
Belangrijkste risicofactoren en interne controle- en  
risicobeheerssystemen

De raad van bestuur van Vastned Retail Belgium heeft in 2015 eens te meer aandacht besteed aan de risico-
factoren waaraan Vastned Retail Belgium onderhevig is.

De permanente evoluties op de vastgoedmarkten en de financiële 
markten vereisen een continue opvolging van de strategische,  
operationele, financiële en financiële verslaggevingsrisico’s  
en compliance risico’s ter bewaking van de resultaten en de financiële 
situatie van Vastned Retail Belgium.

Strategische risico’s en beheer

Deze risico’s worden in belangrijke mate bepaald 
door de strategische keuzes die Vastned Retail 
Belgium maakt om de gevoeligheid van externe 
factoren te beperken. De omvang van deze risico’s 
wordt bepaald door de strategische keuzes ten 
aanzien van haar strategie zoals de keuze van het 
type vastgoed en het tijdstip van investeren en 
desinvesteren. 

Type vastgoed

Vastned Retail Belgium heeft hoofdzakelijk gekozen 
te investeren in winkelpanden, waarbij de focus ligt 
op premium city high street shops (topwinkel panden 
gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden 
Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge) en high street 
shops (binnenstadswinkels op toplocaties). Non-high 
street shops (baanwinkels en retailparken op top-
locaties) behoren eveneens tot de portefeuille. Daar-
naast tracht de vennootschap de geogra fische ligging 
van haar panden zo goed mogelijk te spreiden.

Het vastgoedpatrimonium van Vastned Retail 
Belgium wordt op kwartaalbasis gewaardeerd door 
onafhankelijke vastgoeddeskundigen. Deze vastgoed-
deskundigen beschikken over de vereiste kwalificaties 
en een belangrijke ervaring op de markt. De door hen 
geraamde reële waarde van de gebouwen wordt 
geboekt onder de rubriek “Vastgoedbeleggingen” 
onder de actiefzijde van de statutaire en geconso-
lideerde balans. De schommelingen van de reële 
waarden worden geboekt onder de rubriek “Variaties 
in de reële waarde van vastgoedbeleggingen” in de 

geconsolideerde en statutaire resultaatrekeningen 
en kunnen het nettoresultaat positief of negatief 
beïnvloeden. De door de deskundigen vastgelegde 
waarden vertegenwoordigen de marktwaarde van de 
gebouwen. Bijgevolg worden schommelingen van de 
marktwaarde van het patrimonium weerspiegeld in 
het nettoactief van Vastned Retail Belgium, zoals dit 
op kwartaalbasis wordt gepubliceerd. Vastned Retail 
Belgium wordt blootgesteld aan de schommeling 
van de reële waarde van haar portefeuille zoals die 
resulteert uit de onafhankelijke expertises.

Op 31 december 2015 zou een hypothetische  
negatieve aanpassing van het rendement dat 
gebruikt wordt door de vastgoeddeskundigen bij 
de waardering van de vastgoedportefeuille van de 
vennootschap (yield of kapitalisatievoet) met 1%, 
de reële waarde van het vastgoed verminderen met 
€ 59 miljoen of 17%. Hierdoor zou de schuldgraad 
van de vennootschap stijgen met 6% tot 34% (zie 
dienaangaande eveneens de “Sensitiviteitsanalyse” 
zoals opgenomen in het Vastgoedverslag).

Tijdstip van investeren en desinvesteren

Op basis van de kennis van de economische en 
vastgoedcycli wordt getracht zo goed mogelijk in te 
spelen op de neergaande en opgaande bewegingen 
van de markten. Op basis van economische indi-
catoren kan het normaal te verwachten conjunc-
tuurverloop immers naar best vermogen worden 
ingeschat. De investeringsmarkt en in het bijzonder 
de huurmarkt van het winkelvastgoed reageren met 
enige vertraging op de volatiliteit van de econo-
mische conjunctuur. Periodes van uitgesproken 



hoogconjunctuur geven aanleiding tot hogere 
marktprijzen die op een later tijdstip onderhevig 
kunnen zijn aan sterk negatieve correcties. Tijdens 
deze periode van hoogconjunctuur zal door Vastned 
Retail Belgium een eerder gematigd beleid inzake in-
vesteringen aan de dag worden gelegd om het risico 
op een foute timing van investeringen te trachten te 
vermijden. In periodes van teruglopende conjunctuur 
daalt de waarde en de bezettingsgraad van gebou-
wen veelal. Zodra de conjunctuur echter opnieuw 
aantrekt wordt een meer actief investeringsbeleid 
gevoerd, waarbij geanticipeerd wordt op stijgende 
waarden van gebouwen en op een meer actieve 
huurmarkt. Hierbij wordt er gepaste waakzaamheid 
aan de dag gelegd om de schuldgraad van de ven-
nootschap niet te laten oplopen boven de toege-
stane niveaus.

Operationele risico’s en beheer

Deze risico’s komen voort uit dagelijkse transacties en 
(externe) gebeurtenissen die binnen het strategisch 
kader worden uitgevoerd zoals investeringsrisico’s, 
verhuurrisico’s, kostenbeheersingsrisico’s, debiteuren-
risisco’s, juridische en fiscale risico’s. 

Investeringsrisico’s

De voornaamste risico’s inherent aan het investeren 
in vastgoed situeren zich op het vlak van toekomstige 
negatieve variaties in de reële waarde van de vast-
goedbeleggingen die voornamelijk veroorzaakt kun-
nen worden door toenemende leegstand, onbetaalde 
huren, daling van de huurprijzen bij het afsluiten van 
nieuwe huurcontracten of bij verlengingen van be-
staande huurcontracten en bodemverontreiniging.

Bij Vastned Retail Belgium zijn er interne controle-
maatregelen getroffen om het risico van verkeerde 
investeringsbeslissingen te beperken. Zo wordt er 
steeds een zorgvuldige inschatting gemaakt van 
het risicoprofiel op basis van marktonderzoek, een 
inschatting van toekomstige rendementen, een 
screening van de bestaande huurders, een studie van 
de milieu- en vergunningsvereisten, een analyse van 
fiscale risico’s, enz. 

Overeenkomstig artikel 49 §1 van de wet van 12 mei 
2014 betreffende de gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen waardeert een onafhankelijke 
vastgoeddeskundige elke acquisitie of desinvestering 
van een vastgoed. Voor elke desinvestering vormt 
de expertisewaarde bepaald door de onafhankelijke 
vastgoeddeskundige een belangrijke leidraad voor 
de transactiewaarde. Tevens wordt er door Vastned 

Retail Belgium nauwlettend op toegekeken dat de bij 
de transactie eventuele gestelde waarborgen beperkt 
blijven zowel qua looptijd als qua waarde. 

Voor elke acquisitie realiseert Vastned Retail Belgium 
eveneens een technische, commerciële, administra-
tieve, juridische, boekhoudkundige en fiscale “due 
diligence” op basis van constante analyseprocedures 
en meestal met de ondersteuning van externe,  
gespecialiseerde consulenten.

Verhuurrisico’s

Deze risico’s hebben betrekking op de aard en de 
ligging van het vastgoed, de mate waarin het moet 
concurreren met nabijgelegen gebouwen, de kwali-
teit van het vastgoed, de kwaliteit van de huurder en 
het huurcontract. Vastned Retail Belgium inventa-
riseert continu de ontwikkeling van deze factoren. 
Op regelmatige basis wordt een risicoprofiel aan 
ieder pand toegekend (op basis van de lokale eigen 
kennis en gegevens van externen en/of taxateurs). 
Afhankelijk van het risicoprofiel dient over een be-
paalde periode een bepaald rendement gerealiseerd 
te worden dat afgezet wordt tegen het verwachte 
rendement op basis van het interne rendements-
model. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt 
in welke objecten additioneel geïnvesteerd dient te 
worden, waar de huurdersmix aangepast moet wor-
den en welke panden in aanmerking komen voor 
verkoop. Daarnaast wordt per kwartaal de leeg-
stand en het leegstandsrisico geanalyseerd, waarbij 
de vervaldagenkalender van de huurcontracten in 
aanmerking wordt genomen. Binnen de regels van 
de geldende huurwetgeving wordt gestreefd naar 
een evenwichtige spreiding van de looptijd van de 
huurcontracten. Op deze wijze kan tijdig worden 
geanticipeerd op toekomstige huuropzeggingen en 
contractherzieningen. 

Op 31 december 2015 bedraagt het aandeel van de 
gebouwen die verhuurd zijn aan H&M (Hennes & 
Mauritz) 21,5% van de geconsolideerde activa 
van Vastned Retail Belgium. De FSMA heeft aan 
Vastned Retail Belgium een afwijking verstrekt aan 
de begrenzing van 20% overeenkomstig artikel 30 
§3 en §4 van de GVV-Wet. Dit artikel legt een GVV 
het verbod op om meer dan 20% van haar activa te 
investeren in één enkel vastgoedgeheel.

In het licht van deze toegestane afwijking, mag de 
schuldratio overeenkomstig de bepalingen van artikel 
30 §4 van de GVV-Wet niet meer bedragen dan 
33%. Op 31 december 2015 is de schuldgraad van 
Vastned Retail Belgium 28%. Voormelde afwijking 
werd bekomen voor 2 jaar, tot oktober 2017.



Kostenbeheersingsrisico’s

Het risico bestaat dat het nettorendement op vast-
goed nadelig wordt beïnvloed door hoge operatio-
nele kosten of investeringen. Binnen Vastned Retail 
Belgium zijn verschillende interne controlemaatrege-
len van toepassing die dit risico beperken waaronder 
de periodieke vergelijking van onderhoudsbudgetten 
met de werkelijkheid en de goedkeuringsprocedures 
bij het aangaan van onderhouds- en investeringsver-
plichtingen. Deze goedkeuringsprocedures houden in 
dat in functie van het bedrag één of meerdere offer-
tes gevraagd worden aan diverse aannemers waarbij 
door de asset management afdeling van Vastned 
Retail Belgium een vergelijking van prijs, kwaliteit en 
timing van de werken gemaakt wordt. Afhankelijk 
van de hoogte van het bedrag van de uit te voeren 
werken gelden verschillende goedkeuringsniveaus 
binnen de vennootschap.

Debiteurenrisico’s

Binnen Vastned Retail Belgium gelden duidelijke 
procedures voor het screenen van huurders bij het 
sluiten van nieuwe huurcontracten. Ook worden 
bij het afsluiten van huurcontracten steeds waar-
borgsommen of bankgaranties bedongen. In het 
standaardhuurcontract dat Vastned Retail Belgium 
hanteert voor de verhuur van haar panden wordt 
een huurwaarborg of bankgarantie ter waarde van 
6 maanden huur voorzien. Op 31 december 2015 
bedraagt de effectieve gewogen gemiddelde looptijd 
van de huurwaarborgen en bankgaranties ongeveer 
5 maanden (of circa € 8 miljoen). 

Daarnaast zijn er interne controleprocedures op-
gesteld die een tijdige inning van huurvorderingen 
moeten waarborgen en erop toezien dat huur- 
achterstanden adequaat worden opgevolgd. De 
huren zijn vooraf betaalbaar op maandelijkse of drie-
maandelijkse basis. De financiële en asset manage-
ment administratie houdt nauwlettend toezicht op 
het beperken van huurachterstanden. Op 31  
december 2015 bedraagt het openstaand aantal 
dagen klantenkrediet slechts 3 dagen. 

Juridische en fiscale risico’s 

• Contracten en vennootschapsrechtelijke 
reorganisaties 

Met derden af te sluiten contracten worden, als 
de complexiteit het vereist, getoetst met externe 
adviseurs, om het risico van financiële en reputa-
tieschade als gevolg van inadequate contracten 

te beperken. Vastned Retail Belgium is verzekerd 
tegen aansprakelijkheid voortkomend uit haar 
activiteiten of haar investeringen middels een 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die  
lichamelijke schade dekt tot een bedrag van 
€ 12,4 miljoen en stoffelijke schade (andere dan 
door brand en ontploffing) tot € 0,6 miljoen.  
Verder zijn de bestuurders en leden van het  
directiecomité verzekerd voor bestuurdersaan-
sprakelijkheid waarbij schade wordt gedekt tot 
een bedrag van € 35 miljoen.

Vennootschapsrechtelijke reorganisaties waar-
bij Vastned Retail Belgium betrokken is (fusie, 
splitsing, partiële splitsing, inbreng in natura, enz.) 
worden steeds onderworpen aan “due diligence” 
werkzaamheden, begeleid door externe adviseurs 
om het risico op juridische en financiële onjuist-
heden te minimaliseren.

• Verzekering

Het risico dat gebouwen worden vernield door 
brand, storm, waterschade en de daaruit voort-
vloeiende gevolgschade wordt door Vastned 
Retail Belgium verzekerd voor een totale recon-
structiewaarde van € 120 miljoen (€ 63 miljoen 
premium city high street shops, € 23 miljoen 
high street shops en € 34 miljoen non-high 
street shops) tegenover een reële waarde van 
de vastgoedbeleggingen van € 347 miljoen op 
31 december 2015 (€ 199 miljoen premium city 
high street shops, € 60 miljoen high street shops 
en € 88 miljoen non-high street shops). Voor de 
leegstand van de gebouwen als gevolg van deze 
gebeurtenissen is eveneens een indekking voor-
zien ten belope van 36 maanden huur.

• Fiscaliteit

Fiscaliteit speelt bij het investeren in vastgoed 
een belangrijke rol (BTW, registratierechten, exit 
taks, onroerende voorheffing, enz.). Deze fiscale 
risico’s worden continu beoordeeld en waar nodig 
ondersteund door externe adviseurs. 

• Regelgeving en de administratieve procedures

De wijzigingen in de regelgeving inzake steden-
bouw en milieubescherming kunnen een ongun-
stige invloed hebben op de capaciteit van Vastned 
Retail Belgium om een gebouw op termijn te 
exploiteren. De strikte toepassing en naleving 
van de stedenbouwkundige regelgeving door de 
gemeentelijke overheden kan de aantrekkelijkheid 
van het gebouw negatief beïnvloeden. Zo kan een 
vermindering van de afmetingen van een gebouw 



die bij een grondige renovatie wordt opgelegd, 
eveneens zijn reële waarde aantasten. 

De exit taks, verschuldigd door vennootschappen 
die door de GVV overgenomen worden bij wijze 
van fusie, wordt berekend rekening houdend 
met Circulaire Ci.RH.423/567.729 van 23 decem-
ber 2004, waarvan de interpretatie of praktische 
toepassing altijd kan wijzigen. Deze “fiscale wer-
kelijke waarde” zoals bedoeld in deze circulaire 
wordt berekend met aftrek van registratierechten 
of BTW en verschilt van de reële waarde van het 
vastgoed zoals opgenomen in de balans van de 
vennootschap conform IAS 40.

Tot slot kan de invoering van nieuwe of strengere 
normen inzake bodemvervuiling of energiever-
bruik een grote invloed hebben op de kosten die 
moeten worden gemaakt om het goed te kunnen 
blijven exploiteren.
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Financiële risico’s en beheer

De voornaamste financiële risico’s zijn het financie-
ringsrisico, het liquiditeitsrisico, het renterisico en het 
risico verbonden aan de bancaire tegenpartijen.

Financieringsrisico

De vastgoedportefeuille kan gefinancierd worden 
met deels eigen vermogen en deels vreemd ver-
mogen. Een relatieve toename van het vreemd 
vermogen ten opzichte van het eigen vermogen kan 
resulteren in een hoger rendement (zogenaamde 
‘leverage’), maar daarmee ook in een verhoogd risico. 
Bij tegenvallende rendementen uit vastgoed en bij 
waardedalingen, kan bij een hoge mate van leverage 
het risico bestaan dat niet meer aan de rente- en 
aflossingsverplichtingen van vreemd vermogen en 
overige betalingsverplichtingen kan worden voldaan. 
Financiering met nieuw vreemd vermogen kan in dat 
geval niet worden verkregen of slechts tegen zeer 
ongunstige condities. Om aan de betalingsverplich-
tingen te kunnen blijven voldoen dient dan vastgoed 
verkocht te worden, waarbij het risico gelopen wordt 
dat dit niet tegen de meest gunstige voorwaarden 
kan worden gerealiseerd. De waardeontwikke-
ling van de retailportefeuille wordt in sterke mate 
bepaald door de ontwikkeling van de retailmarkt-
cyclus. Vastned Retail Belgium streeft steeds naar een 
evenwichtige verhouding voor de financiering van 
het vastgoed met eigen en vreemd vermogen. 

Daarnaast streeft Vastned Retail Belgium ernaar 
door transparante informatieverschaffing, regel-
matige contacten met financiers en (potentiële) 
aandeelhouders en het verhogen van de liquiditeit 
van het aandeel, de toegang tot de kapitaalmarkt 
veilig te stellen. 

Tenslotte wordt ten aanzien van de langetermijn-
financieringen gestreefd naar een evenwichtige 
spreiding van herfinancieringsdata en naar een 
gewogen gemiddelde looptijd tussen de 3,5 
en 5 jaar. Hiervan kan tijdelijk afgeweken worden 
indien specifieke marktomstandigheden het vereisen. 
De gemiddelde resterende looptijd van de langeter-
mijnkredietovereenkomsten op 31 december 2015 
is 3,2 jaar.

De bankkredietovereenkomsten van Vastned Retail 
Belgium zijn onderworpen aan de naleving van 
financiële ratio’s, die vooral verband houden met 
het geconsolideerde financiële schuldenniveau van 
Vastned Retail Belgium of haar financiële interestlast. 
Deze ratio’s beperken het bedrag dat Vastned Retail 
Belgium nog zou kunnen lenen. Deze ratio’s zijn 

gerespecteerd op 31 december 2015. Indien Vastned 
Retail Belgium deze ratio’s niet meer zou respec-
teren, zou door de financiële instellingen kunnen 
worden geëist dat de financieringsovereenkomsten 
van de vennootschap worden geannuleerd, heron-
derhandeld, opgezegd of vervroegd terugbetaald.

Vastned Retail Belgium is beperkt in zijn leencapa-
citeit door de maximum schuldgraad die de regel-
geving op de gereglementeerde vastgoedvennoot-
schappen toestaat. Het theoretische supplementaire 
schuldvermogen van Vastned Retail Belgium  
bedraagt, binnen de limieten van de ratio van 65%, 
die wettelijk is vastgelegd, ongeveer € 365 miljoen 
bij gelijkblijvende waardering van de bestaande vast-
goedportefeuille. Op 31 december 2015 bedraagt de 
schuldgraad 28%.

Liquiditeitsrisico

Vastned Retail Belgium dient voldoende kasstromen 
te genereren om aan haar dagelijkse betalingsver-
plichtingen te kunnen voldoen. Enerzijds wordt dit 
risico beperkt door de maatregelen genoemd onder 
operationele risico’s, waardoor het risico van het 
wegvallen van kasstromen door bijvoorbeeld leeg-
stand, faillissementen van huurders wordt beperkt. 
Anderzijds dient Vastned Retail Belgium te beschik-
ken over voldoende kredietruimte om schomme-
lingen in liquiditeitsbehoeften op te vangen. Hiertoe 
worden kasstroomprognoses gemaakt. Daarnaast 
heeft Vastned Retail Belgium voorzien in voldoende 
kredietruimte bij haar financiers om schommelingen 
op te vangen. Om een beroep te kunnen doen op 
deze kredietruimte dient continu aan de voorwaar-
den van de kredietfaciliteiten te worden voldaan. 

Op 31 december 2015 heeft Vastned Retail Belgium 
€ 42 miljoen niet-opgenomen kredietlijnen beschik-
baar voor haar werkkapitaal en dividenduitkering. 

Renterisico

Als gevolg van het financieren met vreemd ver-
mogen wordt het rendement tevens afhankelijk 
van de ontwikkelingen van de rente. Om dit risico 
te beperken wordt bij de samenstelling van de 
leningenportefeuille gestreefd naar een verhouding 
een derde kortetermijn vreemd vermogen op korte 
termijn (met variabele rente) en twee derde vreemd 
vermogen op lange termijn (met vaste rente).  
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente kan 
hiervan tijdelijk worden afgeweken. Verder wordt 
binnen het vreemd vermogen op lange termijn 
gestreefd naar een evenwichtige spreiding van 



renteherzieningsdata en een looptijd van minimaal 
3 jaar. 

Op 31 december 2015 bestaat 94% van de op-
genomen kredietlijnen van de vennootschap uit 
financieringen met een vaste rentevoet of gefixeerd 
door middel van renteswaps. 6% zijn kredieten met 
een variabele rentevoet. De vaste rentevoeten zijn 
gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 
3,3 jaar. 

Risico verbonden aan bancaire tegenpartijen

Het sluiten van een financieringscontract of de  
belegging in een indekkingsinstrument met een 
financiële instelling doet een tegenpartijrisico ont-
staan in geval van het in gebreke blijven van deze 
instelling. Om dit tegenpartijrisico te beperken doet 
Vastned Retail Belgium beroep op verschillende 
referentiebanken op de markt om een zekere diversi-
ficatie van de herkomst van haar financieringen en 
van de rente-indekkingsinstrumenten te verzekeren 
waarbij een bijzondere aandacht uitgaat naar de 
prijs-kwaliteitverhouding van de geleverde diensten.

Vastned Retail Belgium onderhoudt handelsrelaties 
met 5 banken:

• de banken die de financiering verzekeren, zijn: 
ING België nv, BNP Paribas Fortis nv, Bayerische 
Landesbank, Belfius Bank nv en KBC Bank nv

• de banken die tegenpartij zijn voor de rente- 
indekkingsinstrumenten zijn: BNP Paribas Fortis 
nv, ING België nv, KBC Bank nv en Belfius Bank nv.

Vastned Retail Belgium herziet regelmatig de lijst van 
haar bankrelaties en haar blootstelling aan elk ervan. 
In de huidige economische context kan niet worden 
uitgesloten dat een of meer van de bancaire tegen-
partijen van Vastned Retail Belgium in gebreke zou 
kunnen blijven. Het financieel model van Vastned 
Retail Belgium steunt op een structurele schulden-
last, zodat haar positie van contanten bij een finan-
ciële instelling in principe vrij beperkt is. Deze positie 
bedraagt € 0,3 miljoen op 31 december 2015.

Financiële verslaggevingsrisico’s 
en beheer

Het financiële verslaggevingsrisico betreft de kans 
dat de financiële verslaggeving van de vennootschap 
onjuistheden van materieel belang bevat waardoor 
stakeholders foutief zouden geïnformeerd worden 
over de operationele en financiële resultaten van 
de vennootschap, alsook het risico dat de door de 
regelgeving opgelegde timing inzake financiële ver-
slaggeving niet wordt gerespecteerd. Hierdoor kan 
de vennootschap reputatieschade leiden en kunnen 
stakeholders beleggingsbeslissingen nemen die niet 
op de juiste gegevens gebaseerd zijn wat kan resul-
teren in claims ten aanzien van de vennootschap. 

Elk kwartaal wordt een volledige boekhoudkundige 
afsluiting en consolidatie opgesteld en gepubliceerd. 
Om het proces van financiële verslaggeving te 
optimaliseren wordt binnen de financiële afde-
ling steeds een planning met deadlines opgemaakt 
voor alle taken die dienen vervuld te worden. Het 
financiële team stelt vervolgens de kwartaalcijfers en 
de balansen op. Deze kwartaalcijfers worden steeds 
uitgebreid geanalyseerd en intern gecontroleerd. 

Om het risico op fouten in de financiële verslag-
geving te beperken, worden de cijfers besproken 
binnen het directiecomité en hun juistheid en vol-
ledigheid worden gecontroleerd door onder andere 
analyses van huurinkomsten, operationele kosten, 
leegstand, verhuuractiviteiten, de evolutie van de 
waarde van de gebouwen, openstaande debiteu-
ren, enz. Vergelijkingen met forecasts en budgetten 
worden besproken. Het directiecomité rapporteert 
vervolgens elk kwartaal de financiële staten aan het 
auditcomité met vergelijking van jaarcijfers, budget 
en verklaringen bij afwijkingen. Bovendien worden 
de halfjaarcijfers en de jaarcijfers ook steeds door de 
commissaris gecontroleerd. 



Compliance risico’s en beheer

Hieronder valt het risico dat de relevante wet- en 
regelgeving niet adequaat wordt nageleefd en dat 
medewerkers niet integer handelen. Vastned Retail 
Belgium beperkt dit risico door bij de aanwerving 
van haar medewerkers extra aandacht te beste-
den aan het screenen van integriteit, door bij haar 
medewerkers een bewustzijn te creëren van dit 
risico en door te zorgen dat zij voldoende kennis 
hebben over veranderingen in de relevante wet- 
en regelgeving, daarbij ondersteund door externe 
juridische adviseurs. Om een integere bedrijfscultuur 
te waarborgen heeft Vastned Retail Belgium in het 
verleden reeds een interne gedragscode (“code of 
conduct”) en een klokkenluidersregeling opgesteld. 
Bovendien heeft de vennootschap adequate interne 
controlemechanismen ingevoerd, gebaseerd op het 
vier-ogen-principe, die het risico op niet integer 
handelen moeten beperken. 

Artikel 17, §4 van de GVV-Wet bepaalt dat de open-
bare GVV “de nodige maatregelen dient te nemen om blij-
vend te kunnen beschikken over een passende onafhanke-
lijke compliancefunctie, om de naleving door de openbare 
GVV, haar bestuurders, effectieve leiding, werknemers 
en gevolmachtigden te verzekeren van de rechtsregels in 
verband met de integriteit van het bedrijf van openbare 
GVV”. In artikel 6 van het GVV-KB is bepaald dat de 
openbare GVV “de nodige maatregelen dient te nemen 

om permanent te kunnen beschikken over een passende 
onafhankelijke compliancefunctie. De compliance functie 
is passend wanneer zij met een redelijke zekerheid de 
naleving verzekert door de openbare GVV, haar bestuur-
ders, effectieve leiders, werknemers en lasthebbers van de 
rechtsregels in verband met de integriteit van het bedrijf 
van openbare GVV”. 

De “onafhankelijke compliancefunctie” kan worden 
begrepen als een onafhankelijke functie binnen de 
vennootschap, gericht op het onderzoek naar, en het 
bevorderen van de naleving door de onderneming 
van de regels die verband houden met de integriteit 
van de activiteiten van de vennootschap. De regels 
betreffen zowel deze die voortvloeien uit het beleid 
van de onderneming, het statuut van de onderne-
ming, alsmede andere wettelijke en reglementaire 
bepalingen. Het gaat met andere woorden om een 
onderdeel van de bedrijfscultuur, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op eerlijkheid en integriteit en het 
naleven van hoge ethische normen bij het zaken-
doen. Daarbij dienen zowel de onderneming als haar 
medewerkers zich integer te gedragen, d.i. eerlijk, 
betrouwbaar en geloofwaardig. 

Inge Tas, lid van het directiecomité en cfo, werd  
benoemd tot verantwoordelijke van de onafhanke-
lijke compliancefunctie. 
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Risico’s verbonden met het statuut van openbare  
gereglementeerde vastgoedvennootschap

Sinds 27 oktober 2014 geniet de vennootschap van 
het statuut van openbare gereglementeerde vast-
goedvennootschap. Als openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschap is Vastned Retail Belgium 
onderworpen aan de bepalingen van de wet van 12 
mei 2014 betreffende de gereglementeerde vast-
goedvennootschappen en het koninklijk besluit van 
13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Als openbare GVV is Vastned Retail Belgium bloot-
gesteld aan het risico van toekomstige wijzigingen 
van de wetgeving inzake GVV’s. Daarnaast is er ook 
het risico op verlies van de erkenning van het statuut 

van openbare GVV. In dat geval verliest Vastned 
Retail Belgium het voordeel van het gunstig fiscaal 
stelsel4 van GVV. Bovendien wordt het verlies van de 
erkenning meestal gezien als een gebeurtenis waar-
door de kredieten die Vastned Retail Belgium heeft 
gesloten vervroegd opeisbaar worden.

Het behoud van de status van openbare GVV heeft 
de voortdurende aandacht van de raad van bestuur 
en het directiecomité. Zo worden de uitkerings-
verplichting en de financieringslimieten periodiek en 
ad hoc bij herfinanciering, investeringen en opmaak 
van het dividendvoorstel berekend respectievelijk 
bepaald. 

4 De resultaten (huurinkomsten en meerwaarden uit verkoop verminderd met de operationele uitgaven en financiële 

lasten) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting wat de openbare GVV betreft; alleen de verworpen uitgaven  

en de abnormale voordelen worden belast. Daarnaast kan zij worden onderworpen aan de bijzondere aanslag  

geheime commissielonen op de uitgekeerde commissies en bezoldigingen die niet worden verantwoord door  

individuele fiches en een samenvattende opgave.




