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VERKLARING  
 
 
 
 
Bovenop de naleving van de toepasselijke wet -en regelgeving, legt Immobel zich hoge normen op wat betreft haar 
ondernemingsbestuur. Het is in dit kader dat de Vennootschap beslist heeft de Belgische Corporate Governance Code)1 

die op 17 mei 2019 gepubliceerd werd (hierna “Code 2020” genoemd) als referentiecode in de zin van artikel 3:6, §2, 
alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”), te hanteren en na te leven, behalve met 
betrekking tot het volgende en behoudens wijzigingen:  
1 de Voorzitter (zoals gedefinieerd in sectie 2.2.4 van het Corporate Governance Charter, het “CG Charter”), die niet 

enkel deel uitmaakt van de Raad van Bestuur, maar ook van het Uitvoerend Management (in deze hoedanigheid wordt 
hij Uitvoerend Voorzitter genoemd, zoals gedefinieerd in sectie 4.1 van het CG Charter) voert ook de taken uit van 
CEO (zoals gedefinieerd in sectie 4.2 van het CG Charter). Hierdoor wijkt de Vennootschap af van de aanbeveling in 
bepaling 3.12 van de Code. Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat Marnix Galle momenteel wordt beschouwd 
als de best geplaatste persoon om de functies van zowel Uitvoerend Voorzitter als CEO te vervullen, gezien de unieke 
positie van Marnix Galle binnen de Vennootschap (ook als voormalig CEO van ALLFIN vóór de fusie van de 
Vennootschap met ALLFIN, met inbegrip van zijn kennis, vaardigheden, ervaring en anciënniteit in de Vennootschap, 
en zijn langdurige betrokkenheid en relatie met de Vennootschap en de aandeelhouders/belanghebbenden van de 
Vennootschap.  Daarom zullen in tussentijd verwijzingen naar de “Voorzitter” en de “CEO” worden geïnterpreteerd en 
opgevat als verwijzingen naar dezelfde persoon; 

2 het Benoemingscomité (zoals gedefinieerd in sectie 3.5 van het CG Charter) wordt voorgezeten door de Marnix Galle 
die zowel als Voorzitter en als CEO van de Vennootschap optreedt (zie vorig punt). Hierdoor wijkt de Vennootschap af 
van de aanbeveling in bepaling 4.19 van de Code. Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat Marnix Galle een 
uitgebreid netwerk heeft en als het meest geschikt wordt beschouwd om het Benoemingscomité voor te zitten; 

3 de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur worden niet gedeeltelijk vergoed in de vorm van aandelen van de 
Vennootschap. De Vennootschap wijkt dus af van bepaling 7.6 van de Code. Deze afwijking wordt verklaard door het 
feit dat de belangen van de niet-uitvoerende bestuurders momenteel voldoende geacht worden te zijn gericht op de 
creatie van waarde op lange termijn voor de Vennootschap en dat de uitgifte van aandelen aan hen dus niet 
noodzakelijk wordt geacht. De Vennootschap is echter van plan deze bepaling in de toekomst te herzien om haar 
corporate governance in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Code; 

4 er is nog geen minimumdrempel vastgesteld voor de aandelen die door de leden van het uitvoerend management 
moeten worden aangehouden. Daarom wijkt de Vennootschap af van bepaling 7.9 van de Code. Deze afwijking wordt 
verklaard door het feit dat de belangen van de leden van het uitvoerend management momenteel voldoende gericht 
worden geacht op het creëren van waarde voor de Vennootschap op lange termijn. Het vaststellen van een 
minimumdrempel voor het aandelenbezit van leden van het uitvoerend management wordt dan ook niet noodzakelijk 
geacht.  De Vennootschap zou dit echter in de toekomst kunnen herzien om haar corporate governance in lijn te 
brengen met de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code. 

Immobel meent dat haar Corporate Governance Charter en ook haar huidige Corporate Governance Verklaring, zowel de 
geest als de letter van de Code 2020 weerspiegelen. 
Het Corporate Governance Charter beschrijft gedetailleerd de structuur van het ondernemingsbestuur, de beleidslijnen en 
de procedures van de Vennootschap op het gebied van deugdelijk bestuur. Dit Charter is te raadplegen op de website van 
de Vennootschap op het adres www.immobelgroup.com. 
Inzake diversiteitsbeleid, wenst de Raad van Bestuur van Immobel te benadrukken dat het aan de criteria beantwoordt 
van minstens één derde van de Leden van een ander geslacht.  Meer informatie in verband met diversiteit is opgenomen 
onder het punt: III. Reglementeringen en Procedures (cfr. infra). 
Deze afdeling van het Jaarverslag omvat informatie betreffende de praktische toepassing door Immobel van de 
bestuursprincipes in de loop van het boekjaar.  

 
1 Beschikbaar is op de website van GUBERNA: www.guberna.be. 
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I. Beslissingsorganen (per 4 maart 2021) 

A. De Raad van Bestuur  

A) Samenstelling 
 

Naam 
Functie 

Datum 
eerste 
benoeming 

Einde 
mandaat 

Professioneel adres Bestuursmandaten 
in andere 
genoteerde 
vennootschappen 

Marnix GALLE2  
Uitvoerende Voorzitter 

25/09/2014 GAV 2022 Regentschapsstraat 
58, 1000 Brussel 

Nihil 

Astrid DE LATHAUWER3 
(Onafhankelijk) Bestuurder 

26/08/2015 GAV 2024 c/o Ontex BV – Aalst 
Office 
Korte Keppestraat 21, 
9320 Erembodegem 

Etablissements Fr. 
Colruyt – 
Etablissementen Fr. 
Colruyt NV, 
genoteerd op 
Euronext Brussel 

Wolfgang de LIMBURG STIRUM4  
(Onafhankelijk) Bestuurder 

01/01/2019 GAV 2024 c/o Ergon Capital 
Advisors SA/ NV, 
Louizalaan 326, 1050 
Brussel 

Nihil 

Karin KOKS - van der SLUIJS 
(Onafhankelijk) Bestuurder 

17/11/2016 GAV 2024 't Breede Weer 10, 
2265 EH 
Leidschendam 
(Nederland) 

NSI N.V., genoteerd 
op Euronext 
Amsterdam 
 

Pierre NOTHOMB5 (Onafhankelijk) 
Bestuurder 

25/09/2015 GAV 2023 c/o Deminor SA/NV 
Joseph Stevensstraat 
7, 1000 Brussel 

Nihil 

Michèle SIOEN6  
Bestuurder 

20/12/2018 GAV 2021 c/o Sioen Industries 
NV 
Fabriekstraat 23, 
8850 Ardooie 

Sioen Industries NV, 
D’Ieteren SA/ NV en 
Sofina NV, allen 
genoteerd op 
Euronext Brussel 

Annick VAN OVERSTRAETEN7 
(Onafhankelijk) Bestuurder 

28/09/2016 GAV 2022 c/o PQ Belgium 
SA/NV 
Havenlaan 6C, 1000 
Brussel 

Financière de Tubize 
NV, genoteerd op 
Euronext Brussel 

 
  

 
2 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Marnix GALLE als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A³ 
Management BV. 
3 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Astrid DE LATHAUWER als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap 
ADL CommV. 
4 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt  Wolfgang de LIMBURG STIRUM als vaste vertegenwoordiger van de 
vennootschap LSIM NV. 
5  Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Pierre NOTHOMB als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Pierre 
Nothomb BV. 
6 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt  Michèle SIOEN als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap M.J.S. 
Consulting BV. 
7 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Annick VAN OVERSTRAETEN als vaste vertegenwoordiger van de 
vennootschap A.V.O. - Management BV. 
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De “curriculum vitae” kunnen als volgt worden samengevat: 
Marnix GALLE, 57 jaar, na zijn studie economie aan de Tulane University in New Orleans, Louisana, USA, startte Marnix 
zijn professionele carrière in 1987 bij Cegos België als consultant. In 1989 maakte hij zijn eerste stappen in de 
vastgoedsector (familiale portefeuille). Zijn eigen vennootschap ALLFIN (°2001) werd een van de vooraanstaande 
vastgoedontwikkelaars in België. ALLFIN Group nam in 2014 een participatie van 29% in Immobel, beursgenoteerd op 
Euronext sinds 1863. Na de fusie tussen ALLFIN Group en Immobel in 2016 werd hij Uitvoerend Voorzitter van de nieuwe 
groep en sedert 1 juli 2020 is hij voorzitter van Urban Land Institute (ULI) Europe. Hij is eveeneens bestuurder, lid en 
trustee van verschillende toonaangevende Europese en Amerikaanse verenigingen. 
Astrid DE LATHAUWER, 57 jaar, is licentiaat Internationale Politiek en Diplomatieke Wetenschappen (KU Leuven), 
licentiaat Kunstgeschiedenis (RU Gent) en behaalde een Executive MBA aan Stanford, Californië. Ze heeft meer dan 30 
jaar ervaring in Human Resources in België en in het buitenland voor bedrijven als Proximus, AT&T en Monsanto.  Sinds 
2014 is ze Executive Vice-President Human Resources, en lid van het directiecomité, bij Ontex.  Naast haar mandaat als 
Onafhankelijk Bestuurder en Voorzitter van het Remuneratiecomité bij Immobel, zetelt ze ook in de Raad van Bestuur van 
Colruyt, een Retail vennootschap genoteerd op de BEL20, als Onafhankelijk Bestuurder en Voorzitter van het 
Remuneratiecomité, sinds 2011.   

Wolfgang de LIMBURG STIRUM,,  49 jaar, behaalde een MBA aan de University of Chicago, Booth School of Business 
(USA), een Bachelor in Handelsingenieur en een Master in Toegepaste Economie en Bedrijfskunde aan de Louvain School 
of Management. Tijdens zijn 20 jaar ervaring in financiën en private equity in Europa en de VS, heeft hij in talrijke sectoren 
geïnvesteerd, waaronder gezondheidszorg, chemische specialiteiten, niche-industrieën, diensten, vrijetijd en media. Sinds 
2005 is hij Managing Partner van Ergon Capital, een onderneming voor investeringen van privékapitaal uit het 
middensegment met meer dan EUR 1,5 miljard in beheer. Daarvoor was hij het grootste deel van zijn loopbaan actief op 
het gebied van investment banking (fusies en overnames) bij Lehman Brothers in New York en Londen, waar hij co-head 
van het Europese M&A Healthcare team werd. Op dit moment is hij ook Bestuurder van Haudecoeur, Telenco, Sausalitos, 
Opseo, SVT, Stationary Care Group en VPK Group. 

Karin KOKS - van der SLUIJS,,  52 jaar, behaalde een bachelordiploma in Commerciële Economie aan de Hogeschool 
voor Economische Studies in Rotterdam, een master in Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is 
Chartered Financial Analyst. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring en bekleedde tal van leidinggevende functies in de 
vastgoedsector. Tot voor kort leidde ze haar eigen internationale vastgoed- en managementconsultancybedrijf, waar ze in 
verschillende raden van toezicht voor zowel beursgenoteerde als private-equityvastgoedbedrijven zetelde. Bij Greystar 
bekleedt ze momenteel de functie van Managing Director, Portfolio Management in Europa. Naast haar job als Bestuurder 
bij Immobel is ze lid van de raad van toezicht bij NSI, een Nederlands beursgenoteerd bedrijf gericht op de kantoorsector. 
Pierre NOTHOMB, 58 jaar, titularis van een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL Louvain-la-Neuve). 
Vervoegde Deminor meer dan 30 jaar geleden bij haar oprichting, en heeft verschillende mandaten als Bestuurder van 
vennootschappen of verenigingen o.m. ForSettlement (Fortis), Kimbal, Imperbel, Epsylon en van verschillende 
ondernemingen van de groep Deminor. Hij is lid van het auditcomité van Imperbel en van het network van psychiatrische 
zorgen van La Ramée - Fond'Roy. Alvorens Deminor te vervoegen in 1991, werkte hij als senior auditor bij Coopers & 
Lybrand (nu PricewaterhouseCoopers), en vervolgens als financieel consultant bij Petercam Securities. 
Michèle SIOEN, 56 jaar, titularis van een Master in Economie en voltooide managementprogramma's bij o.m. Vlerick 
Management School. Zij is CEO van Sioen Industries, een beursgenoteerde Belgische groep gespecialiseerd in de 
productie van technisch textiel en professionele beschermkleding. Zij was van 2015 tot 2017 Voorzitter van het VBO en is 
nu Ere-Voorzitter. Naast haar dagelijkse betrokkenheid bij Sioen Industries is ze ook Bestuurder van verschillende 
beursgenoteerde Belgische bedrijven, waaronder D'Ieteren en Sofina, maar ook van verenigingen zoals Fedustria en 
Vlerick Business School. Ten slotte is ze nauw betrokken bij Kunst en Cultuur via haar voorzitterschap van KANAL en als 
lid van de Raad van Bestuur van de Muziekkapel Koningin Elisabeth. 
Annick VAN OVERSTRAETEN, 55 jaar, titularis van een diploma in de Economische Wetenschappen (KUL - 1987) en 
behaalde een Master in Management (IAG-UCL - 1992). Zij begon haar carrière in 1987 bij Philips als projectleider binnen 
de HR-afdeling. In de periode 1991 tot 1999 was ze werkzaam in de detailhandel, met name in de textielsector (New-D, 
Mayerline). Vervolgens werkte ze als Commercieel & Marketing Directeur bij Confiserie Leonidas (1999-2004). Van 2004 
tot 2009 was zij Operationeel Directeur van Quick Restaurants Belux NV. Tussen 2010 en 2020 was ze Chief Executive 
Officer en Bestuurder van Lunch Garden Group. In 2020 werd ze CEO van Le Pain Quotidien.  Zij zetelt eveneens als 
onafhankelijk Bestuurder van QSR Belgium NV/SA, Financière de Tubize NV  alsook van Euro Shoe Group NV. 
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B) Activiteitenverslag  
Artikel 16 van de Statuten stelt dat de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad, de 
Gedelegeerd Bestuurder of door twee Bestuurders. 
De Raad vergadert ten minste vier keer per jaar. Dit ritme maakt onder meer mogelijk om de halfjaarrekeningen (in 
september), de jaarrekeningen (in maart) evenals de budgetten (in december) te onderzoeken. Daarenboven kunnen er 
op elk ogenblik bijkomende vergaderingen belegd worden, op voorwaarde van redelijke oproepingstermijnen, telkens 
wanneer dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor haar goed functioneren.  
In 2020 vergaderde de Raad zes keer. 
Begin maart 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn interne evaluatie afgerond, die eind 2019 van start is gegaan. Hoewel 
de evaluatie enkele mogelijkheden tot verbetering aan het licht brengt, bevestigt ze dat de Raad van Bestuur doeltreffend 
werkt en een evenwicht bereikt tussen governance, strategische en operationele zaken. 

B. De Comités van de Raad van Bestuur  

A) Het Audit- & Risicocomité   
Het Audit- & Risicocomité heeft minstens de volgende taken: 

• monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van 
de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de Externe Auditor;  

• monitoring van het financiële verslaggevingsproces, met inbegrip van het formuleren van aanbevelingen of suggesties 
om de integriteit van het proces te waarborgen; 

• monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap; 

• indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid; en 

• beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de Externe Auditor waarbij met name wordt gelet op de 
verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap (artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen & 
Verenigingen). 

Het Charter bepaalt dat het Audit- & Risicocomité ten minste drie leden telt, die allen niet-uitvoerende Bestuurders zijn en 
waarvan een meerderheid onafhankelijke Bestuurders zijn. Minstens één lid beschikt over de nodige deskundigheid inzake 
boekhouding en audit. Sedert het in voege treden van de Wet van 7 december 2016 wordt de Voorzitter van het Audit- & 
Risicocomité door de Raad van Bestuur zelf aangewezen; deze mag niet de Voorzitter van de Raad zelf zijn.  
De Raad van Bestuur vergewist zich ervan dat het Audit- & Risicocomité over voldoende relevante deskundigheid beschikt, 
met name op het gebied van boekhouding en audit, opdat het zijn rol effectief kan vervullen. 

  

Samenstelling::    

Pierre NOTHOMB, Voorzitter, 
Karin KOKS - van der SLUIJS, 
Michèle SIOEN, en 
Wolfgang de LIMBURG STIRUM8, Leden. 
 
In 2020, vergaderde het Audit- & Risicocomité vier keer, op verzoek van haar Voorzitter. 

  

 
8 Sedert 17 april 2020. 
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B) Het Bezoldigingscomité  
Het Bezoldigingscomité heeft als opdracht:  

• het formuleren van voorstellen aan de Raad van Bestuur omtrent: 
- het bezoldigingsbeleid voor niet-uitvoerende Bestuurders en Leden van het Uitvoerend Management en, in 

voorkomend geval, aangaande de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de Raad van Bestuur dienen te 
worden voorgelegd aan de aandeelhouders; 

- de bezoldiging van de Bestuurders en de Leden van het Uitvoerend Management, met inbegrip van variabele 
bezoldiging en lange termijn incentives, al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of 
andere financiële instrumenten en over regelingen inzake vroegtijdige beëindigingen, in voorkomend geval, de 
daaruit voortvloeiende voorstellen die door de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders dienen te worden 
voorgelegd; 

- omtrent de jaarlijkse evaluatie van de prestaties van het Uitvoerend Management ;  
- omtrent de realisatie van de strategie van de Vennootschap ten opzichte van prestatiemaatstaven en -

doelstellingen ; en 

• het voorleggen van een bezoldigingsverslag aan de Raad van Bestuur (zie bijlage) en de toelichting ervan op de 
Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Het Bezoldigingscomité bestaat uitsluitend uit onafhankelijke Bestuurders met deskundigheid op het gebied van 
remuneratie. 
Een niet-uitvoerende Bestuurder zit het Bezoldigingscomité voor. 

  

Samenstelling:  
Astrid DE LATHAUWER, Voorzitster, 
Annick VAN OVERSTRAETEN , en 
Pierre NOTHOMB, Leden. 
 
In 2020, vergaderde het Bezoldigingscomité vier keer, op verzoek van haar Voorzitster. 

C) Het Benoemingscomité  
De opdracht van het Benoemingscomité bestaat uit:  

• het opstellen van procedures voor de (her)benoeming van de Leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend 
Management; 

• het periodiek evalueren van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het doen van aanbevelingen 
aan de Raad van Bestuur aangaande wijzigingen ter zake; 

• het identificeren en benoemen van kandidaten, en deze ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voordragen, indien 
er openstaande vacatures zijn ; 

• het garanderen van een objectief en professioneel verloop van het benoemings- en herbenoemingsproces ; 

• het adviseren over voorstellen (ook van het management of van de aandeelhouders) voor de (her)benoeming en het 
ontslag van Bestuurders en leden van het Uitvoerend Management ;  

• het naar behoren in overweging nemen van kwesties inzake opvolgingsplanning; en 

• ervoor te zorgen dat er voldoende en regelmatige aandacht wordt besteed aan de opvolging van leidinggevenden en 
dat de juiste talentontwikkelingsprogramma's en programma's ter bevordering van de diversiteit in het leiderschap 
aanwezig zijn. 

Het Benoemingscomité bestaat uit een meerderheid van onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders.  
De Voorzitter van de Raad van Bestuur zit het Benoemingscomité voor. De Voorzitter mag aanwezig zijn maar mag het 
Benoemingscomité niet voorzitten wanneer de benoeming van zijn of haar opvolger wordt besproken. 
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Samenstelling:  
Astrid DE LATHAUWER, Voorzitster, 
Annick VAN OVERSTRAETEN , en 
Pierre NOTHOMB, Leden. 
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• het garanderen van een objectief en professioneel verloop van het benoemings- en herbenoemingsproces ; 

• het adviseren over voorstellen (ook van het management of van de aandeelhouders) voor de (her)benoeming en het 
ontslag van Bestuurders en leden van het Uitvoerend Management ;  

• het naar behoren in overweging nemen van kwesties inzake opvolgingsplanning; en 

• ervoor te zorgen dat er voldoende en regelmatige aandacht wordt besteed aan de opvolging van leidinggevenden en 
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Samenstelling:  
Marnix GALLE , Voorzitter, 
Astrid DE LATHAUWER , en 
Annick VAN OVERSTRAETEN , Leden. 
 
In 2020, vergaderde het Benoemingscomité twee keer, op verzoek van haar Voorzitter. 

D) Het Investeringscomité   
Het Investeringscomité is belast met: 

• het uitstippelen van doeleinden, beleidslijnen en strategieën voor de vastgoedinvesteringen van de Vennootschap; en  

• het controleren van de lopende projecten wanneer deze projecten een substantieel deel uitmaken van de portfolio van 
de Vennootschap en wanneer het Uitvoerend Management een project heeft aangemerkt als aanzienlijk afwijkend van 
de koers van het originele businessplan.  

De Raad van Bestuur heeft het Uitvoerend Comité de bevoegdheid gedelegeerd om alle beslissingen met betrekking tot 
de verwerving, de ontwikkeling, de syndikatie en desinvestering van activa goed te keuren, of in geval van activa ontwikkeld 
in partnerschap of gesyndikeerd met een derde partij, pro rata het aandeel van de Vennootschap daarin, beperkt tot een 
geschatte totale investeringskost van 70 MEUR per actief (inclusief de aankoopprijs en de totale ontwikkelingskosten, 
zoals bouwkosten, financieringskosten en honoraria verschuldigd aan derden. 
Verder heeft de Raad van Bestuur het Investeringscomité de bevoegdheid gedelegeerd om alle beslissingen met 
betrekking tot de verwerving, de financiering, de ontwikkeling, de syndikatie en desinvestering van activa in portefeuille 
goed te keuren, of in geval van activa in portefeuille ontwikkeld in partnerschap of gesyndikeerd met een derde partij, pro 
rata het aandeel van de Vennootschap daarin, beperkt tot een totale investeringskost van 200 MEUR per project (inclusief 
de aankoopprijs en de totale ontwikkelingskosten zoals bouwkosten, financieringskosten en vergoedingen verschuldigd 
aan derden).   
De Voorzitter van de respectievelijke Comités zal de Raad van Bestuur informeren over de investeringsbeslissingen tijdens 
de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. 
Het Investeringscomité bestaat uit minstens vier Leden, waaronder meer in het bijzonder de Uitvoerende Voorzitter, die 
ook diens Voorzitter is. 
 

Samenstelling::    

Marnix GALLE, Voorzitter, 
Karin KOKS – van der SLUIJS, 
Alexis PREVOT9, Chief Investment Officer, 
Thierry VANDEN HENDE, en 
Piet VERCRUYSSE, Leden. 
 
In 2020, vergaderde het Investeringscomité acht keer, op verzoek van haar Voorzitter. 

  

 
9 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Alexis PREVOT als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap AP2L 
BV. 
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C. Het Uitvoerend Comité  
Het Uitvoerend Comité van de Vennootschap bestaat uit de Uitvoerende Voorzitter en de Leden van het Uitvoerend Comité 
(zoals vermeld op de website van de Vennootschap).  Het Comité is hoofdzakelijk belast met: 

• het onderzoek, de bepaling en de voorbereiding, onder leiding van de Uitvoerende Voorzitter, van de strategische 
voorstellen en opties die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de Vennootschap. Deze verantwoordelijkheid omvat 
voornamelijk (i) de strategische planning waaronder inbegrepen een analyse van de strategieën, de activiteitsplannen 
en de budgetten die de departementen van de Vennootschap voorleggen; en (ii) de opmaak van het plan en de 
budgetten van de Vennootschap om ze voor te stellen aan, te doen bespreken en goedkeuren door de Raad van 
Bestuur; 

• de controle van de ontwikkelingen van de Vennootschap, door de naleving van de haalbaarheid, van de termijnen en 
van de kwaliteit van de projecten na te gaan, waarbij wordt gelet op de handhaving of de verbetering van de 
kwaliteitsnormen van de Groep; 

• het voorleggen van een volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de financiële staten aan de Raad 
van Bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudkundige normen en het beleid van de Vennootschap 
; 

• de voorbereiding van de openbaarmaking van de jaarrekening en andere materiële financiële en niet-financiële 
informatie van de Vennootschap; 

• het voorstellen van de financiële strategie aan de Raad van Bestuur; 

• de opvolging van de prestaties van de departementen van de Vennootschap in overeenstemming met hun strategische 
doelstellingen, plannen en budgetten; 

• het uitwerken en uitvoeren van de beleidslijnen van de Vennootschap waarvan de Uitvoerende Voorzitter van mening 
is dat ze tot de bevoegdheden van het Uitvoerend Comité behoren; 

• binnen het mandaat toegekend door de Raad van Bestuur, de goedkeuring van alle verwervingen, alle ontwikkelingen, 
de syndikatie en desinvestering van activa, of in geval van activa ontwikkeld in partnerschap of gesyndikeerd met een 
derde partij, pro rata het aandeel van de Vennootschap daarin (cfr. Supra). 

 
Samenstelling (per 31 december 2020): 
Marnix GALLE, Voorzitter, 
Karel BREDA10, Chief Financial Officer,  
Filip DEPAZ11, Chief Operating Officer, 
Alexis PREVOT, Chief Investment Officer, 
Fabien ACERBIS, Managing Director Immobel France,  
Olivier BASTIN, Managing Director Immobel Luxembourg, en 
Adel YAHIA12, Managing Director Immobel Belgium, Leden. 
 
Er bestaat geen enkele verwantschap tussen de leden van het Uitvoerend Comité. 
 
 
  

 
10 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Karel BREDA als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap KB Financial 
Services BV. 
11 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Filip DEPAZ als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Filip Depaz 
Consultancy BV. 
12 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Adel YAHIA als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Adel Yahia 
Consult BV. 
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Marnix GALLE, Voorzitter, 
Karel BREDA10, Chief Financial Officer,  
Filip DEPAZ11, Chief Operating Officer, 
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Fabien ACERBIS, Managing Director Immobel France,  
Olivier BASTIN, Managing Director Immobel Luxembourg, en 
Adel YAHIA12, Managing Director Immobel Belgium, Leden. 
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10 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Karel BREDA als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap KB Financial 
Services BV. 
11 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Filip DEPAZ als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Filip Depaz 
Consultancy BV. 
12 Voor de uitoefening van de functies die in dit verslag vermeld worden, handelt Adel YAHIA als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Adel Yahia 
Consult BV. 
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De curriculum vitae van de Leden van het Uitvoerend Comité in functie (met uitzondering van datgene van Marnix GALLE, 
hoger opgenomen) kunnen als volgt worden samengevat: 
Karel BREDA, 46 jaar, na zijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en het behalen van 
een MBA aan de University of Chicago, Booth School of Business, begon Karel zijn professionele loopbaan in 1999 met 
het ontwikkelen van een aantal internet start-ups in Europa. In 2002 vervoegde hij GDF Suez (nu Engie) waar hij 
verschillende leidinggevende posities bekleedde in M&A en Project Finance in Europa, Zuid Azië, het Midden-Oosten en 
Afrika. In 2011 promoveerde hij tot Chief Financial Officer voor de regio Zuid-Azië, Midden-Oosten en Afrika gebaseerd in 
Dubai en in 2014 voor Engie E&P in Nederland. Voordat hij op 1 augustus 2018 startte bij Immobel, was Karel Managing 
Director Midden-Oosten, Zuid- en Centraal-Azië en Turkije voor Engie Solar gebaseerd in Dubai en India. 
Filip DEPAZ, 51 jaar, begon zijn professionele carrière bij Citibank en zette die voort bij de financiële afdelingen van het 
federale ministerie van Ambtenarenzaken en van het Vlaams Gewest. In 1999 vervoegde hij Swiss Life waar hij na enkele 
jaren Accounting Manager werd op de financiële afdeling. Ondertussen behaalde hij een diploma Financial Accounting 
(2005) aan de EHSAL Management School en rondde hij het Middle Management Program af aan de Vlerick Business 
School (2008). In datzelfde jaar ging hij bij de divisie Swiss Life International Employee Benefits in Luxemburg aan de slag 
als programmamanager. In 2012 keerde hij terug naar België om COO te worden van Delta Lloyd Life waar hij in 2016 
CEO werd. Na de overname van Delta Lloyd Life door NN Insurance werd hij benoemd tot Integration Lead en COO van 
het gefuseerde bedrijf, een functie die hij tot eind mei 2019 waarnam. Op 1 augustus 2019 startte hij bij Immobel. Filip is 
handelsingenieur (KUL). 
Alexis PREVOT, 46 jaar, na zijn ingenieursopleiding Urban Engineering aan de École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
(EIVP) begon Alexis zijn carrière als handelsingenieur in de Bouygues-groep, waar hij specialiseerde in Design Build, 
Finance and Operate (DBFO)-regelingen. In 2000 begon hij als senior consultant in de Real Estate and Capital Project 
Management Practice bij PriceWaterhouseCoopers. Met zijn MBA aan de London Business School in 2006 sloot Alexis 
zich aan bij het M&A Real Estate-team van Lehman Brothers in Londen en Frankfurt, dat zich via Investment Banking en 
Capital Markets focuste op grote Europese vastgoedbedrijven. Voordat hij in 2019 bij Immobel aan de slag ging, was Alexis 
senior portfolio manager in het Europese beleggingsteam van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur van Abu Dhabi 
Investment Authority. 
Adel YAHIA, 42 jaar, begon bij Immobel in december 2017 in hoedanigheid van Chief Operating Officer verantwoordelijk 
voor de afdelingen Development, Technical, Sales en Landbanking. Daarvoor was hij werkzaam bij AG Real Estate als 
hoofd van het Residentieel departement en co-Head of Development. Tussen 2010 en 2015 was hij bij Matexi 
verantwoordelijk voor verschillende business units. Hij begon zijn carrière in 2004 als vastgoedontwikkelaar en werkte 
eveneens in real estate investment banking. Na zijn rechtenstudie aan de KU Leuven en een Master in General 
Management (PUB) aan de Vlerick Management School, studeerde hij in 2006 af als Master in Real Estate (Postgraduaat 
Vastgoedkunde) aan de KU Leuven. In 2014 voltooide hij de opleiding “Executive Program in Real Estate” aan de Solvay 
Business School (ULB). Sinds 2010 is hij lector aan de KU Leuven en sinds 2015 aan de Solvay Business School. 
Fabien ACERBIS, 48 jaar, met een diploma van de Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), een internationale 
gerenommeerde school voor de bouw, begon Fabien in 1997 zijn carrière bij Bouygues Construction en ging hij in 1999 
voor SCIC werken, een dochteronderneming van de Caisse des Dépôts gespecialiseerd in gedelegeerd projectbeheer. In 
2004 begon hij bij Bouygues Immobilier als verantwoordelijke voor serviceflats in Île-de-France, waar hij vervolgens 
regionaal directeur Île-de-France noord werd en in 2012 regionaal directeur Île-de-France oost. In 2014 werd hij algemeen 
directeur Dochterondernemingen en Deelnemingen van Bouygues Immobilier in Frankrijk en in 2017 werd hij algemeen 
directeur Huisvesting van de regio Île-de-France. In het najaar van 2019 startte hij bij Immobel als Algemeen Directeur 
Frankrijk. 
Olivier BASTIN, 50 jaar, begon zijn carrière in de banksector (BACOB, 1994-1995), voordat hij de vastgoedafdeling 
vervoegde bij Intermarché waar hij bijdroeg tot de uitbreiding van het merk in Wallonië (1995-1996). In 1997 trad hij in 
dienst van Jones Lang LaSalle, waar hij het departementshoofd werd van de Kantorenafdeling voor België (1997-2005) 
alvorens Managing Director te worden van de Luxemburgse vestiging van de groep (2005-2011). In 2010 combineerde hij 
deze functie met die van Head of Capital Markets voor de Belux. Hij verliet Jones Lang LaSalle eind 2011 om ALLFIN 
Group te vervoegen als CEO van de Luxemburgse entiteit. Sinds 2018 is hij ook verantwoordelijk voor de lancering en 
uitbreiding van Immobel op de Duitse markt. Olivier heeft een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen (ULG, 
1988-1992) en een MBA (ULG & Maastricht University, 1993-1994). 
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D. De Management Teams 
Het Uitvoerend Comité heeft in elk land Teams opgericht dat het bijstaat bij de praktische implementatie van de uitvoerende 
bevoegdheden (de “Management Teams”). De oprichting ervan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  Het Uitvoerend 
Comité bepaalt de opdracht, de samenstelling en de verantwoordelijkheden van de Management Teams. 
Deze Management Teams leggen verantwoording af voor de uitoefening van hun bevoegdheden aan het Uitvoerend 
Comité. 

  

Samenstelling van het Management Team Belgium (per 31 december 2020): 
Adel YAHIA, Managing Director, Voorzitter, 
Alain DELVAULX, Head of Financial Planning & Analysis, 
Filip DEPAZ, Chief Operating Officer,  
Stephanie DE WILDE13, Head of Legal Services, 
Inge HEYVAERT14, HR & Talent Manager, 
Thierry LEDOUX15, Head of Technical Department, 
Marnix MELLAERTS16, Head of Sales, 
Joëlle MICHA17, Head of Corporate Affairs, 
Eric SCHARTZ18, Head of Immobel Home, 
Olivier THIEL19, Head of Development, 
Hans VAN AUDENAERDE20, Head of Acquisitions, Investments & Financial Advisory,  
Valentine VAN MALLEGHEM, Head of Residential Projects Advisory, en 
Lian VERHOEVEN21, Head of Corporate Communications. 
 
Samenstelling van het Management Team Luxemburg (per 31 december 2020):  
Olivier BASTIN, Managing Director, Voorzitter, 
Maxime DIERICKX, Head of Finance,  
Nicolas ECTOR, Head of Technical,  
Valérie FLAUS, Head of Legal Services, en 
Muriel SAM, Head of Development. 
 
Samenstelling van het Management Team France (per 31 december 2020):  
Fabien ACERBIS, Managing Director, Voorzitter 
Julien MICHEL, Managing Director Tertiaire,  
Mathieu CHAMARD-SABLIER, Directeur opérationnel Résidentiel, 
Yves EVEILLARD, Directeur Département technique, 
Carole FELICI, Directrice RH, 
Gérald FRUCHTENREICH, Directeur Financier. 
Philippe MARTINHO, Directeur des Ventes, 
Marie SUDRE, Directrice Département juridique, en 
Sandrine THIEBAUT, Directrice de la relation Clients, 
 

 
13 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap Lady at Work BV. 
14 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap HDS Consulting BV. 
15 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap GABALEX BV. 
16 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap H&J Trust BV. 
17 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap JOMI BV. 
18 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap DREAMS BV. 
19 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap Queen-K BV. 
20 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap AUDIUS BV. 
21 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap LV Communications BV. 
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D. De Management Teams 
Het Uitvoerend Comité heeft in elk land Teams opgericht dat het bijstaat bij de praktische implementatie van de uitvoerende 
bevoegdheden (de “Management Teams”). De oprichting ervan is goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  Het Uitvoerend 
Comité bepaalt de opdracht, de samenstelling en de verantwoordelijkheden van de Management Teams. 
Deze Management Teams leggen verantwoording af voor de uitoefening van hun bevoegdheden aan het Uitvoerend 
Comité. 
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Samenstelling van het Management Team Poland (per 31 december 2020):  
Olivier THIEL22, Managing Director, 
Marcin CHARCHUT, Head of Legal, en 
Andrzej PLATEK, Chief Financial Officer, 
 
Samenstelling van het Management Team Germany (per 31 december 2020):  
Marnix GALLE, Uitvoerend Voorzitter van de Raad – Immobel Group,  
Olivier BASTIN, Managing Director Immobel Luxembourg – belast met de expansie van Immobel Group in Duitsland, en 
Michael HENN, Managing Director van Immobel Germany. 

II. Interne controle en risicobeheer 
Het Belgisch wetgevend kader voor het beheer van de interne controle en van de risico’s wordt geregeld door de Wet van 
17 december 2008 (toepassing van de Europese Richtlijn 2006/43 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen), 
de Code 2020 en de Wet van 6 april 2010 (CG Wet). 
Voorts definieert IFRS 7 aanvullende eisen op het gebied van het risicobeheer i.v.m. financiële instrumenten. 
Nochtans bepaalt het huidig Belgisch wettelijk en normerend kader noch het model voor de interne controle waarnaar de 
bedoelde vennootschappen zich moeten schikken, noch de modaliteiten voor de invoering van een dergelijk systeem 
(vereiste niveau van detail). 
Immobel hanteert een systeem voor het risicobeheer en de interne controle dat intern werd vastgelegd en gebaseerd is 
op het interne controlemodel “COSO23”. 
De COSO-methodologie is op vijf elementen gestoeld: 

• de interne controle-omgeving, 

• de risico-analyse, 

• de controlewerkzaamheden, 

• de informatie en de communicatie, evenals 

• het toezicht en de monitoring. 

A. Interne controle-omgeving 
Het element “interne controle-omgeving” steunt op volgende componenten: 

A) Een duidelijke omschrijving van de doelstellingen van de Vennootschap  
Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De Groep, die teruggaat tot 1863, creëert 
kwaliteitsvolle, toekomstgerichte stadsomgevingen met een positieve impact op de manier waarop mensen leven, werken 
en hun vrije tijd besteden. Het bedrijf ontwikkelt gemengd vastgoed met een variatie aan functies. Met een beurswaarde 
van meer dan EUR 650 miljoen en een portefeuille van meer dan 1.600.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen (België, 
Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland), bekleedt Immobel een toonaangevende positie in het 
Europees vastgoedlandschap. De Groep streeft naar duurzaamheid op het vlak van stadsontwikkeling. Verder staat de 
onderneming een deel van haar winst af voor de ondersteuning van goede doelen op het vlak van gezondheid, cultuur en 
sociale integratie. Ongeveer 200 mensen werken bij Immobel. 
Voor meer informatie: www.immobelgroup.com 

B) Een bepaling van de rollen van de beslissingsorganen 
Immobel beschikt over een Raad van Bestuur, een Investeringscomité, een Audit- & Risicocomité, een Bezoldigingscomité, 
een Benoemingscomité en een Uitvoerend Comité. 
De verantwoordelijkheid voor de strategie van Immobel en voor het toezicht op de gang van zaken komt op de eerste 
plaats de Raad van Bestuur toe. De belangrijkste taken van de Comités werden eerder opgenomen in de rubriek 
“Beslissingsorganen”. 

 
22 Permanent vertegenwoordiger van de vennootschap Queen-K SRL. 
23 Afkorting van “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”. 
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C) Risicobeheer 
Immobel neemt een voorzichtige houding aan bij het beheer van haar portefeuille van gediversifieerde projecten die via 
haar activiteiten op lange termijn waarde creëren. 

D) De toepassing van normen inzake ethiek en integriteit 
Immobel beschikt over een Code van Goed Gedrag die de ethische principes en integriteit die van toepassing zijn voor 
elke Bestuurder, maar ook voor de Leden van het Uitvoerend Comité alsook voor alle medewerkers en externe 
betrokkenen.   Deze Code heeft o.m. betrekking op de aspecten van belangenconflicten, van beroepsgeheim, van corruptie 
en misbruik van vennootschapsgoederen alsook van relatiegeschenken.  Immobel beschikt eveneens over een 
Verhandelings- en Communicatiereglement, hoofdzakelijk bedoeld, onder andere, om te verzekeren dat de Personen met 
Leidinggevende Verantwoordelijkheden geen misbruik maken van, noch zichzelf verdacht maken, van misbruik van 
bepaalde prijsgevoelige informatie (“Voorwetenschap” zoals gedefinieerd in het Reglement). Bepaalde verplichtingen 
worden ook opgelegd aan personen die nauw verbonden met hen zijn (zoals bepaalde verwanten of entiteiten die door 
hen gecontroleerd worden).  Compliance met deze Codes wordt opgevolgd door de Compliance Officer. 
Zie ook punt C. “Controlewerkzaamheden”, infra. 

E) Gepaste maatregelen om een bepaald competentieniveau te waarborgen 
• Competentie van de Bestuurders: gezien hun ervaring beschikken de Bestuurders over de nodige competenties en 

vaardigheden om hun verantwoordelijkheid uit te oefenen en met name op het gebied van financiën, boekhouding, 
investeringen en bezoldigingsbeleid. 

• Competentie van de Leden van het Uitvoerend Comité alsook van de andere medewerkers: een 
aanwervingsprocedure die strookt met de gezochte profielen, gepaste opleidingen en ook een bezoldigings- en 
evaluatiebeleid dat steunt op de verwezenlijking van realistische en meetbare doelstellingen, maken het mogelijk om 
de competentie van de medewerkers van Immobel te garanderen.   

• Immobel heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot het remuneratiebeleid voor Bestuurders en Leden van 
het Uitvoerend Comité, in overeenstemming met de vereisten van de Corporate Governance Wet van 6 april 2010 
en de Code 2020.  Afwijkingen van de Code 2020 worden naar behoren gemotiveerd. 

• Naar aanleiding van een marktonderzoek heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020, op 
voorstel van het Bezoldigingscomité, besloten de bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders te herzien en te 
verhogen, met ingang van het boekjaar 2021. 

• Momenteel bestaan er twee Performance Share Plannen voor bepaalde leden van het Uitvoerend Comité: 

− een eerste Performance Share Plan werd aanvaard door de Aandeelhouders op 24 mei 2017 ten voordele van 
bepaalde leden van het Uitvoerend Comité (met inbegrip van de Uitvoerend Voorzitter en de voormalige CEO) 
voor de jaren 2017 tot 2019; en 

• Op 28 mei 2020 is een nieuw Performance Share Plan goedgekeurd ten behoeve van bepaalde leden van het 
Uitvoerend Comité voor de jaren 2020 tot en met 2022. 

• Leden van het Uitvoerend Comité die de functie uitoefenen van Country Managing Director komen in aanmerking 
voor een LTI-plan, dat een stimulans biedt om de aktiviteit van het land beter te laten presteren. 

B. Risico-analyse  
Immobel voert geregeld een oefening uit om haar risico’s af te bakenen en te beoordelen. Deze risico’s werden in kaart 
gebracht. Voor sommige, waarvan het controleniveau ontoereikend werd geacht, werd een formeel actieplan opgezet. De 
invoering van het actieplan wordt gevolgd door het Audit- & Risicocomité. 
De belangrijkste risico’s waar Immobel aan blootstaat, worden uitvoerig uiteengezet in afdeling I.B van het Beheersverslag. 
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C. Controlewerkzaamheden  
De controlewerkzaamheden beantwoorden aan de ingevoerde regels en procedures om de belangrijkste afgebakende 
risico’s in goede banen te leiden.  Tot de belangrijkste regels en procedures die bij Immobel werden vastgelegd, behoren: 

• De invoering van een stelselmatige “haalbaarheidsstudie“ voor het opvolgen van de marge van het project die een 
controller, een ontwikkelaar, een technisch directeur, de Head of Technical van de group en de CFO analyseren samen 
met de Uitvoerende Voorzitter.  

• Het Uitvoerend Comité mag, naar eigen goeddunken, alle beslissingen met betrekking tot de verwerving, de 
ontwikkeling, de syndikatie en desinvestering van activa goedkeuren, of in geval van activa ontwikkeld in partnerschap 
of gesyndikeerd met een derde partij, pro rata het aandeel van de Vennootschap daarin, beperkt tot een geschatte 
totale investeringskost van 70 MEUR per actief (inclusief de aankoopprijs en de totale ontwikkelingskosten, zoals 
bouwkosten, financieringskosten en honoraria verschuldigd aan derden), zonder voorafgaandelijke toestemming van 
het Investeringscomité of van de Raad van Bestuur.  Verder mag het Investeringscomité, naar eigen goeddunken, het 
Uitvoerend Comité volmacht verlenen om alle beslissingen met betrekking tot de verwerving, de ontwikkeling, de 
syndikatie en desinvestering van activa goed te keuren, of in geval van activa ontwikkeld in partnerschap of 
gesyndikeerd met een derde partij, pro rata het aandeel van de Vennootschap daarin, beperkt tot een geschatte totale 
investeringskost van 200 MEUR per actief (inclusief de aankoopprijs en de totale ontwikkelingskosten zoals 
bouwkosten, financieringskosten en honoraria verschuldigd aan derden), zonder voorafgaandelijke toestemming van 
de Raad van Bestuur. 

• De beoordeling van de afwijkingen tussen de begroting en het werkelijk gerealiseerde budget van de projecten vindt 
trimestrieel plaats door het financiëel departement. Elk waargenomen verschil van betekenis wordt aan de 
beheersorganen voorgelegd. 

• Over de opvolging van de thesaurie en van de toekomstige thesauriebehoeften worden geregeld verslagen opgemaakt 
voor de beheersorganen. 

• Het principe van meervoudige goedkeuring dat in elke fase van het verbintenisproces geldt: voor de goedkeuring van 
alle transacties is de procedure van de dubbele handtekening vereist en de ondertekenaars worden bepaald 
naargelang van de omvang van de transactiebedragen. 

D. Informatie en communicatie  
Immobel gebruikt een aangepast financieel informatiemanagementsysteem. Het onderhoud en de ontwikkeling van dit 
systeem worden aan een partner uitbesteed. 
Ook de duurzaamheid van de informaticagegevens is uitbesteed aan een partner die er contractueel toe gehouden is om 
een strikte procedure te volgen betreffende de invoering van een betrouwbaar en beveiligd informatiemaintenance-
systeem. 
De financiële afdeling van Immobel blijft instaan voor de afsluiting en de opmaak van het Jaarverslag, van de 
Geconsolideerde Financiële Staten die volgens de IFRS-normen worden opgesteld, en van de Jaarrekeningen. 
De mededelingen aan de personeelsleden en aan de medewerkers van Immobel zijn aangepast aan de omvang van de 
onderneming. De communicatie verloopt grotendeels via werkvergaderingen, mondelinge mededelingen door de directie 
aan het voltallige personeel of via de elektronische verzending van een interne nota die meestal door de Uitvoerende 
Voorzitter/ Chief Executive Officer getekend is. 

E. Toezicht en monitoring  
Het Audit-& Risicocomité is verantwoordelijk voor het toezicht op de interne controle.  Gezien de toegenomen omvang en 
activiteiten van de Vennootschap en van de Groep, zal het Audit-& Risicocomité de noodzaak om een interne auditfunctie 
in het leven te roepen om hen bij deze opdracht bij te staan, in 2021 diepgaander evalueren. 
Voor een regelmatige beoordeling van de controle-omgeving, vertrouwt het Audit-& Risicocomité de Commissaris een 
aantal gerichte opdrachten toe om de interne controle grondiger te onderzoeken. Deze bestaan uit het toetsen van de 
bestaande controles en het identificeren van de eventuele zwakke punten . Het Audit- & Risicocomité ziet toe op de 
concrete invoering van de aanbevelingen in voorkomend geval. 
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III. Reglementeringen en procedures 

A. Transacties en andere contractuele relaties tussen de Vennootschap, verbonden 
vennootschappen inbegrepen, de Bestuurders, de Leden van het Uitvoerend Comité en de 
andere medewerkers 
Gedurende het boekjaar 2020, waren er geen transactie tussen Immobel (verbonden vennootschappen inbegrepen) en 
een Lid van haar Management Team en ook geen andere transactie tussen Immobel en haar Bestuurders, de Leden van 
haar Uitvoerend Comité of haar andere Medewerkers. 

B. Wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie 
en informatie inzake diversiteit 
In toepassing van de nieuwe bepalingen van voormelde Wet, vermeldt Immobel dat het diversiteitsbeleid dat wordt 
toegepast in alle organen van de onderneming verder gaat dan het geslacht. Leeftijd en vaardigheden worden ook in 
aanmerking genomen. 
Diversiteitsbeleid van toepassing op de Leden van de Raad van Bestuur 
Immobel's Corporate Governance Charter stelt dat de samenstelling van haar Raad van Bestuur garant staat voor de 
besluitvorming in het belang van de onderneming. Daartoe let de Raad van Bestuur op de genderdiversiteit en diversiteit 
in het algemeen, evenals op de complementariteit van vaardigheden, ervaringen en kennis. De bepalingen van artikel 7:86 
van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen met betrekking tot genderdiversiteit worden in dit opzicht 
gerespecteerd. 
Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit zeven leden. Ten gevolge de naleving van de principes van deugdelijk bestuur 
opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code 2020, en meer in het bijzonder bepalingen 3.1 en 3.3 van de 
Code, is hij van mening dat dit aantal klein genoeg is om effectieve besluitvorming mogelijk te maken, en voldoende 
uitgebreid opdat zijn Leden ervaring en kennis uit diverse disciplines delen met elkaar en dat de veranderingen in de 
samenstelling ervan zonder verstoring kunnen worden beheerd.  De Raad van Bestuur deelt inderdaad de mening van de 
Europese Commissie dat diversiteit het debat voedt, de waakzaamheid bevordert en problemen in zich oproept. 
Ten gevolge het diversiteitsbeleid gedurende het verslagjaar in voege bij Immobel, is de verdeling binnen de samenstelling 
van de Raad van Bestuur als volgt (per 31 december 2020): 
 

• Experience & (Educational) Background mix, hoofdzakelijk:  

− Real Estate & Finance: 5  

− Other (HR, Legal): 2  

• Gender mix : 

− 3 H/4 F 

• Generation mix: 

− < 50: 1  

− > 50: 6  

• Executive v. Non-Executive: 

− Executive: 1 

− Non-Executive: 6 

• National v. Non-National: 

− National: 6 

− Non-national: 1 

• Linguistic mix: 

− NL: 5 

− FR: 2.  
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opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code 2020, en meer in het bijzonder bepalingen 3.1 en 3.3 van de 
Code, is hij van mening dat dit aantal klein genoeg is om effectieve besluitvorming mogelijk te maken, en voldoende 
uitgebreid opdat zijn Leden ervaring en kennis uit diverse disciplines delen met elkaar en dat de veranderingen in de 
samenstelling ervan zonder verstoring kunnen worden beheerd.  De Raad van Bestuur deelt inderdaad de mening van de 
Europese Commissie dat diversiteit het debat voedt, de waakzaamheid bevordert en problemen in zich oproept. 
Ten gevolge het diversiteitsbeleid gedurende het verslagjaar in voege bij Immobel, is de verdeling binnen de samenstelling 
van de Raad van Bestuur als volgt (per 31 december 2020): 
 

• Experience & (Educational) Background mix, hoofdzakelijk:  

− Real Estate & Finance: 5  

− Other (HR, Legal): 2  

• Gender mix : 

− 3 H/4 F 

• Generation mix: 

− < 50: 1  

− > 50: 6  

• Executive v. Non-Executive: 

− Executive: 1 

− Non-Executive: 6 

• National v. Non-National: 

− National: 6 

− Non-national: 1 

• Linguistic mix: 

− NL: 5 

− FR: 2.  
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Diversiteitsbeleid toegepast voor het personeel, met inbegrip van de Leden van het Uitvoerend Comité en van het 
Management Team 
Immobel erkent dat zijn getalenteerd en divers personeelsbestand een belangrijk concurrentievoordeel is in de 
Vastgoedsector. Om als onderneming te slagen, is het noodzakelijk dat alle werknemers en medewerkers over de nodige 
kwaliteit en vaardigheden beschikken. 
Immobel erkent dat iedereen zijn eigen ervaring en capaciteiten meebrengt in zijn expertisedomein. Deze diversiteit is een 
sleutelelement voor succes op alle niveaus van de onderneming. Diversiteit wordt binnen Immobel erkend als een 
commercieel belang, dat leidt tot betere globale prestaties en kwalitatief hoogstaande producten, diensten en commerciële 
beslissingen. 
Immobel streeft ernaar een gunstige omgeving te creëren waarin iedereen zijn potentieel ten volle kan ontplooien binnen 
Immobel, ongeacht zijn verschillen. Immobel streeft ernaar om de beste werknemers en medewerkers in hun vakgebied 
in dienst te nemen om zo goed mogelijk werk af te leveren. 
Immobel hecht er veel belang aan dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit van haar klanten en 
markten. Deze diversiteit omvat verschillen in geslacht, taal, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, sociaal-
economische status, ervaring en opleiding. 
Immobel geeft gelijke kansen aan personen, ongeacht hun afkomst, bij de aanwerving, het behoud en het talent 
management in het algemeen. De diversiteit van teams in al haar aspecten is een bron van innovatie, groei en welvaart. 
Immobel zet zich in voor :  

• Aanmoediging van gelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkplek als een goede praktijk en een zakelijk belang. 

• Het creëren van een werkomgeving vrij van intimidatie, pesterijen, slachtoffering en onwettige discriminatie, het 
bevorderen van waardigheid en respect voor iedereen, waar individuele verschillen en de bijdragen van alle 
personeelsleden worden erkend en gewaardeerd.  Deze verbintenis omvat opleiding van managers en alle andere 
werknemers en medewerkers over hun rechten en verantwoordelijkheden in het kader van het gelijkheids-, diversiteits- 
en inclusiebeleid.  

Immobel beschouwt de ontwikkeling van haar personeel als een prioriteit. Zij zorgt voor de motivatie en de betrokkenheid 
van haar personeel en zorgt ervoor dat zij steeds over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om in hun opdrachten 
te slagen. 
Met andere woorden, de HR-ambitie van Immobel weerspiegelt haar beloften: het menselijk kapitaal van de Groep, dat rijk 
is aan diversiteit, te verbeteren en te ontwikkelen via een open en innoverend personeelsbeleid en zo kansen te creëren 
voor iedereen en te bouwen aan de toekomst van haar personeel en klanten.   
Naar aanleiding van het diversiteitsbeleid dat Immobel in het verslagjaar heeft doorgevoerd, is de uitsplitsing van de 
operationele teams van Immobel in de zes landen als volgt (per 31 december 2020):  
 

• Genderdiversiteit Raad van Bestuur: 

− Vrouwelijk: 4 

− Mannelijk: 3 

• Genderdiversiteit Uitvoerend Comité: 

− Vrouwelijk: 0 

− Mannelijk: 7 

• Genderdiversiteit Management :  

− Vrouwelijk: 12 

− Mannelijk: 24 

• Genderdiversiteit Werknemers/ medewerkers: 

− Vrouwelijk: 74 

− Mannelijk: 68 

• Diversiteit in leeftijd:  

− < 50: 159 

− > 50: 26. 
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Als onderdeel van het diversiteitsbeleid bevordert Immobel verscheidenheid op alle niveaus (operationeel team, Leden 
van het Managementteam, Leden van het Uitvoerend Comité & Bestuurders). 

C. Beoordeling van de maatregelen door de Vennootschap genomen in het kader van de 
Verordening Marktmisbruik 
Het Verhandelings- en Communicatiereglement, beoogt te verzekeren dat de Bestuurders, de leidinggevenden en ander 
personeel van Immobel en haar verbonden ondernemingen, geen misbruik maken van informatie die zij mogen hebben 
over Immobel en die niet beschikbaar is voor andere investeerders. 
Deze regels werden aangevuld met een interne nota met een overzicht van de belangrijkste verplichtingen terzake, onder 
meer rekening houdend met het nieuwe Reglement inzake marktmisbruik zoals in voege getreden op 3 juli 2016, om de 
betrokkenen bewust te maken van hun verplichtingen. 
De Compliance Officer is belast met het toezicht op de naleving van deze regels om het risico van marktmibruik door 
handel met voorkennis te verminderen. De Compliance Officer houdt lijsten bij van personen die over bevoorrechte 
informatie beschikken of kunnen beschikken en die toegang hebben tot, toegang kunnen hebben tot, of redelijkerwijs niet 
onbewust kunnen zijn van het bevoorrechte karakter van deze informatie.  
Deze regels omvatten onder meer: 

• een verbod aan de Personen Met Leidinggevende Verantwoordelijkheden transacties te verrichten voor hun eigen 
rekening of voor de rekening van een derde partij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met aandelen 
of schuldinstrumenten van Immobel of met derivaten of met andere daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten, 
gedurende een Gesloten Periode of een Verboden Periode; 

• de mogelijkheid aan de Compliance Officer gegeven, zonder hiertoe te worden verplicht, een Persoon met 
Leidinggevende Verantwoordelijkheden toe te laten (in nader gespecifieerde gevallen), te handelen gedurende een 
Gesloten Periode of een Verboden Periode; 

• de verplichting opgelegd aan Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden de Compliance Officer te 
informeren voorafgaand aan enige transactie verricht, op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening, met 
betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van Immobel of derivaten of andere daaraan gekoppelde Financiële 
Instrumenten, buiten de Gesloten Periodes of de Verboden Periodes; 

• de verplichting opgelegd aan Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en de nauw met hen verbonden 
personen, de Compliance Officer en de FSMA te informeren van de transacties voor eigen rekening in aandelen of 
schuldinstrumenten van die emittenten, alsook in afgeleide of andere ermee verbonden financiële instrumenten.  Deze 
melding moet binnen een termijn van drie werkdagen na de transactiedatum gebeuren. Zolang de som van de binnen 
hetzelfde kalenderjaar uitgevoerde transacties de drempel van 5.000 EUR niet overschrijdt, is de meldplicht niet van 
toepassing.  Deze meldingsplichtige personen mogen, maar zijn niet verplicht om, Immobel te machtigen om deze 
kennisgevingen aan de FSMA namens hen te doen. In dat geval moeten zij steeds, onverwijld en niet later dan twee 
werkdagen na de datum van de transactie, in kennis stellen van dergelijke transactie; 

• de verplichting opgelegd aan Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden ervoor te zorgen dat hun 
vermogensbeheerders, de personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten namens hen of elke andere 
persoon die beroepsmatig transacties aangaat of verricht namens hen, niet verhandelen gedurende de Gesloten 
Periodes en Verboden Periodes, ook wanneer deze vermogensbeheerders gemachtigde financiële tussenpersonen 
zijn die handelen volgens een volledig discretionair mandaat van vermogensbeheer. 

Tijdens het voorbije boekjaar werd de functie van Compliance Officer van Immobel waargenomen door Joëlle MICHA. 
De toepassing van de voornoemde regels leidde tot geen enkele moeilijkheid. 

D. Gerechtelijke en arbitrageprocedures 
De Raad van Bestuur van Immobel is van oordeel dat, met uitzondering van die welke in de Toelichting 32 bij de 
Geconsolideerde Jaarrekening "Belangrijkste voorwaardelijke activa en passiva" worden vermeld, er geen overheids-, 
juridische of arbitrageprocedure bestaat die redelijkerwijs significante gevolgen kan hebben of in het recente verleden 
heeft gehad voor de financiële positie of de winstgevendheid van de Vennootschap. 
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Als onderdeel van het diversiteitsbeleid bevordert Immobel verscheidenheid op alle niveaus (operationeel team, Leden 
van het Managementteam, Leden van het Uitvoerend Comité & Bestuurders). 
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Verordening Marktmisbruik 
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personeel van Immobel en haar verbonden ondernemingen, geen misbruik maken van informatie die zij mogen hebben 
over Immobel en die niet beschikbaar is voor andere investeerders. 
Deze regels werden aangevuld met een interne nota met een overzicht van de belangrijkste verplichtingen terzake, onder 
meer rekening houdend met het nieuwe Reglement inzake marktmisbruik zoals in voege getreden op 3 juli 2016, om de 
betrokkenen bewust te maken van hun verplichtingen. 
De Compliance Officer is belast met het toezicht op de naleving van deze regels om het risico van marktmibruik door 
handel met voorkennis te verminderen. De Compliance Officer houdt lijsten bij van personen die over bevoorrechte 
informatie beschikken of kunnen beschikken en die toegang hebben tot, toegang kunnen hebben tot, of redelijkerwijs niet 
onbewust kunnen zijn van het bevoorrechte karakter van deze informatie.  
Deze regels omvatten onder meer: 

• een verbod aan de Personen Met Leidinggevende Verantwoordelijkheden transacties te verrichten voor hun eigen 
rekening of voor de rekening van een derde partij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met aandelen 
of schuldinstrumenten van Immobel of met derivaten of met andere daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten, 
gedurende een Gesloten Periode of een Verboden Periode; 

• de mogelijkheid aan de Compliance Officer gegeven, zonder hiertoe te worden verplicht, een Persoon met 
Leidinggevende Verantwoordelijkheden toe te laten (in nader gespecifieerde gevallen), te handelen gedurende een 
Gesloten Periode of een Verboden Periode; 

• de verplichting opgelegd aan Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden de Compliance Officer te 
informeren voorafgaand aan enige transactie verricht, op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening, met 
betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van Immobel of derivaten of andere daaraan gekoppelde Financiële 
Instrumenten, buiten de Gesloten Periodes of de Verboden Periodes; 

• de verplichting opgelegd aan Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en de nauw met hen verbonden 
personen, de Compliance Officer en de FSMA te informeren van de transacties voor eigen rekening in aandelen of 
schuldinstrumenten van die emittenten, alsook in afgeleide of andere ermee verbonden financiële instrumenten.  Deze 
melding moet binnen een termijn van drie werkdagen na de transactiedatum gebeuren. Zolang de som van de binnen 
hetzelfde kalenderjaar uitgevoerde transacties de drempel van 5.000 EUR niet overschrijdt, is de meldplicht niet van 
toepassing.  Deze meldingsplichtige personen mogen, maar zijn niet verplicht om, Immobel te machtigen om deze 
kennisgevingen aan de FSMA namens hen te doen. In dat geval moeten zij steeds, onverwijld en niet later dan twee 
werkdagen na de datum van de transactie, in kennis stellen van dergelijke transactie; 

• de verplichting opgelegd aan Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden ervoor te zorgen dat hun 
vermogensbeheerders, de personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten namens hen of elke andere 
persoon die beroepsmatig transacties aangaat of verricht namens hen, niet verhandelen gedurende de Gesloten 
Periodes en Verboden Periodes, ook wanneer deze vermogensbeheerders gemachtigde financiële tussenpersonen 
zijn die handelen volgens een volledig discretionair mandaat van vermogensbeheer. 

Tijdens het voorbije boekjaar werd de functie van Compliance Officer van Immobel waargenomen door Joëlle MICHA. 
De toepassing van de voornoemde regels leidde tot geen enkele moeilijkheid. 

D. Gerechtelijke en arbitrageprocedures 
De Raad van Bestuur van Immobel is van oordeel dat, met uitzondering van die welke in de Toelichting 32 bij de 
Geconsolideerde Jaarrekening "Belangrijkste voorwaardelijke activa en passiva" worden vermeld, er geen overheids-, 
juridische of arbitrageprocedure bestaat die redelijkerwijs significante gevolgen kan hebben of in het recente verleden 
heeft gehad voor de financiële positie of de winstgevendheid van de Vennootschap. 
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IV. Inlichtingen omtrent het maatschappelijk kapitaal  

A. Structuur van het aandeelhouderschap  
Op basis van de door Immobel ontvangen transparantiemeldingen, zijn de hiernavolgende aandeelhouders (sedert 7 
januari 2021) de belangrijkste: 

Aandeelhouders Stemrechten % van het totaal der aandelen24 

A³ Capital NV (en een verbonden vennootschap)25 
met zetel te 1020 Brussel, Abelenlaan 2 

5.892.418 58,94 % 

Immobel SA/NV (eigen aandelen) 
met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 

30.348 0,3 % 

 
Er bestaan geen bijzondere stemrechten, noch, in de mate de Vennootschap ervan op de hoogte is, overeenkomsten 
tussen aandeelhouders.  Ingevolge een beslissing van de Raad van Bestuur werden de rechten op dividenden verbonden 
aan de eigen aandelen gehouden door Immobel, geschorst.  In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen hebben deze aandelen geen stemrechten. 

B. Elementen die een invloed zouden kunnen hebben op een publiek overnamebod op 
effecten van de vennootschap  
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020 hebben de Aandeelhouders de Raad van Bestuur 
gemachtigd  

• om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal, in één of meerdere malen, ten 
belope van een bedrag van 97.000.000 EUR op de data en op de wijzen vast te stellen door de Raad van Bestuur, en 
dit gedurende een periode van 5 jaar, te tellen vanaf de publicatie van de machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad. 

De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand geven onder de wettelijke voorwaarden. De Raad van 
Bestuur wordt gemachtigd om de aandelen van de Vennootschap die door deze laatste werden verkregen, tegen de 
voorwaarden die hij zal vaststellen, op de beurs of erbuiten, zonder voorafgaande toelating van de Algemene Vergadering, 
overeenkomstig de wet, te vervreemden. 

• om de aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden indien deze verkrijging of deze vervreemding 
noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te vermijden. Deze machtiging werd toegestaan 
voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

• om de aandelen van de Vennootschap te verwerven tot beloop van maximum twintig procent (20 %) van de uitgegeven 
aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan tien (10) EUR noch hoger dan twintig procent (20 %) 
boven de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende 
de laatste vijf dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) 
jaar vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. 

• Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse 
dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen. 

De regels van toepassing op de benoeming en vervanging van Bestuurders, alsook op de wijziging van Statuten van de 
Vennootschap zijn deze voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel als door het Corporate 
Governance Charter van Immobel.  
De clausules inzake verandering van controle opgenomen in de kredietovereenkomsten afgesloten met de financiële 
instellingen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 28 mei 2020, overeenkomstig artikel 7:151 van het 
Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen. 

 
24 Op een totaal van 9.997.356 uitgegeven aandelen. 
25 Vennootschappen gecontroleerd door Marnix GALLE. 
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REMUNERATIEBELEID 
 
 

 

Dames, Heren,  

Wij hebben de eer u het Remuneratiebeleid van Immobel voor de volgende vier jaar voor te stellen.  Dit Beleid is in lijn met 
en draagt bij tot haar bedrijfsstrategie, alsook haar langetermijnbelangen en haar duurzaamheid. 

Dit nieuwe Remuneratiebeleid vervangt het Remuneratiebeleid voor Bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité 
zoals beschreven in Immobel's Corporate Governance Charter, Bijlage 2 "Bezoldigingsbeleid en evaluatie van de 
prestaties", zoals gepubliceerd op 7 januari 2021 (zie www.immobelgroup.com voor meer details). 

I. Inleiding 
 

Het is belangrijk dat Immobel Bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité kan aantrekken die beschikken over de 
bekwaamheid, ervaring, vaardigheden, waarden en gedragingen die nodig zijn om de strategie en de doelstellingen van 
de Vennootschap te verwezenlijken en om de doelstelling van Immobel te ondersteunen. Immobel streeft naar een diverse 
samenstelling van beide organen wat betreft geslacht, etnische afkomst en generatie. 

De Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van de Bestuurders en het Uitvoerend Comité, overeenkomstig de bepalingen 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code, met inachtneming 
van de prerogatieven van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het niveau van de remuneratie moet voldoende 
zijn om Bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité met het door de Raad van Bestuur bepaalde profiel aan te 
trekken, te behouden en te motiveren, om de verwezenlijking van de strategische doelstellingen te bevorderen in 
overeenstemming met de risicobereidheid en de gedragsnormen van de Vennootschap en om duurzame waardecreatie 
te bevorderen.  Het Remuneratiecomité doet gedetailleerde voorstellen aan de Raad van Bestuur betreffende de 
bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders en van de leden van het Uitvoerend Comité.  Niet-uitvoerende 
Bestuurders ontvangen geen enkele prestatiegebonden bezoldiging die rechtstreeks gekoppeld is aan de resultaten van 
de Vennootschap.  Bij het doen van voorstellen over de bezoldiging van de leden van het Uitvoerend Comité, neemt het 
Bezoldigingscomité de volgende principes in acht: 

• Het Remuneratiebeleid voor de leden van het Uitvoerend Comité beschrijft de verschillende onderdelen van de vaste 
en variabele bezoldiging, alsook de contante en uitgestelde bezoldiging, en bepaalt een passend evenwicht tussen 
deze twee soorten bezoldiging; 

• Het variabele gedeelte van de bezoldiging van de leden van het Uitvoerend Comité is zodanig gestructureerd dat de 
beloning gekoppeld is aan de globale prestaties van de onderneming en de individuele prestaties en dat de belangen 
van de leden van het Uitvoerend Comité op één lijn liggen met de doelstellingen van de Vennootschap inzake 
duurzame waardecreatie; 

• Onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen of de uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders, kunnen aandelenopties niet definitief worden verworven en kunnen zij niet worden uitgeoefend 
binnen een periode van minder dan drie jaar. De Vennootschap faciliteert niet het afsluiten van derivatencontracten 
in verband met deze aandelenopties of om de risico's die ermee gepaard gaan af te dekken, aangezien dit niet in 
overeenstemming is met het doel van dit stimuleringsmechanisme; 

• De Raad van Bestuur keurt de belangrijkste bepalingen en voorwaarden goed van de contracten van de CEO en de 
andere leden van het Uitvoerend Comité, op advies van het Bezoldigingscomité. De Raad van Bestuur neemt 
bepalingen op die de Vennootschap in staat stellen de uitbetaalde variabele remuneratie terug te vorderen of in te 
houden, en preciseert de omstandigheden waarin dit passend zou zijn, voor zover de wet dit bepaalt. De contracten 
bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot vroegtijdige beëindiging. Nadere gegevens over de bezoldiging 
van de Bestuurders en de leden van het Uitvoerend Comité worden jaarlijks bekendgemaakt in het 
Remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van het Jaarverslag. De Raad van Bestuur legt het Remuneratiebeleid voor 
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Indien een aanzienlijk deel van de stemmen tegen het 
Remuneratiebeleid is uitgebracht, dient de Vennootschap de nodige stappen te ondernemen om tegemoet te komen 
aan de bezwaren van degenen die tegenstemmen en te overwegen haar Remuneratiebeleid aan te passen. 
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V.  Andere tussenkomende personen  

A. Commissaris  
De Commissaris is Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, met het hoofdkantoor in 1930 
Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J.  De vaste vergoeding van de Commissaris Deloitte 
Bedrijfsrevisoren gefactureerd aan Immobel NV voor het nazicht en de herziening van de enkelvoudige en geconsolideerde 
jaarrekening bedroegen 139 KEUR (exclusief BTW). Zijn vergoeding voor de herziening van de statutaire rekeningen van 
de dochterondernemingen bedroeg 144 KEUR (exclusief BTW). 
De totale vergoedingen die door de Commissaris en zijn netwerk in 2019 in het kader van zijn functie op het niveau van 
de Groep bedroegen 429 KEUR (exclusief BTW). 

B. Hoofdbetaalagent  
BNP Paribas Fortis Bank is de Hoofdbetaalagent van Immobel voor een onbepaalde termijn. De bezoldiging bestaat uit 
een commissie, die 0,20 % van het netto-bedrag van de coupon en van de inkomsten op effecten onder vorm van 
effectenrekening (excl. BTW) bedraagt. 
 
Opgesteld tijdens de Raad van Bestuur van 4 maart 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
PIERRE NOTHOMB BV 
vertegenwoordigd door Pierre Nothomb 
Bestuurder 

A³ MANAGEMENT BV 
vertegenwoordigd door Marnix Galle 
Voorzitter van de Raad 

 




