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CODE VAN GOED & ETHISCH GEDRAG 

De Bestuurders, de leden van het Uitvoerend Management, de medewerkers van de Vennootschap en derden 

evenals hun vertegenwoordigers, van wie de contractuele relaties met de Vennootschap noodzakelijkerwijze 

inhouden dat ze kennis hebben van bevoorrechte informatie (de “Betrokken Personen”), verbinden er zich toe om 

alle Europese en Belgische wettelijke bepalingen, evenals de bepalingen van deze Code van Goed & Ethisch 

Gedrag na te leven.  

Deze Code voor Goed & Ethisch Gedrag beschrijft de verwachtingen van de leiding en het personeel van de 

Vennootschap op het gebied van verantwoordelijk en ethisch gedrag. De Raad van Bestuur controleert de naleving 

van deze Code voor Goed & Ethisch Gedrag ten minste op jaarbasis. 

De hierna uiteengezette regels zijn van toepassing.  

1. BELANGENCONFLICTEN 

De Betrokken Personen moeten alle daden, standpunten of belangen vermijden die strijdig zijn, of lijken te zijn, met 

de belangen van de Vennootschap. 

Elke Bestuurder dient de belangen van de Vennootschap boven zijn eigen belangen te plaatsen. De Bestuurders 

hebben de plicht om de belangen van alle aandeelhouders op gelijkwaardige wijze te behartigen. Elke Bestuurder 

dient te handelen volgens de principes van redelijkheid en billijkheid. 

Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing neemt, dienen de Bestuurders hun persoonlijke belangen buiten 

beschouwing te laten. Zij mogen de zakelijke opportuniteiten die voor de onderneming bestemd zijn niet voor eigen 

gewin aanwenden (zie ook Bijlage 4). 

Een Bestuurder brengt onverwijld de Raad van Bestuur op de hoogte als er een mogelijkheid bestaat dat er een 

belangenconflict ontstaat. In het bijzonder, ten laatste aan het begin van elke vergadering van de Raad van Bestuur 

of van een Comité binnen de Raad van Bestuur, verklaren de betrokken Bestuurders of zij een belangenconflict 

hebben met betrekking tot de agendapunten. De Bestuurders onthouden zich, in overeenstemming met de 

geldende wettelijke bepalingen, van elke bespreking of beslissing van de Raad van Bestuur die hun persoonlijke, 

commerciële of professionele belangen raakt (zie ook Bijlage 4). 

Elke Bestuurder heeft in het bijzonder aandacht voor de belangenconflicten die kunnen ontstaan tussen de 

Vennootschap, de Bestuurders, haar belangrijke of controlerende aandeelhouder(s) en andere aandeelhouders. 

De Bestuurders die worden benoemd op voorstel van de belangrijke of controlerende aandeelhouder(s) dienen 

ervoor te zorgen dat de belangen en de intenties van deze aandeelhouder(s) voldoende duidelijk zijn en tijdig aan 

de Raad van Bestuur worden meegedeeld.  

De Raad van Bestuur dient zodanig te handelen dat een belangenconflict, of de schijn van een dergelijk conflict, 

wordt vermeden. In het mogelijke geval van een belangenconflict dient de Raad, onder leiding van zijn Voorzitter, 

te beslissen welke procedure hij zal volgen om de belangen van de Vennootschap en al haar aandeelhouders te 

beschermen. In het volgende jaarverslag moet de Raad van Bestuur uitleggen waarom hij voor deze procedure 

heeft gekozen. 

Voor zover relevant zijn de bovenstaande bepalingen die van toepassing zijn op de Bestuurders mutatis mutandis 

van toepassing op de leden van het Uitvoerend Management. 

Medewerkers die een belangenconflict hebben, melden dit onmiddellijk aan hun hiërarchisch meerdere. 
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Iedere andere Betrokken Persoon die een belangenconflict heeft, meldt dit onmiddellijk aan de Compliance Officer 

(zoals hieronder gedefinieerd). 

De Betrokken Personen verbinden er zich toe om geen vergoeding te vragen en alle vergoedingen te weigeren van 

derden, in speciën of in natura, evenals elk persoonlijk voordeel dat wordt aangeboden omwille van hun 

professionele banden met de Vennootschap. Dit omvat, zonder volledig te zijn, erelonen voor consultancy, 

commissies op verkoop, commissies op verhuur, commissies op beleggingen, success fees, enz.  

Met uitzondering van bepaalde beslissingen of verrichtingen, voorziet artikel 7:97 van het WVV in een specifieke 

procedure van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen van de Vennootschap betrekking hebben op 

de Vennootschap enerzijds en verbonden ondernemingen anderzijds, met uitzondering van de betrekkingen tussen 

de Vennootschap en haar dochterondernemingen. 

De procedure moet ook worden gevolgd voor beslissingen of verrichtingen tussen dochterondernemingen van de 

Vennootschap enerzijds en de ondernemingen verbonden aan haar dochterondernemingen anderzijds, met 

uitzondering van de betrekkingen tussen de dochtervennootschappen van de Vennootschap en de 

dochterondernemingen van haar dochterondernemingen. 

2. BELEID EN PROCEDURE UITGEWERKT VOOR DE TRANSACTIES EN ANDERE CONTRACTUELE 

RELATIES DIE NIET GEDEKT ZIJN DOOR DE WETTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 

BELANGENCONFLICTEN 

Onderstaande principes zijn van toepassing op alle transacties en andere contractuele relaties tussen de 

Vennootschap, met inbegrip van de met haar verbonden vennootschappen, en de Bestuurders, de leden van het 

Uitvoerend Comité, de leden van het Management Team, de medewerkers, alsook de personen die met hen 

verwant zijn en/of waarmee ze verbonden zijn en de vennootschappen die ze controleren: 

• alle verrichtingen van de Vennootschap en van de met haar verbonden vennootschappen gebeuren aan “at 

arm’s length” voorwaarden ;  

• er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verrichtingen die gebruikelijk zijn en binnen het kader 

van de normale verkoop aan het publiek vallen, en de uitzonderlijke verrichtingen ;  

• onder gebruikelijke verrichtingen wordt verstaan de verkoop van grond in verkavelingen, de verkoop van huizen 

en de verkoop van appartementen. De andere verrichtingen worden als uitzonderlijke verrichtingen beschouwd;  

• de gebruikelijke verrichtingen en de verrichtingen die zouden plaatsvinden voor een prijs onder de prijs 

waartegen het goed wordt aangeboden aan het publiek, worden voorafgaand aan de Voorzitter en een niet-

uitvoerend Bestuurder voorgelegd ter goedkeuring ; en 

• uitzonderlijke verrichtingen worden voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan het Audit- & Risicocomité, op 

basis van een voorstel dat gestaafd wordt met een begroting van een derde partij en dat toegelicht wordt door 

twee Bestuurders waarvan minstens één de Voorzitter of de CEO van de Vennootschap is. 

3. VERTROUWELIJKHEID  

Tijdens de periode dat ze actief zijn bij de Vennootschap en na de stopzetting van deze activiteit, mogen de 

Betrokken Personen geen enkele informatie (die niet openbaar gemaakt is in de jaarverslagen, de halfjaarverslagen 

of diverse berichten), gebruiken of onthullen, evenmin als enige inlichting over de Vennootschap waarvan ze kennis 

hebben genomen tijdens de uitoefening van hun functie. Dit verbod geldt onverminderd de regels uiteengezet in 

Bijlage 5. 
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In dit kader erkennen ze de vertrouwelijkheid van alle economische, financiële of vastgoedstudies, bestanden van 

klanten, computerbestanden, boekhoudgegevens, contracten, zakelijke voorstellen, tekeningen en plannen van 

gebouwen en uitrusting, schriftelijke of mondelinge werkinstructies die betrekking hebben op de activiteiten van de 

Vennootschap, haar procedures en haar economische of financiële toestand.  

4. CORRUPTIE EN MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN 

De Betrokken Personen verbinden er zich toe om geen goederen van waarde aan te bieden of te geven – ongeacht 

de omvang en/of de waarde – noch geldsommen – ongeacht het bedrag – aan klanten, leveranciers of allerhande 

derden, met welke bedoeling ook met het oog op het verkrijgen van concessies in commerciële relaties.  

Zo verbinden zij er zich ook toe om geen goederen van waarde of geldsommen – ongeacht het bedrag – te geven 

aan een verkozene of een ambtenaar van de Staat, noch aan enige Belgische of buitenlandse overheidsinstantie, 

met het oog op de goedkeuring en/of het bekomen van toelatingen of vergunningen noch met het oog op een 

afwijking, omzeiling en/of schending van wetten, reglementen, richtlijnen en in het algemeen akkoorden allerhande.  

De Betrokken Personen verbinden er zich toe om zich geen voorwerpen (ongeacht de aard en/of de waarde) die 

eigendom zijn van de Vennootschap voor persoonlijke doeleinden toe te eigenen. Deze verbintenis slaat tevens op 

het misbruik voor persoonlijke doeleinden van de communicatiemiddelen en computeruitrusting van de 

Vennootschap.  

5. RELATIEGESCHENKEN 

In het algemeen weerhouden de Betrokken Personen er zich van gelijk welk voordeel aan te bieden aan, of te 

vragen aan, of te aanvaarden van een huidige of potentiële zakenrelatie (klanten, leveranciers, aannemers, 

bouwbedrijven, enz.) van de Vennootschap, die niet binnen het kader valt van de gebruikelijke praktijken van 

eindejaarsgeschenken van geringe waarde of van deelname aan sociale en/of artistieke evenementen.  

6. COMPLIANCE OFFICER 

Een Compliance Officer, die benoemd wordt door de Raad van Bestuur, heeft de rol om ervoor te zorgen dat, op 

basis van de elementen die hem/haar worden meegedeeld, de wetten en reglementen in het kader van het 

ondernemingsbestuur worden nageleefd, met inbegrip van de interne reglementen, de Code van Goed & Ethisch 

Gedrag, het Verhandelings- en Communicatiereglement en het Charter (de “Compliance Officer”). 

7. EINDBEPALINGEN 

Deze Code maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement van de Vennootschap en van haar contractuele 

relaties met derden.  

De Vennootschap ziet erop toe dat alle Betrokken Personen op de hoogte zijn van het bestaan en van de inhoud 

van deze Code van Goed & Ethisch Gedrag, evenals van het feit dat de bepalingen van deze Code van Goed & 

Ethisch Gedrag op hen van toepassing zijn.  

Onverminderd de andere rechtsmiddelen, kan elke inbreuk op de bepalingen van het Europese of het Belgische 

recht betreffende marktmisbruik evenals op de huidige Code van Goed & Ethisch Gedrag een reden zijn tot ontslag 

wegens ernstige tekortkomingen.  


