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1 Belangrijkste risicofactoren en interne  
controle- en risicobeheerssystemen 

De raad van toezicht van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna ‘Intervest’) heeft in 2021, zoals steeds, 
aan dacht besteed aan de risicofactoren waaraan Intervest onderhevig is: marktrisico’s, operationele,  
financiële, reglementaire en ESG-risico’s. 

De raad van toezicht bevestigt de geldigheid van de risico’s waarmee de vennootschap kan worden 
geconfronteerd, de mogelijke impact ervan en de strategie die wordt gehanteerd om die eventuele impact 
te temperen, zoals deze hierna vermeld staan.

De raad van toezicht volgt de permanente evoluties op de vastgoed- en de financiële markten continu op 
ter bewaking van de resultaten en de financiële situatie van Intervest met verhoogde aandacht voor de 
maatregelen die Intervest in acht neemt om de eventuele negatieve impact van deze risico’s zo veel moge-
lijk te beperken en te beheersen.

De permanente evoluties op de vastgoed- en de  financiële markten 

vereisen een continue opvolging van de marktrisico’s, operationele, 

financiële,  reglementaire en ESG-risico’s ter bewaking van de 

resultaten en de financiële situatie van Intervest.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico’s beschreven waarmee de  vennootschap wordt  
geconfronteerd. Op de volgende pagina’s wordt het risico benoemd, de maatregelen die Intervest in acht 
neemt om de eventuele negatieve impact van deze risico’s zo veel mogelijk te beperken en te beheersen 
evenals de mogelijke invloed op de activiteit van Intervest die kan voortvloeien uit het zich realiseren van 
het risico.  

De maatregelen die worden genomen en de cijfermatige impact van deze risico’s worden verder in aparte 
hoofdstukken van dit Jaarverslag in detail beschreven.

De lezers worden erop gewezen dat deze risico’s constant worden  geëvalueerd en dat nieuwe risico’s 
kunnen worden geïdentificeerd. Deze lijst is bijgevolg niet exhaustief en gebaseerd op de informatie die 
gekend was bij de publicatie van dit verslag.

Daarnaast wordt er op gewezen dat risicobeheer geen oefening is met een bepaalde frequentie, maar dat 
dit integraal deel uitmaakt van de wijze waarop de vennootschap wordt geleid. Dit gaat van het dagelijks 
financieel en  operationeel beheer, de analyse van nieuwe investeringsdossiers, het formuleren van de stra-
tegie en de objectieven tot het verankeren van strakke procedures voor de besluitvorming. Het begrijpen 
en afschermen van risico’s die voortvloeien uit zowel interne als externe factoren is essentieel voor het 
behalen van een totale return op lange termijn.
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2 Marktrisico’s 

Economische conjunctuur
De verhuurmarkt en de investeringsmarkt voor logistiek vastgoed of kantoren kan te kampen krijgen 
met materiële verslechtering van de economische conjunctuur (inclusief inflatie). Dit kan verder versterkt 
worden door de huidige en verdere evolutie van de geopolitieke situatie in Oost-Europa.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Uitstekende locatie van de panden, en focus op strategische logistieke knooppunten of op secundaire 

locaties met groeipotentieel.
 〉 Gediversifieerde huurdersbasis met een beperkte blootstelling aan één huurder, een goede sectorale 

spreiding van de huurders en een marktconforme gemiddelde contractuele huurprijs.
 〉 Kwaliteit huurdersbestand met vooral grote nationale en internationale bedrijven en een beperkte 

jaarlijkse provisie voor dubieuze debiteuren. 
 〉 Standaard clausule in de huurcontracten opgenomen waarbij de indexatie gekoppeld is aan de 

gezondheidsindex. 

Potentiële impact:
 〉 Vermindering van de vraag naar kantoren en opslag- en distributieruimten.
 〉 Hogere leegstand en/of lagere huurprijzen bij herverhuring.
 〉 Daling van de reële waarde van het vastgoed en als gevolg ook van de nettowaarde.
 〉 Mogelijke faillissementen van huurders.
 〉 Negatieve impact op operationeel resultaat en cashflow door toename van de financiële lasten (door 

rentevoetstijgingen) die hoger of sneller is dan de toename in huurinkomsten.

Type vastgoed 
De aantrekkelijkheid van de vastgoedbeleggingen van Intervest kan verminderen door o.a. verslechte-
rende economische omstandigheden, overaanbod op bepaalde vastgoedmarktsegmenten of wijzigende 
 gebruiken in de duurzaamheidsstandaard van de  gebouwen of in de samenleving.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Adequate sectorale en regionale spreiding. Strategische keuze voor investeringen in de kantoor sector 

en de logistieke sector. Bij het nemen van investeringsbeslissingen wordt gestreefd naar een adequate 
sectorale spreiding met een voldoende percentage aan investeringen in liquide vastgoedmarkten, 
alsook naar een beperking qua exposure van investeringen in een bepaalde plaats/regio.

 〉 Proactieve opvolging en jarenlange ervaring.  De vastgoedbeleggingen worden op kwartaal basis 
gewaardeerd door onafhankelijke vastgoeddeskundigen. Op deze manier zijn trends in de vastgoed-
markt snel zichtbaar en kunnen er proactief maatregelen genomen worden. Bovendien is er een diepe 
verankering in en kennis van de markt door jarenlange ervaring en eigen commerciële teams.

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door neerwaartse herziening van huurprijzen, verhoging 

van leegstand en commerciële kosten voor herverhuring.
 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook van de nettowaarde en toe- 

name van de schuldgraad.
 〉 Het niet behalen van beoogde rendementen van de vastgoed beleggingen.
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Tijdstip van investeren en desinvesteren 
Het tijdstip van een transactie (investeren of desinvesteren van vastgoed) houdt het risico in dat bij een 
foute timing van een transactie in de conjunctuur cyclus, vastgoed gekocht kan worden aan een te hoge 
prijs t.o.v. de reële waarde, respectievelijk verkocht kan worden aan een te lage prijs t.o.v. de reële waarde.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Periodes van uitgesproken hoogconjunctuur geven aanleiding tot hogere marktprijzen die op een later 

tijdstip onderhevig kunnen zijn aan negatieve correcties. Tijdens deze periode van hoogconjunctuur 
zal een eerder gematigd beleid inzake investeringen gevoerd worden. In periodes van teruglopende 
conjunctuur daalt de reële waarde en de bezettingsgraad van de vastgoedbeleggingen veelal. Zodra 
de conjunctuur echter opnieuw aantrekt, wordt een meer actief investeringsbeleid gevoerd, waarbij 
geanticipeerd wordt op stijgende reële waarden van de vastgoedbeleggingen en op een meer actieve 
huurmarkt. Hierbij wordt er gepaste waakzaamheid aan de dag gelegd om de schuldgraad van de 
vennootschap niet te laten oplopen boven de wettelijk toegestane niveaus.   

 〉 Adequate sectorale en regionale spreiding.
 〉 Aan te kopen en te verkopen vastgoed dient te worden geschat voor de acquisitie of verkoop door een 

onafhankelijke vastgoeddeskundige.

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door neerwaartse herziening van huurprijzen, verhoging 

van leegstand en commerciële kosten voor herverhuring.
 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook van de nettowaarde en toe-

name van de schuldgraad.
 〉 Het niet behalen van beoogde rendementen van de vastgoed beleggingen.

Deflatie
Een vermindering in de economische activiteit kan een algemene prijsdaling tot gevolg hebben.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Clausule in de meeste huurcontracten die een ondergrens instelt op het niveau van de basishuur of die 

stelt dat er geen negatieve indexatie kan plaatsvinden.

Potentiële impact:
 〉 Daling van de huurinkomsten, onder andere via neerwaartse druk op markthuurniveaus en een vermin-

derde of negatieve indexatie.

Inflatie
Een verhoging in de economische activiteit heeft een algemene prijsstijging tot gevolg en kan tevens de 
langetermijnrente doen stijgen.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Standaard voorzien van indexatieclausules in de huurcontracten.
 〉 Het afsluiten van huurcontracten met huuraanpassingsmogelijkheden op breakdatum verzekert dat dit 

verschil niet te groot wordt.
 〉 Voldoende afdekkingen en een gebalanceerde looptijd van de kredieten.
 〉 Raamcontracten met aannemers bij built-to-suitprojecten.

Potentiële impact:
 〉 Toenemende discrepantie tussen de geïnde huurinkomsten en de markthuur.

 〉 Toename van de financiële kost door toename van de langetermijnrente bij krediethernieuwingen.
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Volatiliteit op de financiële markten
De internationale markten kunnen onderhevig zijn aan externe volatiliteit en onzeker heid.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Frequente dialoog met de kapitaalmarkten en financiële tegenpartijen en transparante communicatie 

met duidelijke targets. 
 〉 Opvolging en beheer van alle risico’s die een  negatieve impact kunnen hebben op de perceptie van 

investeerders en financiers naar het bedrijf toe. 
 〉 Streven naar het opbouwen van langetermijnrelaties met financiële partners en investeerders. 

Potentiële impact:
 〉 Moeizamere toegang tot de aandelen markten om nieuw kapitaal/eigen vermogen op te halen en reduc-

tie in de opties met betrekking tot schuldfinanciering.
 〉 Schommelingen in de beurskoers van het aandeel.
 〉 Minder liquiditeit beschikbaar in de debt capital markets met betrekking tot herfinancieren van uit-

staande obligatieleningen.

3 Operationele risico’s 

Investeringsrisico 
De investerings beslissingen kunnen foutief genomen worden of de beleidskeuzes kunnen ongeschikt zijn.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Interne controlemaatregelen: zorgvuldige inschatting van het risicoprofiel op basis van marktonderzoek, 

inschatting van toekomstige rendementen, screening van bestaande huurders, studie van milieu- en 
vergunningsvereisten, analyse van fiscale risico’s, enz. 

 〉 Constante monitoring van wijzigingen in economische, vastgoedspecifieke en regelgevende trends o.a. 
met betrekking tot fiscaal recht, regelgeving inzake GVV’s, enz. 

 〉 Overeenkomstig artikel 49, §1 van de GVV-Wet waardeert een onafhankelijke vastgoeddeskundige elke 
acquisitie of vervreemding van vastgoed. 

 〉 Nauwlettend toezicht op de bij de transactie gestelde waarborgen zowel qua looptijd als qua waarde. 
 〉 Technische, administratieve, juridische, boekhoudkundige en fiscale “due diligence” voor elke acquisitie 

op basis van constante analyseprocedures, meestal met ondersteuning van externe, gespecialiseerde 
consulenten. 

 〉 Ervaring van de directieraad en het management en supervisie door de raad van toezicht, waarbij een 
duidelijke investeringsstrategie gedefinieerd is met een langetermijnvisie en consequent beheer van de 
kapitaalstructuur. 

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door neerwaartse herziening van huurprijzen, verhoging 

van leegstand en commerciële kosten voor herverhuring.
 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen voornamelijk veroorzaakt door toenemende 

leegstand, onbetaalde huren, daling van de huurprijzen bij het afsluiten van nieuwe huurcontracten of 
bij verlengingen van bestaande huurcontracten, en vastgoedtechnische kenmerken zoals bodemveront-
reiniging en energieprestatie.

 〉 Daling van de nettowaarde en toename van de schuldgraad.
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Terugkooprisico 
Het risico dat er bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein, wanneer aan bepaalde voorwaarden tot 
economische ontwikkeling niet (meer) is voldaan, een aan de overheid toegekend terugkooprecht wordt 
uitgeoefend (in het kader van de economische expansiewet van 30 december 1970 en het Decreet 
Ruimtelijke Economie dd. 13 juli 2012).

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Interne controlemaatregelen: zorgvuldige inschatting van het risicoprofiel op basis van marktonderzoek, 

inschatting van toekomstige rendementen, screening van bestaande huurders, studie van milieu- en 
vergunningsvereisten, analyse van fiscale risico’s, enz. 

 〉 Overeenkomstig artikel 49, §1 van de GVV-Wet waardeert een onafhankelijke vastgoeddeskundige elke 
acquisitie of vervreemding van vastgoed. 

Potentiële impact:
 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen wanneer een vastgoedproject tegen een vooraf 

bepaalde prijs(formule) uit de vastgoedportefeuille van Intervest verdwijnt, doordat een terugkooprecht 
wordt uitgeoefend.

Bouw- en ontwikkelingsrisico 
Aan de ontwikkelings- en herontwikkelingsprojecten kunnen specifieke risico’s gerelateerd worden, zoals 
de keuze van het juiste gebruiksformat, het verkrijgen van de nodige vergunningen, de keuze van de 
dienstverleners (architecten, studiebureaus, aannemers, andere adviseurs), marketing, solvabiliteit van de 
externe dienstverleners.

De bouw- en ontwikkelingsrisico’s kunnen eveneens een vertraging, budgetoverschrijding, het niet  
bekomen van de gewenste kwaliteit of de beoogde duurzaamheidsniveaus, niet-naleving regel- 
geving, omvatten.

De geplande herontwikkelingen kunnen mogelijks vertraagd worden door de huidige en verdere evolutie 
van de geopolitieke situatie in Oost-Europa.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Bij elke acquisitie worden tijdens de juridische en administratieve “due diligence” alle vergunningen en 

mogelijkheden geanalyseerd, meestal met ondersteuning van externe, gespecialiseerde adviseurs en de 
passende commerciële marktstudie. 

 〉 Voorafgaand overleg met de relevante diensten van gemeente en/of stad. 
 〉 Stringente en gedetailleerde opvolging van de technische aspecten, het budget en de planning van 

projecten in uitvoering. 
 〉 Inhuren van gerenommeerde dienstverleners en contractors met adequate solvabiliteit en voorlegging 

van de nodige garanties. 
 〉 Er worden slechts beperkt ontwikkelingen op risico opgestart. Met andere woorden, een project 

wordt – behoudens uitzonderingen – pas gelanceerd indien het voorverhuurd is en volledig gefinancierd 
is en tegelijk de nodige vergunningen voorhanden zijn of indien een huurgarantie van de ontwikkelaar 
bekomen wordt.

 〉 Contracten met aannemers en andere derde partijen omvatten maatregelen om deze risico’s te  
beperken (maximumprijs, boeteclausules bij niet-naleving van contracten).

 〉 Bewaken en opvolging van naleving (milieu)regelgeving en maatregelen tijdens de uitvoering van 
de werf.

Potentiële impact:
 〉 Onvermogen om de nodige vergunningen te verkrijgen.
 〉 Belangrijke vertragingen die leiden tot verlies aan potentiële inkomsten door verlies van huurinkomsten 

en/of stijging van de (financiële) kosten.
 〉 Materiële overschrijding van de (investerings)budgetten (bouw en/of exploitatie).
 〉 In het geval van ontwikkelingen op risico: negatieve impact op de bezettingsgraad.
 〉 Het niet behalen van de beoogde rendementen op ont- en herontwikkelingen.
 〉 Druk op de marketingvoorwaarden, verlies huurinkomsten bij het niet behalen van de juiste kwaliteit, 

noch gepast gebruiksformat.
 〉 Negatieve impact op de reputatie van de vennootschap.
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Negatieve variaties in de reële waarde van de gebouwen 
De reële waarde van de vastgoedportefeuille is onderhevig aan wijzigingen en hangt af van verschillende 
factoren, wat kan resulteren in een negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 De vastgoedportefeuille wordt op kwartaalbasis geschat door onafhankelijke vastgoeddeskundigen 

waardoor trends snel zichtbaar zijn en proactief maat regelen kunnen worden genomen. 
 〉 Investeringsbeleid dat gericht is op kwalitatief hoogstaand vastgoed op strategische logistieke knoop-

punten en op locaties met groeipotentieel. 
 〉 Goed gediversifieerde portefeuille. 
 〉 Duidelijk gedefinieerd en voorzichtig beheer van de kapitaalstructuur. 
 〉 De schommelingen in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen betreffen een niet-gerealiseerd en 

non-cash-item.

Potentiële impact:
 〉 Negatieve beïnvloeding van het netto resultaat en de nettowaarde.
 〉 Negatieve evolutie van de schuldgraad.
 〉 Impact op het vermogen om een dividend uit te keren indien de gecumuleerde variaties de uitkeerbare 

reserves overschrijden.

Verhuurrisico 
Het risico dat een gebouw niet kan worden verhuurd tegen de vooraf ingeschatte huurprijs (al dan niet 
resulterend in leegstand). Dit risico wordt beïnvloed door de aard en ligging van het vastgoed, de mate 
waarin het moet concurreren met nabij gelegen gebouwen, de beoogde doelgroep en gebruikers, de  
kwaliteit van het vastgoed, de kwaliteit van de huurder en het huurcontract. Dit verhuurrisico kan verder 
versterkt worden door de huidige en verdere evolutie van de geopolitieke situatie in Oost-Europa.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Tempering van de impact van de conjunctuur op de resultaten door:

   Spreiding van de looptijd huurcontracten en periodieke analyse van het leegstandsrisico d.m.v. 
vervaldagenkalender van de huur contracten. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding 
van de looptijd van de huurcontracten en het tijdig anticiperen op toekomstige huuropzeggingen en 
contract herzieningen. 

   Risicospreiding naar huurders en kwaliteit van de huurders om het debiteurenrisico in te perken en 
de stabiliteit van de inkomsten te bevorderen. 

   Sectorale spreiding van de vastgoed beleggingen waarbij de huurders goed verspreid zijn over een 
groot aantal verschillende economische sectoren. 

   Locatie en kwaliteit van de vastgoed beleggingen, met kantoren gelegen op de as Antwerpen - 
Brussel, zijnde de belangrijkste en meest liquide kantoorregio in België en een logistieke portefeuille 
op strategische logistieke knooppunten in België en Nederland.

 〉 Toekenning aan elke vastgoedbelegging van een risicoprofiel dat op regelmatige basis wordt geë-
valueerd (op basis van de lokale eigen kennis en gegevens van externen en/of vastgoedschatters). 
Afhankelijk van het risicoprofiel dient over een bepaalde periode een bepaald rendement gerealiseerd te 
worden dat afgezet wordt tegen het verwachte rendement op basis van het interne rendementsmodel. 
Op basis hiervan wordt geanalyseerd in welke objecten additioneel geïnvesteerd dient te worden, waar 
de huurdersmix aangepast moet worden en welke panden in aanmerking komen voor verkoop.

 〉 Huurovereenkomsten bevatten beschermende elementen zoals huurwaarborgen en/of bankgaran-
ties van de huurders, clausules voor automatische jaarlijkse indexatie van de huurprijzen conform 
de gezondheidsindex en veelal een verplichte schadevergoeding betaalbaar door de huurder bij een 
vroegtijdige beëindiging van het contract.

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door neerwaartse herziening van huurprijzen, verhoging 

van leegstand en commerciële kosten voor herverhuring, stijging van de vastgoedkosten die de eigenaar 
dient ten laste te nemen, zoals niet-doorberekende servicekosten en onroerende voorheffing.

 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook van de nettowaarde en toe-
name van de schuldgraad.

 〉 Het niet behalen van de beoogde rendementen.
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Risico verbonden aan de verslechterde staat van de gebouwen en het 
risico van grote werken 
In de levenscyclus van de gebouwen kan een risico op bouwkundige en technische achteruitgang ontstaan: 
de staat van de gebouwen verslechtert omwille van slijtage van diverse onderdelen als gevolg van gewone 
veroudering en bouwkundige en technische veroudering.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Proactief beleid inzake het onderhoud van de gebouwen. 
 〉 Constante monitoring van het investeringsplan om de kwaliteit van de portefeuille te garanderen. 
 〉 Ad hoc herontwikkeling en renovatie van verouderde panden naast regelmatige investeringen in  

kwaliteit en duurzaamheid. 
 〉 Bij het beëindigen van de huurovereenkomst dient de huurder (conform de contractuele afspraken 

gemaakt in de huurovereenkomst) een weder instaatstellingsvergoeding voor huurschade te betalen aan de 
vennootschap. De huurschade wordt bepaald door een onafhankelijke partij die de ingaande plaatsbeschrij-
ving vergelijkt met de uitgaande plaatsbeschrijving. Deze schadevergoedingen kunnen gebruikt worden om 
de vrijgekomen ruimte opnieuw klaar te maken voor ingebruikname door de volgende huurder. 

 〉 Verkoop van verouderde gebouwen.

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door neerwaartse herziening van huurprijzen, verhoging 

van leegstand en commerciële kosten voor herverhuring, stijging van de vastgoedkosten die de eigenaar 
dient ten laste te nemen, zoals niet-doorberekende servicekosten en onroerende voorheffing.

 〉 Onderhouds- en renovatiekosten en investeringen zijn nodig om de vooraf ingeschatte huurprijs 
te realiseren.

 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook van de nettowaarde en toe-
name van de schuldgraad.

Kostenbeheersingsrisico 
De operationele kosten en investeringen voor onderhoud kunnen een onverwachte volatiliteit hebben met 
een toename tot gevolg.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Periodieke vergelijking van onderhouds budgetten met de werkelijkheid. 
 〉 Goedkeuringsprocedures bij het aangaan van onderhouds- en investeringsverplichtingen waarbij in 

functie van het bedrag, één of meerdere offertes gevraagd worden aan diverse aannemers.  
De technische afdeling maakt hierbij een vergelijking van prijs, kwaliteit en timing van de werken. 
Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de uit te voeren werken gelden verschillende goedkeu-
ringsniveaus binnen de vennootschap. 

 〉 Proactief beleid inzake het onderhoud van de gebouwen en constante screening van de gebouwen door 
de technische managers en de commerciële teams in hun dagelijkse dialoog met de huurders, alsook de 
onderhoudsverplichtingen van de huurders mitigeren verder dit risico. 

 〉 Tijdig opstellen en nauwgezet opvolgen van investeringsbudgetten op lange termijn voor grondige 
renovaties en vernieuwingen.   

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast, onverwachte schommelingen in de vastgoedkosten.

Verzekeringsrisico (destructierisico) 
Een ontoereikende verzekeringsdekking houdt een risico in wanneer gebouwen worden vernield door 
brand of andere rampen.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 De vastgoedportefeuille is verzekerd voor reconstructiewaarde (zijnde de kostprijs voor wederopbouw 

naar nieuwe staat van het gebouw), exclusief de terreinen waarop de gebouwen staan. 
 〉 De verzekeringen omvatten meestal eveneens bijkomende waarborgen voor de onbruikbaarheid van 

de onroerende goederen zoals huurderving, de instandhoudings- en opruimingskosten, het verhaal van 
huurders en gebruikers en het verhaal van derden. De gederfde huur wordt vergoed zolang het gebouw 
niet heropgebouwd is, voor zover dit binnen een redelijke termijn gebeurt. 

 〉 Nauwlettend toezicht op de dekking en tijdige vernieuwing van verzekeringscontracten. 
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Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door wegvallen van huurinkomsten en eventueel verlies 

van huurders.
 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook van de nettowaarde en 

 toename van de schuldgraad.

Debiteurenrisico 
Het risico dat de huur niet (meer) kan worden geïnd wegens solvabiliteitsproblemen.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Duidelijke procedures voor het screenen van huurders bij het sluiten van nieuwe huur contracten. 
 〉 Bij het afsluiten van huurcontracten worden steeds waarborgsommen of bankgaranties bedongen. In 

het standaardhuurcontract voor kantoren wordt meestal een huurwaarborg of bank garantie ter waarde 
van zes maanden huur voorzien en voor logistieke gebouwen ter waarde van vier maanden. 

 〉 Strikt debiteurenbeheer om een tijdige inning van huurvorderingen te waarborgen alsook de adequate 
opvolging van huurachterstanden. 

 〉 Huren zijn vooraf betaalbaar op maandelijkse of driemaandelijkse basis. Voor huurlasten en taksen die 
contractueel kunnen doorgerekend worden aan de huurders, wordt een (drie)maandelijkse provisie 
gevraagd. 

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door wegvallen van huurinkomsten en afboeking van 

niet geïnde handels vorderingen, alsook door stijging van de niet-doorberekende servicekosten door 
leegstand en gerechtskosten.

 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook van de nettowaarde en toe-
name van de schuldgraad.

Juridische en fiscale risico’s: contracten en vennootschaps-
rechtelijke reorganisaties 
Met derde partijen kunnen inadequate contracten afgesloten worden.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Met derden af te sluiten contracten worden, als de complexiteit het vereist, getoetst met externe 

adviseurs. 
 〉 Verzekering tegen aansprakelijkheid voort komend uit de activiteiten of investeringen mid-

dels een burgerlijke aansprakelijkheids verzekering die lichamelijke schade en stoffelijke schade 
dekt. Verder zijn de leden van de raad van toezicht en de leden van de directieraad verzekerd 
voor bestuurders aansprakelijkheid.

 〉 Vennootschapsrechtelijke reorganisaties (fusie, splitsing, partiële splitsing, inbreng in natura, enz.) 
worden steeds onderworpen aan een “due diligence”, begeleid door externe adviseurs om het risico op 
juridische en  financiële onjuistheden te minimaliseren. 

Potentiële impact:
 〉 Negatieve impact op operationeel resultaat, cashflow en nettowaarde.
 〉 Het niet behalen van beoogde rendementen van de vastgoed beleggingen.
 〉 Reputatieschade.
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Verloop van sleutel personeel 
Het risico dat sleutelpersoneel de onderneming verlaat.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Marktconform remuneratiepakket. 
 〉 Het werken met teams, waarbij vermeden wordt dat individuen verantwoordelijk zijn voor belangrijke 

en strategische taken. 
 〉 Duidelijke en consistente procedures en communicatie.  

Potentiële impact:
 〉 Negatieve invloed op bestaande professionele relaties.
 〉 Verlies aan daadkracht en efficiëntie in het beheersbeslissingsproces.

Concentratierisico 
Het risico op concentratie van (de activiteiten van) de huurders of concentratie van investeringen in één of 
meer gebouwen.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Gediversifieerde huurdersbasis met een beperking van de maximale blootstelling aan één huurder en 

een goede sectorale spreiding van de huurders. 
 〉 Adequate sectorale en regionale spreiding van de vastgoedbeleggingen. 
 〉 Conform de GVV-Wet mag maximaal 20% van het vermogen geïnvesteerd worden in vastgoed dat één 

enkel vastgoedgeheel vormt.

Potentiële impact:
 〉 Operationeel resultaat en cashflow aangetast door vertrek van een huurder of indien een specifieke 

sector wordt getroffen door een economische terugval.
 〉 Daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen en als gevolg ook de nettowaarde

Informaticarisico 
Het risico verbonden aan informatica zoals inbraak op het IT-netwerk, cybercriminaliteit, phishing, enz.

Dit cyberrisico kan verder versterkt worden door de huidige en verdere evolutie van de geopolitieke 
situatie in Oost-Europa.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Dagelijkse back ups om het verlies van data in tijd beperkt te houden. 
 〉 Preventieve training rond cybercriminaliteit voor de medewerkers. 
 〉 Investeren in een beveiligde IT-omgeving. 
 〉 Ondersteuning van externe gespecialiseerde adviseurs voor IT-gerelateerde diensten.    

Potentiële impact:
 〉 Negatieve impact op werking van de organisatie.
 〉 Reputatieschade door het verlies van bedrijfsgevoelige informatie.
 〉 Negatieve impact op het resultaat door verlies van operationele en strategische data.
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Risico verbonden aan de internationalisering van de Groep 
Onvoldoende kennis van de internationale context kan resulteren in investeringen in het buitenland die 
leiden tot verhoging van de operationele en reglementaire risico’s.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Beroep doen op lokale experts die ondersteuning bieden in de internationale ontwikkeling, zowel op 

vlak van marktkennis als regelgeving.
 〉 Implementatie van de benodigde structuren en procedures om een vlotte internationale ontwikkeling te 

garanderen (bv gespecialiseerd acquisitieteam).

Potentiële impact:
 〉 Toenemende complexiteit van het beheer van de dagdagelijkse activiteiten (kennis van de buitenlandse 

markt, fysieke barrières, cultuurbarrières, taalbarrières, enz.).
 〉 Verhoging van de reglementaire risico’s in de verschillende landen.

Risico m.b.t. externe communicatie 
Intervest kan in een negatief daglicht gezet worden door onjuiste communicatie (o.a. roadshows, pers).

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Alle externe communicatie (o.a. jaarverslag, pers, roadshows, enz.) wordt terdege voorbereid en volgt 

de interne ‘approval flow’ alvorens te worden gecommuniceerd. 
 〉 Het uitdragen van transparante interne communicatie.

Potentiële impact:
 〉 Reputatieschade door het verstrekken van foutieve informatie.
 〉 Negatieve impact op de beurskoers van het aandeel Intervest.

4 Financiële risico’s 

Financieringsrisico 
Een relatieve toename van het vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen kan resulteren in 
een hoger rendement (zogenaamde “leverage”), maar tegelijkertijd ook in een verhoogd risico.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Een evenwichtige verhouding tussen eigen en vreemd vermogen voor de financiering van het vastgoed 

met het handhaven van de schuldgraad tussen 45% en 50%. Hiervan kan tijdelijk afgeweken worden 
indien specifieke marktomstandigheden het vereisen. 

 〉 Een evenwichtige spreiding van herfinancierings data van de langetermijnfinancieringen met een 
gewogen gemiddelde looptijd tussen de 3,5 en 5 jaar. Hiervan kan tijdelijk afgeweken worden indien 
specifieke marktomstandigheden het vereisen. 

 〉 Streven naar het veilig stellen van de toegang tot de kapitaalmarkt door transparante informatie-
verschaffing, regelmatige contacten met financiers en (potentiële) aandeelhouders en het verhogen van 
de liquiditeit van het aandeel.  

Potentiële impact:
 〉 Het niet meer kunnen voldoen aan rente- en aflossingsverplichtingen van vreemd vermogen en overige 

betalingsverplichtingen in geval van tegenvallende rendementen uit vastgoed en bij daling van de reële 
waarde van de vastgoed beleggingen.

 〉 Het niet verkrijgen van financiering met nieuw vreemd vermogen of slechts tegen zeer ongunstige  
condities.

 〉 De gedwongen verkoop van vastgoedbeleggingen aan minder gunstige voorwaarden om aan de 
betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen met een  negatieve impact op de resultaten en 
de nettowaarde. 



230

Bancair convenantenrisico 
Risico op het niet respecteren van vereisten om aan bepaalde financiële parameters te voldoen in het kader 
van de kredietovereenkomsten en de wettelijke regimes waaronder de vennootschap valt: de bankkrediet-
overeenkomsten zijn onderworpen aan de naleving van financiële ratio’s, die vooral verband houden met 
het geconsolideerde financiële schuldenniveau of de financiële interestlast. Deze ratio’s beperken het 
bedrag dat nog zou kunnen geleend worden. Tevens is er een beperking qua ontleningscapaciteit door de 
maximum schuldgraad die de regelgeving op de GVV’s toestaat.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Omzichtig financieel beleid met een constante monitoring om aan financiële parameters te voldoen. 
 〉 Opvolging op regelmatige tijdstippen van de evolutie van de schuldgraad en voor af gaan delijke analyse 

van de invloed van iedere voor genomen investeringsoperatie op de schuldgraad. 
 〉 Opstellen van een financieel plan met een uitvoeringsschema zodra de geconsolideerde schuldgraad, 

zoals gedefinieerd in het GVV-KB meer dan 50% bedraagt, conform art. 24 van dit GVV-KB.

Potentiële impact:
 〉 Annulering, heronderhandeling, opzegging of vervroegde opeisbaarheid van de financieringsovereen-

komsten door de financiële instellingen bij het niet meer respecteren van de opgelegde ratio’s.

Liquiditeitsrisico 
Het risico van onvoldoende kasstromen om aan de dagelijkse betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Beperking van dit risico door de maatregelen genoemd onder operationele risico’s, waardoor het risico 

van het wegvallen van kasstromen door bijvoorbeeld leegstand of faillissementen van huurders wordt 
beperkt. 

 〉 Voldoende kredietruimte bij financiers om schommelingen in liquiditeitsbehoeften op te vangen. 
Om beroep te kunnen doen op deze kredietruimte dient continu aan de voorwaarden van de krediet-
faciliteiten te worden voldaan. 

 〉 Constante dialoog met financieringspartners om met hen een duurzame relatie op te bouwen. 
 〉 Conservatieve en voorzichtige financieringsstrategie met evenwichtige spreiding van de vervaldata, 

diversificatie van de financieringsbronnen en financieringspartners.  

Potentiële impact:
 〉 EPRA resultaat en cashflow aangetast door stijging van de kosten van schulden door hogere bancaire  

marges.
 〉 Het niet beschikbaar zijn van financiering ter betaling van interesten, kapitaal of operationele kosten.
 〉 Onmogelijkheid om acquisities of ontwikkelingen te financieren.

Volatiliteit van de intrestvoeten 
Het risico van toekomstige schommelingen in de toonaangevende korte- en/of langetermijnrentes op de 
internationale financiële markten.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Hoge graad van indekking tegen schommelingen in intrestvoeten via afgeleide financiële instrumenten 

(zoals Interest Rate Swaps). 
 〉 Opvolging van de evolutie van de intrestvoeten en monitoring van de impact ervan op de effectiviteit 

van de indekkingen. 
 〉 Bij de langetermijnfinancieringen streven naar een evenwichtige spreiding van renteherzieningsdata en 

een looptijd van minimaal drie jaar. Hiervan kan tijdelijk afgeweken worden indien specifieke marktom-
standigheden het vereisen. 

 〉 De schommelingen in de reële waarde van de afdekkingsinstrumenten betreffen een niet-gerealiseerd 
en non-cash-item (indien de producten worden aangehouden tot vervaldag en niet voortijdig worden 
afgewikkeld).  

Potentiële impact:
 〉 EPRA resultaat en cashflow aangetast door stijging van de kosten van schulden.
 〉 Waardeschommelingen van de financiële instrumenten die dienen ter indekking van de schulden.
 〉 Mogelijke negatieve invloed op de nettowaarde.
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Risico verbonden aan het gebruik van financiële derivaten 
Bij een ongunstige markt ontwikkeling (bijvoorbeeld een sterke daling van de rente) krijgen derivaten ter 
afdekking van het renterisico een negatieve waarde.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Schommelingen in de reële waarde van de toegelaten indekkingsinstrumenten hebben geen impact op 

de cash flow aangezien deze financiële derivaten worden aangehouden tot vervaldag van deze contrac-
ten. Enkel een vroegtijdige afwikkeling zou extra kosten met zich meebrengen. 

 〉 Alle financiële derivaten worden louter voor indekkingsdoeleinden aangehouden. Er worden geen 
speculatieve instrumenten aangehouden.  

Potentiële impact:
 〉 Complexiteit en volatiliteit van de reële waarde van de indekkings instrumenten en daardoor ook van het 

nettoresultaat en de nettowaarde.
 〉 Tegenpartijrisico tegenover wie de financiële derivaten zijn afgesloten (zie ‘Risico verbonden aan de 

bancaire tegenpartijen’)

Risico verbonden aan de bancaire tegenpartijen / Kredietrisico 
Het sluiten van financierings contracten of het gebruik van indekkingsinstrumenten met een financiële 
instelling doet een tegenpartijrisico ontstaan in geval van het in gebreke blijven van deze instelling.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Beroep op verschillende referentiebanken op de markt om een zekere diversificatie van de herkomst 

van financieringen en rente-indekkingsinstrumenten te waarborgen waarbij een bijzondere aandacht 
uitgaat naar de prijs-kwaliteitverhouding van de geleverde diensten. 

 〉 Regelmatige herziening van de bankrelaties en de blootstelling aan elk. 
 〉 Strakke thesauriepositie zodat de positie van contanten bij een financiële instelling in principe vrij 

beperkt is en het overschot aan cash aangewend wordt ter afbouw van de financiële schulden, tenzij 
reeds aangewend voor nieuwe investeringen.  

Potentiële impact:
 〉 EPRA resultaat en cashflow aangetast door bijkomende financiële kosten en in sommige extreme 

omstandig heden stopzetting van het financieringscontract of indekkingsinstrument.
 〉 Verlies van deposito’s.

Risico verbonden aan de schuldkapitaalmarkten 
Het risico om uitgesloten te worden van de internationale schuldkapitaalmarkt indien beleggers zou-
den vrezen dat de kredietwaardigheid van de vennootschap onvoldoende is om de jaarlijkse rente-
betalingsverplichting en de terugbetalingsverplichting op vervaldatum van het uit te geven financieel 
instrument te voldoen.

Het risico dat de schuldkapitaalmarkt te volatiel zou zijn om beleggers er toe aan te zetten obligaties van 
de vennootschap te verwerven.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Op proactieve basis goede relaties onderhouden met huidige en potentiële obligatiehouders en aan-

deelhouders, alsook met huidige en potentiële bankiers door middel van een transparante informatie-
verschaffing, regelmatige contacten met financiers en (potentiële) aandeelhouders en het verhogen van 
de liquiditeit van het aandeel. 

 〉 Beleid om de schuldgraad te handhaven tussen 45% en 50% (niettegenstaande wettelijk statuut van 
GVV’s een schuldgraad van 65% toelaat). Hiervan kan tijdelijk afgeweken worden indien specifieke 
marktomstandigheden het vereisen.  

Potentiële impact:
 〉 Niet beschikbaar zijn van financiering voor de dagdagelijkse werking en voor de verdere groei van 

de onderneming.
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Financieel verslaggevingsrisico 
De financiële verslaggeving van Intervest kan onjuistheden van materieel belang bevatten waardoor 
stakeholders foutief zouden geïnformeerd worden over de operationele en financiële  resultaten van 
de vennootschap.

Het risico dat de door de regel geving opgelegde timing inzake financiële verslaggeving niet wordt  
gerespecteerd.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Elk kwartaal wordt een volledige boekhoudkundige afsluiting en consolidatie opgesteld en gepubliceerd. 

Deze kwartaalcijfers worden steeds uitgebreid geanalyseerd en intern gecontroleerd. 
 〉 Bespreking van deze cijfers binnen de directie raad en controle van hun juistheid en volledigheid door 

onder andere analyses van huurinkomsten, operationele kosten, leegstand, verhuuractiviteiten, de 
evolutie van de waarde van de gebouwen, openstaande debiteuren, enz. Vergelijkingen met forecasts 
en budgetten worden besproken. 

 〉 De directieraad rapporteert elk kwartaal de financiële staten aan het auditcomité met vergelijking van 
jaarcijfers, budget en verklaringen bij afwijkingen. 

 〉 Controle van de halfjaarcijfers en de jaarcijfers door de commissaris.   

Potentiële impact:
 〉 Reputatieschade.
 〉 Stakeholders die beleggingsbeslissingen nemen die niet op de juiste gegevens gebaseerd zijn, wat kan 

resulteren in claims ten aanzien van de vennootschap.

Risico van financiële budgettering en planning 
Door foute assumpties bestaat het risico dat de forecast en de beoogde groei niet worden gehaald.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Kwartaalupdates van het budgetteringsmodel met vergelijking van de boekhoudkundige afsluiting en 

consolidatie. 
 〉 Op kwartaalbasis aftoetsing van de hypotheses in het budgetteringsmodel met eventuele nieuwe 

omstandigheden en bijsturing indien van toepassing. 
 〉 Op kwartaalbasis uitvoering van controles op het budgetteringsmodel om programmeer- of menselijke 

fouten tijdig te detecteren. 
 〉 Continue opvolging van de parameters die het resultaat en het budget zouden kunnen beïnvloeden.   

Potentiële impact:
 〉 Negatieve beïnvloeding van besluitvorming bij het nemen van strategische beslissingen.
 〉 Negatieve beïnvloeding van het financiële en operationele beheer.
 〉 Reputatieschade.
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5 Reglementaire risico’s

Statuut van openbare en institutionele GVV 
Het statuut onderworpen aan de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en het KB van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen wijzigt van tijd tot tijd.

Het risico op verlies van de erkenning van het statuut van openbare en institutionele GVV.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Voortdurende aandacht van de raad van toezicht en de directieraad voor de regelgeving van de GVV en 

het behoud van de status van openbare GVV. Zo worden onder andere de uitkeringsverplichting en de 
financieringslimieten periodiek, en ad hoc bij herfinanciering, bij investeringen en bij opmaak van het 
dividendvoorstel berekend, respectievelijk bepaald. 

Potentiële impact:
 〉 Verlies van het voordeel van het transparant fiscaal stelsel van GVV.
 〉 Verlies van de erkenning wordt  gezien als een gebeurtenis waardoor kredieten vervroegd opeisbaar 

worden.
 〉 Negatieve impact op de beurskoers van het aandeel Intervest.

Nieuwe en aanpassingen in diverse wetgevingen 
Nieuwe wetgevingen en regelgevingen zouden in werking kunnen treden, of mogelijke veranderingen in 
bestaande wetgevingen en regelgevingen, of hun interpretatie en toepassing door agentschappen (inclu-
sief de fiscale administratie) of rechtbanken zouden kunnen optreden1.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Constante monitoring van bestaande, potentieel wijzigende of toekomstige nieuwe wetgevingen, regel-

gevingen en vereisten en de naleving ervan, bijgestaan door externe gespecialiseerde adviseurs. 

Potentiële impact:
 〉 Negatieve beïnvloeding van de activiteiten, het resultaat en winstgevendheid, de netto waarde, de 

financiële toestand en de vooruitzichten.

Dividendrisico 
Artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (voorheen artikel 617 van het 
Wetboek van Vennootschappen)  bepaalt dat geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief is 
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger 
is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet 
mogen worden uitgekeerd.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Intervest beschikt over voldoende uitkeerbare reserves om dividenduitkering te verzekeren.  
 〉 Ten minste 80% van het gecorrigeerd positief nettoresultaat, verminderd met de netto-daling van de 

schuldenlast in de loop van het boekjaar, moet worden uitgekeerd als vergoeding van het kapitaal. 
 〉 Het uitbouwen van solide langetermijnrelaties met investeerders en financiële instellingen waardoor op 

regelmatige basis dialoog kan plaatsvinden. 

1 Zoals bestaande praktijken binnen de fiscale administratie, in het bijzonder die waarvan sprake binnen de circulaire 
Ci.RH.423/567.729 van 23 december 2004 van het Belgische Ministerie van Financiën met betrekking tot de 
berekening van de exit taks, dewelke, onder andere, bepaalt dat de werkelijke waarde van de onroerende goederen 
waarvan sprake voor de berekening van de basis van de exit taks, bepaald wordt door de registratierechten of de 
BTW die zouden worden toegepast bij een verkoop van de onroerende goederen in kwestie in aftrek te nemen 
van de waarde, dewelke kan verschillend zijn (inclusief lager) van de reële waarde (fair value) van deze activa zoals 
bepaald voor IFRS-doeleinden in de financiële staten.
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Potentiële impact:
 〉 Gedeeltelijk of totaal onvermogen om een dividend uit te keren indien de gecumuleerde negatieve 

variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen de beschikbare reserves overtreffen. Dit leidt 
tot een minder dan verwacht of geen dividend(rendement) voor de aandeelhouder.

 〉 Volatiliteit in de beurskoers van het aandeel.
 〉 Algemene daling van het vertrouwen in het aandeel of de vennootschap in het algemeen.

Compliance risico  
Het risico dat de relevante wet- en regelgeving niet adequaat wordt nageleefd en dat medewerkers niet 
integer handelen.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Bij de aanwerving van medewerkers wordt extra aandacht besteed aan het screenen van integriteit. Er 

wordt bij de medewerkers een bewustzijn gecreëerd omtrent dit risico en er wordt voor gezorgd dat 
zij voldoende kennis hebben over veranderingen in de relevante wet- en regel geving, daarbij onder-
steund door externe juridische adviseurs. Om een integere bedrijfs cultuur te waarborgen is een interne 
gedragscode (“code of conduct”) en een klokkenluidersregeling opgesteld. 

 〉 Adequate interne controlemechanismen, gebaseerd op het vier-ogen-principe, die het risico op niet 
integer handelen moeten beperken. 

 〉 Aanwezigheid van een onafhankelijke compliance functie (conform artikel 17, §4 van de GVV-Wet) 
gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van de regels die verband houden 
met de integriteit van de activiteiten van de vennootschap. De regels betreffen zowel deze die voort-
vloeien uit het beleid van de onderneming, het statuut van de onderneming, 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 zakendoen. Daarbij dienen zowel de onderneming als haar medewerkers zich integer te gedragen, 
d.i. eerlijk, betrouwbaar en geloofwaardig.

Potentiële impact:
 〉 Negatieve beïnvloeding van de gehele business en de operationele werking, het resultaat, de winst-

gevendheid, de financiële toestand en de vooruitzichten.
 〉 Reputatieschade.

Onteigeningsrisico’s 
Het risico van onteigening in het kader van openbare onteigeningen door bevoegde overheidsinstanties.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Continue dialoog met de overheid om constructieve oplossingen uit te werken in het belang van alle 

aandeelhouders.  

Potentiële impact:
 〉 Verlies in waarde van de investering en gedwongen verkoop met verlies.
 〉 Verlies aan inkomsten bij gebrek aan herinvesteringsopportuniteiten.
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6 ESG-risico’s

Risico’s verbonden aan ESG-transparantie en duurzaam ondernemen 
Risico op onvoldoende transparantie over de doelstellingen en de verwezenlijkingen op vlak van ESG- 
(Environmental Social Governance) domeinen. Vanuit de bredere kapitaalmarkt is er een duidelijke en 
aanhoudende vraag naar de strategie van Intervest op het vlak van duurzaamheid en de rapportering ervan. 

De klimaatopwarming brengt allerlei risico’s met zich mee, zoals frequentere extreme weersomstandig-
heden waaronder hittegolven, droogtes of overstromingen, tot kusterosie door de stijgende zeespiegel. 
Risico’s verbonden aan klimaatverandering vereisen aandacht bij de projectontwikkelingsfase of aanpas-
singen aan bestaande gebouwen om bijvoorbeeld de binnentemperatuur en de vochtigheidsgraad onder 
controle te houden en rekening te houden met milieuaspecten en overstromingsrisico’s.

Intervest past volgende beperkende factoren en beheersingsmaatregelen toe:
 〉 Een strategisch ESG-beleid is vastgelegd in een ESG-charter waaraan een uitvoerig ESG-actieplan 

gekoppeld is.
 〉 Op een transparante manier intern en extern communiceren over de doelstellingen en de realisaties (o.a. 

in het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag).
 〉 Continu in dialoog treden met alle stakeholders ter bewustmaking van de ESG-maatregelen en het 

belang van de naleving ervan.
 〉 De mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen integreren in het investerings- en (her)

ontwikkelingsproces.
 〉 Een evaluatie pand per pand van de nodige investeringen teneinde de ESG-doelstellingen te bereiken. 

Potentiële impact:
 〉 Negatieve beïnvloeding van de toekomstbestendigheid van de onderneming en haar activiteiten.
 〉 Verlies van investeerders en (potentiële) huurders of mislopen van financieringen.
 〉 Reputatieschade.
 〉 Negatieve impact op de beurskoers van het aandeel Intervest.
 〉 Negatieve impact op de reële waarde van vastgoed beschikbaar voor verhuur en bijgevolg daling van de 

nettowaarde en toename van de schuldgraad.


