Communiqué vanuit BLSC aan de Retailers, de Overheid en de Financiële instellingen

De komst van het Corona virus heeft ons aller dagelijkse activiteiten en levenswijze zeer
plots en grondig door elkaar geschud.
Deze crisis resulteert zowel voor de eigenaars en ontwikkelaars, als voor huurders van
winkelpanden en horeca uitbaters in veel onzekerheid.
Bij deze richt de BLSC, de Belgisch-Luxemburgse Raad voor Winkelcomplexen, zich tot
diverse betrokkenen: de retailers, de overheid en de Financiële Instellingen.
Retailers zijn zwaar getroffen, maar ook alle stakeholders van het retailvastgoed zijn sterk
geïmpacteerd: eigenaars, ontwikkelaars, asset managers, beheerders, makelaars,
architecten, onderhoudsfirma’s, bouwbedrijven en tal vanandere adviseurs en actoren van
winkelcomplexen, zullen eveneens de gevolgen sterk voelen.
De omvang van de schade door de Corona-crisis zal pas achteraf goed vast te stellen zijn,
maar het is alvast duidelijk dat COVID-19 een nieuwe druk legt op onze sector.
Het leidt geen twijfel dat onder druk van engagementen naar medewerkers en leveranciers,
maar ook de (meestal erg zware en lange termijn ) verplichtingen van de sector naar zijn
kredietverstrekkers, verzekeraars, pensioenfondsen, aandeelhouders, overheden etc. er
binnen deze sector onafwendbare problematische situaties ontstaan.
Net als de Retailers hebben de Vastgoedeigenaars en Ontwikkelaars immers een pak
verplichtingen: niet in het minst naar hun banken toe met aflossingen en rentes, zij hebben
personeel in dienst, investerings-en onderhoudskosten lopen door.
Ook de nood onder retailers is inderdaad groot: de horeca die als eerste gedwongen
gesloten is nadien diverse grote en kleine winkels die er zelf voor kozen te sluiten, of dit
verplicht waren door de Overheid.
Dit brengt omzetverlies mee, en in bepaalde gevallen liquiditeitsproblemen.
De meeste eigenaars die lid zijn van BLSC kregen de vorige dagen vragen van retailers om
tegemoet te komen in hun vraag naar tijdelijke kortingen, opschortingen of nog uitstellen
van huur.
Een rondvraag onder deze eigenaars leert dat de meesten daar begrip voor hebben, en in de
mate van het mogelijke, en voor zover dit voor de continuïteit van de verhuurder haalbaar is,
maatgerichte, flexibele en evenwichtige regelingen zullen treffen en bereid zijn modaliteiten
overeen te komen, zoals flexibiliteit in betaling van de verschuldigde huur en lasten, voor die
retailers die door de huidige maatregelen het hardst getroffen worden.
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Verschillende retailers verwijzen naar een partnerschap met hun verhuurder en zijn dus
bereid een billijke dialoog aan te gaan. De vragen en brieven van de retailers die aankomen
bij de verhuurders zijn nochtans niet altijd even constructief.
De BLSC betreurt dat een aantal retailers, vaak gerenommeerde internationale en nationale
spelers hun verhuurders het mes op de keel proberen te zetten via eenzijdige brieven waarin
zij opschorting van de huurbetalingen meedelen maar ook aanpassingen van de huur vragen
na de crisis. De benadering van veel van die brieven is niet die van overleg, maar van
dreigend eenrichtingsverkeer.
De BLSC herhaalt dat de enige manier om deze crisis de baas te kunnen is op correcte,
evenwichtige wijze en ten gepaste tijde in dialoog te gaan om oplossingen te vinden die
voor beide partijen haalbaar zijn.
Naast de retailers en de eigenaars wenst de BLSC het belang van 2 andere stakeholders te
benadrukken: de Overheid en de Kredietinstellingen.
De maatregelen die de Overheid neemt om zowel Verhuurders als Huurders te steunen zijn
immers van nog groter belang.
Wij zagen de vorige dagen dat de Overheid haar verantwoordelijkheid neemt, en zowel voor
mensen als bedrijven steunmaatregelen heeft uitgevaardigd. Samen met de
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) zal de BLSC blijven ijveren voor bijkomende
steunmaatregelen vanwege de Overheid, in het belang van alle retail-stakeholders, zoals een
vermindering van onroerende voorheffing en taksen op commercieel vastgoed.
Tenslotte zijn er de Kredietinstellingen. Ook zij spelen een cruciale rol in deze situatie, zowel
ten opzichte van Retailers als Retaileigenaars. Ook ten opzichte van de Financiële Sector zal
de BLSC ijveren voor korte- en langetermijnfaciliteiten, dit opdat gezonde retailers en
retaileigenaars deze storm kunnen doorstaan, blijven investeren en terug op kruissnelheid
hun activiteiten kunnen voortzetten.
BLSC steunt alle retailers die zich op vandaag tot het uiterste inzetten om hun klanten te
blijven bedienen via digitale platformen.
Wij zullen de Overheid en de Financiële sector ook verder oproepen om alle actoren van
onze sector te behandelen op een manier die in evenwicht is met andere vormen van
handel, die in deze omstandigheden zullen profiteren van een verschuiving van de aankopen
zonder dat ze op een zelfde manier de lasten van deze pandemie zullen moeten dragen noch
moeten bijdragen aan de inspanningen, die van elkeen gevraagd worden.
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BLSC wenst iedereen in de sector veel sterkte en correcte besprekingen tussen huurders en
verhuurders.
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