
7RISICOFACTOREN WOORD VAN DE VOORZITTER  
EN DE CEO BEHEERS VERSLAG FINANCIËLE STATEN ALGEMENE INLICHTINGEN BIJLAGENRISK FACTORS

Dit hoofdstuk bevat de geïdentificeerde risico’s die een negatief effect kunnen 
hebben op de Vennootschap en ook een beschrijving van de maatregelen 
die de Vennootschap heeft genomen om erop te anticiperen, hun potentiële 
impact te beperken en ze om te buigen tot kansen.
Ondernemen gaat gepaard met risico’s nemen: het is niet mogelijk om de 
potentiële impact van alle geïdentificeerde risico’s te elimineren noch van 
enig ander overblijvend risico dat door de Vennootschap en, onrechtstreeks, 
door haar aandeelhouders zou kunnen worden gedragen.
Het globale economische en financiële klimaat en de huidige geopolitieke 
context kunnen bepaalde risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van 
Befimmo versterken.
Deze lijst van risico’s is gebaseerd op de informatie die gekend was (onder 
andere door de dialoog met alle stakeholders) op het ogenblik van de 
opmaak van dit Jaarlijks Financieel Verslag en is slechts een weergave van de 
specifieke en belangrijkste risicofactoren waarmee de Vennootschap wordt 
geconfronteerd. De risico's in de verschillende categorieën worden in volgorde 
van belangrijkheid ingedeeld volgens waarschijnlijkheid en geraamde 
omvang van de negatieve impact op de Groep, zonder rekening te houden met 
risicobeperkende maatregelen of de positionering van Befimmo.
De lijst is niet alomvattend: er kunnen nog andere risico’s bestaan die 
onbekend, weinig waarschijnlijk of niet specifiek zijn of waarvan het 
onwaarschijnlijk is dat ze een negatieve invloed zullen hebben op de 
Vennootschap, op haar activiteiten of haar financiële situatie.

RISICO-
FACTOREN  

Silversquare Bailli - Brussel Louizawijk
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Belangrijkste risico’s verbonden aan COVID19
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

RISICO VERBONDEN AAN DE PANDEMIECRISIS 

Het beheer van de wereldwijde Covid-19 pandemie heeft geleid en zou in de 
toekomst nog kunnen leiden tot het stopzetten van activiteiten, evenals lock-
down-maatregelen opgelegd door de regering.

De crisis zou de evolutie van de arbeidsmarkt kunnen versnellen

Daling van de vraag naar kantoorruimtes. 

Onderbreking of vertraging van de bouwwerven in het kader van 
herontwikkelingsprojecten.

Huurders zouden financiële problemen kunnen hebben met een 
impact op de inkomsten en de cash-flow van de Vennootschap.

Minder gemakkelijke toegang tot financieringen en/of stijging 
van de kredietmarges die door de banken en de financiële mark-
ten worden geëist met een mogelijke impact op de liquiditeit.

Liquiditeitsrisico.

Daling van de vooropgestelde EPRA earnings, evenals een ver-
traging in de bijdrage van ontwikkelingsprojecten.

Grotere volatiliteit van de aandeelkoers.

Befimmo is er zich bewust van dat de crisis de evolutie van de arbeidsmarkt zou kunnen versnellen. We volgen al enkele jaren de tendensen op dat vlak op.

Samen met onze coworking-activiteit kunnen wij een grotere flexibiliteit aanbieden in termen van contractduur, gebruik van werkruimtes en het soort uitrustin-
gen die vereist zijn, en een “hybride” aanbod1 voorstellen dat bedrijven in staat stelt om meerdere ruimtelijke oplossingen in een Belux-netwerk te combineren.

De Vennootschap beschikt over een stevige huurdersbasis, met 63% van de inkomsten (als vastgoedoperator) afkomstig van langlopende huurovereenkomsten 
met Belgische en Europese openbare instellingen. De rest wordt verdeeld tussen huurders uit diverse sectoren, waaronder grote ondernemingen, en een zeer 
beperkt deel afkomstig uit de kleinhandelssector (1% van de geconsolideerde huurinkomsten). Onze top 5 van de “corporate” klanten is goed voor 18,5%, van 
de inkomsten.

Onze coworking-activiteit was goed voor ongeveer 4% van de geconsolideerde huurinkomsten op 31 december 2020. 68% van de omzet van het jaar werd 
gegenereerd door “private offices” die worden gebruikt door kleine en middelgrote ondernemingen en die een grotere veerkracht vertonen dan de “flex 
desks”.

De gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten (als vastgoedoperator) tot de volgende vervaldag bedroeg 7,2 jaar op 31 december 2020 
en 7,7 jaar tot de eindvervaldag. 

De bezettingsgraad (als vastgoedoperator) bedroeg 95,2% op 31 december 2020.

83% van de kantoorontwikkelingsprojecten die nog in de pijplijn zitten is reeds voorverhuurd.

De financieringsbehoeften zijn momenteel gedekt tot het einde van Q3 2022. De LTV (Loan-to-Value) bedroeg 36,8% op 31 december 2020.

Belangrijkste risico’s verbonden aan externe economische factoren
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

RISICO VERBONDEN AAN HET NIEUWE WERKEN

Kantoorruimte wordt alsmaar flexibeler en mobieler gebruikt. Door de tech-
nologische evolutie is het gemakkelijk om van een statische sequentiële 
werkwijze om te schakelen naar meer dynamische bedrijfsomgevingen.

Bedrijven zijn op zoek naar aangename en flexibele werkomgevingen waar-
door ze gemakkelijker talent kunnen aantrekken en collectieve intelligentie 
ontwikkelen.

Huurders huren een minder aantal m2 per werknemer wat zou 
kunnen leiden tot een lagere bezettingsgraad van de gebouwen.

De klassieke kantooromgevingen beantwoorden niet meer aan 
de verwachtingen.

Het “coworking” bedrijfsmodel is nog in volle ontwikkeling.

De Vennootschap legt zich toe op:
- een nieuwe manier van werken waarbij werkruimtes worden georganiseerd naargelang het type activiteit en het profiel van de gebruikers.
- het verwerven van een meerderheidsbelang in een coworking-bedrijf (Silversquare).
- plannen om (samen met Silversquare) een Belux-netwerk van hybride kantoren te ontwikkelen.
- een mix van functies in nieuwe projecten om een omgeving te garanderen die bevorderlijk is voor de uitbouw van een echt gemeenschapsleven,
-  projecten die zich integreren in de stad, waarbij de gebouwen een ecosysteem vormen dat zich openstelt voor de stadsomgeving en een mix van functies 

samenbrengt. 

1.  Befimmo zal verschillende oplossingen voor werkruimtes aanbieden in een model van hybride kantoren. Dat gaat van het traditionele kantoor tot het gebouw dat volledig toegespitst is op coworking, of een mix van de twee oplossingen. De gebruikers zullen kunnen genieten van een flexibiliteit op het vlak van looptijd (duur van hun contract), werkruimte (ze kunnen gemakkelijk meer of 
minder ruimte innemen naargelang hun behoeften), en vergaderfaciliteiten. Ze zullen zich van de ene naar de andere plek kunnen verplaatsen, naargelang hun voorkeuren en hun werkuren.

RISICOFACTOREN
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RISICO VERBONDEN AAN DE EVOLUTIE VAN DE RENTEVOETEN 

De financiële lasten, de grootste kostenpost van de Vennootschap, worden 
sterk beïnvloed door de rentevoeten die op de financiële markten gehanteerd 
worden.

Stijging van de financiële lasten en sterke daling van de EPRA 
earnings en van het nettoresultaat.

In de huidige context van de rentevoeten heeft de werkwijze van 
sommige banken om een bodem van 0% vast te leggen voor het 
Euribor-tarief, dat gebruikt wordt als referentie in de financie-
ringscontracten, een negatieve invloed op de financiële lasten. 
Deze werkwijze kan daarnaast ook leiden tot een verstoring 
tussen de variabele rentevoeten gebruikt in financieringscontrac-
ten enerzijds en in indekkingscontracten van het IRS-type ander-
zijds.

Een wijziging van de rentevoeten zou ook een impact kunnen 
hebben, met uitgesteld effect, op de waardebepalingen van de 
gebouwen in portefeuille.

Implementeren van een indekkingsbeleid inzake ons rentevoetrisico: financieren van een deel van de schuld tegen vaste rentevoeten en afsluiten van financiële 
instrumenten van het type IRS of CAP- en FLOOR-opties op een deel van de schuld tegen variabele rentevoeten. 

Totale schuldenlast op 31 december 2020: 
-  een schuldbedrag van € 976,8 miljoen (96,6% van de totale schuld) wordt gefinancierd tegen vaste rentevoeten (conventionele vaste rentevoeten of met IRS 

vastgelegde rentevoeten); 
-  de rest van de schuld, of € 33,9 miljoen, wordt met variabele rentevoeten gefinancierd, waarvan € 20 miljoen wordt gedekt tegen een stijging van de rente-

voeten aan de hand van optionele instrumenten (CAP/COLLAR1). Een saldo van 1,4% van de totale schuld is dus niet gedekt.

Als er geen enkele dekking was, zou de impact van een verhoging van de marktrentevoeten met 0,25% naar schatting zorgen voor een verhoging van de 
financiële lasten met € 1,3 miljoen (jaarbedrag berekend op basis van de schuldstructuur op 31 december 2020). 

Dankzij de voorziene dekkingen op 31 december 2020, zou de impact van een verhoging van de marktrentevoeten met 0,25% de financiële lasten naar schat-
ting doen verhogen met € 0,3 miljoen (jaarbedrag berekend op basis van de schuldstructuur op 31 december 2020.

Op 31 december 2020 bedraagt de schuldratio van de Vennootschap 40,8% en de LTV-ratio 36,8%.

Het ratingbureau Standard & Poor’s bevestigde op 1 juli 2020 de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor de langetermijnschuld van Befimmo en de rating A-2 voor 
haar kortetermijnschuld.

RISICO VERBONDEN AAN DE EVOLUTIE VAN DE KREDIETMARGES

De financieringskost van de Vennootschap hangt ook af van de kredietmarges 
die de banken en de financiële markten eisen. Deze financieringsmarges 
evolueren naargelang de risico-appetijt op de financiële markten en de regel-
geving, in het bijzonder in de banksector (de zogenoemde “Bazel IV”-regels) 
en in de verzekeringssector (de zogenoemde “CRD IV”-richtlijn). Ze zijn ook 
een weergave van de perceptie op het kredietrisicoprofiel van de Vennoot-
schap.

Een verhoging van de financiële lasten en dus een negatief effect 
op de EPRA earnings , en het nettoresultaat.

Spreiden in de tijd van de vervaldata van de financieringen en diversifiëren van de financieringsbronnen.

Optimaliseren van het gebruik van financiering waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de financieringen met de laagste marges (bv. afhankelijk van de 
marktomstandigheden, een handelspapierprogramma op korte termijn, gekoppeld aan back-uplijnen op lange termijn of overdrachten van vorderingen op 
toekomstige huurgelden).

INFLATIE EN DEFLATIERISICO 

Risico van deflatie op haar inkomsten, want de huurovereenkomsten van 
Befimmo voorzien in bepalingen voor de indexering van de huurprijzen, 
gekoppeld aan de evolutie van de Belgische ‘gezondheidsindex’.

Risico dat de basis voor de indexering van de kosten die de Vennootschap 
moet dragen, sneller evolueert dan de gezondheidsindex.

De impact van aanpassingen van de huurprijzen kan op 

€ 1,3 miljoen worden geraamd, op jaarbasis (zonder bescher-
ming), per procentpunt dat de gezondheidsindex varieert.

Zoals gebruikelijk is 95,35%2 van de huurovereenkomsten van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo gedekt tegen het effect van een eventuele nega-
tieve indexering. 

- 44,95% voorziet een plafond op de basishuurprijs.
- 50,40% bevat een beding dat de bodem op het niveau van de laatst betaalde huur vastlegt.

De resterende 4,65% van de huurovereenkomsten voorziet niet in een minimumhuurprijs. 

Kosten gecontroleerd door contractuele akkoorden met aannemers.

1. De inschrijving op COLLARs (aankoop van een CAP en verkoop van een FLOOR) maakt het mogelijk om de impact van de stijging van de rentevoeten te plafonneren (CAP), maar houdt ook de verbintenis in om een minimale rentevoet te betalen (FLOOR).
2. Op basis van de lopende contractuele brutohuur op 31 december 2020.

RISICOFACTOREN
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Belangrijkste risico’s verbonden aan de strategie
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

RISICO’S VERBONDEN AAN HUURLEEGSTAND 

Globaal wordt de kantoorvastgoedmarkt momenteel gekenmerkt door een 
aanbod dat de vraag overstijgt en door een evolutie in de aard van de vraag.

De Vennootschap wordt blootgesteld aan de risico’s die verband houden met 
het vertrek van haar huurders en de heronderhandeling van hun huurover-
eenkomsten:
- het risico op verlies en/of daling van inkomsten;
- het risico op een terugval van de huurprijzen;
-  het gevaar voor druk op de voorwaarden voor vernieuwing en het toekennen 

van huurvrije periodes;
- het risico op daling van de reële waarde van de gebouwen, enz.

Daling van de spot-bezettingsgraad en een lager bedrijfsresultaat 
van de portefeuille.

Op jaarbasis zou op 31 december 2020 een schommeling van 
1% in de spot-bezettingsgraad van de portefeuille van de Ven-
nootschap een weerslag van zowat 

€ 2,0 miljoen hebben op het operationeel vastgoedresultaat, van 
-€ 0,07 op de netto-inventariswaarde per aandeel en van + 0,07% 
op de schuldratio.

Directe kosten verbonden aan de huurleegstand, d.w.z. de kosten 
en taksen op leegstaande gebouwen.

Op jaarbasis worden ze geraamd op € 1,9 miljoen, wat ongeveer 
neerkomt op 1,4% van de totale huurinkomsten.

Hogere marketinguitgaven voor het vastgoed dat beschikbaar is 
voor verhuring.

Daling van de waarde van de gebouwen.

De Vennootschap hanteert een investeringsstrategie die (onder meer) gericht is op:
- kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die goed gelegen zijn, vlot bereikbaar zijn en een gepaste kritische omvang hebben;
- goed uitgeruste en flexibele gebouwen, geschikt voor verhuur en met een potentieel voor waardecreatie.

De Vennootschap legt zich toe op:
- een nieuwe manier van werken waarbij de werkruimtes worden georganiseerd naargelang het type activiteit en het profiel van de gebruikers.
- verruiming van het aanbod en van de potentiële doelgroepen met het verwerven van een meerderheidsbelang in het coworking-bedrijf Silversquare. 
- plannen om (samen met Silversquare) een Belux-netwerk van hybride kantoren te ontwikkelen.
- een uitgebreid en gepersonaliseerd aanbod van diensten om het dagelijks leven van de huurders gemakkelijker te maken.
-  een mix van functies in de nieuwe projecten om een omgeving te garanderen die bevorderlijk is voor de uitbouw van een echt gemeenschapsleven.
-  projecten die zich integreren in de stad, waarbij de gebouwen een ecosysteem vormen dat zich openstelt voor de stadsomgeving en een mix van functies 

samenbrengt.

De Vennootschap beschikt over een professioneel commercieel team dat zich toelegt op het zoeken naar nieuwe huurders en dat de relatie met haar klanten 
actief beheert.

Een stabiele cashflow hangt voornamelijk af van het veiligstellen van de huurinkomsten. Zodoende zorgt de Vennootschap ervoor dat een groot deel van haar 
vastgoedportefeuille wordt verhuurd op basis van lange-termijn-huurovereenkomsten en/of aan meerdere huurders, wat het mogelijk maakt om de huurrisico’s 
te spreiden.

Op 31 december 2020 lag de gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten van Befimmo tot de volgende vervaldatum op 7,2 jaar.

De spot-bezettingsgraad van de voor verhuring beschikbare gebouwen kwam op 31 december 2020 op 95,2%, ten opzichte van 94,4% op 31 december 2019.

De grote projecten in de Noordwijk zijn een heuse opportuniteit voor de Vennootschap om iets te doen aan het gebrek aan Grade A-gebouwen1 in Brussel.

RISICO VERBONDEN AAN DE REPUTATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

Reputatierisico ten opzichte van de stakeholders (huidige en de potentiële 
huurders, omwonenden, autoriteiten, huidige en potentiële investeerders, 
financiële en andere analisten, leveranciers, enz.). 

De reputatie wordt beïnvloed door de informatie die door de media en op 
de sociale netwerken verspreid wordt.

Een beschadigde reputatie van de Vennootschap zou een nega-
tieve weerslag kunnen hebben op de waarde van het aandeel, 
bij het onderhandelen van huurcontracten of het zoeken naar 
financiering.

Befimmo beschikt over een Corporate Governance Charter en een Ethische Code, opgesteld door de Raad van Bestuur.

De Ethische Code verplicht de naleving van ethische waarden in de betrekkingen met de klanten, het personeel, de partners en de aandeelhouders.

Naast de meldingsverplichtingen als beursgenoteerde vennootschap en als GVV communiceert Befimmo transparant en proactief met haar stakeholders.

De Vennootschap beschikt over een (intern en extern) communicatieplan en over een crisiscommunicatieplan. Ze voert reputatie-analyses uit via gespecialiseerde 
agentschappen.

Er is een dagelijkse opvolging van de media en er wordt bijgestuurd of verduidelijkt wanneer nodig.

1. Nieuw gebouw (nieuwbouw of zware renovatie) dat beantwoordt aan de laatste technische en milieunormen en de normen op het vlak van ruimtelijke inrichting (met name efficiënt gebruik van de vloeroppervlakte). Meestal een nieuw gebouw of een gebouw van minder dan vijf jaar oud.
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RISICO’S VERBONDEN AAN HERONTWIKKELINGSACTIVITEITEN 

Risico verbonden aan de renovatie of de bouw van gebouwen.

Ter voorbereiding op een nieuwe levenscyclus moeten de gebouwen van de 
portefeuille een grondige renovatie ondergaan of herbouwd worden.

In deze context wordt Befimmo blootgesteld aan risico’s die verbonden zijn 
aan:
- de keuze van de dienstverleners (architecten, aannemers, gespecialiseerde 

advocaten)
- de keuzes van het gebruiksformat
- het bekomen van de vergunningen (problemen, vertragingen, wetswijzigin-

gen, enz.)
- de bouw (kosten, vertragingen, conformiteit, enz.)
- de marketing

Bouw- en/of exploitatiekosten die het budget overschrijden.

Geen huurinkomsten na het voltooien van de werken en kosten 
in verband met de leegstand. 

Druk op de marketingvoorwaarden en voor het toekennen van 
huurvrije periodes.

Negatieve impact op de bezettingsgraad van de portefeuille.

Wij ontwerpen innovatieve, duurzame en kwaliteitsvolle projecten (met toepassing van de laatste technologieën), die aan de marktbehoeften beantwoorden.

Doorlopende analyse van de marktbehoeften:
- een nieuwe manier van werken waarbij de werkruimtes worden georganiseerd naargelang het type activiteit en het profiel van de gebruikers.
- een ruim en gepersonaliseerd dienstenaanbod om het dagelijks leven van de huurders gemakkelijker te maken.
- een mix van functies in nieuwe projecten om een omgeving te garanderen die bevorderlijk is voor de uitbouw van een echt gemeenschapsleven
- projecten die zich integreren in de stad, waarbij de gebouwen een ecosysteem vormen dat zich openstelt voor de stadsomgeving en een mix van functies 

samenbrengt. 

Proactieve en terugkerende dialoog met de overheidsinstanties in het kader van vergunningsaanvragen.

Keuze van hoogwaardige dienstverleners.

Professioneel commercieel team dat zich toelegt op het zoeken naar nieuwe gebruikers

RISICO’S VERBONDEN AAN FUSIES, SPLITSINGEN, OVERNAMES EN JOINT VENTURES

Risico dat de waarde van bepaalde activa overgewaardeerd werd of dat ver-
borgen passiva op de Vennootschap zijn overgedragen in het kader van fusies, 
spin-offs of overnames of bij het aangaan van joint ventures.

De vaststelling dat bepaalde activa moeten worden geherwaar-
deerd of dat bepaalde passiva moeten worden geboekt, wat kan 
leiden tot een financieel verlies voor de Vennootschap.

Wij nemen de gebruikelijke voorzorgen bij dit soort transacties, voornamelijk door het uitvoeren van volledige due diligence-audits (vastgoed, boekhouding, 
belasting, enz.) van de ingebrachte panden en van de overgenomen of verworven vennootschappen en eventueel het verkrijgen van garanties.

Gelijkaardige voorzorgen nemen wanneer een joint venture wordt gesloten.

RISICO’S VAN SEGMENTCONCENTRATIE 

De portefeuille is bijna uitsluitend samengesteld uit kantoorgebouwen (met 
uitzondering van enkele handelszaken op de benedenverdiepingen van 
bepaalde gebouwen).

Gevoeligheid voor de evolutie van de kantoorvastgoedmarkt. De Vennootschap hanteert een investeringsstrategie die onder andere gericht is op:
- kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die goed gelegen zijn, vlot bereikbaar zijn en een gepaste kritische omvang hebben.
- goed uitgeruste en flexibele gebouwen, geschikt voor verhuur en met een potentieel voor waardencreatie.

De Vennootschap legt zich toe op:
- een nieuwe manier van werken waarbij de werkruimtes worden georganiseerd naargelang het type activiteit en het profiel van de gebruikers.
- verruiming van het aanbod en van de potentiële doelgroepen met het verwerven van een meerderheidsbelang in het coworking-bedrijf Silversquare.
- plannen om (samen met Silversquare) een Belux-netwerk van hybride kantoren te ontwikkelen.
- een mix van functies in de nieuwe projecten om een omgeving te garanderen die bevorderlijk is voor de uitbouw van een echt gemeenschapsleven
- projecten die zich integreren in de stad, waarbij de gebouwen een ecosysteem vormen dat zich openstelt voor de stadsomgeving en een mix van functies 

samenbrengt.

RISICO’S VERBONDEN AAN HUURDERS 

Risico’s verbonden aan het financieel onvermogen van huurders. Verlies van huurinkomsten; een stijging in de vastgoedkosten 
wanneer de huurkosten niet meer kunnen worden gerecupereerd; 
onverwachte leegstand.

Gevaar voor druk op de voorwaarden voor vernieuwing en voor 
het toekennen van huurvrije periodes, enz.

Voorafgaand onderzoek van de financiële gezondheid van de potentiële klanten.

Er worden huurwaarborgen gevraagd van de huurders1 uit de privésector.

Befimmo beschikt over een procedure voor het regelmatig opvolgen van uitstaande vorderingen.

RISICO’S VAN GEOGRAFISCHE CONCENTRATIE 

De portefeuille is geografisch gezien niet erg gediversifieerd. Hij bestaat uit 
kantoorgebouwen die voornamelijk gelegen zijn in Brussel en in zijn econo-
misch hinterland (68% van de portefeuille op 31 december 2020).

Gevoeligheid voor de evolutie van de Brusselse kantoorvastgoed-
markt die wordt gekenmerkt door een aanzienlijke aanwezigheid 
van Europese instellingen en de daaraan verbonden activiteiten.

In het kader van haar investeringsstrategie waakt de Vennootschap erover om haar portefeuille niet al te sterk te concentreren in een enkel gebied of een enkel 
actief.

Bijvoorbeeld het Axento-gebouw in Luxemburg, het AMCA-gebouw in Antwerpen, de Paradis-toren in Luik, het Gateway-gebouw op de luchthaven van Brussel, 
WTC Toren 3 in Brussel en de projecten Quatuor en ZIN in Brussel, vertegenwoordigen elk afzonderlijk tussen 5 en 8% van de reële waarde van de portefeuille 
op 31 december 2020.

1. De huurders uit de openbare sector (Federale Belgische Staat, Vlaams Gewest en Europese instellingen) die een groot deel van de portefeuille van de Vennootschap innemen (62,6% op 31 december 2020), berekend op basis van de lopende contractuele brutohuur op 31 december 2020, stemmen meestal niet in met huurwaarborgen, maar vertonen een beperkter risicoprofiel.

RISICOFACTOREN
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE COWORKINGMARKT 

Risico’s verbonden aan de instap in een nieuwe markt die in volle ontwikkeling 
is (beheersing van de kernfactoren voor succes, concurrentie, enz.).

Rentabiliteit gekoppeld aan het succes van de onderliggende 
activiteit.

Het nemen van een meerderheidsbelang in een bedrijf (Silversquare) met een ruime ervaring op het vlak van coworking.

De impact is vrij beperkt voor Befimmo aangezien ze deze activiteit geleidelijk aan het uitbouwen is.

Belangrijkste risico’s voor de vastgoedportefeuille
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

RISICO VERBONDEN AAN DE REËLE WAARDE VAN GEBOUWEN

Risico op een daling van de reële waarde van de portefeuille.

Risico dat vastgoedexperts de gebouwen over- of onderwaarderen ten 
opzichte van hun werkelijke marktwaarde. Dit risico is nog nadrukkelijker aan-
wezig in marktsegmenten waarin het beperkte aantal transacties de experts 
weinig vergelijkingspunten geeft. Dit is in zekere mate het geval voor de 
gedecentraliseerde gebieden en de rand van Brussel (7,4%1 van de porte-
feuille), en meer in het algemeen in de Belgische provinciesteden.

Impact op het nettoresultaat, op het eigen vermogen en op de 
schuld2- en de LTV3- ratio van de Vennootschap.

Impact op het vermogen van de Vennootschap om een dividend4 
uit te keren, indien de gecumuleerde negatieve variaties van de 
reële waarde, de totale waarde van de uitkeerbare en niet-uit-
keerbare reserves, evenals het uitkeerbare deel van de uitgifte-
premies zouden overstijgen.

Op basis van de gegevens per 31 december 2020 zou een waar-
dedaling met 1% van het vastgoedpatrimonium een impact 
hebben van ongeveer - € 27,6 miljoen op het nettoresultaat, wat 
zou leiden tot een variatie van ongeveer - € 1,02 in de netto-in-
ventariswaarde per aandeel, van nagenoeg + 0,04% op de schul-
dratio en zowat + 0,4% op de LTV-ratio.

De Vennootschap hanteert een investeringsstrategie die onder andere gericht is op:
- kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die goed gelegen zijn, vlot bereikbaar zijn en een gepaste kritische omvang hebben.
- goed uitgeruste en flexibele gebouwen, geschikt voor verhuur en met een potentieel voor waardencreatie.

De Vennootschap legt zich toe op:
- een nieuwe manier van werken waarbij de werkruimtes worden georganiseerd naargelang het type activiteit en het profiel van de gebruikers.
- verruiming van het aanbod en van de potentiële doelgroepen met het verwerven van een meerderheidsbelang in het coworking-bedrijf Silversquare.
- plannen om (samen met Silversquare) een Belux-netwerk van hybride kantoren te ontwikkelen.
- een uitgebreid en gepersonaliseerd aanbod van diensten om het dagelijks leven van de huurders gemakkelijker te maken
- een mix van functies in de nieuwe projecten om een omgeving te garanderen die bevorderlijk is voor de uitbouw van een echt gemeenschapsleven
- projecten die zich integreren in de stad, waarbij de gebouwen een ecosysteem vormen dat zich openstelt voor de stadsomgeving en een mix van functies 

samenbrengt.

Rotatie van onafhankelijke experts, zoals bepaald door de wet. Ze worden stelselmatig op de hoogte gebracht van wijzigingen in de situatie van de gebouwen 
en bezoeken geregeld gebouwen.

RISICO’S VERBONDEN AAN EEN ONTOEREIKENDE VERZEKERINGSDEKKING 

Het risico op een groot verlies met betrekking tot gebouwen die onvoldoende 
verzekerd zijn.

Kosten om het getroffen gebouw weer in orde te brengen. 

Daling van het operationeel resultaat van de portefeuille en ver-
laging van de reële waarde van het gebouw, als gevolg van de 
verbreking van de huurovereenkomst omdat er geen voorwerp 
meer is, en dus onverwachte leegstand.

De gebouwen zijn gedekt door verschillende verzekeringspolissen (risico’s van brand, stormschade, waterschade, enz.) die het verlies aan huurinkomsten dekken 
gedurende een beperkte periode (in principe gedurende de tijd die nodig is voor de heropbouw), alsook de kosten voor de heropbouw, voor een totale som 
(nieuw/herbouwwaarde, zonder de grondwaarde) van € 1.905,8 miljoen op 31 december 2020.

De gebouwen zijn gedekt door een verzekeringspolis tegen daden van terrorisme.

RISICO VAN WAARDEVERMINDERING EN VEROUDERING VAN GEBOUWEN 

Risico op slijtage en veroudering, verbonden aan de steeds strengere (wet-
telijke, maatschappelijke of milieu-) eisen.

Huurleegstand.

Investeringen nodig om de gebouwen in conformiteit te brengen 
met de regelgevende eisen en te laten beantwoorden aan de 
verwachtingen van de huurders.

De gebouwen worden in een goede staat van werking gehouden en het onderhoud gebeurt overeenkomstig de goede praktijken inzake energetische, tech-
nische en andere prestatiecriteria, aan de hand van een inventaris van de preventieve en corrigerende onderhoudswerken die moeten worden uitgevoerd en 
een planning voor de uitvoering van die werken.

Op 31 december 2020 was 85% van de geconsolideerde portefeuille van Befimmo gedekt door onderhoudscontracten met “totale waarborg”.

Het nauw opvolgen van de evolutie in de bestaande milieuwetgeving, anticiperen op nieuwe maatregelen en het analyseren van sectorstudies, om zo snel 
mogelijk de nieuwe technologieën en managementsystemen te kunnen toepassen in haar renovatieprojecten.

Befimmo staat voor ecologisch verantwoord ondernemen en maakt in elke levensfase van een gebouw zo optimaal mogelijk gebruik van de natuurlijke en 
energiebronnen.

1. Berekend op basis van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen op 31 december 2020.
2. De schuldratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014.”
3. Loan-to-value (“LTV”) = (nominale financiële schuld – kasstroom)/reële waarde van de portefeuille.
4. Zie het hoofdstuk “Bestemming van het resultaat (statutaire rekeningen)” op pagina 77 van het Jaarlijks Financieel Verslag.

RISICOFACTOREN
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN PROJECTEN

Risico’s van vertragingen, budgetoverschrijding, aantasting van het milieu en 
organisatorische problemen bij het bouwen en herontwikkelen van gebouwen 
of bij het uitvoeren van grote werken in de gebouwen uit haar portefeuille. 

Risico van onvermogen en niet-naleving van de bestekken door de aannemers 
die instaan voor de uitvoering van de werken.

Negatieve impact op het resultaat van de Vennootschap door 
het verlies van huurinkomsten en/of een stijging van de lasten. 

Negatieve impact op de reputatie van de Vennootschap.

Communicatieplan rond de bouwwerken, dialoog met de omwonenden, enz.

Er werd een gedetailleerde opvolging van de technische aspecten, het budget en de planning ingevoerd om de risico’s verbonden aan de uitvoering van deze 
werken te beheersen. 

Contracten met de aannemers bevatten over het algemeen maatregelen om deze risico’s te beperken (maximumprijs, boete bij laattijdige uitvoering, enz.). 

Op milieuvlak worden specifieke maatregelen opgenomen in de lastenboeken en de contracten met de opdrachtnemers.

Opvolging van de naleving van deze milieumaatregelen tijdens de uitvoering van de werken (met name door externe milieucoördinatoren, ISO 14001-proce-
dures, werfaudits, BREEAM-assessoren, enz.).

Geregelde beoordeling van de belangrijkste leveranciers en dienstverleners en controles op sociale en fiscale schulden bij de medecontractanten.

MILIEURISICO’S

Milieurisico’s in termen van CO2-uitstoot, bodem-, water- en luchtverontrei-
niging, alsook geluidshinder. 

Risico dat de doelstellingen van de Vennootschap ter verbetering van haar 
milieuprestatie te niet gehaald worden en dat ze de certificeringen die ze 
heeft verkregen (BREEAM, ISO 14001, enz.) gaat verliezen.

Aantasting van het milieu.

Hoge kosten voor Befimmo.

Negatieve impact op de reputatie van Befimmo bij haar stake-
holders. 

In sommige gevallen een negatieve impact op de reële waarde 
van de portefeuille.

Befimmo hanteert al vele jaren een verantwoorde aanpak waarbij acties worden opgezet om de milieu-impact van de activiteiten waarop de Vennootschap 
controle en rechtstreekse invloed heeft, gestaag te beperken. 

Befimmo heeft een Milieumanagementsysteem (“MMS”) ingevoerd dat beantwoordt aan de ISO 14001-norm, wat het mogelijk maakt om te anticiperen op 
milieurisico’s, zowel op strategisch vlak (aankopen, grote renovaties, enz.) als op operationeel vlak (onderhoud van gebouwen, gebruik van gebouwen, enz.).

We hebben een analyse uitgevoerd van de milieuprestatie en van het potentieel ter verbetering van de portefeuille, evenals van de naleving van de eisen die 
verbonden zijn met de bekomen certificeringen.

Befimmo staat voor ecologisch verantwoord ondernemen en maakt in elke levensfase van een gebouw zo optimaal mogelijk gebruik van de natuurlijke en 
energiebronnen.

Belangrijkste financiële risico’s
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

FINANCIËLE LIQUIDITEITSRISICO

Befimmo wordt blootgesteld aan een liquiditeitsrisico in het geval haar finan-
cieringscontracten niet zouden vernieuwd worden op de vervaldag of in geval 
ze geen bijkomende financieringen kan verkrijgen, terwijl ze die nodig heeft 
om aan haar verplichtingen te voldoen. De Vennootschap zou ook aan dit 
risico blootgesteld kunnen worden indien haar financieringscontracten zouden 
worden opgezegd.

Afsluiting van nieuwe financieringen tegen een hogere kostprijs.

Verkoop van activa tegen ongunstige voorwaarden.

Voeren van een financieel beleid dat voorziet in diversifiëring van de bronnen en van de vervaldagen van haar financieringen.

Op 31 december 2020 bedroeg het percentage van haar schuld door financiering bij acht bankinstellingen 58,3%. Het saldo bestaat uit obligatie-uitgiftes (één 
plaatsing in private obligaties in de Verenigde Staten (USPP) en een aantal private plaatsingen in Europa).

Op 31 december 2020 beschikte de Vennootschap over € 461,6 miljoen aan bevestigde ongebruikte kredietlijnen, kasgelden inbegrepen. De Vennootschap 
wil voortdurend anticiperen op haar financieringsbehoeften (onder meer voor haar investeringen) en een welbepaald bedrag aan bevestigde ongebruikte 
kredietlijnen aanhouden, om zo dit risico te kunnen indekken voor minstens 12 maanden.

De schuldratio (volgens het Koninklijk Besluit) bedraagt 40,8% op 31 december 2020 (de wettelijke limiet is 65%) tegenover 42,7% op 31 december 2019.

RISICO VERBONDEN AAN DE EVOLUTIE IN DE RATING VAN DE VENNOOTSCHAP 

De financieringskost van de Vennootschap wordt voornamelijk beïnvloed door 
de rating die Standard & Poor’s haar geeft.

Een neerwaartse herziening van de rating zou het moeilijker 
maken om nieuwe financieringen te verkrijgen. Wanneer de 
rating met een niveau zou verlaagd worden, van BBB naar BBB-, 
zou dit naar schatting een bijkomende financieringskost van 
-€0,07 miljoen met zich meebrengen, op basis van de schuld-
structuur en de bestaande contracten op 31 december 2020.

Negatieve impact op de reputatie van de Vennootschap bij de 
investeerders.

Geregeld onderzoek van de criteria (ratio’s) die gelden voor de bepaling van de rating van de Vennootschap en analyse van de potentiële impact van haar 
beslissingen op eventuele veranderingen in die rating, en van de veranderingen in de prognoses van die ratio’s.

Op 1 juli 2020 heeft het ratingbureau Standard & Poor’s de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor de langetermijnschuld van Befimmo en de rating A-2 voor haar 
kortetermijnschuld bevestigd.

RISICOFACTOREN
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RISICO VERBONDEN AAN BANCAIRE TEGENPARTIJEN 

Bij een financiële instelling een financiering aangaan of een indekkingsinstru-
ment afsluiten, houdt een tegenpartijrisico in wanneer deze instelling in 
gebreke zou blijven.

De Vennootschap zou zich in een situatie kunnen bevinden waarin 
ze niet kan beschikken over de aangegane financieringen of over 
de kasstromen waar ze recht op heeft in het kader van indek-
kingsinstrumenten.

Diversifiëren van onze bancaire relaties en werken met banken die over een toereikende rating beschikken of een aanvaardbaar risicoprofiel vertonen.

Op 31 december 2020 had de Vennootschap zakenrelaties met verschillende banken:
- op 31 december 2020 waren aan Befimmo voor € 1.043,0 miljoen aan kredietlijnen toegekend door: Agricultural Bank of China Luxembourg, Bank Degroof 

Petercam, BECM (groep CM-CIC), Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC en Société Générale;
- de bancaire tegenpartijen wat de indekkingsinstrumenten betreft, zijn: BECM (groep CM-CIC), Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC en Natwest Markets PLC 

(Groep RBS).

Het financieel model is op een structurele schuld gestoeld. De positie in contanten bij financiële instellingen is structureel zeer beperkt. Deze bedroeg € 2,4 miljoen 
op 31 december 2020 tegenover € 2,9 miljoen op 31 december 2019.

RISICO VERBONDEN AAN DE REËLE WAARDE VAN FINANCIËLE ACTIVA EN PASSIVA DIE TEGEN HUN REËLE WAARDE WORDEN GEBOEKT 

Een wijziging in de rentevoeten en wisselkoersen veroorzaakt een wijziging 
in de waarde van de financiële activa en passiva die tegen hun reële waarde 
geboekt worden.

Als de rentecurves van de Euro met 0,5% onder de curves van 
de referentievoeten op 31 december 2020 zouden gelegen 
hebben, zou de variatie in de reële waarde van de financiële activa 
en verplichtingen die tegen hun reële waarde  worden geboekt, 
-32,9 miljoen € hebben bedragen. In de omgekeerde hypothese 
zou de variatie in de reële waarde +30,8 miljoen € hebben belo-
pen.

Op 31 december 2020 bedraagt de reële nettowaarde van alle indekkingsinstrumenten -55,0 miljoen €.

Op 31 december 2020 is een deel van de schuld van Befimmo (56,81%) aangegaan tegen variabele rentevoeten. Dit houdt zodoende in dat de schuldwaarde 
niet zal schommelen naargelang de evolutie van de rentevoeten.

RISICO VERBONDEN AAN DE VERPLICHTINGEN DIE FINANCIERINGSCONTRACTEN INHOUDEN 

Risico dat financieringscontracten zouden worden geannuleerd, heronder-
handeld of voortijdig opgezegd, in het geval de Vennootschap de convenan-
ten die werden aangegaan bij de ondertekening van deze contracten niet zou 
nakomen, met name inzake financiële ratio’s. 

Risico op een boete bij vervroegde opzegging van contracten. 

Wanneer de Vennootschap een financieringsoperatie uitvoert op een buiten-
landse markt, is ze onderworpen aan wetgeving en tegenpartijen die ze minder 
goed kent.

Wanneer een financieringscontract in het gedrang komt, zou de 
Vennootschap misschien andere financieringen moeten aangaan 
tegen een mogelijks hogere kostprijs of bepaalde activa moeten 
verkopen tegen ongunstige voorwaarden.

Befimmo onderhandelt convenanten met haar tegenpartijen op een niveau dat verenigbaar is met haar geraamde prognoses wat betreft de evolutie in deze 
indicatoren en analyseert geregeld eventuele veranderingen in die prognoses.

Befimmo beroept zich op externe adviseurs gespecialiseerd in de materie. 

RISICO VERBONDEN AAN DE VOLATILITEIT EN AAN HET NIVEAU VAN DE AANDELENKOERS 

De Vennootschap wordt blootgesteld aan een aanzienlijk verschil tussen de 
aandelenkoers en de netto-inventariswaarde van de Vennootschap.

Moeilijker toegang tot nieuw eigen vermogen zou de ontwikke-
lingscapaciteit kunnen beperken.

Negatieve impact op de reputatie van de Vennootschap.

Uitwerken en invoeren van een waardecreërende strategie. 

Publiceren van vooruitzichten en dividendprognoses.

Geregelde, transparante en proactieve communicatie met financiële analisten en huidige en potentiële investeerders.

RISICOFACTOREN
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Belangrijkste risico’s verbonden aan regelgeving
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

RISICO’S VERBONDEN AAN NIETCONFORMITEIT VAN DE GEBOUWEN MET DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING 

De Vennootschap loopt het risico dat een of meer van haar gebouwen niet 
onmiddellijk beantwoorden aan alle nieuwe normen en regelgeving die er op 
van toepassing zouden zijn.

Bijkomende investeringen die de kosten voor de Vennootschap 
zouden verhogen en/of zouden leiden tot vertragingen bij 
lopende projecten (renovaties, enz.).

Vermindering van de reële waarde van een gebouw. 

De Vennootschap kan civiele, administratieve of strafrechtelijke 
boetes worden opgelegd. 

De Vennootschap kan aansprakelijk gesteld worden wegens 
non-conformiteit (bijvoorbeeld bij een brand wegens het niet 
naleven van de veiligheidsnormen). 

Een negatieve impact op de reputatie van de Vennootschap, haar 
activiteiten en haar resultaten.

Befimmo heeft procedures ingevoerd om:
- te anticiperen op de nieuwe normen en regelgeving (opvolging van wetgeving en regelgeving),
- de conformiteit na te gaan van de nieuw aangekochte gebouwen (technische due diligence) en de gebouwen in portefeuille (product manager die instaat 

voor de conformiteit met de regelgeving, controleert de naleving van de normen en regelgeving, onder meer met betrekking tot het milieu),
- het betrokken gebouw onmiddellijk in overeenstemming te brengen door deze nieuwe normen en regelgeving aan te nemen (projectmanagement).

De huurders worden bewust gemaakt van hun verplichtingen ter zake via een beding in de modelhuurovereenkomst.

RISICO’S VERBONDEN AAN HET STATUUT VAN GVV 

Risico van niet-naleving van het GVV-stelsel. 

Risico op toekomstige ongunstige wijzigingen aan dat stelsel.

Verlies van erkenning van het GVV-statuut en het niet langer in 
aanmerking komen voor het stelsel van fiscale transparantie dat 
van toepassing is op de GVV’s. 

Vervroegde terugbetaling door verval van de termijnbepaling 
van kredieten die de Vennootschap is aangegaan. 

Toekomstige ongunstige wijzigingen aan het GVV-stelsel zouden 
een daling van de resultaten of van de netto-inventariswaarde 
kunnen veroorzaken of de schuldratio verhogen (bv. door de 
toepassing van nieuwe boekhoudkundige regels), de maximale 
schuldratio verlagen of een invloed uitoefenen op de manier 
waarop een GVV dividenden moet uitkeren aan haar aandeel-
houders.

Een juridisch team dat over de nodige competenties beschikt, ziet er op toe dat alle vigerende regelgeving nauwgezet wordt nageleefd en anticipeert zoveel 
mogelijk op wetswijzigingen (opvolging van wetgeving). 

De Vennootschap doet ook een beroep op externe adviseurs.

RISICO’S VERBONDEN AAN DE REGELGEVING 

De Vennootschap wordt blootgesteld aan wijzigingen in de Belgische, 
Europese en internationale wetgeving en de alsmaar toenemende en com-
plexere regelgeving, alsook aan de mogelijke wijzigingen in de interpretatie 
of toepassing daarvan door de administraties of de rechtbanken. Dit geldt 
onder meer voor de regelgeving inzake boekhouding en rapportering, op 
fiscaal vlak, op milieuvlak, op stedenbouwkundig vlak en op het vlak van 
overheidsopdrachten.

Risico dat de Vennootschap aansprakelijk wordt gesteld en dat 
zij burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve sancties oploopt, 
en het risico dat vergunningen niet worden afgeleverd of ver-
nieuwd. Dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op de 
activiteiten, de resultaten, de rentabiliteit, de financiële situatie 
en/of de vooruitzichten van de Vennootschap.

Een juridisch team dat over de nodige competenties beschikt, ziet er op toe dat alle vigerende regelgeving nauwgezet wordt nageleefd en anticipeert zoveel 
mogelijk op wetswijzigingen (opvolging van wetgeving). 

De Vennootschap doet ook een beroep op externe adviseurs.

RISICOFACTOREN
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FISCAAL REGIME 

Als GVV geniet de Vennootschap een specifiek fiscaal stelsel. Het was de 
bedoeling van de wetgever dat de GVV een hoge graad van transparantie 
met betrekking tot vastgoedbeleggingen zou waarborgen, een maximale 
cashflow zou uitkeren, terwijl zij ook bepaalde voordelen kon genieten. Zo 
geniet de GVV onder meer een lagere vennootschapsbelasting voor zover 
haar cashflows voor minimaal 80% worden uitgekeerd (berekend op basis van 
artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014). De resultaten (huurinkom-
sten en gerealiseerde meerwaarden min exploitatiekosten en financiële lasten) 
zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting wat de GVV1 betreft.

Bij de berekening van de exit tax wordt rekening gehouden met de bepalin-
gen van de circulaire Ci.RH.423/567.729 van 23 december 2004, waarvan de 
interpretatie of de praktische toepassing kunnen evolueren. De reële waarde 
van een vastgoed, zoals in genoemde circulaire vermeld, wordt berekend na 
aftrek van de registratiekosten en de btw. Deze reële waarde verschilt van (en 
kan dus ook lager zijn dan) de reële waarde van het vastgoed die in de IFRS-ba-
lans van de GVV staat vermeld. Elke wijziging aan deze circulaire zou poten-
tieel de basis waarop de exit tax wordt berekend, kunnen optrekken.

Befimmo schikt zich op alle punten naar de vigerende regelgeving, en naar 
de bepalingen van voornoemde circulaire, voor de berekening van de exit 
taxes die ze verschuldigd is in het kader van de operaties die eraan onder-
worpen zijn.

Belangrijkste operationele risico’s
BESCHRIJVING VAN HET RISICO MOGELIJKE IMPACT POSITIE VAN BEFIMMO

OPERATIONEEL RISICO 

Risico op verlies of winstderving als gevolg van het falen of tekortschieten van 
interne processen, personen en systemen of als gevolg van externe gebeur-
tenissen (natuurrampen, menselijke fout, enz.

Risico gekoppeld aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van het 
team. 

Risico dat bepaalde kernmedewerkers weggaan.

De Vennootschap wordt blootgesteld aan het risico op verlies of 
diefstal van gevoelige gegevens, financieel verlies, en onderbre-
king van de activiteit wanneer systemen uitvallen of processen 
tekortschieten.

Een verlies van kerncompetenties zou ertoe kunnen leiden dat 
de Vennootschap een aantal van haar doelstellingen later dan 
gepland verwezenlijkt.

Befimmo beschikt over een Corporate Governance Charter en een Ethische Code, opgesteld door de Raad van Bestuur.

De Ethische Code verplicht de naleving van ethische waarden in de betrekkingen met de klanten, het personeel, de partners en de aandeelhouders. 

Er is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld met maatregelen die het mogelijk maken om, in geval van crisis de essentiële verrichtingen en diensten voort te 
zetten, eventueel in verminderde mate, en een planning voor de heropstart van de bedrijfsactiviteit. Dit plan heeft zowel betrekking op functionele aspecten 
als op alles wat met informatica te maken heeft.

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en de motivatie van de medewerkers. 

Marktconforme vergoedingen (benchmarking). 

Befimmo erkent het belang van het in dialoog gaan met het team en het beheren van de competenties van de teamleden.

Een nieuwe procedure voor de integratie van nieuwe medewerkers (systeem van peterschap, enz.). 

Befimmo bereidt zich zo goed mogelijk voor op mogelijke vertrekken en ziet er op toe dat de knowhow doorgegeven wordt.

1. Maar dit geldt niet voor haar dochterondernemingen, die geen institutionele GVV’s zijn.
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