
27 april 2020 

 

 

Samenvatting van de ontvangen schriftelijke vragen en van de gegeven antwoorden in 

het kader van de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 

 

1. De aandeelhouders konden ervoor kiezen om het voorschot op dividend in 

december in contanten of in aandelen te ontvangen. Voorziet u dezelfde 

mogelijkheid wat betreft het saldo van het dividend waarover dinsdag moet 

gestemd worden ?  

Antwoord: Net als in voorgaande jaren is het voorzien dat het saldo van het dividend alleen 
in contanten wordt uitgekeerd.  

 

2. Zijn er veranderingen sinds het persbericht van 3 april 2020 met betrekking tot 

de situatie van het eerste kwartaal 2020 ? 

Antwoord: De resultaten voor het eerste kwartaal van 2020 zijn in voorbereiding en zullen 
op 7 mei worden gepubliceerd in overeenstemming met de financiële kalender. Zij zullen 
een update bevatten van de communicatie van 3 april 2020 over de activiteiten van 
Befimmo, die tot op heden nog steeds relevant is.  

 

3. Sommige bedrijven hebben solidariteitsmaatregelen getroffen met de 

slachtoffers van de pandemie, zoals bij voorbeeld het schenken van het budget 

voor de organisatie van Algemene Vergaderingen aan solidariteitsfondsen van 

de Koning Boudewijnstichting of de oprichting van een solidariteitsfonds voor 

het personeel dat getroffen is door een economisch verlies als gevolg van de 

pandemie. Overweegt u soortgelijke initiatieven ? 

Antwoord : Befimmo heeft sinds het begin van de gezondheidscrisis ook bijgedragen tot 
solidaire initiatieven of deze gelanceerd, zoals bij voorbeeld : 

- De VZW La Route des Défis, dat ontvangers, schenkers en instellingen in een solidaire 
kring samenbrengt, heeft de operatie “LinkUp” opgestart. Deze heeft als doel om de 
mensen die afgezonderd worden in ziekenhuizen de kans te bieden om in contact te 
blijven met naasten tijdens deze lockdown-periode. In dit kader heeft Befimmo tablets 
geschonken om zo de verbinding tussen de zieken en hun naasten te helpen behouden 
en dus het afzonderingsgevoel te verminderen. De tablets werden in verschillende 
ziekenhuizen uitgedeeld (https://www.operationlinkup.be/.) 

- Met Pasen heeft Befimmo de lokale activiteit ondersteund door chocoladedoosjes te 
bestellen bij een Belgische chocolatier. Deze werden geleverd aan alle werknemers en 
hun gezinnen (om hen aan te moedigen tijdens de lockdowm-periode). Er werden ook 
chocoladedoosjes geschonken aan het Rode Kruis van Oudergem (dat het Befimmo-
team het hele jaar door steunt in verschillende initiatieven) om geïsoleerde of behoeftige 
mensen in de gemeente wat troost te bieden (https://elisabeth.be/nl/). 

Meer in het algemeen is het beleid van Befimmo erop gericht om voorrang te geven aan de 
ondersteuning van sociale activiteiten door het ter beschikking stellen van tijd, door de 
betrokkenheid van haar teamleden of door middel van giften in natura, in plaats van door 
directe financiële giften. 
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