanvulling op het Prospectus worden gepubliceerd.
41 De Afsluitingsdatum is dezelfde voor de gekwalificeerde beleggers en voor de particuliere beleggers.
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Op 23 november 2020 heeft het bestuursorgaan besloten het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een
maximumbedrag van 59.999.993,20 EUR (met inbegrip van de uitgiftepremie van 3.925.233,2EUR), met opheffing
van het voorkeurrecht, onder voorbehoud van afsluiting van de Aanbieding en ten belope van de effectieve
inschrijving op de Aangeboden Aandelen. Er werd besloten om het voorkeurrecht op te heffen om het
Aanbiedingsproces te vergemakkelijken en gemakkelijker nieuwe beleggers aan te trekken. Het bestuursorgaan heeft
hiervoor een bijzonder verslag opgesteld krachtens artikelen 7:179, § 1, 7:191 en 7:193 van het WVV. Het
bestuursorgaan heeft de Uitgifteprijs vastgesteld (volgens de methode zoals vermeld in Afdeling 11.6) en het
maximumaantal Aangeboden Aandelen. De Vennootschap moet geen onherleidbaar toewijzingsrecht toekennen, als
beoogd in de GVV-Wetgeving, omdat de OGVV-vergunning van de Vennootschap pas in werking zal treden na de
afwikkeling-levering van de Aanbieding (zie voor dit punt Afdeling 5.4.2).
11.3

Informatie betreffende de Verkopersaandelen ReKoDe

Zoals beschreven in Afdeling 5.3 zullen, door inbreng in natura van een deel van de overnameprijs van de aandelen
van ReKoDe, de Verkopersaandelen ReKoDe worden uitgegeven op de Afsluitingsdatum tegen de Uitgifteprijs.
36.137 van de Verkopersaandelen ReKoDe zullen worden toegekend aan Imofig, 9.034 aan Re-Vive en 9.034 aan
Kois. De Verkopersaandelen ReKoDe zullen niet worden aangeboden in het kader van de Aanbieding. De
Vennootschap beoogt geen andere inbrengen in natura die leiden tot de uitgifte van nieuwe aandelen vóór of op het
ogenblik van de afsluiting van de Aanbieding.
11.4

Voorwaarden en aard van de Aanbieding:

De Aanbieding bestaat uit (i) een eerste aanbieding van effecten aan het publiek (zoals gedefinieerd in artikel 2, d)
van de Prospectusverordening) in België; en (ii) een aanbieding voorbehouden aan gekwalificeerde beleggers in de
zin van artikel 2, e) van de Prospectusverordening in de EER (met uitzondering van België), in Zwitserland en het
Verenigd-Koninkrijk overeenkomstig de geldende uitzondering zoals bepaald in artikel 1.4, a) van de
Prospectusverordening. Buiten de Verenigde Staten wordt de Aanbieding uitgebracht krachtens Regulation S.
In het kader van de Aanbieding wordt onder "particuliere beleggers" verstaan, de natuurlijke personen en
rechtspersonen in België die niet onder de definitie van gekwalificeerde beleggers van de Prospectusverordening
vallen. In het kader van de Aanbieding wordt onder "gekwalificeerde beleggers" verstaan, de personen of entiteiten
die onder de definitie van gekwalificeerde beleggers van artikel 2, e) van de Prospectusverordening vallen.
De Aanbieding bestaat uit maximum 2.803.738 Aangeboden Aandelen voor een maximumbedrag van 59.999.993,20
EUR.
Er is geen verhogingsoptie.
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Het aantal Aangeboden Aandelen dat zal worden uitgegeven ten gevolge van de Aanbieding wordt bepaald door het
bedrag van de kapitaalverhoging gedeeld door de Uitgifteprijs. Het aantal Aangeboden Aandelen waarop zal worden
ingeschreven zal worden meegedeeld op de website van de Vennootschap en openbaar worden gemaakt in de
Belgische financiële pers op of rond 9 december 2020 en in ieder geval niet later dan de tweede Werkdag na afloop
van de Aanbiedingsperiode. In principe zal de Aanbieding uiterlijk worden afgesloten op 8 december 2020, onder
voorbehoud van een vervroegde afsluiting (met een minimum van 6 Werkdagen) of verlenging van de
Aanbiedingsperiode. Onder Werkdag wordt verstaan, een dag waarop transacties kunnen worden uitgevoerd op
Euronext Brussels en de banken gevestigd in België open zijn (een "Werkdag").
Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken wordt
ten minste 10% van de Aangeboden Aandelen voorbehouden aan particuliere beleggers in België (op voorwaarde
evenwel dat er voldoende vraag is van particuliere beleggers). De Vennootschap heeft echter tot doel om 25% toe te
wijzen aan particuliere beleggers, mits dergelijke vraag tot stand komt. De verhouding van de Aangeboden Aandelen
die zal worden toegekend aan particuliere beleggers zou hoger of lager dan voormelde percentages kunnen zijn,
afhankelijk van de vraag van institutionele en particuliere beleggers, zonder dat dit evenwel minder dan 10% mag
bedragen, in het geval van een voldoende vraag.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor de Aanbieding in een bepaald aantal gevallen in te trekken of op te
schorten (zie Afdeling 11.9 (Publicatie van een aanvulling op het Prospectus en intrekkingsrecht)).
De Vennootschap heeft, onder andere, het recht het maximum aantal Aangeboden Aandelen te allen tijde vóór de
toewijzing van de Aangeboden Aandelen te verminderen. Een vermindering van het maximum aantal Aandelen leidt
niet tot de herroeping van de Aanbieding.
De Aanbieding hangt af van (i) de vaststelling door het bestuursorgaan dat de kwaliteit en de kwantiteit van de
ontvangen inschrijvingen voldoende zijn om de Aanbieding af te sluiten in het belang van de Vennootschap en (ii) de
verkrijging van een eindakkoord over de modaliteiten en de ondertekening van de Underwritingsovereenkomst door
de Vennootschap en de Joint Bookrunners na de Aanbiedingsperiode, alsook het ontbreken van een verbrekingsrecht
van de Underwritingsovereenkomst (zie Afdeling 11.8 en Afdeling 12.1 hierover).
De Aangeboden Aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de Bestaande Aandelen (zie Afdeling 9.3.5). De
Vennootschap verwacht geen dividend te kunnen uitkeren voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020. Elke
inschrijver op de Aangeboden Aandelen zal geacht worden de voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding als
beschreven in het Prospectus te aanvaarden.
Aangezien er geen minimumbedrag is voor de Aanbieding betekent dit dat wanneer niet op alle Aangeboden Aandelen
is ingeschreven in het kader van de Aanbieding, de bruto opbrengst van de Aanbieding geheel of gedeeltelijk beperkt
kan zijn tot de bruto opbrengst van de Inschrijvingsverbintenissen.
11.5

Inschrijvingsverbintenissen

De Deelnemende Investeerders hebben zich via de Inschrijvingsverbintenissen ertoe verbonden om onherroepelijk en
onvoorwaardelijk, maar onder voorbehoud van afsluiting van de Aanbieding, in te schrijven op de Aangeboden
Aandelen voor een totaal bedrag van 10.537.488,40 EUR. De Inschrijvingsverbintenissen zijn de volgende:
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-

Wat betreft de Deelnemende Investeerder die bestaande aandeelhouder is van de Vennootschap:
Belfius Insurance voor een bedrag van 4.037.516,60 EUR;

-

Wat de andere Deelnemende Investeerders betreft: MC Assure (ziekenfondsverzekeringsmaatschappij) (RPR 0834.322.140) voor een bedrag van 1.499.990,20 EUR,
Nationaal Hulpfonds-Fonds National d'Entraide (VZW) (RPR 0403.284.230) voor een bedrag van
1.000.000,60 EUR, en Maatschappij van Onderlinge Bijstand Verzekeringen CM-Vlaanderen
(Maatschappij van onderlinge bijstand), (RPR 0851.601.503) voor een bedrag van 2.499.990,80
EUR, in overleg handelend als entiteiten van de groep “Christelijke Mutualiteiten”, hetzij samen
voor een totaal bedrag van 4.999.981,60 EUR, en Fasska Holding CVA (RPR 0460.352.991) voor
een bedrag van 1.499.990,20 EUR.

Voor zover de Vennootschap bekend, zijn de andere belangrijkste aandeelhouders of de leden van haar bestuurs-,
directie- of toezichtsorganen of de toekomstige bestuurders niet van plan in te schrijven op de Aangeboden Aandelen
en is geen enkele andere persoon van plan in te schrijven voor meer dan 5% van de Aanbieding.
11.6

Uitgifteprijs

De prijs per Aangeboden Aandeel is een eenheidsprijs uitgedrukt in EUR vastgesteld op 21,40 EUR per Aangeboden
Aandelen, exclusief enige belastingen (zie hiervoor Afdeling 10.8) noch enige kosten die door financiële
tussenpersonen worden aangerekend voor het indienen van een order. De prijs geldt voor zowel particuliere beleggers
als gekwalificeerde beleggers (de "Uitgifteprijs"). De Uitgifteprijs werd door de Vennootschap vastgesteld rekening
houdend met de volgende criteria:
-

de netto inventariswaarde per aandeel op 31 augustus 2020, die 21,43 EUR bedraagt,

-

de netto inventariswaarde geraamd op 31 december 2020 (post Aanbieding),
de prognoses voor de boekjaren 2020 tot 2023
de meerdere Belgische GVV's die actief zijn in residentieel vastgoed.

Voor de kosten van de Aanbieding en de overname van ReKoDe wordt verwezen naar Afdeling 11.16.
11.7

Inschrijvingsperiode en -modaliteiten

11.7.1

Inschrijvingsperiode

De Aanbieding loopt van 25 november 2020 (9 uur CET)) tot en met 4 december 2020 (16 uur CET) (voor de
particuliere beleggers) en tot en met 7 december 2020 (16u00 CET) (voor de gekwalificeerde beleggers), behoudens
vroegtijdige afsluiting of verlenging (de "Aanbiedingsperiode"). Het Prospectus wordt vanaf de eerste dag van de
Aanbiedingsperiode beschikbaar gesteld, namelijk op 25 november 2020. De Aanbiedingsperiode zal in elk geval
geopend zijn gedurende ten minste 6 Werkdagen vanaf het moment waarop dit Prospectus beschikbaar is.
De Aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers loopt af de dag vóór het einde van de Aanbiedingsperiode voor
gekwalificeerde beleggers, vanwege het tijdschema en de logistieke beperkingen die gepaard gaan met de centralisatie
van de inschrijvingen die door de particuliere beleggers worden geplaatst bij de Joint Bookrunners en andere financiële
instellingen.
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Een vervroegde afsluiting van de Aanbieding of een verlenging van de Aanbieding met ten minste vijf Werkdagen,
zal worden aangekondigd door de Vennootschap aan de hand van een persbericht. De datums voor de toewijzing, de
bekendmaking van de resultaten van de Aanbieding en de afsluiting van de Aanbieding zullen dan ook dientengevolge
gewijzigd worden.
Als de Aanbiedingsperiode wordt verlengd met meer dan vijf Werkdagen zal er een aanvulling op het Prospectus
worden gepubliceerd. De Aanbiedingsperiode kan enkel vervroegd worden afgesloten in geval van een
gecoördineerde actie van de Joint Bookrunners. Potentiële beleggers moeten hun inschrijvingsorders indienen tijdens
de Aanbiedingsperiode. Rekening houdend met de mogelijkheid dat de Aanbiedingsperiode vervroegd kan worden
afgesloten, worden beleggers verzocht hun orders zo snel mogelijk in te dienen.
11.7.2

Inschrijvingsmodaliteiten

Algemeen
Kandidaat-beleggers kunnen hun orders kosteloos indienen bij Belfius Bank en Bank Degroof Petercam (de "Joint
Bookrunners"). Kandidaat-beleggers die een order voor de Aangeboden Aandelen via andere tussenpersonen dan
Belfius Bank en Bank Degroof Petercam wensen in te dienen, worden verzocht te informeren naar de eventuele kosten
die deze tussenpersonen kunnen aanrekenen. De betaling van deze kosten valt volledig ten laste van de kandidaatbelegger. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de praktijken en tekortkomingen van een financiële
tussenpersoon in verband met de inschrijvingen of vermeende inschrijvingen.
De Joint Bookrunners staan in voor de centralisatie van de orders. Om geldig te zijn, dienen de orders te zijn ingediend
uiterlijk om 16 uur (Brusselse tijd, GMT +1) op de laatste dag van de Aanbiedingsperiode (zijnde op 4 december 2020
(voor particuliere beleggers) en 7 december 2020 (voor gekwalificeerde beleggers), onder voorbehoud van een
vervroegde afsluiting of verlenging van de Aanbiedingsperiode). De Uitgifteprijs van de Aangeboden Aandelen moet
integraal in EUR worden betaald op de betaaldatum (voorzien op 10 december 2020) (zie Afdeling 11.13 voor meer
details).
Gekwalificeerde beleggers
Gekwalificeerde beleggers moeten op hun order het aantal Aangeboden Aandelen vermelden dat ze wensen te kopen.
Gekwalificeerde beleggers mogen hun orders enkel bij de Joint Bookrunners indienen.
Particuliere beleggers
Particuliere beleggers dienen op hun order het aantal Aangeboden Aandelen te vermelden dat ze wensen te kopen.
Er wordt slechts één order aanvaard per particuliere belegger (die handelt voor eigen rekening). Als de Joint
Bookrunners vaststellen of reden hebben om te geloven dat een particuliere belegger meer dan één order heeft
ingediend, onder meer via een andere financiële tussenpersoon, zullen zij het recht hebben die orders niet in
overweging te nemen. Een particuliere belegger mag een order indienen voor rekening van een derde wiens vermogen
hij beheert krachtens een wettelijke beschikking (zoals bijvoorbeeld zijn kinderen of een persoon onder voorlopig
bewind). Hij zal echter zijn mandaat moeten staven bij het plaatsen van een order.
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Elke financiële tussenpersoon zal het tijdschema, de geldigheid en de vorm van de instructies aan de beleggers bepalen
met betrekking tot de inschrijving op of de aankoop van Aangeboden Aandelen overeenkomstig zijn eigen
gebruikelijke procedures of zoals op iedere andere wijze meegedeeld aan de beleggers. De Vennootschap is niet
verantwoordelijk voor enige actie of gebrek aan actie door een financiële tussenpersoon in verband met een vermeende
of daadwerkelijke inschrijving op of een aankoop van Aandelen.
Een order ingediend door een particuliere belegger overeenkomstig de voorgeschreven bepalingen is bindend en
onherroepelijk voor de particuliere belegger en kan slechts worden ingetrokken in de gevallen als beoogd in Afdeling
11.9 (Publicatie van een aanvulling op het Prospectus en intrekkingsrecht) van dit Prospectus. Zodra het order is
ingediend, mag de particuliere belegger niet vragen zijn inschrijving te verminderen.
Daar de Aanbieding vervroegd kan worden afgesloten vanaf 2 december 2020 om 16 uur, worden de particuliere
beleggers verzocht hun orders zo snel mogelijk tijdens de Aanbiedingsperiode in te dienen bij de Joint Bookrunners
of rechtstreeks via hun financiële instelling .
11.8

Herroeping en opschorting van de Aanbieding

De Vennootschap behoudt zich het recht voor de Aanbieding in te trekken of op te schorten als de
Underwritingsovereenkomst niet zou worden ondertekend of als de Underwritingsovereenkomst wordt beëindigd door
de Sole Global Coordinator (namens de Underwriters) voorafgaand aan de kapitaalverhoging met betrekking tot de
Aanbieding om een van de volgende redenen:
(i)
er is een inbreuk gepleegd op de vertegenwoordigingen of op de vrijwaringen zoals verschaft in de
Underwritingsovereenkomst;
(ii)
de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, de leden van haar Groep of elke persoon die handelt
in haar naam of voor haar rekening hebben zich niet gehouden aan de verbintenissen en overeenkomsten als vermeld
in de Underwritingsovereenkomst op de datum waarop deze verbintenissen en overeenkomsten moeten worden
gesloten krachtens de Underwritingsovereenkomst;
(iii)
één van de Underwriters voldoet niet aan zijn verplichtingen krachtens de Underwritingsovereenkomst;
(iv)
volgens de Sole Global Coordinator (na overleg met de Joint Bookrunner), was of is het waarschijnlijk dat
er een ongunstig effect zal ontstaan (zoals bepaald in de Underwritingsovereenkomst) sinds de datum van de
Underwritingsovereenkomst;
(v)
één of meer opschortende voorwaarden van de Underwritingsovereenkomst werd(en) niet vervuld;
(vi)
er heeft zich een bijzondere gebeurtenis (van het type “overmacht”) voorgedaan (zoals bepaald in de
Underwritingsovereenkomst);
(vii)
de aanvraag tot toelating tot de notering is ingetrokken of geweigerd door de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels; of
(viii)
de Vennootschap geeft de Aangeboden Aandelen niet uit waartoe ze zich had geëngageerd uit te geven op
de dag van de kapitaalverhoging met betrekking tot de Aanbieding.
De Vennootschap behoudt zich ook het recht voor de Aanbieding in te trekken of op te schorten wanneer zij vaststelt
dat de kwaliteit en de kwantiteit van de ontvangen inschrijvingen onvoldoende zijn om de Aanbieding af te sluiten in
het belang van de Vennootschap. Deze intrekking of opschorting kan gebeuren tot en met de afsluiting van de
Aanbieding.
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Als de Aanbieding wordt ingetrokken, worden de door de kandidaat-beleggers ingediende orders automatisch
geannuleerd. De kandidaat-beleggers kunnen in dat geval geen aanspraak maken op de levering van de Aangeboden
Aandelen. De door de kandidaat-beleggers reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald binnen drie
Werkdagen na de intrekking van de Aanbieding, zonder dat die kandidaat-beleggers eventueel aanspraak kunnen
maken op interesten op die bedragen of iedere andere vorm van vergoeding om eender welke reden.
In geval van herroeping of opschorting van de Aanbieding, zal de Vennootschap ook haar aanvraag tot toelating tot
de verhandeling van alle Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kunnen intrekken. De
Vennootschap stelt Euronext Brussels hiervan onverwijld in kennis.
In geval van herroeping of opschorting van de Aanbieding, zal de Vennootschap een persbericht en een aanvulling op
het Prospectus publiceren.
11.9

Publicatie van een aanvulling op het Prospectus en intrekkingsrecht

Overeenkomstig artikel 23 (1) van de Prospectusverordening wordt elke met de informatie in dit Prospectus verband
houdende belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid die op de beoordeling van
de Aangeboden Aandelen van invloed kan zijn en zich voordoet of geconstateerd wordt tussen het tijdstip van
goedkeuring van het Prospectus en het tijdstip van de afsluiting van de Aanbieding of het tijdstip waarop de handel
op de gereglementeerde markt Euronext Brussels aanvangt, indien dat later valt, zonder onnodige vertraging vermeld
in een aanvulling op het Prospectus.
Deze aanvulling wordt minstens volgens dezelfde regelingen gepubliceerd als deze van toepassing op het
oorspronkelijke Prospectus, overeenkomstig artikel 21 van de Prospectusverordening. Ook de samenvatting en
eventuele vertalingen daarvan worden, zo nodig, aangevuld, zodat rekening kan worden gehouden met de nieuwe
informatie die in de aanvulling van het Prospectus is opgenomen.
Beleggers die reeds aanvaard hebben in te schrijven op de Aangeboden Aandelen voordat de aanvulling is
gepubliceerd, hebben het recht om binnen twee Werkdagen na de publicatie van de aanvulling hun aanvaarding in te
trekken, op voorwaarde dat de belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid zoals
beoogd in bovenstaande paragraaf zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de Aanbiedingsperiode
of de levering van de Aangeboden Aandelen, naargelang wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan worden verlengd
door de Vennootschap. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt in de aanvulling vermeld. Indien op de
Aangeboden Aandelen wordt ingeschreven via een financiële tussenpersoon, deelt deze laatste de beleggers mee dat
de kans bestaat dat een aanvulling wordt gepubliceerd, waar en wanneer het zou worden gepubliceerd en dat hij hen
in dat geval zal bijstaan bij het uitoefenen van hun recht om de aanvaarding in te trekken. De financiële tussenpersoon
neemt contact op met de beleggers op de dag dat de aanvulling wordt gepubliceerd.
Een aanvulling op dit Prospectus zal worden gepubliceerd overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening
(i) als de Aanbiedingsperiode wordt verlengd met meer dan vijf Werkdagen, (ii) als het maximumaantal Aangeboden
Aandelen wordt verminderd, ook omwille van een vervroegde afsluiting van de Aanbiedingsperiode zonder plaatsing
van het totaal aantal Aangeboden Aandelen, (iii) als de Underwritingsovereenkomst niet wordt ondertekend of wel
wordt ondertekend, maar vervolgens beëindigd wordt of (iv) als de Aanbieding wordt ingetrokken. In geval van
intrekking van de Aanbieding door de Vennootschap in de twee laatste gevallen, zie ook Afdeling 11.8.
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11.10

Minimale en maximale omvang van de inschrijving

Er zijn geen voorwaarden wat betreft de minimale of maximale omvang van de orders.
11.11

Toewijzing van de Aangeboden Aandelen

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken wordt
ten minste 10% van de Aangeboden Aandelen voorbehouden aan particuliere beleggers in België (op voorwaarde
evenwel dat er voldoende vraag is van particuliere beleggers). De Vennootschap heeft echter tot doel om 25% toe te
wijzen aan particuliere beleggers, mits dergelijke vraag tot stand komt. De verhouding Aangeboden Aandelen die zal
worden toegekend aan particuliere beleggers zou hoger of lager dan voormelde percentages kunnen zijn, afhankelijk
van de vraag van institutionele en particuliere beleggers, zonder dat dit evenwel minder dan 10% mag bedragen, in
geval van voldoende vraag. De toewijzing aan kandidaat-beleggers zal door de Joint Bookrunners, in overleg met de
Vennootschap, worden afgesloten op het einde van de Aanbiedingsperiode (waarschijnlijk 7 december 2020, onder
voorbehoud van een vervroegde of latere afsluiting van de Aanbiedingsperiode).
De beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat het mogelijk is dat ze niet de volledige inschrijving op de Aangeboden
Aandelen ontvangen waarvoor ze een order hebben ingediend. In geval van overinschrijving op de Aangeboden
Aandelen is het immers mogelijk dat beleggers minder Aangeboden Aandelen ontvangen dan het aantal waarop ze
hebben ingeschreven. Het is beleggers verboden hun order in te trekken omwille van het feit dat ze minder
Aangeboden Aandelen zouden ontvangen dan het aantal vermeld op hun order. De toewijzing van Aangeboden
Aandelen aan gekwalificeerde beleggers in geval van overinschrijving, zal gebeuren op basis van een kwantitatieve
en kwalitatieve analyse van de orderboeken. De toewijzing van Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers in
geval van overinschrijving zal gebeuren op basis van objectieve toewijzingscriteria, krachtens welke alle particuliere
beleggers in dezelfde situatie gelijk zullen worden behandeld. Deze criteria omvatten de voorkeurbehandeling van
orders die zijn ingediend door particuliere beleggers bij de Underwriters in België, alsook het aantal Aangeboden
Aandelen waarvoor de aanvragen zijn ingediend door de particuliere beleggers. Het toewijzingspercentage zal
hetzelfde zijn voor de orders ingediend via de twee Underwriters.
Bovenop de verplichting om 10% van de Aangeboden Aandelen toe te kennen aan particuliere beleggers, is de
Vennootschap verplicht de inschrijvingen op de Aangeboden Aandelen volledig toe te wijzen overeenkomstig de
Inschrijvingsverbintenissen als beschreven in Afdeling 11.5 van dit Prospectus, ook in geval van overinschrijving. De
personen die zich tot een inschrijvingsplicht verbonden hebben zullen, voor de toewijzing van de Aangeboden
Aandelen, worden beschouwd als een bijzondere categorie beleggers. De Deelnemende Investeerders hebben de
garantie dat 17,4% van de Aangeboden Aandelen op basis van de inschrijving op het maximumaantal Aangeboden
Aandelen hen zal worden toegewezen.
De resultaten van de Aanbieding, de toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan de particuliere beleggers en de
toegepaste methode in geval van overinschrijving op de Aangeboden Aandelen, zullen in principe worden
bekendgemaakt één Werkdag na afsluiting van de Aanbiedingsperiode in de Belgische financiële pers en op de website
van de Vennootschap (namelijk op of rond 8 december 2020, onder voorbehoud van vervroegde of latere afsluiting
van de Aanbiedingsperiode).

96

11.12

Bekendmaking van de resultaten van de Aanbieding

De resultaten van de Aanbieding (totaalbedrag, toewijzing van de Aangeboden Aandelen, met inbegrip van een
eventuele verdeelsleutel) zullen worden bekendgemaakt één Werkdag na de afsluiting van de Aanbiedingsperiode op
de website van de Vennootschap en in de Belgische financiële pers.
11.13

Vorm, levering en betaling van de Aangeboden Aandelen

De Uitgifteprijs van de Aangeboden Aandelen, tezamen met elke eventuele belasting en kosten, moet volledig worden
betaald in EUR op de betaaldatum op basis van de instructies van de Joint Bookrunners of andere financiële
tussenpersonen waar de beleggers hebben ingeschreven op de Aanbieding.
Door hun aanvraag in te dienen, machtigen de beleggers hun financiële instellingen hun bankrekening te debiteren ten
belope van de totale Uitgifteprijs voor alle Aangeboden Aandelen die hen werden toegewezen. De betaaldatum zal
worden bevestigd in het persbericht met vermelding van de eventuele toewijzing.
De levering, afwikkeling en betaling van de Aangeboden Aandelen zullen plaatsvinden op de verwachte
Afsluitingsdatum (zijnde 10 december 2020), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting of een verlenging van
de Aanbiedingsperiode. De Aanbieding mag niet worden afgesloten vóór 2 december 2020 (zie Afdeling 11.7.1 voor
meer details over de Aanbiedingsperiode).
Onverminderd het recht tot omzetting naar aandelen op naam, zoals vermeld in Afdeling 9.3.2 (Vorm van de
Aangeboden Aandelen) van dit Prospectus, zullen de Aangeboden Aandelen enkel in gematerialiseerde vorm worden
geleverd en zullen ze enkel beschikbaar zijn in de vorm van een inschrijving op de effectenrekening van elke
kandidaat-belegger via Euroclear Belgium, overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Euroclear voor de
levering en vereffening van aandelen. Zie Afdeling 9.3.2 in verband met de eventuele omzettingskosten.
11.14

Liquiditeitsovereenkomst

De Vennootschap heeft op datum van dit Prospectus geen liquiditeitsovereenkomst gesloten.
11.15

Financiële diensten

De financiële diensten met betrekking tot de Aandelen van de Vennootschap (met inbegrip van de Aangeboden
Aandelen) worden in België verleend door Bank Degroof Petercam NV. De kosten van die financiële diensten zijn
ten laste van de Vennootschap.
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11.16

Kosten van de Aanbieding

Hierna volgen de kosten in verband met de Aanbieding en de toelating tot de verhandeling van Aandelen op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Deze kosten omvatten onder meer de juridische, audit-, consultancyen administratieve kosten voor de due diligence-werkzaamheden, de werkzaamheden voor de vergunning en het
Prospectus, de vergoeding van de Promotoren, de notariskosten, de wettelijke publicatiekosten, de redactiekosten voor
het Prospectus, de druk, de marketing, de website, de vergoeding aan de FSMA, de vergoeding aan de Joint
Bookrunners in het kader van de Aanbieding en die van hun adviseurs en de notering op de gereglementeerde markt
van Euronext Brussels.
De totale kosten van de Aanbieding zijn als volgt geraamd:
Juridische, audit-, consultancy- en administratieve kosten voor de due
diligence-werkzaamheden, de vergunning en de beursgang
Kosten van het interne personeel
Notariskosten
Vergoeding FSMA
Vergoeding aan de bankiers voor een aanbieding van 60 miljoen EUR
Kosten Euronext
Kosten voor de redactie, vertaling van het Prospectus en marketing
Totaal:

905.000 EUR
400.000 EUR
61.000 EUR
20.000 EUR
1.400.000 EUR
120.000 EUR
410.000 EUR
3.316.000 EUR

Daarnaast zijn de vergoedingen voor de Promotoren vastgesteld op 0,3 miljoen EUR, excl. btw, en de overname van
ReKoDe door de Vennootschap op 2,3 miljoen EUR. Ook al worden die kosten aangegaan bij de afsluiting van de
Aanbieding, ze behoren niet tot de kosten van de Aanbieding.
11.17

Kosten en taksen opgelegd aan de beleggers

Er worden geen kosten ten laste gelegd van de beleggers, noch door de Vennootschap, noch door de Underwriters,
om een inschrijvingsorder te plaatsen. De belegger wordt verzocht na te gaan of zijn financiële tussenpersoon kosten
oplegt om een inschrijvingsorder te plaatsen.

11.18

Verwatering

Aangezien de Bestaande Aandeelhouders niet beschikken over een voorkeurrecht in het kader van de Aanbieding,
zullen ze worden blootgesteld aan een verwatering van de stemrechten, de dividendrechten en, in voorkomend geval,
hun financiële rechten als ze niet deelnemen aan de Aanbieding of het percentage toegewezen Aangeboden Aandelen
lager ligt dan hun huidige deelneming.
Er wordt verwezen naar Afdeling 8.13 (Belangrijkste aandeelhouders) van dit Prospectus voor een overzicht van de
verwatering die de Bestaande Aandeelhouders zullen ondergaan op grond van de grootte van de Aanbieding.
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11.19

Toelating tot de verhandeling op Euronext Brussels

Er werd een aanvraag ingediend om alle Aandelen toe te laten tot de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Als de Vennootschap wordt toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels, zullen de Aandelen worden
verhandeld op Euronext Brussels onder ISIN-code BE0974374069 en het symbool INCLU.
De Vennootschap verwacht dat de eerste verhandeling op Euronext Brussels zal plaatsvinden op 9 december 2020,
onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting of een verlenging van de Aanbiedingsperiode, en uiterlijk zal starten
op de afsluitingsdatum (de "Afsluitingsdatum") wanneer de Aangeboden Aandelen zullen worden geleverd aan de
beleggers. Vóór de datum van toelating tot de verhandeling op Euronext Brussels is er geen openbare markt geweest
voor de Aandelen.
Vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum en levering van de Aangeboden Aandelen, zullen de Aandelen
worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op een "if-and-when-issued-and/ordelivered"-basis. Beleggers die verrichtingen in de Aandelen willen uitvoeren vóór de Afsluitingsdatum, of die
verrichtingen nu al dan niet plaatsvinden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, moeten zich ervan
bewust zijn dat de uitgifte en levering van de Aangeboden Aandelen niet zouden kunnen plaatsvinden op de verwachte
Afsluitingsdatum, of helemaal niet, als bepaalde voorwaarden of gebeurtenissen vermeld in de
Underwritingsovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd) niet zijn vervuld of ervan afstand werd gedaan of niet
gerealiseerd werden vóór een dergelijke datum. In zulk geval zijn de gevolgen van de intrekking van de Aanbieding
als vermeld in Afdeling 11.8 van toepassing.
Euronext Brussels kan alle verrichtingen in de Aandelen annuleren als de Aangeboden Aandelen niet zijn geleverd op
de Afsluitingsdatum. Euronext Brussels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit
de notering en de verhandeling op een « if-and-when-issued-and/or-delivered »-basis van de Noteringsdatum tot de
beoogde Afsluitingsdatum.
11.20

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Aanbieding valt onder het Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om
kennis te nemen van elk geschil met de beleggers in verband met de Aanbieding.
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12

DISTRIBUTIE

12.1

Plaatsing en Underwritingsovereenkomst

De Underwriters zijn Bank Degroof Petercam NV, met statutaire zetel te Industriestraat 44, 1040 Brussel en
geregistreerd onder ondernemingsnummer 0403.212.172 RPR Brussel en Belfius Bank NV, met statutaire zetel te
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0403.201.185 RPR Brussel. Bank
Degroof Petercam NV zal, in het kader van de Aanbieding, optreden als Sole Global Coordinator en Belfius Bank NV
als Joint Bookrunner.
Er wordt verwacht dat de Underwriters (alhoewel ze hier niet toe verplicht zijn) een underwritingsovereenkomst zullen
sluiten (de "Underwritingsovereenkomst"), waarvan de ondertekening verwacht wordt op 9 december 2020 wordt
onmiddellijk na afsluiting van de Aanbiedingsperiode, en vóór de levering van de Aangeboden Aandelen. Het afsluiten
van de Underwritingsovereenkomst kan afhangen van verschillende factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
de marktomstandigheden.
De Underwritingsovereenkomst heeft betrekking op de Aangeboden Aandelen waarop is ingeschreven in het kader
van de Aanbieding (waaronder ook deze waarop is ingeschreven door de Deelnemende Investeerders), behalve de
aandelen waarop is ingeschreven door referentieaandeelhouder Belfius Insurance ("Onderschreven Aandelen").
Bijgevolg bedraagt het percentage Aangeboden Aandelen dat wordt gedekt door de Underwritingsovereenkomst
93,273% voor zover effectief werd ingeschreven op die aandelen. Verwacht wordt dat de Underwriters gezamenlijk,
maar niet hoofdelijk voor de Onderschreven Aandelen, zullen inschrijven in de volgende verhoudingen:

Underwriter

Onderschreven Aandelen

Bank Degroof Petercam NV

60%

Belfius Bank NV

40%

Naar verwachting zal de Underwritingsovereenkomst bepalen dat Bank Degroof Petercam NV, voor haar eigen
cliënten-particuliere beleggers die hun order bij haar indienen en de gekwalificeerde beleggers, en Belfius Bank NV,
voor de andere particuliere beleggers, zullen instaan voor de betaling van de Onderschreven Aandelen en, met het oog
op de ontvangst ervan, deze Onderschreven Aandelen zullen verdelen onder de relevante inschrijvers. Er wordt in elk
geval ook verwacht dat de Underwritingsovereenkomst bepaalt dat Bank Degroof Petercam NV de storting van de
netto-opbrengsten zal centraliseren en uitvoeren op een rekening in haar boeken op naam van Inclusio.
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Er wordt verwacht dat de verbintenis van de Underwriters om in te schrijven op de Onderschreven Aandelen en deze
te verspreiden, onderworpen zal zijn aan bepaalde voorwaarden die op of vóór de datum van de kapitaalverhoging
moeten worden vervuld, namelijk (i) de ontvangst van bepaalde ondertekende documenten, (ii) dat er geen wezenlijke
nadelige gevolgen zijn (zijnde elke gebeurtenis die de activa, de goederen, de verplichtingen, de activiteiten, de zaken,
de prognoses, het beheer, de financiële toestand, het eigen vermogen, de operationele resultaten of de (financiële of
andere) situatie van de Groep op significante en ongunstige wijze beïnvloedt of zal beïnvloeden of redelijkerwijs op
significante en ongunstige wijze kan beïnvloeden) sinds het afsluiten van de Underwritingsovereenkomst, (iii) dat er
geen enkele schending is door de Vennootschap van de verklaringen en garanties van de Underwritingsovereenkomst
en (iv) dat Belfius Insurance en de andere Deelnemende Investeerders hun verbintenis om in te schrijven op de
Aanbieding zijn nagekomen. Het aantal door Belfius Insurance onderschreven Aangeboden Aandelen is nog niet
gekend, maar het gaat om het aantal Aangeboden Aandelen nodig om haar 6,60%-participatie in het kapitaal van de
Vennootschap te behouden na de Aanbieding.
De Underwritingsovereenkomst dient te bepalen dat de Sole Global Coordinator (na overleg met en in naam van de
Underwriters) de Underwritingsovereenkomst kan beëindigen vóór de uitvoering van de kapitaalverhoging met
betrekking tot de Aanbieding in het geval dat bepaalde gebeurtenissen, die gedetailleerd worden beschreven in
Afdeling 11.8, zich voordoen na de ondertekening van de Underwritingsovereenkomst. In dat geval zal de
Vennootschap een aanvulling op het Prospectus publiceren, die onderworpen zal zijn aan de goedkeuring van de
FSMA. Na publicatie van deze aanvulling en als de Vennootschap besloten heeft de Aanbieding in te trekken, zullen
de door de kandidaat-beleggers ingediende orders automatisch worden geannuleerd. De niet-ondertekening of de
beëindiging van de Underwritingsovereenkomst zal noodzakelijk aanleiding geven tot de publicatie van een
aanvulling op het Prospectus.
De provisies die de Underwriters zullen ontvangen na de Aanbieding zullen maximum 1.400.000 EUR bedragen (dit
bedrag zal eventueel worden aangepast op grond van het totaal bedrag van de Aanbieding).
12.2

Standstill en lock-up

Gedurende een periode van 180 kalenderdagen na de Afsluitingsdatum, zal de Vennootschap noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks, en zal de Vennootschap ervoor zorgen dat geen van haar dochtervennootschappen, volgende daden
stellen:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

het uitgeven, aanbieden, verkopen of trachten te verkopen, overdragen, bezwaren, trachten te vervreemden,
shortselling of op eender welke andere wijze vervreemden van Aandelen, warrants of andere effecten (behalve
(i) om aankopen van vastgoed te financieren wanneer (een deel) van de prijs in aandelen wordt betaald (inbreng
in natura) in die mate dat die aandelen, als ze meer dan 5% vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal
van de betrokken entiteit, onderworpen zijn aan een standstillverbintenis gelijkaardig aan (en niet later
eindigend dan) de huidige standstillverplichting;
het doen van een aanbod tot aankoop of inschrijving op die effecten;
het verlenen van opties, converteerbare effecten of andere inschrijvings- of aankooprechten op Aandelen (of
op elk belang daarin);
het sluiten van enig akkoord (waaronder transacties in afgeleide producten) of akkoorden met een gelijkaardig
effect; en/of
het verminderen van haar kapitaal,
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behalve:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

12.3

met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Sole Global Coordinator (na overleg met de Joint
Bookrunners);
voor overdrachten aan een ander lid van de Groep, onder voorbehoud van een voorafgaande kennisgeving aan
de Sole Global Coordinator en aan de Joint Bookrunners, en op voorwaarde dat dat lid van de Groep dezelfde
standstillverbintenis aanvaardt voor de resterende standstillperiode en zich ertoe verbindt de effecten (opnieuw)
over te dragen aan de Vennootschap als hij niet langer lid is van de Groep vóór het einde van de
standstillperiode;
in het kader van de Aanbieding; of
voor de uitgifte of toekenning van Aandelen, warrants of opties door de Vennootschap of ieder ander lid van
de Groep aan het personeel, consultants of bestuurders van de Vennootschap in het plan van een incentiveplan
voor het personeel (en, eventueel, de aankoop van Aandelen door de Vennootschap om deze Aandelen over te
dragen aan die personen);
voor de uitgifte van Aandelen als vergoeding voor de overname van vennootschappen of vastgoed (door
inbreng in natura, fusie of andere); of
de overdracht van Aandelen aangehouden door ReKoDe NV.

Andere lock-upverbintenissen

Als referentieaandeelhouders hebben Integrale NV en Le Fonds d'Infrastructure Ferroviaire aanvaard dat de Aandelen
van Inclusio die ze zullen aanhouden voorafgaand aan de lancering van de Aanbieding het voorwerp uitmaken van
een lock-upverbintenis voor een periode van 180 dagen volgend op de Aanbieding: elk van hen verbindt zich
onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe om gedurende 180 dagen volgend op de Aanbieding volgende zaken niet te
doen: het aanbieden, verkopen, uitlenen, overdragen, in pand geven, bezwaren, verkopen van enige optie of
koopcontract, kopen van enige optie of koopcontract, verlenen van enige optie, recht of aankoopgarantie, uitlenen, of
overdragen op eender welke wijze (of publiek aankondigen van dergelijke actie), rechtstreeks of onrechtstreeks, van
de aandelen van Inclusio die zij aanhouden voorafgaand aan de Aanbieding of van elk effect dat kan worden
geconverteerd in of omgeruild voor, of kan worden uitgeoefend, of essentieel gelijkaardig is aan aandelen of effecten
of financiële producten waarvan de waarde rechtstreeks of onrechtstreeks bepaald wordt door verwijzing naar de prijs
van de onderliggende effecten, waaronder aandelenswaps, termijnverkopen en opties of wereldwijde
depositocertificaten die het recht vertegenwoordigen om dergelijke effecten te verkrijgen. Deze lock-upverbintenis
verhindert Integrale NV en Le Fonds d'Infrastructure Ferroviaire niet de aandelen van Inclusio die zij aanhouden
voorafgaand aan de Aanbieding in te brengen in een openbaar aankoopbod op de aandelen van Inclusio of de aandelen
van Inclusio die zij aanhouden voorafgaand aan de Aanbieding over te dragen aan een verbonden entiteit in de zin van
artikel 1:20 van het WVV, op voorwaarde dat deze verbonden entiteit waaraan de aandelen van Inclusio zijn
overgedragen dezelfde lock-upverbintenis aanvaardt voor de resterende periode van de lock-upverbintenis. Wat betreft
Integrale, zie ook Afdeling 8.13.
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Bovendien hebben Re-Vive en Imofig, als Promotoren, zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbonden om
gedurende 180 dagen volgend op de Aanbieding zich te onthouden van de volgende zaken: het aanbieden, verkopen,
uitlenen, overdragen, in pand geven, bezwaren, verkopen van enige optie of koopcontract, kopen van enige optie of
koopcontract, verlenen van enige optie, recht of aankoopgarantie, uitlenen, of overdragen op eender welke wijze (of
publiek aankondigen van dergelijke actie), rechtstreeks of onrechtstreeks, van de aandelen Inclusio die ze zullen
aanhouden na inbreng van hun schuldvordering, die voortvloeit uit de verkoop van hun aandelen in ReKoDe NV, in
het kapitaal van Inclusio alsook van alle andere aandelen Inclusio die ze eventueel zouden aanhouden ingevolge de
Aanbieding of van elk effect dat kan worden geconverteerd in of omgeruild voor, of kan worden uitgeoefend, of
essentieel gelijkaardig is aan aandelen of effecten of financiële producten waarvan de waarde rechtstreeks of
onrechtstreeks bepaald wordt door verwijzing naar de prijs van de onderliggende effecten, waaronder aandelenswaps,
termijnverkopen en opties of wereldwijde depositocertificaten die het recht vertegenwoordigen om dergelijke effecten
te verkrijgen. Deze lock-upverbintenis verhindert de relevante Promotor niet om de aandelen die hij zal aanhouden na
de inbreng van zijn schuldvordering, die voortvloeit uit de verkoop van de aandelen in ReKoDe NV, in het kapitaal
van Inclusio alsook de aandelen die hij eventueel zou aanhouden ingevolge de Aanbieding in te brengen in een
openbaar aankoopbod op de aandelen van Inclusio of die aandelen over te dragen aan een verbonden entiteit in de zin
van artikel 1:20 van het WVV, op voorwaarde dat deze verbonden entiteit waaraan de aandelen waarop werd
ingeschreven in het kader van de Aanbieding zijn overgedragen dezelfde lock-upverbintenis aanvaardt voor de
resterende periode van de lock-upverbintenis.
Overigens heeft Kois, als Promotor, zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe verbonden om gedurende 180
dagen volgend op de Aanbieding zich te onthouden van de volgende zaken: het aanbieden, verkopen, uitlenen,
overdragen, in pand geven, bezwaren, verkopen van enige optie of koopcontract, kopen van enige optie of
koopcontract, verlenen van enige optie, recht of aankoopgarantie, uitlenen, of overdragen op eender welke wijze (of
publiek aankondigen van dergelijke actie), rechtstreeks of onrechtstreeks, van de aandelen Inclusio die ze zullen
aanhouden na inbreng van hun schuldvordering, die voortvloeit uit de verkoop van hun aandelen in ReKoDe NV, in
het kapitaal van Inclusio alsook van alle andere aandelen Inclusio die ze eventueel zouden aanhouden ingevolge de
Aanbieding of van elk effect dat kan worden geconverteerd in of omgeruild voor, of kan worden uitgeoefend, of
essentieel gelijkaardig is aan aandelen of effecten of financiële producten waarvan de waarde rechtstreeks of
onrechtstreeks bepaald wordt door verwijzing naar de prijs van de onderliggende effecten, waaronder aandelenswaps,
termijnverkopen en opties of wereldwijde depositocertificaten die het recht vertegenwoordigen om dergelijke effecten
te verkrijgen. Deze lock-upverbintenis verhindert deze Promotor niet om (i) de aandelen die hij zal aanhouden na de
inbreng van zijn schuldvordering, die voortvloeit uit de verkoop van de aandelen in ReKoDe NV, in het kapitaal van
Inclusio alsook de aandelen die hij eventueel zou aanhouden ingevolge de Aanbieding in te brengen in een openbaar
aankoopbod op de aandelen van Inclusio, (ii) of die aandelen over te dragen aan een verbonden entiteit in de zin van
artikel 1:20 van het WVV, op voorwaarde dat deze verbonden entiteit waaraan de aandelen waarop werd ingeschreven
in het kader van de Aanbieding zijn overgedragen dezelfde lock-upverbintenis aanvaardt voor de resterende periode
van de lock-upverbintenis, (iii) of deze aandelen over te dragen aan de naamloze vennootschap Framaca en/of aan de
heer Charles-Antoine Janssen, beiden aandeelhouders van Kois, op voorwaarde dat de persoon of personen aan wie
de aandelen Inclusio zijn overgedragen dezelfde lock-upverbintenis aanvaardt of aanvaarden voor de resterende
periode van die lock-upverbintenis.
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Bovendien verbindt Bank Degroof Petercam, als historische aandeelhouder van de Vennootschap, zich
onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe om gedurende 180 dagen volgend op de Aanbieding zich te onthouden van
de volgende zaken: het aanbieden, verkopen, uitlenen, overdragen, in pand geven, bezwaren, verkopen van enige optie
of koopcontract, kopen van enige optie of koopcontract, verlenen van enige optie, recht of aankoopgarantie, uitlenen,
of overdragen op eender welke wijze (of publiek aankondigen van dergelijke actie), rechtstreeks of onrechtstreeks,
van de aandelen Inclusio die zij aanhoudt vóór de Aanbieding alsook van alle andere aandelen Inclusio die zij
eventueel zou aanhouden ingevolge de Aanbieding of van elk effect dat kan worden geconverteerd in of omgeruild
voor, of kan worden uitgeoefend, of essentieel gelijkaardig is aan aandelen of effecten of financiële producten waarvan
de waarde rechtstreeks of onrechtstreeks bepaald wordt door verwijzing naar de prijs van de onderliggende effecten,
waaronder aandelenswaps, termijnverkopen en opties of wereldwijde depositocertificaten die het recht
vertegenwoordigen om dergelijke effecten te verkrijgen. Deze lock-upverbintenis verhindert de Bank Degroof
Petercam niet om de aandelen die zij aanhoudt vóór de Aanbieding in te brengen in een openbaar aankoopbod op de
aandelen van Inclusio of de aandelen die zij aanhoudt vóór de Aanbieding over te dragen aan een verbonden entiteit
in de zin van artikel 1:20 van het WVV, op voorwaarde dat deze verbonden entiteit waaraan de aandelen waarop werd
ingeschreven in het kader van de Aanbieding zijn overgedragen dezelfde lock-upverbintenis aanvaardt voor de
resterende periode van de lock-upverbintenis.
Overigens hebben Belfius Insurance, MC Assure (ziekenfonds-verzekeringsmaatschappij), Nationaal HulpfondsFonds National d'Entraide (VZW), Maatschappij van Onderlinge Bijstand Verzekeringen CM-Vlaanderen
(Maatschappij van onderlinge bijstand) en Fasska Holding CVA zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk ertoe
verbonden te aanvaarden dat de aandelen van Inclusio waarop zij zullen inschrijven in het kader van de Aanbieding
het voorwerp uitmaken van de volgende lock-upverbintenissen:
• gedurende 180 dagen volgend op de beursgang zich onthouden van de volgende zaken: het aanbieden,
verkopen, uitlenen, overdragen, in pand geven, bezwaren, verkopen van enige optie of koopcontract, kopen
van enige optie of koopcontract, verlenen van enige optie, recht of aankoopgarantie, uitlenen, of overdragen
op eender welke wijze (of publiek aankondigen van dergelijke actie), rechtstreeks of onrechtstreeks, van de
aandelen waarop werd ingeschreven in het kader van de Aanbieding of van eender elk effect dat kan worden
geconverteerd of omgeruild, of kan worden uitgeoefend, of essentieel gelijkaardig is aan aandelen of effecten
of financiële producten waarvan de waarde rechtstreeks of onrechtstreeks bepaald wordt door verwijzing
naar de prijs van de onderliggende effecten, waaronder aandelenswaps, termijnverkopen en opties of
wereldwijde depositocertificaten die het recht vertegenwoordigen om dergelijke effecten te verkrijgen. Deze
lock-upverbintenis verhindert deze investeerders niet de aandelen waarop zij hebben ingeschreven in het
kader van de Aanbieding in te brengen in een openbaar aankoopbod op de aandelen van Inclusio of de
aandelen waarop zij hebben ingeschreven in het kader van de Aanbieding over te dragen aan een verbonden
entiteit in de zin van artikel 1:20 van het WVV, op voorwaarde dat deze verbonden entiteit waaraan de
aandelen waarop werd ingeschreven in het kader van de Aanbieding zijn overgedragen dezelfde lockupverbintenis aanvaardt voor de resterende periode van de lock-upverbintenis.
•

gedurende een periode van 180 dagen na afloop van de eerste lock-upperiode als hierboven beoogd,
toestemming om over te gaan tot de hiervoor beoogde transacties mits schriftelijke en voorafgaande
machtiging van de Joint Bookrunners.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 - Samenstelling van de vastgoedportefeuille en van de projecten in de pijplijn op 31 augustus
2020
Bijlage 2 - Conclusie van de waardering door de vastgoedexpert
Bijlage 3 - Jaarlijks financieel verslag boekjaar 2017
Bijlage 4 - Jaarlijks financieel verslag boekjaar 2018
Bijlage 5 - Jaarlijks financieel verslag boekjaar 2019
Bijlage 6 – Aanvulling op de rekeningen van boekjaar 2019
Bijlage 7 – Geconsolideerde halfjaarrekening op 30 juni 2020
Bijlage 8 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap voor
boekjaar 2017 (opgenomen als bijlage met betrekking tot het jaarlijks financieel verslag van hetzelfde
jaar)
Bijlage 9 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap
voor boekjaar 2018 (opgenomen als bijlage met betrekking tot het jaarlijks financieel verslag van
hetzelfde jaar)
Bijlage 10 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap
voor boekjaar 2019 (opgenomen als bijlage met betrekking tot het jaarlijks financieel verslag van
hetzelfde jaar)
Bijlage 11 - Uitsplitsing van de vastgoedportefeuille
Bijlage 12 - Verslag van de commissaris over de pro-formarekeningen
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