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2. AFKORTINGEN EN DEFINITIES 

 

ABO-Group of de 

Vennootschap 

ABO-Group Environment NV, RPR Gent 0477.032.538, met 

zetel te 9051 Gent, Derbystraat 255 

Statuten: de statuten van ABO-Group 

Raad: de Raad van Bestuur van ABO-Group 

Charter of Charter inzake 

deugdelijk bestuur: 

dit charter en zijn Bijlagen 

Voorzitter: de persoon aangesteld door de Raad om als zijn voorzitter op 

te treden 

CEO: Chief Executive Officer van ABO-Group 

CFO: Chief Financial Officer van ABO-Group 

Code of Code inzake 

deugdelijk bestuur: 

de Belgische Corporate Governance Code 2020 

Verklaring of Verklaring 

inzake deugdelijk bestuur: 

de verklaring opgenomen in het jaarverslag van ABO-Group, 

welke feitelijke informatie bevat over het in dat boekjaar 

gevoerde beleid inzake deugdelijk bestuur van ABO-Group 

en over de eventuele afwijkingen van het beleid op de 

bepalingen van de Code en de redenen hiervoor en die 

tevens het remuneratieverslag bevat 

Verhandelingsreglement: de Securites Dealing Code gehecht als Bijlage 3 

Website de website van ABO-Group: www.abo-group.eu  

Wet of Wet inzake deugdelijk 

bestuur: 

de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijke 

bestuur bij genoteerde vennootschappen 

 

http://www.abo-group.eu/
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3. INLEIDING 

 

In 2020 publiceerde de Commissie Corporate Governance de tweede editie van de Belgische 

Corporate Governance Code inzake deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde vennootschappen 

die rond principes, bepalingen, richtlijnen en de “pas toe of leg uit”-benadering (“comply or explain”) 

werd opgebouwd.  

 

ABO-Group heeft als Belgische beursgenoteerde vennootschap (Euronext Brussels) de Code als 

referentiecode aangenomen en heeft besloten de 10 principes ervan in acht te nemen: 

 

(i) De Vennootschap maakt een expliciete keuze betreffende haar governance structuur en 

communiceert hier duidelijk over. 

(ii) De Raad en het Uitvoerend Management blijven binnen hun respectieve bevoegdheden en 

interageren op constructieve wijze 

(iii) De Vennootschap heeft een doeltreffende en evenwichtig samengestelde Raad . 

(iv) Gespecialiseerde comités staan de Raad bij in de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden 

. 

(v) De Vennootschap heeft een transparante procedure voor de benoeming van bestuurders. 

(vi) Alle bestuurders geven blijk van een onafhankelijke geest en handelen altijd met het oog 

op het vennootschapsbelang. 

(vii) De Vennootschap vergoedt de bestuurders en de leden van het uitvoerend management 

op een billijke en verantwoorde wijze. 

(viii) De Vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders en 

eerbiedigt hun rechten. 

(ix) De Vennootschap heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de beoordeling van 

haar governance. 

(x) De Vennootschap brengt openbaar verslag uit over de naleving van de code. 

 

ABO-Group heeft dit Charter opgesteld in toepassing van de Code teneinde de belangrijkste 

aspecten van haar beleid inzake deugdelijk bestuur toe te lichten en openbaar te maken. Dit 

Charter is een aanvulling op de Belgische Wetgeving en geen enkele bepaling ervan mag 

geïnterpreteerd worden als een afwijking van de Belgische Wetgeving. 

 

Dit Charter werd goedgekeurd door de Raad van 20 april 2021 en zal regelmatig worden bijgewerkt 

in functie van de relevante ontwikkelingen terzake. Om een volledig beeld te krijgen dient dit 

Charter samen te worden gelezen met de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in de meest recente 

versie van het jaarverslag van de Vennootschap. 

 

Het Charter, de Statuten en het jaarverslag zijn beschikbaar op de Website. 

 

Gelet op de aard en de grootte van de Vennootschap is de Raad van oordeel dat het geoorloofd is 

om bepaalde principes van de Code niet toe te passen. Deze afwijkingen op bepalingen of 

principes van de Code, waarvan sommige slechts van tijdelijke aard zijn, worden in Bijlage 1 van 

dit Charter en in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur openbaar gemaakt. 
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4. STRUCTUUR EN ORGANISATIE 

4.1 ALGEMENE INFORMATIE EN JURIDISCHE STRUCTUUR 

 

ABO-Group is een naamloze vennootschap opgericht en bestaande onder Belgisch recht.  

4.2 GROEPSSTRUCTUUR 

 

De Vennootschap heeft verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen 

in binnen- en buitenland (zie Bijlage 2). 

4.3 BESTUURSSTRUCTUUR 

 

De Vennootschap heeft gekozen voor een monistisch bestuursmodel, ten gevolge waarvan de 

Raad het hoogste beslissingsorgaan van de Vennootschap is. De Raad is bevoegd om alle 

handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de 

Vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de Statuten worden voorbehouden 

aan de Algemene Vergadering. 

 

De taakomschrijving van de Raad, met inbegrip van haar bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

samenstelling en werking zijn omschreven in Hoofdstuk 6 van dit Charter. 

 

De Raad heeft twee adviserende comités aangesteld: het Auditcomité en het Benoeming- en 

Remuneratiecomité. De werking van deze comités is omschreven in Hoofdstuk 11 van dit Charter. 

De besluitvorming blijft wel bij de Raad, die collegiaal bevoegd blijft. 

 

De Raad heeft het dagelijks bestuur van de Vennootschap gedelegeerd aan een dagelijks 

bestuurder (“gedelegeerd bestuurder”/ “administrateur délégué” / “algemeen directeur” / “directeur 

général”), ook genoemd CEO, die wordt bijgestaan door de andere leden van het uitvoerend 

management. De bevoegdheden van de CEO worden omschrijven in Hoofdstuk 10. 

 

De Raad heeft een Voorzitter (welke nooit gelijktijdig de CEO mag zijn), een 

Vennootschapssecretaris en een Compliance Officer benoemd wiens bevoegdheden 

respectievelijke zijn omschreven in Hoofdstukken 8 en 9. 

 

Bij beslissing van de Raad kan aan een niet-bestuurder een bijzonder mandaat worden gegeven 

om in naam en voor rekening van de Vennootschap op te treden. 

 

5. KAPITAAL EN AANDELEN 

5.1 KAPITAAL 

 

Het maatschappelijk kapitaal en het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap wordt 

geactualiseerd opgenomen op de Website. 

5.2 VORM VAN AANDELEN 
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De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. 

 

Iedere aandeelhouder kan, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting van de aandelen op 

naam in gedematerialiseerde aandelen vragen of omgekeerd. 

 

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam 

van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die de rekening bijhoudt of bij een 

vereffeninginstelling. De aandelen op naam worden bijgehouden in het register van aandelen, 

waarin de naam en het adres van de aandeelhouders, vruchtgebruikers of houders van 

pandrechten wordt geregistreerd. Op verzoek van de aandeelhouder zal een uittreksel van het 

register van aandelen worden afgeleverd. 

 

De gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap zijn opgenomen in de notering van  

Euronext Brussels. 

5.3 AANDEELHOUDERSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

De aandeelhouderstructuur van de Vennootschap (met inbegrip van de identiteit van haar 

meerderheidsaandeelhouders en eventuele aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen of 

stemrechten bezitten) wordt openbaar gemaakt op de Website. Deze pagina op de Website wordt 

regelmatig bijgewerkt op basis van de laatste transparantieverklaringen gemaakt in 

overeenstemming met de Belgische Wetgeving. 

5.4 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

 

ABO-Group moedigt de aandeelhouders aan deel te nemen aan de algemene vergaderingen. Zo 

kunnen aandeelhouders onder andere in hun afwezigheid vertegenwoordigd worden bij volmacht. 

De agenda en alle andere relevante informatie wordt tijdig en op voorhand ter beschikking van de 

aandeelhouders gesteld op de Website. 

 

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders of de jaarvergadering wordt jaarlijks 

gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 17u. Indien die dag een wettelijke 

feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerst daarop volgende werkdag, op 

hetzelfde uur. 

 

Voor alle verdere informatie betreffende de algemene vergadering (inclusief de organisatie, quota 

en aanwezigheidsvereisten) wordt verwezen naar de Statuten en het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. 

 

Alle verslagen en bijhorende documenten van de aandeelhoudersvergadering (zoals specifieke 

verslagen van de Raad) worden op de Website kenbaar gemaakt. 

 

De Vennootschap moedigt een effectieve dialoog aan met de aandeelhouders en de potentiële 

aandeelhouders die gebaseerd is op een wederzijds begrip voor doelstellingen en verwachtingen. 

5.5 AGENDA VAN DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 

De Raad legt de agenda van elke algemene vergadering vast en voegt daaraan de voorstellen tot 
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besluit toe. 

 

In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, te 

behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en 

voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen 

te behandelen onderwerpen. Dergelijke voorstellen dienen minstens 22 dagen voor de 

jaarvergadering aan de Raad te worden overgemaakt. 

 

6. RAAD VAN BESTUUR 

6.1 ROL, BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN VAN DE RAAD 

 

De Vennootschap wordt geleid door de Raad handelend als collegiaal orgaan. 

 

De rol van de Raad bestaat erin het lange termijn succes van de Vennootschap na te streven door 

ondernemend leiderschap te garanderen en ervoor te zorgen dat risico’s kunnen worden ingeschat 

en beheerd. 

 

De Raad houdt rekening met het maatschappelijk verantwoord ondernemen en diversiteit in het 

algemeen. 

 

De Vennootschap heeft gekozen voor een monistische bestuursstructuur, ten gevolge waarvan de 

Raad het hoogste beslissingsorgaan van de Vennootschap is. De Raad is bevoegd om alle 

handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de 

Vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de Statuten worden voorbehouden 

aan de Algemene Vergadering. 

 

Met betrekking tot zijn verantwoordelijkheden inzake toezicht, zal de Raad: 

(i) het bestaan en de werking controleren van een intern controlesysteem, rekening houdend 

met de beoordeling van het Auditcomité; 

(ii) de nodige maatregelen nemen om de integriteit en het tijdig openbaar maken van de 

jaarrekeningen en van de andere materiële financiële en niet-financiële informatie die aan de 

aandeelhouders en aan de potentiële aandeelhouders moet worden meegedeeld, te 

waarborgen; 

(iii) de prestaties van het uitvoerend management en de verwezenlijking van de strategie van de 

onderneming beoordelen; 

(iv) toezicht houden op de prestaties van de commissaris en op de interne auditfunctie, rekening 

houdend met de beoordeling van het Auditcomité; 

(v) de doeltreffendheid van zijn comités opvolgen en beoordelen. 

 

Verder moedigt de Raad een effectieve dialoog aan met alle aandeelhouders en potentiële 

aandeelhouders die gebaseerd is op een wederzijds begrip voor doelstellingen en verwachtingen 
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en moedigt hij de meerderheidsaandeelhouders aan om de Code na te leven. 

6.2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD 

 

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit minstens 3 leden, individuen 

of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor een periode 

van maximaal 4 jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen op ieder ogenblik 

ook weer kan ontslaan.  

 

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, moeten de voorstellen voor de 

benoeming van bestuurders minstens 45 dagen vóór de jaarvergadering worden meegedeeld aan 

de Raad, teneinde het Benoeming- en Remuneratiecomité de mogelijkheid te geven dit voorstel te 

onderzoeken en te bespreken, alsmede om hieromtrent advies te verlenen aan de Raad.  

 

Nieuwe bestuurders worden door de Raad voorgedragen aan de Algemene Vergadering op basis 

van aanbevelingen van het Benoeming- en Remuneratiecomité. De Raad is als dusdanig 

samengesteld dat er voldoende diversiteit in competenties, leeftijd en gender is. De Raad bestaat 

voor ten minste één derde bestuursleden van het andere geslacht en ziet er bij de benoeming van 

nieuwe leden op toe dat de diversiteit in gender wordt behouden. 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité bereidt het benoemingsproces voor en beveelt geschikte 

kandidaten aan, waarna vervolgens voorstellen tot benoeming of herbenoeming worden gedaan.  

Een herbenoeming wordt op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité aan de Raad 

voorgelegd, die verder evalueert, in afwezigheid van de desbetreffende bestuurder. In de beslissing 

over verdere deelname van de bestuurder in de vergaderingen van de Raad en indien van 

toepassing de comités van de Raad, wordt eveneens gelet op de specifieke vaardigheden, kennis 

en/of ervaring van de bestuurder, in het geheel van de samenstelling van de Raad zodat de Raad 

blijft beschikken over de diversiteit aan competenties, leeftijd en gender die noodzakelijk zijn opdat 

de Raad zijn taken effectief kan uitvoeren.  

 

Indien de Raad besluit om een nieuwe bestuurder voor te dragen aan de Algemene Vergadering, 

zal de Raad de kandidatuur van een of meerdere kandidaten overwegen die voldoen aan 

volgende selectiecriteria:  

 de kandidaat beschikt over specifieke kennis, vaardigheden /of ervaring die een 

aanvulling kunnen vormen op de reeds binnen de Raad bestaande competenties, kennis 

en/of ervaring  

 de kandidaat dient te beschikken over ten minste één of meerdere van de hierna te 

noemen essentiële criteria:  

o vertrouwd zijn met één of meerdere sectoren waarin ABO-Group actief is; 

o kennis hebben van de regels van goed bestuur; 

o ervaring hebben in het leiden van een onderneming; 

o ervaring hebben in één of meer specifieke operationele uitvoeringsdomeinen 

(finance, HR, ICT, marketing&communicatie, etc.); 

o in staat zijn jaarrekeningen en financiële verslagen te lezen en te interpreteren 

o meertalige talenkennis NL/FR/ENG  

 specifiek in het kader van voorzitter van de Raad, dient de kandidaat erkend te worden 

omwille van zijn professionalisme, onafhankelijkheid van geest, coachende capaciteiten, 

het vermogen om consensus te bereiken, en communicatieve en meeting 

managementvaardigheden 
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 de kandidaat dient beschikbaar te zijn teneinde zijn verplichtingen als bestuurder correct 

te vervullen 

 de kandidaat dient bereid te zijn binnen de thuislanden waarin ABO-Group actief is, zich 

te verplaatsen naar het land en de locatie waar de raad van bestuur wordt georganiseerd 

 de kandidaat dient bereidt te zijn, op vraag van de organisatie, zich buiten te tijdstippen 

van de raad van bestuur voor een specifieke aangelegenheid te engageren de eigen 

kennis en ervaring te delen, in overleg fysiek ter plaatse in één van de kantoren van de 

ABO-Group of per telefoon, voor zover zich de noodzaak hiervoor voordoet 

Indien de Raad overweegt om de vorige CEO als bestuurder aan te stellen, zorgt de Raad ervoor 

dat de nodige waarborgen voorhanden zijn zodat de nieuwe CEO over de vereiste autonomie 

beschikt. Indien de Raad overweegt om een voormalige CEO als voorzitter van de Raad aan te 

stellen, moeten de positieve en negatieve implicaties van een dergelijke beslissing zorgvuldig 

tegen elkaar worden afgewogen en moet in de CG-Verklaring worden vermeld waarom een 

dergelijke aanstelling de vereiste autonomie van de CEO niet zal hinderen. 

 

De voorzitter van het Benoeming- en Remuneratiecomité zorgt ervoor dat de Raad, alvorens de 

kandidatuur te overwegen, over voldoende informatie beschikt over de kandidaat. Hiertoe wordt 

het curriculum vitae van de kandidaat, de beoordeling van de kandidaat op basis van gesprekken, 

een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult en, in voorkomend geval, de informatie die 

nodig is voor de evaluatie van de onafhankelijkheid van de kandidaat, ter beschikking gesteld.  

 

Niet-uitvoerende bestuurders worden terdege bewust gemaakt van de omvang van de naar hun 

toe gestelde verwachtingen, plichten en voornamelijk wat de tijdbesteding in het kader van hun 

opdracht aangaat rekening houdend met het aantal en het belang van andere engagementen. Niet-

uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten bekleden in beursgenoteerde 

vennootschappen. Eventuele wijzigingen in hun andere relevante engagementen en in hun nieuwe 

engagementen buiten de Vennootschap, worden te gepasten tijde aan de voorzitter van de Raad 

gemeld. 

 

Elk voorstel tot benoeming dat gedaan wordt aan de Algemene Vergadering wordt vergezeld van 

een aanbeveling door de Raad. Elk voorstel maakt melding van de voorgestelde duur van het 

mandaat en, in voorkomend geval, van het feit of de kandidaat aan de onafhankelijkheidscriteria 

voldoet. Indien de kandidaat een nieuwe bestuurder is, wordt het voorstel eveneens vergezeld van 

relevante informatie over de professionele kwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van 

de functies die de kandidaat reeds vervult.  

 

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden een vaste 

vertegenwoordiger aan te duiden, gekozen uit zijn aandeelhouders, bestuurders, directeurs of 

werknemers, en die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon 

zal uitoefenen. De rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan, zonder 

gelijktijdig een opvolger te benoemen.  

 

Bestuurders zijn herbenoembaar met in achtneming van de bepalingen inzake onafhankelijk 

bestuur.  

 

Alvorens een bestuurder voor herbenoeming voor te dragen, zal de Raad van het advies van het 

Benoeming- en Remuneratiecomité kennis nemen. 

 

De taken van de bestuurders die niet worden herbenoemd, eindigen onmiddellijk na de algemene 
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vergadering van aandeelhouders die heeft besloten over de mogelijke herbenoeming. 

 

Indien een mandaat van bestuurder openvalt, om welke reden dan ook, hebben de overblijvende 

bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene 

vergadering van aandeelhouders, die een definitieve benoeming doet. In het geval van meer dan 

één vacature, zullen de overblijvende bestuurders het recht hebben om gelijktijdig alle vacatures 

in te vullen. 

 

De samenstelling van de Raad zal worden afgewogen gelet op de respectieve vaardigheden, 

ervaring en kennis van elk van de leden van de Raad. 

 

Toereikendheid van de omvang en de samenstelling zal regelmatig worden geëvalueerd door de 

Raad op initiatief van de Voorzitter en op aanbeveling van het Benoeming- and 

Remuneratiecomité. 

6.3 ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS 

 

Minstens de helft van de Raad bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, en minstens drie van hen 

zijn onafhankelijk in overeenstemming met de hierna beschreven criteria: 

 

1) gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de 

Vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald 

in Artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een mandaat van 

uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van 

persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend. Of niet langer genieten van 

aandelenopties van de Vennootschap met betrekking tot deze positie; 

2) niet langer dan 12 jaar een mandaat als niet-uitvoerend bestuurder in de Raad hebben 

uitgeoefend; 

3) gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben 

uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 

september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de Vennootschap of van 

een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in Artikel 1:20 Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen. Of niet langer genieten van aandelenopties van de 

Vennootschap met betrekking tot deze positie; 

4) geen betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke 

aard ontvangen of gedurende de drie jaar voorafgaand aan de benoeming hebben 

ontvangen van de Vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon 

zoals bepaald in Artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, buiten de 

tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-

uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan; 

5) (a) geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks,  noch individueel of in 

onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal of 

van de stemrechten van de Vennootschap;  

(b) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt 

van dit punt 5. 

6) geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met 

de Vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald 

in Artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, noch rechtstreeks noch 
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als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend 

personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende 

organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke 

relatie onderhoudt; 

7) In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige 

externe auditor van de Vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of 

persoon in de zin van Artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; 

8) Geen  lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een 

lid van het uitvoerend management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van 

een niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, 

en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de 

vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen; 

9) Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede 

graad hebben die in de Vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of 

persoon zoals bepaald in Artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een 

mandaat van bestuurder, lid van het uitvoerend management, persoon belast met het 

dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de 

wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die 

zich in een van de andere in de punten 1) tot 8) beschreven gevallen bevinden. Specifiek 

met betrekking tot punt 2), dient het betreffende familielid zijn laatste mandaat reeds drie 

jaar te hebben beëindigd. 

 

De Raad zal op haar Website vermelden welke bestuurders onafhankelijk zijn. 

 

Telkens wettelijk vereist, zal de Vennootschap tevens de onafhankelijkheidscriteria 

overeenkomstig Artikel 7:87 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toepassen. 

 

De Raad zal in de Verklaring de bestuurders oplijsten die zij als onafhankelijk beschouwd, alsmede 

de redenen waarom zij een bestuurder als onafhankelijk beschouwd zelfs als niet aan alle 

bovenvermelde voorwaarden is voldaan. 

 

Een onafhankelijk bestuurder die niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten, brengt 

de Raad hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

6.4 INDIVIDUELE VERWACHTINGEN VAN BESTUURDERS 

 

De bestuurders worden specifiek gekozen voor hun bijzondere professionele ervaring, kennis en 

vaardigheden op aanbeveling van de Raad en op basis van het advies van het Benoeming- en 

Remuneratiecomité. Elk voorstel voor de benoeming van een bestuurder door de algemene 

vergadering van aandeelhouders dient vergezeld te zijn van een aanbeveling van de Raad. 

 

Bestuurders verbinden zich ertoe voldoende tijd te hebben om hun taken uit te oefenen, rekening 

houdend met hun andere verplichtingen. Zij mogen niet meer dan vijf (5) bestuursmandaten in 

beursgenoteerde bedrijven waarnemen, inclusief hun mandaat binnen de Vennootschap, tenzij de 

Raad de vergadering van aandeelhouders adviseert om af te wijken van deze regel. Eventuele 

wijzigingen in hun andere relevante verplichtingen en nieuwe verplichtingen buiten de 

Vennootschap, worden te gepasten tijde aan de Voorzitter gemeld. 
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De bestuurders zijn individueel verantwoordelijk voor het verwerven en onderhouden van hun 

vaardigheden en kennis om hen in staat stellen hun functie in de Raad en zijn comités uit te voeren. 

 

Vooraleer de functie te aanvaarden, moet elke bestuurder kennis nemen van de wetteksten en 

de reglementeringen die van toepassing zijn op zijn/haar functie, alsook van de specifieke regels 

van de Vennootschap die voortvloeien uit de statuten en uit de interne regels voor haar werking. 

 

6.5 VORMING 

 

De Voorzitter ziet erop toe dat de nieuw benoemde bestuurders een gepaste initiële vorming krijgen 

om hun bijdrage aan de Vennootschap en de comités waartoe ze behoren, te waarborgen. 

 

Het initieel vormingsproces helpt de bestuurder inzicht te verwerven in de fundamentele 

kenmerken van de Vennootschap, met inbegrip van haar bestuur, strategie, voornaamste 

beleidslijnen, alsook van de zakelijke uitdagingen en financiën, alsook inclusief een update van de 

juridische en regelgevende omgeving. Indien de nieuwe bestuurder het nodig acht, kan hij/zij een 

aanvullende vorming of informatieverstrekking krijgen in de eigenheden van de vakgebieden van 

de ABO-Group. 

 

Voor bestuurders die lid worden van een comité van de Raad, zorgt de desbetreffende voorzitter 

van dit comité voor de initiële vorming, waarbij alle informatie die verband houdt met de specifieke 

rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsook de werking van het betrokken comité,  wordt 

toegelicht. Voor bestuurders die lid worden van het Auditcomité omvat deze vorming bovendien 

een inzicht in de interne controle en de systemen voor risicobeheer van de ABO-Group.  

 

De bestuurders dienen te allen tijde hun bekwaamheden alsook hun kennis over de Group bij te 

schaven teneinde hun rol te kunnen vervullen, zowel in de Raad van bestuur als, desgevallend, in 

de raadgevende comités. 

 

6.6 EVALUATIE 

 

De Raad zal regelmatig een formele evaluatie maken van zijn omvang, samenstelling en prestaties 

en die van de comités om te beoordelen of (i) de Raad en de comités efficiënt werken, (ii) 

belangrijke zaken behoorlijk worden besproken en voorbereid, (iii) elke bestuurder een 

constructieve bijdrage levert aan de besluitvorming en aanwezig is bij de vergaderingen. Een 

dergelijke evaluatie gebeurt minstens éénmaal per drie jaar door het Benoeming- en 

Remuneratiecomité op initiatief van de Voorzitter en, indien nodig, met de hulp van externe 

deskundigen. 

 

De bestuurders mogen niet deelnemen aan de besprekingen over hun evaluatie. 

 

Het aantal Raden van Bestuur en vergaderingen van de comités, alsmede het verslag van 

individuele aanwezigheidsgraad van de bestuurders zal worden bekendgemaakt in de Verklaring 

van deugdelijk bestuur. 
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De belangrijkste kenmerken van het evaluatieproces van de Raad, haar comités en de individuele 

bestuurders worden vermeld in de Verklaring. 

6.7 RADEN VAN BESTUUR 

 

De Raad zal voldoende regelmatig bijeenkomen om doeltreffend haar taken te kunnen vervullen, 

maar in elk geval niet minder dan vier (4) keer per jaar. De datum, het uur en de plaats van de 

bijeenkomsten voor het volgende boekjaar zullen worden goedgekeurd door de Raad uiterlijk op 

de laatste vergadering van de Raad van elk boekjaar, op voorstel van de Voorzitter. 

 

In uitzonderlijke omstandigheden kan de Raad samenkomen door middel van video- of 

telefoonconferentie en, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 

Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad worden genomen bij eenparig 

schriftelijk besluit van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de 

vaststelling van de jaarrekening, de goedkeuring van het jaarverslag of enige beslissing tot 

verhoging van het kapitaal. 

 

De Raad kan te allen tijde worden samengeroepen en gehouden op verzoek van de Voorzitter of 

twee bestuurders, door kennisgeving aan elke bestuurder minstens twee vrije dagen voor de 

vergadering. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn 

niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn van twee vrije dagen korter zijn. Als alle bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en zich akkoord verklaren met de agenda 

dient de regelmatigheid van de agenda niet te worden gerechtvaardigd. 

 

Bestuursvergaderingen zijn gebaseerd op een gedetailleerde agenda met vermelding bij de 

onderwerpen of  zij er zijn ter beslissing, voor beraad of ter informatie. Bestuursleden hebben de 

bevoegdheid om elke vraag die zij dienstig achten met betrekking tot de Vennootschap en haar 

activiteiten te stellen.  

 

De Raad kan slechts geldig beslissingen nemen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig 

of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet gehaald wordt, kan een nieuwe vergadering met 

dezelfde agenda worden samengeroepen. De nieuwe vergadering zal geldig kunnen beraadslagen 

en besluiten indien minstens twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Elke bestuurder kan een ander lid van de Raad aanstellen om hem te vertegenwoordigen en te 

stemmen in zijn naam. Een bestuurder kan niet meer dan één andere bestuurder 

vertegenwoordigen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval 

van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 

 

Op verzoek van een bestuurder en onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad, kan een 

derde worden uitgenodigd om het geheel of een deel van een vergadering van de Raad bij te 

wonen. 

 

De Vennootschapssecretaris stelt notulen op van elke vergadering die een waarheidsgetrouwe 

samenvatting weergeeft van de onderwerpen die werden besproken, de beslissingen die werden 

genomen en, in voorkomend geval, van de voorbehouden die werden gemaakt door bestuurders. 
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De notulen worden goedgekeurd door de Voorzitter en vervolgens door de Raad tijdens de 

volgende vergadering. Zij worden ondertekend door de Voorzitter en minstens twee bestuurders. 

 

Iedere bestuurder regelt zijn persoonlijke en zakelijke aangelegenheden zo dat rechtstreekse of 

onrechtstreekse belangenconflicten met de Vennootschap worden vermeden. Elke bestuurder met 

een strijdig vermogensrechtelijk belang (zoals uiteengezet in artikel 7:96 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen) over elke aangelegenheid voor de Raad moet dit ter aandacht 

brengen van zowel de externe auditor en collega-bestuurders, en zich onthouden in de 

beraadslagingen en stemmingen hieromtrent. 

6.8 BIJZONDERE VERGADERING VAN NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zullen eenmaal per jaar vergaderen in afwezigheid van de CEO 

en het uitvoerend management, om hun interactie met het uitvoerend management te evalueren. 

Op deze vergadering kunnen geen formele beslissingen van de Raad worden genomen. 

6.9 TRANSACTIONELE EN ANDERE CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN DE VENNOOTSCHAP OF HAAR 

DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN EN ZIJN BESTUURDERS EN UITVOERENDE BESTUURDERS 

 

Alle bestuurders en uitvoerende managers worden te allen tijde geacht in het belang van de 

Vennootschap en haar dochterondernemingen te handelen. 

 

Iedere transactie tussen de Vennootschap of haar dochterondernemingen en alle bestuurders of 

uitvoerende managers, ongeacht of die niet vallen binnen de werkingssfeer van de Artikelen 7:96 

of 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vereist de voorafgaande 

goedkeuring van de Raad die volledig op de hoogte moet worden gebracht van de bepalingen en 

voorwaarden van de transactie, alsmede van het desbetreffende belang van de Vennootschap. 

Dergelijke transactie kan alleen worden aangegaan tegen marktconforme voorwaarden. 

6.10 TOEGANG TOT MANAGEMENT 

 

Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet rechtstreeks ingrijpen in de werkzaamheden van de 

Vennootschap, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden en op een "nodig" basis. 

 

Niet-uitvoerende bestuurders zullen normalerwijze geen instructies geven aan, of tussenkomen in 

de activiteiten van het uitvoerende management en de medewerkers van de Vennootschap. Bij 

wijze van uitzondering op dit beginsel, zullen de leden van het Auditcomité te allen tijde de volledige 

en vrije toegang kunnen hebben tot de CFO en iedere andere werknemer tot wie zij toegang nodig 

achten in de uitvoering van hun verantwoordelijkheden. 

6.11 TOEGANG TOT RAADGEVERS 

 

De Raad en zijn comités hebben de bevoegdheid om op kost van de Vennootschap beroep te doen 

op onafhankelijke boekhoudkundige, financiële, juridische en andere adviseurs die zij nodig of 

opportuun achten om hun mandaat uit te oefenen, mits voorafgaande kennisgeving aan en overleg 

met de Voorzitter en met inachtneming van de financiële gevolgen voor de Vennootschap. 
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6.12 INFORMATIE VOOR BESTUURDERS 

 

Bestuurders hebben toegang tot alle bedrijfsinformatie die nodig is om hun taken te vervullen als 

leden van de Raad. Het recht van toegang is onderworpen, in geval van persoonlijke informatie 

van werknemers van de Vennootschap, aan de toepasselijke privacywetgeving.  

 

De Vennootschapssecretaris is beschikbaar om de gevraagde informatie te verstrekken. 

 

Bestuurders mogen de informatie waarover zij beschikken in hun hoedanigheid van bestuurder 

enkel gebruiken in het kader van hun mandaat en moeten de vertrouwelijkheid van dergelijke 

informatie behouden. 

6.13 VERGOEDING VAN BESTUURDERS 

 

Alle niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een vaste vergoeding  rekening houdend met hun 

lidmaatschap van de Raad . 

 

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden vergoeding, noch zullen er enige 

opties of warranten aan hen worden toegekend in hun hoedanigheid van bestuurder.  

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité beveelt de hoogte van de vergoeding voor de bestuurders 

aan, waaronder deze van de Voorzitter, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad en 

vervolgens door de algemene vergadering van aandeelhouders wanneer deze de jaarrekening 

goedkeurt.  

 

De Raad bepaalt en herziet, van tijd tot tijd, de regels en het niveau van de vergoeding voor 

bestuurders die een speciaal mandaat uitoefenen of zetelen in één van de comités van de Raad 

en de regels voor de vergoeding van bestuurders voor businessgerelateerde out-of-pocket 

uitgaven. Beloning voor bestuurders zullen worden bekendgemaakt aan de aandeelhouders in 

overeenstemming met de geldende wetten. 

6.14 DEUGDELIJK BESTUUR IN HET JAARVERSLAG 

 

Elk jaar stelt de Raad een financieel jaarverslag op in overeenstemming met de geldende wetten. 

 

In aanvulling op de wettelijke gegevens, bevat dit verslag ook een Verklaring inzake deugdellijk 

bestuur waarin alle relevante gebeurtenissen inzake deugdelijk bestuur worden beschreven die 

plaatsvonden tijdens het boekjaar.  

 

Als de Vennootschap niet of niet volledig voldoet aan een of meer bepalingen van de Code 2020, 

deelt zij de redenen daarvan mee in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur. 

6.15 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR HAAR BESTUUR 

 

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de Raad, handelend als collegiaal orgaan. 
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Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad optredend als een 

collegiaal orgaan, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door: 

• twee van haar bestuurders, die gezamenlijk optreden, of 

• een van de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van de 

bevoegdheden van het dagelijks bestuur. 

 

De Vennootschap kan ook rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een bijzondere lasthebber, 

handelend binnen de grenzen van zijn mandaat. 

 

7. VOORZITTER VAN DE RAAD 

7.1 BENOEMING 

 

De Raad kiest uit zijn leden een Voorzitter op basis van diens kennis, vaardigheden, ervaring en 

bemiddelingsterkte. De CEO zal geen Voorzitter van de Raad zijn. 

 

Indien de Raad een voormalige CEO als Voorzitter wenst te benoemen, dienen zorgvuldig alle 

positieve en negatieve aspecten van dergelijke beslissing te worden afgewogen en dient de Raad 

in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur uit te leggen waarom deze beslissing in het belang van 

de Vennootschap is. 

 

Indien de Voorzitter op een vergadering niet kan aanwezig zijn, zal de vicevoorzitter of een 

bestuurslid gekozen door de aanwezige bestuursleden, tijdens de vergadering de functie van 

voorzitter uitoefenen, en informeert deze na de vergadering de Voorzitter van de uitkomst van de 

vergadering. 

 

7.2 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID 

  

De Voorzitter van de Raad is verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte werking van de Raad. 

 

De Voorzitter geeft leiding aan de Raad. Hij neemt de nodige maatregelen met het oog op de 

totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de Raad, dat bijdraagt tot een open 

discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de Raad. De Voorzitter stimuleert 

een daadwerkelijke interactie tusen de Raad en het uitvoerende management. De Voorzitter 

onderhoudt nauwe relaties met de CEO en geeft steun en advies, met respect voor de uitvoerende 

verantwoordelijkheden van de CEO. 

 

De Voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen van de Raad na overleg met de CEO en 

de vennootschapssecretaris en zit vergaderingen van de Raad voor. 

 

De Voorzitter zorgt ervoor dat de bestuurders accurate, tijdige en volledige informatie ontvangen 

vóór de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen in. 

 

De Voorzitter zal er ook voor zorgen dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen, dat de 

bestuurders met kennis van zaken kunnen bijdragen tot de besprekingen in de Raad en dat er 

voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen. 
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De Voorzitter zal ervoor zorgen dat nieuwe bestuurders een gepaste initiële vorming van de 

Vennootschap ontvangen voor toetreding tot het bestuur. 

 

De Voorzitter vertegenwoordigt de Raad uit een oogpunt van public relations bij de aandeelhouders 

en het grote publiek en zit de vergaderingen van aandeelhouders voor. De Voorzitter zal dienen 

als interface tussen de Raad en de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap op het 

gebied van deugdelijk bestuur. 

 

8. VENNOOTSCHAPSSECRETARIS 

 

De Vennootschapssecretaris wordt benoemd door de Raad die hem ook op elk moment kan 

ontslaan. Bestuurders hebben individueel toegang tot de Vennootschapssecretaris. 

 

De Vennootschapssecretaris informeert de Raad, onder leiding van de Voorzitter, over alle 

aangelegenheden inzake deugdelijk bestuur en brengt aan de Raad verslag uit over de wijze 

waarop procedures worden nageleefd en of de Raad handelt in overeenstemming met haar 

wettelijke en statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de Voorzitter in logistiek verband met de 

zaken van de Raad (informatie, agenda, enz.). 

 

9. COMPLIANCE OFFICER 

 

De Raad stelt een Compliance Officer aan in overeenstemming met de bepalingen van de Code 

teneinde het beleid met betrekking tot de handel met voorkennis en marktmanipulatie te 

organiseren en op te volgen.  

 

10. UITVOEREND MANAGEMENT 

 

Het uitvoerend management bestaat uit de CEO en alle andere leden van het managementcomité. 

Het managementcomité is geen directieraad in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. 

10.1 CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

10.1.1 Benoeming 

 

De Raad benoemt en ontslaat de dagelijkse bestuurder (“gedelegeerd bestuurder” /  

“administrateur délégué” / “algemeen directeur” / “directeur général”), ook genoemd de CEO. 

 

De CEO wordt benoemd op basis van een aanbeveling van het Benoeming- en 

Remuneratiecomité. De persoon aangewezen door de Raad als CEO kan worden benoemd als 

bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de Raad. 
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10.1.2 Rol en bevoegdheden 

 

De rol van de CEO van ABO-Group is de missie, strategie en doelstellingen van de Raad uit te 

voeren en de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te nemen. 

Hij rapporteert rechtstreeks aan de Raad. 

 

Als de belangrijkste uitvoerende manager van ABO-Group is de CEO, met de hulp van het 

managementcomité, verantwoordelijk voor:  

 onderzoeken, analyseren en voorstellen aan de Raad van strategische zakelijke kansen 

die kunnen bijdragen aan de verdere groei van de groep;  

 het uitvoeren van de besluiten van de Raad;  

 voorstellen voorbereiden aan het Benoeming- en Remuneratiecomité inzake de 

benoeming, de bezoldiging en de evaluatie van de leden van het managementcomité;  

 het opzetten, voorzitten en leiden van het managementcomité;  

 de opvolging van de leden van het managementcomité als zij hun individuele 

verantwoordelijkheden opnemen, zoals bepaald door de CEO;  

 de doelstellingen van het management vastleggen;  

 communiceren met de buitenwereld;  

 zorgen voor het dagelijkse bestuur van de Vennootschap en er geregeld rekenschap van 

geven aan de Raad;  

 het onderhouden van een voortdurende dialoog en interactie met de leden van de Raad in 

een sfeer van openheid en in een klimaat van vertrouwen;  

 het onderhouden van uitstekende relaties met belangrijke klanten, leveranciers en de 

overheid.  

 

Daarnaast moet de CEO het de Raad en de Voorzitter mogelijk maken om hun 

verantwoordelijkheden als bestuurders uit te oefenen. De CEO moet dienvolgens:  

 voorstellen voorbereiden over onderwerpen waarvan de besluitvorming tot de bevoegdheid 

van de Raad behoort;  

 op regelmatige basis samenzitten met de Voorzitter, hem raadplegen en hem van bij de 

aanvang betrekken in strategische projecten;  

 de Raad van alle mogelijke informatie voorzien die zij nodig heeft om haar bevoegdheden 

te kunnen uitoefenen.  

 

De Raad kent de CEO de bevoegdheden toe die passend en noodzakelijk zijn voor een correcte 

uitvoering van diens taken en verantwoordelijkheden.  

 

De CEO is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Raad voor de uitoefening van de taken en 

verantwoordelijkheden toegewezen aan hem.  

10.1.3 Vertegenwoordiging van de Vennootschap door de CEO 

 

De Vennootschap wordt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd 

door de CEO alleen. De CEO kan bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan kaderleden 

van de Vennootschap (ongeacht of ze werknemer zijn). 



   p. 21/47 

10.1.4 Vergoeding van de CEO 

  

De bezoldiging van de CEO wordt bepaald door de Raad op basis van de aanbevelingen van het 

Benoeming- en Remuneratiecomité die deze aan de marktconformiteit zal hebben afgestemd 

teneinde er voor te zorgen dat deze vergoeding concurrentieel is en toelaat de beste persoon voor 

de functie aan te trekken. 

 

Het contract voor de Benoeming van de CEO wordt goedgekeurd door de Raad na advies van het 

Benoeming- en Remuneratiecomité. Dit contract verwijst naar de specifieke criteria die bij het 

bepalen van variabele remuneraties in aanmerking worden genomen en bevat specifieke 

bepalingen met betrekking tot de voortijdige beëindiging van het contract. 

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen zal in het geval van voortijdige beëindiging van het contract, 

de ontslagvergoeding die aan de CEO moet betaald worden, niet hoger zijn dan 12 maanden basis- 

en variabele beloning. Op aanbeveling van het Benoeming- en Remuneratiecomité, kan de Raad 

overwegen om een hogere ontslagvergoeding te betalen aan de CEO, welke echter niet meer dan 

18 maanden basis- en variabele beloning van de CEO kan bedragen. Overeenkomstig de Wet 

dient deze afwijking te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

 

Indien de CEO niet voldoet aan de gestelde prestatiecriteria zal de variabele beloning niet in 

aanmerking worden genomen voor de bepaling van de ontslagvergoeding en zal de 

ontslagvergoeding niet hoger zijn dan 12 maanden basisvergoeding. 

10.1.5 Evaluatie 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité zal elk jaar de prestaties van de CEO evalueren en 

voorstellen doen aan de Raad inzake de doelen die door de CEO moeten worden bereikt in het 

volgende jaar. 

10.2 MANAGEMENTCOMITÉ 

10.2.1 Benoeming 

 

Het managementcomité is samengesteld uit minstens 3 leden. 

 

De leden van het managementcomité, al dan niet bestuurders, worden benoemd door de Raad. 

 

Het managementcomité komt regelmatig en minstens één keer per maand bijeen. Notulen van de 

vergaderingen wordt onverwijld toegezonden aan de leden van de Raad. 

10.2.2 Rol en bevoegdheden 

 

Het managementcomité: 

 assisteert de CEO in de uitoefening van zijn taken; 

 bereidt de openbaarmaking van de financiële verklaringen van de Vennootschap voor, 

alsmede alle andere belangrijke financiële en niet-financiële informatie; 

 voert taken uit die haar door de CEO of de Raad worden toegekend. 
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10.2.3 Vergoeding van de leden van het managementcomité 

 

De vergoeding van de leden van het managementcomité wordt bepaald door de Raad op basis 

van de aanbeveling van het Benoeming- en Remuneratiecomité. 

 

De contracten voor de benoeming van de uitvoerende managers worden goedgekeurd door de 

Raad op advies van het Benoeming- en Remuneratiecomité. Deze contracten verwijzen naar de 

specifieke criteria die bij het bepalen van variabele remuneraties in aanmerking worden genomen 

en bevatten specifieke bepalingen inzake de vroegtijdige beëindiging van het contract. 

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen zal in het geval van voortijdige beëindiging van het contract, 

de ontslagvergoeding die aan de uitvoerende manager moet betaald worden, niet hoger zijn dan 

12 maanden basis- en variabele beloning. Op aanbeveling van het Benoeming- en 

Remuneratiecomité, kan de Raad overwegen om een hogere ontslagvergoeding te betalen aan de 

uitvoerende manager, welke echter niet meer dan 18 maanden basis- en variabele beloning van 

de uitvoerende manager kan bedragen. Overeenkomstig de Wet dient deze afwijking te worden 

goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

 

Niettemin, als de vertrekkende uitvoerende manager niet aan de prestatievereisten voldeed, wordt 

de variabele beloning niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de ontslagvergoeding en 

zal de ontslagvergoeding niet hoger zijn dan 12 maanden basisvergoeding. 

10.2.4 Evaluatie van de leden van het managementcomité 

 

Elk jaar zal het Benoeming- en Remuneratiecomité de prestaties van de leden van het 

managementcomité evalueren en voorstellen doen aan de Raad over de doelen die het 

managementcomité in het volgende jaar moet bereiken. 

 

10.2.5 Vorming 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité zorgt ervoor dat er gepaste programma’s zijn voor 

talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap van de leden van het 

uitvoerend management, om zo tot in de diepte maatgericht te gaan werken in functie van de 

doelstelling, die een bijsturing kan zijn of een ontwikkelingstraject binnen de diversiteit in 

leiderschap die nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dit proces wordt in nauwe 

samenwerking met het human resource management departement uitgewerkt en opgevolgd. 

11. COMITÉS BIJ DE RAAD 

 

De Raad wordt bijgestaan door twee comités om specifieke kwesties te analyseren: het 

Auditcomité en het Benoeming- en Remuneratiecomité, beide uitsluitend samengesteld uit niet-

uitvoerende bestuurders van de Vennootschap. De comités hebben een adviserende bevoegdheid 

ten aanzien van de Raad en staan hem bij op specifieke gebieden waarover zij aanbevelingen 

doen. De besluitvorming blijft echter behoren tot de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad. 
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11.1 AUDITCOMITÉ: CHARTER 

11.1.1 Rol en bevoegdheden 

 

Het Auditcomité houdt toezicht op de financiële verslaggeving, de naleving van de administratieve, 

juridische en fiscale procedures en de opvolging van financiële en operationele audits en adviseert 

over de keuze en de vergoeding van de externe auditor. Het Auditcomité, dat rechtstreeks aan de 

Raad verslag uitbrengt, heeft een zuiver controlerende en adviserende rol.  

 

(A) Het Auditcomité waakt over de integriteit van de financiële informatie van de 

Vennootschap, met name: 

 

 het Auditcomité zorgt ervoor dat de financiële verslaglegging een 

waarheidsgetrouw, eerlijk en duidelijk beeld geeft van de situatie en de 

vooruitzichten van de Vennootschap, op zowel een individuele en geconsolideerde 

basis; 

 

 het Auditcomité controleert de juistheid, volledigheid en consistentie van de 

financiële gegevens, voordat deze worden aangekondigd; 

 

 het Auditcomité beoordeelt de keuze van de grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de impact van nieuwe boekhoudkundige regels; 

 

 het Auditcomité bespreekt de belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de 

financiële verslaglegging, zowel met het uitvoerend management en de externe 

auditor. 

 

(B) Interne controle en risicobeheer: 

 

 het Auditcomité beoordeelt ten minste eenmaal per jaar het interne controle- en 

risicobeheersysteem ingesteld door het uitvoerend management; 

 

 het Auditcomité beoordeelt de verklaringen inzake interne controle en risicobeheer 

die zijn opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap; 

 

 het Auditcomité beoordeelt de bestaande specifieke regelingen waar 

personeelsleden van de Vennootschap gebruik van kunnen maken, in vertrouwen, 

om hun bezorgdheid te uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële 

verslaggeving of andere aangelegenheden (klokkenluidersregeling). Het 

Auditcomité zorgt ervoor dat het personeel van de Vennootschap en haar 

dochterondernemingen bewust zijn van het bestaan van dergelijke regelingen. 

 

(C) Interne audit: 

 

 het Auditcomité beslist over de benoeming en het ontslag van de interne auditor. 

Het Auditcomité keurt het budget voor interne audit goed. Het Auditcomité evalueert 



   p. 24/47 

de doeltreffendheid van de interne auditfunctie en doet hierover aanbevelingen aan 

het uitvoerend management. 

 

 indien het Auditcomité niet overgaat tot de aanstelling van een interne auditor, wordt 

minstens jaarlijks beoordeeld of daartoe een noodzaak bestaat. 

 

(D) Externe audit: 

 

• het Auditcomité houdt toezicht op de relatie tussen de Vennootschap en de externe 

auditor door voorstellen te doen aan de Raad aangaande de selectie, de benoeming 

en de herbenoeming van de externe auditor en aangaande de voorwaarden van zijn 

aanstelling; het voorstel inzake de (her)benoeming van de externe auditor wordt op 

de agenda geplaatst van de algemene vergadering van aandeelhouders; 

 

• het Auditcomité houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de externe auditor, met 

name in het licht van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003; 

 

• het Auditcomité houdt toezicht op de externe auditor en zorgt voor de 

doeltreffendheid van het extern auditproces. Het Auditcomité onderzoekt de mate 

waarin het uitvoerende management in overeenstemming met de aanbevelingen 

van de externe auditor zijn management voert; 

 

• het Auditcomité monitort de aard en de reikwijdte van de bijkomende diensten die 

werden verricht door de externe auditor en legt aan de Raad een officieel 

beleidsplan voor dat het toepast, met vermelding van de bijkomende diensten die: 

- uitgesloten zijn; 

- toegelaten zijn na beoordeling door het comité; 

- toegelaten zijn zonder verwijzing naar het Auditcomité, met inachtneming 

van de specifieke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen. 

11.1.2 Samenstelling 

 

Het Auditcomité bestaat uit minstens drie bestuurders. Alle leden van het Auditcomité zijn niet-

uitvoerende bestuurders, met een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. 

 

De leden van het Auditcomité worden benoemd op voordracht van de Voorzitter van de Raad en 

kunnen op ieder moment door de Raad worden ontslagen. De duur van het mandaat van een lid 

van het Auditcomité zal niet langer zijn dan de (resterende) duur van diens bestuursmandaat 

binnen de Vennootschap. 

 

Het Auditcomité wordt voorgezeten door één van de leden van het Auditcomité benoemd door het 

Comité. De voorzitter van de Raad kan het Auditcomité niet voorzitten. 

 

De Raad vergewist er zich van dat de leden van het Auditcomité over voldoende relevante 

deskundigheid beschikken, met name op het gebied van boekhouding, audit en financiële 
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aangelegenheden, om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren. Minstens één lid, die 

onafhankelijk bestuurder is, heeft ervaring op gebied van boekhouding en audit. 

11.1.3 Secretariaat 

 

De Vennootschapssecretaris is tevens de secretaris van het Auditcomité. Hij maakt een verslag op 

van de bevindingen en aanbevelingen van de vergaderingen van het Auditcomité. De 

Vennootschapsecretaris stuurt het verslag naar alle leden van de Raad zo spoedig mogelijk na 

een vergadering. 

11.1.4 Werking 

 

Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig om zijn doeltreffende werking te garanderen en 

minstens vier keer per jaar. Het Auditcomité stelt een jaarlijkse planning op voor haar 

vergaderingen. Deze worden bij voorkeur gehouden kort voor de vergaderingen van de Raad. 

 

Vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van het 

Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité kan een vergadering van het Auditcomité bijeenroepen. 

 

De vergadering kan rechtsgeldig worden gehouden als minstens twee leden aanwezig zijn. 

 

De besluiten van het Auditcomité in zijn toezichthoudende en adviserende rol worden genomen 

met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 

Het Auditcomité nodigt naar eigen goeddunken andere mensen uit om zijn vergaderingen bij te 

wonen.  

 

Het Auditcomité ontmoet minstens tweemaal per jaar de interne en externe auditor, om met hen te 

overleggen over materies die betrekking hebben op zijn intern reglement en over alle 

aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces. 

 

De interne en externe auditor hebben rechtstreekse en onbeperkte toegang tot de voorzitter van 

het Auditcomité om aangelegenheden te bespreken betreffende de audit van de Vennootschap. 

11.1.5 Rapportering en Evaluatie 

 

Het Auditcomité brengt geregeld verslag uit aan de Raad over de uitoefening van zijn taken, en ten 

minste wanneer de Raad de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend 

geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt. Daarbij wordt melding 

gemaakt van alle kwesties met betrekking tot welke het Auditcomité van oordeel is dat er iets moet 

worden ondernomen of dat verbetering nodig is. Tevens worden er aanbevelingen gedaan over te 

nemen stappen. 

 

Het Auditcomité controleert de eigen werking en doeltreffendheid eenmaal per jaar en rapporteert 

zijn bevindingen aan de Raad. Het doet tevens aanbevelingen met betrekking tot benodigde 

wijzigingen. 



   p. 26/47 

11.2 BENOEMING- EN REMUNERATIECOMITÉ: CHARTER 

11.2.1 Rol 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad over de benoeming en 

bezoldiging van de leden van de Raad en de uitvoerende managers. 

11.2.2 Bevoegdheden 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité is bevoegd om: 

 
• voor het doel van afspraken en evaluaties: 
 

 procedures en selectiecriteria voor te bereiden voor de benoeming van bestuurders, de 
CEO en van de andere leden van het uitvoerend management; 

 

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

 

 indien er openstaande bestuursmandaten zijn, kandidaten te zoeken en ter goedkeuring 
aan de Raad voor te leggen; 

 

 evaluatie van geschikte kandidaten voor de vacante posities van het uitvoerend 
management, zoals voorgesteld door de CEO; 

 

 herbenoeming voorbereiden; 
 

 voorbereiden van voorstellen aan de Raad betreffende de vergoeding van de bestuurders 

en de uitvoerende managers waaronder variabele beloning en lange-termijn incentives, al 

dan niet gerelateerd, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en 

over de regelingen inzake vervroegde beëindiging, en indien van toepassing, over de 

voorstellen die moeten worden voorgelegd aan de Raad; 

 

 voorbereiding van het remuneratierapport dat een deel van de Verklaring inzake deugdelijk 

bestuur vormt. Onverminderd de wettelijk bepalingen moet dit rapport minstens bevatten: 

 

(i) een beschrijving van de interne procedure voor de ontwikkeling van (i) een 

remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende managers en (ii) voor 

het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders en het 

uitvoerend management; 

 

(ii) een verklaring van het goedgekeurde beloningsbeleid voor de uitvoerende managers en 

van alle belangrijke wijzigingen die zich hierin hebben voorgedaan sinds het einde van het 

boekjaar; 

 

(iii) de termijnen en de criteria voor de beoordeling van de prestaties van de uitvoerende 

managers die in aanmerking komen voor bonussen gebaseerd op de prestaties van de 

Vennootschap of haar dochtervennootschappen; 
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(iv) op individuele basis voor de bestuurders en de CEO en op globale basis voor de overige 

uitvoerende bestuurders en managers het bedrag van de bezoldigingen en andere 

voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, werden toegekend; op individuele basis voor 

alle leden van het uitvoerend management het aantal en de voornaamste kenmerken van 

de aandelen, de aandelenopties of de andere rechten om aandelen te verwerven die in de 

loop van het door het jaarverslag behandelde boekjaar werden toegekend, uitgeoefend of 

vervielen; 

 

(v) de redenen waarom de CEO en andere uitvoerende managers zijn toegelaten tot een 

hogere ontslagvergoeding in geval van vroegtijdige beëindiging van hun contract met de 

Vennootschap; 

 

 Het remuneratiecomité licht het remuneratieverslag toe op de jaarlijkse algemene 

vergadering van aandeelhouders; 

 

 Het adviseren van de Raad over de contracten tot benoeming van de CEO en de 

uitvoerende managers en over de toewijzing van een hogere ontslagvergoeding aan de 

CEO en / of enig ander uitvoerend manager.  

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité vergadert minstens twee keer per jaar, en ook telkens 

wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn verplichtingen te vervullen. 

 

Het brengt regelmatig verslag uit aan de Raad betreffende de uitoefening van haar taken. 

11.2.3 Samenstelling 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders. Alle leden van 

het Benoeming- en Remuneratiecomité moeten niet-uitvoerende bestuurders zijn, waarvan de 

meerderheid onafhankelijk is. 

 

De leden van het Benoeming- en Remuneratiecomité worden benoemd door de Raad en kunnen 

op elk moment door hem worden ontslagen.  

 

De CEO heeft het recht om de vergaderingen van het Benoeming- en Remuneratiecomité bij te 

wonen in alle aangelegenheden die hem niet persoonlijk aanbelangen en in een strikt adviserende 

en niet-stemgerechtigde hoedanigheid. In het bijzonder heeft de CEO het recht om voorstellen in 

te dienen en om te worden geraadpleegd door het Benoeming- en Remuneratiecomité, met name 

bij de behandeling van vragen aangaande de uitvoerende bestuurders of het uitvoerend 

management. 

 

De CEO neemt deel aan de vergaderingen van het Benoeming- en Remuneratiecomité wanneer 

hij de vergoedingen van andere leden van het uitvoerend management behandelt. 
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11.2.4 Rapportering en beoordeling 

 

Het Benoeming- en Remuneratiecomité controleert zijn eigen functioneren en doeltreffendheid 

minstens eenmaal per jaar. Het rapporteert zijn eigen evaluatie aan de Raad en doet 

aanbevelingen met betrekking tot de nodige wijzigingen. 

 

12. REGELS TER VOORKOMING VAN MARKTMISBRUIK 

 

De Raad neemt alle nodige en nuttige maatregelen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van 

de Belgische regels inzake marktmisbruik. 

 

Het Verhandelingreglement (aangehecht als Bijlage 3) zorgt ervoor dat alle medewerkers, en in 

het bijzonder de leden van de Raad en van het uitvoerend management geen misbruik maken, 

noch zichzelf onder verdenking plaatsen van misbruik, en de vertrouwelijkheid behouden van 

voorkennis die ze kunnen hebben of geacht worden te hebben, vooral in perioden in de aanloop 

naar de bekendmaking van financiële resultaten of van koersgevoelige gebeurtenissen of 

beslissingen. 

 

Om het Verhandelingreglement te implementeren en te controleren zal de Raad een Compliance 

Officer aanstellen, die de rechten en verplichtingen zal hebben zoals uiteengezet in het 

Verhandelingreglement. 

13. GEDRAGSCODE 

 

De Raad heeft op aanbevelen van het benoemings- en remuneratiecomité de  'ABO-Group 

Gedragscode' goedgekeurd, die van toepassing is op de bestuurders en alle (tijdelijke) werknemers 

en iedereen die een dienstverlening ter beschikking stelt  van de vennootschap en zijn 

dochterondernemingen. Dit document kan worden geraadpleegd op de website van ABO-Group 

(www.abo-group.eu). Jaarlijks wordt de naleving van deze code geëvalueerd door de Raad van 

bestuur op aangeven van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De Gedragscode is 

aangehecht als bijlage 4. 

 

14. BELANGENCONFLICTEN 

 

De Raad heeft een beleid opgesteld betreffende transacties en andere contractuele banden met 

als doel eventuele belangenconflicten te voorkomen en hieromtrent transparantie te doen 

ontstaan. 

 

Onderstaande regels gelden 

 voor alle leidinggevenden, hierna de “Leidinggevende”, namelijk zowel de leden van de 

Raad als van het managementcomité, van de Vennootschap en de daarmee verbonden 

ondernemingen; 

 voor een met een Leidinggevende nauw verbonden persoon, hierna de “Nauw Verbonden 

Persoon”, namelijk: 

i. de echtgenoot of echtgenote of wettelijke levenspartner 

http://www.abo-group.eu/
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ii. kinderen en andere gezinsleden 

iii. een rechtspersoon waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij de 

Leidinggevende of de Nauw Verbonden Persoon, of waarvan de economische 

belangen geljkwaardig zijn aan die van de Leidinggevende of de Nauw Verbonden 

Persoon; 

 ten overstaan van zowel de Vennootschap, als de daarmee verbonden ondernemingen. 

 

Verrichtingen tussen de Vennootschap of een met haar verbonden vennootschap en een 

Leidinggevende of een Nauw Verbonden Persoon geschieden steeds onder marktconforme 

voorwaarden. 

 

Leidinggevenden en Nauw Verbonden Personen moeten zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, 

belangenconflicten vermijden. Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een 

belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting 

die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de procedure vastgelegd in 

Artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast.  

Doet deze situatie zich voor buiten de raad van bestuur zal naar analogie dezelfde procedure 

worden toegepast. Dit geldt bijgevolg voor 

i. onderwerpen die behoren tot de bevoegdheid van het managementcomité 

ii. als het gaat om Nauw Verbonden Personen 

iii. als de Leidinggevende of een Nauw Verbonden Persoon bestuurder of 

leidinggevende is van een klant of leverancier of meer dan vijf procent aanhoudt 

van de stemgerechtigde effecten van een klant of leverancier. 

Ook de belangenconflicten die niet onder de procedure van Art. 7:96 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen vallen, dienen te worden opgenomen in de eerstvolgende 

notulen van de raad van bestuur. 

 

Teneinde de noodzakelijke transparantie te bekomen, zal de vennootschapssecretaris een 

opgave bijhouden voor elke Leidinggevende en de Nauw Verbonden Personen 

i. van de mandaten als lid van een raad van bestuur of als zaakvoerder en van de 

klanten en leveranciers waarin een leidinggevende functie wordt uitgeoefend; 

ii. van alle lopende contractuele relaties tussen een Leidinggevende en de 

Vennootschap of de met haar verbonden ondernemingen.  

De Leidinggevende is verplicht de wijzigingen aan deze lijst onverwijld aan de 

vennootschapssecretaris te melden, zodat die de aanpassing aan de lijst kan aanbrengen. 

 

15. DIVERSEN 

15.1 WIJZIGINGEN AAN HET CHARTER 

 

De Raad mag op regelmatige basis en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen 

aan dit Charter. De Raad mag ook te allen tijde beslissen af te wijken van dit Charter, onder 

voorbehoud van openbaarmaking hiervan in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur. 

 

Iedere wijziging of afwijking zal worden gepubliceerd op de Website. Derden kunnen geen rechten 

putten uit dergelijke afwijking. 
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15.2 VOORRANG 

 

In geval van tegenstrijdigheden tussen één of meerdere bepalingen van dit Charter en bepalingen 

uit de Statuten of de toepasselijke wet- of regelgeving, zullen deze laatste voorrang hebben op de 

bepalingen van dit Charter. 

15.3 TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID 

 

Onderhavige Charter is exclusief onderworpen aan het Belgische recht. 

 

De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om over iedere eventuele betwisting 

in toepassing van of in verband met onderhavig Charter te beslissen.  

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Afwijkingen  

Bijlage 2: Groepsstructuur 

Bijlage 3: Verhandelingsreglement / Securities Dealing Code (Eng) 

Bijlage 4: Gedragscode  
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BIJLAGE 1 – AFWIJKINGEN  

 

In afwijking op principe 7.6 van de Code, ontvangen de niet-uitvoerend bestuurders geen deel van 

hun remuneratie in de vorm van aandelen van de Vennootschap. Een dergelijke toekenning vereist 

een verdere analyse van de praktische gevolgen ervan, zowel voor de onderneming als voor de 

leden van de Raad. 

 

In afwijking op principe 7.9 van de Code, heeft de raad geen minimumdrempel bepaald van 

aandelen die moeten aangehouden worden door de leden van het uitvoerend management. Het 

remuneratiepakket voor de leden van het uitvoerend management is voldoende uitgebalanceerd 

met verschillende componenten om de leden van het uitvoerend management aan te zetten tot 

een strategie van duurzame, winstgevende groei. 
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BIJLAGE 2 – GROEPSSTRUCTUUR 

 

 

  



   p. 33/47 

BIJLAGE 3 – VERHANDELINGSREGLEMENT (SECURITIES DEALING CODE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reglement inzake verhandeling van effecten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update 23/04/2019 
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1. Doel van het Verhandelingsreglement 

Dit document beschrijft de principes, opgenomen in de wetgeving1 betreffende handel met 

voorwetenschap, alsook de voorzieningen in de Code inzake deugdelijk bestuur betreffende 

misbruik van voorwetenschap en marktmisbruik. 

Dit document beoogt niet de regels van misbruik van voorwetenschap tot in het detail te 

behandelen, maar wel het personeel van de ABO-Group bewust te maken van de regels over het 

misbruik van voorwetenschap in het licht van de Belgische wetgeving en het illegaal gebruik van 

voorwetenschap (zoals bepaald in artikel 4. van dit Verhandelingsreglement) door de bestuurders, 

aandeelhouders, leden van het management en de bedienden te voorkomen. 

Deze regels ter voorkoming en het toezicht op het nakomen ervan zijn er in de eerste plaats op 

gericht de markt te beschermen. Het misbruik van voorwetenschap raakt de markt in haar essentie. 

Van zodra iemand in de mogelijkheid is zijn voordeel te halen uit het misbruik van voorwetenschap 

(of deze indruk wordt gewekt), zullen de investeerders hun rug naar de markt keren. De 

verminderde interesse zal de liquiditeit van de genoteerde aandelen aantasten en bedrijven een 

optimale financiering laten mislopen. Bovendien is handel met voorwetenschap een strafrechtelijk 

misdrijf volgens de Belgische wet. 

Teneinde de wettelijke regels te laten toepassen en om de reputatie van ABO-Group hoog te 

houden, is het aangewezen om een aantal preventieve maatregelen te voorzien in een Reglement 

inzake verhandeling van effecten, hierna het “Verhandelingsreglement” genoemd. Desalniettemin 

bevrijdt de toepassing van de regels, opgenomen in dit Verhandelingsreglement, de betrokken 

personen niet ervoor te zorgen dat hun gedrag op elk ogenblik overeenstemt met de toepasselijke 

wetten inzake handel met voorwetenschap. Indien van toepassing dienen zij daarover 

gepersonaliseerd juridisch advies in te winnen. 

2. Voor wie is dit Verhandelingsreglement van toepassing? 

Dit Verhandelingsreglement is voor het gehele personeel van de ABO-Group van toepassing, al 

gelden bepaalde specifieke maatregelen van dit Verhandelingsreglement slechts voor een beperkt 

aantal personen, hierna de “Insiders”. Dit zijn de volgende personen: 

 “Sleutelmedewerkers”: elke bediende of eenieder die door zijn functie of tewerkstelling bij 

de groep ABO-Group mogelijks toegang heeft tot voorwetenschap, regelmatig of 

occasioneel, zoals opgenomen in een limitatieve door de Compliance Officer opgestelde 

en geüpdate lijst; 

 “Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid”: een persoon die (i) deel uitmaakt 

van de administratieve organen, van het beheer of van het toezicht op de groep ABO-Group 

of (ii) een verantwoordelijke met een leidinggevende functie, echter zonder lid te zijn van 

voornoemde organen, en die beschikt op regelmatige basis of occasioneel over een 

toegang tot voorwetenschap met betrekking tot ABO-Group, en die de bevoegdheid heeft 

beheersbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen 

en de bedrijfsstrategie van ABO-Group; en  

 “Personen nauw verbonden met een persoon met leidinggevende 

verantwoordelijkheid”: (i) de echtgenote van een persoon met leidinggevende 

verantwoordelijkheid of de levenspartner van een persoon met leidinggevende 

verantwoordelijkheid die wettelijk wordt beschouwd als zijn echtgenote; (ii) de kinderen, 

wettelijk ten laste van een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid; (iii) andere 

                                                      
1 Er wordt verwezen naar  Verordening Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik, samen met haar 
uitvoeringsregels en de richtlijnen van de ESMA en de FSMA. 
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familieleden van een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid die op de datum 

van de betrokken transactie reeds ten minste een jaar deel uitmaken van het huishouden 

van de betrokken persoon; (iv) de rechtspersoon, trust of feitelijke vereniging waarvan de 

leidinggevende verantwoordelijkheid is toevertrouwd aan een ‘Persoon met leidinggevende 

verantwoordelijkheid’ of aan een persoon vermeld onder (i), (ii) of (iii), die direct of indirect 

onder controle staan van zulk een persoon, of waarvan de economische belangen 

gelijklopend zijn aan deze van deze persoon. 

3. Algemeen principe van handel met voorwetenschap 

In de normale gang van zaken hebben personen die een functie of tewerkstelling binnen de ABO-

Group opnemen, toegang tot of gebruiken ze voorwetenschap over de ABO-Group, die nog niet 

bekend is bij het investerend publiek. Zij dienen bijgevolg deze voorwetenschap confidentieel te 

houden en mogen geen effecten (met inbegrip van aandelen, warranten, futures, opties, 

afgeleiden, …) van ABO-Group verhandelen. Handel met voorwetenschap is een misdrijf strafbaar 

door de Belgische wet en een administratieve inbreuk die kan leiden tot strenge strafrechtelijke 

sancties en administratieve boetes. De regels zijn ook van toepassing op personen die direct of 

indirect deze voorwetenschap bekomen (bijv. echtgenoten, kinderen of familie van Insiders). 

4. Wat is voorwetenschap? 

Informatie wordt beschouwd als voorwetenschap als volgende vier voorwaarden vervuld zijn: 

 De informatie moet precies zijn. Bijgevolg kunnen vage en onduidelijke geruchten 

nooit als voorwetenschap beschouwd worden. Echter is het belangrijk te weten dat de 

situatie waarop de informatie betrekking heeft, zich nog niet noodzakelijk moet hebben 

voorgedaan of zich zeker zal voordoen. Als de situatie zich waarschijnlijk zal voordoen 

of zich simpelweg kan voordoen, kan dit beschouwd worden als voldoende precies, als 

de omstandigheden waarop de informatie is gebaseerd, bestaan of redelijkerwijze zich 

kunnen voordoen en indien een redelijke investeerder mogelijkerwijze zou kunnen 

besluiten tot een mogelijk effect op de koers van het effect. 

 De informatie dient direct of indirect te handelen over ABO-Group of haar 

effecten. De informatie kan gaan over de resultaten van ABO-Group, een nabije fusie, 

verhogingen of verminderingen van het dividend, uitgifte van financiële instrumenten, 

ondertekening van contracten, wijzigingen in het management, technische innovaties, 

strategische wijzigingen, ... 

 De Informatie mag nog niet publiek verspreid zijn. Met andere woorden, de 

informatie mag nog niet algemeen bekend gemaakt zijn bij het investeerderspubliek. De 

informatie verliest haar karakter van voorwetenschap pas na haar reële bekendmaking, 

zoals door de verspreiding van een persbericht of een verwijzing naar de informatie in 

publicaties die algemeen verspreid zijn in België en de Europese markt. 

 De informatie, van zodra verspreid, heeft een substantiële invloed op de koers van 

de ABO-Group-effecten. Dit is het geval wanneer een investeerder deze informatie 

waarschijnlijk zal gebruiken als een deel van de motivering van zijn 

investeringsbeslissing. Of de koers inderdaad reëel zou zijn beïnvloed, indien de 

informatie pas later zou zijn verspreid, is irrelevant. 
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5. Verboden handelingen 

De volgende handelingen zijn verboden voor eenieder die over informatie beschikt, waarvan hij 

weet of zou moeten weten dat het voorwetenschap betreft: 

 Verbod tot verhandelen: voor eigen of voor andermans rekening, rechtstreeks of 

onrechtstreeks de financiële instrumenten waarop deze voorwetenschap betrekking 

heeft, verkrijgen of vervreemden of pogen deze te vervreemden of te verkrijgen; 

 Verbod tot mededeling: deze voorwetenschap aan iemand anders meedelen, tenzij 

dit gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie; 

 Verbod tot aanbeveling: op grond van deze voorwetenschap iemand anders 

aanbevelen om de financiële instrumenten waarop deze voorwetenschap betrekking 

heeft, te verkrijgen of te vervreemden of door anderen te doen verkrijgen of 

vervreemden. 

Deze verbodsbepalingen zijn van toepassing op handelingen in België, maar ook in andere landen. 

6. Gesloten en verboden periodes 

Bovenop de verbodsbepalingen van artikel 5. Is het de Insiders niet toegelaten transacties met 

ABO-Group-effecten te verrichten gedurende een “Gesloten periode” of gedurende een andere 

periode die als gevoelig wordt beschouwd en aldus werd aangeduid door de raad van bestuur, 

namelijk de “Verboden periode”. 

Gedurende de volgende Gesloten periode mag door de Insiders geen enkel transactie met effecten 

door de Insiders worden uitgevoerd: 

a. de periode van vijftien dagen voorafgaand aan de publicatie van de jaarresultaten 

van ABO-Group; en 

b. de periode van vijftien dagen voorafgaand aan de publicatie van de halfjaar- en de 

kwartaalcijfers van ABO-Group. 

Aan het einde van elk boekjaar zal de raad van bestuur de Gesloten periodes van het komende 

boekjaar bekend maken. Alle wijzigingen daaraan, ten gevolge van wijzigingen aan de financiële 

kalender of om een andere reden, zullen op dat moment in de loop van het jaar bekend gemaakt 

worden.  

Neem er nota van dat deze beperkingsperiodes geen soort ‘veilige haven’ bieden. Ieder persoon 

die voorwetenschap heeft, zal zich te allen tijde ervan weerhouden om te handelen in effecten van 

ABO-Group in strijd met de bepalingen van dit Verhandelingsreglement.Verbod tot 

marktmanipulatie 

Naast het verbod tot misbruik van voorwetenschap is ook marktmanipulatie verboden. Dit betreft 

volgende handelingen: 

 Transacties of orders betreffende financiële instrumenten die leiden tot (i) valse of 

misleidende signalen over het aanbod van, de vraag naar of de koers van deze 

financiële instrumenten; of (ii) een abnormale of kunstmatige koers als gevolg van het 

handelen in overleg met één of meer personen; 

 Transacties of orders betreffende financiële instrumenten waarbij gebruik gemaakt 

wordt van fictieve constructies of enige vorm van fraude of kunstgreep; 
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 Informatie of geruchten verspreiden, via de media, het internet of enig ander kanaal, die 

aanleiding zou kunnen geven tot mogelijk misleidende signalen; 

 Andere handelingen die de goede werking, de integriteit en de transparantie van de 

markt belemmeren of verstoren, of daar aanleiding zouden kunnen toe geven; 

 Deelname aan een afspraak die tot doel heeft de hierboven beschreven handelingen te 

stellen; 

 Één of meerdere personen ertoe aanzetten daden te stellen die, indien hij ze zelf zou 

stellen, verboden zijn zoals voormeld. 

7. Sancties 

Misbruik van voorwetenschap wordt in België bestraft: (i) met een gevangenisstraf van drie 

maanden tot een jaar en (ii) een geldboete van € 50 tot € 10.000; bovendien kan de overtreder een 

boete opgelegd krijgen van drie maal het voordeel dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks realiseerde 

en kan hij ontzet worden uit zijn beroep. Bij het bepalen van de verantwoordelijkheid en de straf is 

het van geen tel te weten of de delinquent enig profijt uit de illegale transactie heeft gehaald, noch 

de omvang van dit profijt. 

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), als toezichthouder, kan administratieve 

boetes opleggen van € 2.500 tot € 2.500.000. Als de delinquent door deze inbreuk een financieel 

voordeel realiseert, kan de maximale boete verhoogd worden tot tweemaal het bedrag van het 

patrimoniaal voordeel of, in het geval van recidive, zelfs driemaal. Bij gebrek aan toepassing van 

dit Verhandelingsreglement kan ook het bedrijf zelf sancties opleggen, gaande tot ontslag om 

dringende reden, zelfs als de niet-toepassing van de regels van het Verhandelingsreglement geen 

wetsovertreding vormen. 

8. Compliance Officer en lijst van Insiders 

 

De raad van bestuur benoemde een Compliance Officer, overeenkomstig de bepalingen van de 
Code inzake deugdelijk bestuur waarin de richtlijnen omtrent handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie zijn opgenomen.  

De Compliance Officer ziet onder meer toe op het nakomen van de regels van deze Code inzake 

deugdelijk bestuur door de bestuurders en andere aangeduide personen. 

Overeenkomstig de toepasselijke wet stelt de Compliance Officer een lijst op van Insiders binnen 

de groep ABO-Group. Die dient de sleutelmedewerkers en de personen met een leidinggevende 

verantwoordelijkheid, in de mate dat ze vanuit hun functie of hun taken op regelmatige basis of 

occasioneel toegang hebben tot voorwetenschap, te bevatten. Deze lijst wordt up to date gehouden 

door de Compliance Officer en wordt ter consultatie bewaard gedurende een periode van minstens 

vijf jaar na het opstellen ervan of na de laatste update. ABO-Group is ertoe gehouden deze lijst 

aan de FSMA, op diens verzoek, voor te leggen.  

De lijst van Insiders dient volgende gegevens te bevatten: (i) de identiteit en de functie van alle 

personen, (ii) de reden waarom een persoon op de lijst staat en de datum waarop hij toegang heeft 

tot voorwetenschap en (iii) de datum waarop de lijst werd gecreëerd en werd geüpdatet. 

De lijst dient onmiddellijk te worden aangepast (i) telkens de reden waarom iemand die reeds op 

de lijst staat, wijzigt, (ii) wanneer een nieuwe persoon aan de lijst dient te worden toegevoegd en 

(iii) wanneer wordt aangeduid indien en wanneer een persoon die op de lijst staat, geen toegang 

meer heeft tot voorwetenschap. 
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Elke persoon wiens naam op de lijst staat, dient daarvan onmiddellijk persoonlijk op de hoogte te 

worden gebracht. Deze persoon dient duidelijk te worden geïnformeerd van de wettelijke en 

reglementaire verplichtingen en van de straffen in geval van inbreuk op deze bepalingen. 

De Compliance Officer kan één of meer personen aanduiden om in zijn naam te handelen. 

9. Meldingen aan FSMA en aan de Compliance Officer 

Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de personen, nauw verwant aan personen 

met een leidinggevende verantwoordelijkheid, dienen FSMA in te lichten van elke uitgevoerde 

transactie voor eigen rekening in effecten van ABO-Group binnen de vijf werkdagen na de 

uitvoering van de transactie. Er is een uitzondering op deze regel, namelijk indien de totale waarde 

van de door een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid of een persoon nauw verwant 

aan personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid uitgevoerde transacties in één 

bepaald kalenderjaar een bedrag van € 5.000 niet overstijgt. In dat geval dient de mededeling niet 

te gebeuren voor 31 januari van het volgend kalenderjaar. 

Een modelformulier voor de mededeling is beschikbaar op de website van FSMA (www.FSMA.be) 

en dient neergelegd te worden door de betreffende persoon of zijn financiële instelling die kan 

tekenen als mandataris. Een kopie van dit formulier kan bekomen worden bij de Compliance 

Officer. De details van de transactie dienen aangehecht te worden aan het formulier en zo dra 

mogelijk te worden overgemaakt aan FSMA per fax of per e-mail. Elke gemelde verhandeling zal 

gepubliceerd worden op de website van FSMA. 

Alle bestuurders, leden van de directie, sleutelmedewerkers, die aldus werden aangeduid door 

ABO-Group, dienen de Compliance Officer op voorhand op de hoogte te brengen van de 

transacties met effecten van ABO-Group die zij uitvoeren.  

Bovendien vereist ABO-Group dat personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de 

personen nauw verwant aan personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid aan de 

Compliance Officer melding maken van de uitgevoerde transacties in een verhandelingsvenster bij 

de sluiting van dit venster. 

10. Bekendmaking van transacties 

Elke transactie met financiële instrumenten van ABO-Group door personen met leidinggevende 

verantwoordelijkheid en personen nauw verwant aan personen met een leidinggevende 

verantwoordelijkheid en medegedeeld aan de Compliance Officer overeenkomstig artikel 10. zodat 

de Compliance Officer hiervan op de hoogte is, zal op de website van ABO-Group bekend gemaakt 

worden op het einde van de maand waarin de transactie plaatsvond. Er zal gemeld worden om 

welke soort transactie het gaat (aanschaf/vervreemding), het aantal effecten en de prijs, en de 

functie van de Insider (bijvoorbeeld directeur, lid van het uitvoerend comité, …). De naam van de 

Insider zal niet worden vermeld. 

De transacties waarvan redelijkerwijze kan verwacht worden dat ze een invloed zullen hebben op 

de prijs van de ABO-Group-effecten, dienen onmiddellijk overeenkomstig de regels van het 

bekendmaken van voorwetenschap bekend gemaakt te worden. 

11. Levenssfeer 

De informatie, aangeleverd door een Insider in het kader van dit Verhandelingsreglement, zal 

behandeld worden overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de bescherming van 

gegevens, met als doel het voorkomen van handel met voorwetenschap. Op basis van de Wet op 

de bescherming van gegevens heeft elke Insider toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het 

recht eventuele vergissingen te verbeteren. 

http://www.fsma.be/
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12. Versies van het Verhandelingsreglement 

Dit Verhandelingsreglement werd opgemaakt in verschillende talen. Indien er verschillen bestaan 

of geïnterpreteerd worden tussen deze verschillende versies zal de Nederlandstalige versie 

bindend zijn. 
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BIJLAGE 4 – GEDRAGSCODE 
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Voorwoord 
 

ABO-Group Environment NV is een geheel van gespecialiseerde ingenieurs- en adviesbureaus 

gericht op bodemonderzoek, geotechnische en geofysische studies, milieu en energie. Via haar 

afdelingen Consultancy en Testing & Monitoring is ABO-Group actief in België, Nederland en 

Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten telkens een duurzame 

oplossing. Elk bedrijf binnen onze drie thuislanden opereert onder de noemer ABO, met behoudt 

van zijn eigen expertise, identiteit, authenticiteit en waarden. Door deze flexibiliteit wordt 

duurzaamheid in beleid in de hand gewerkt, wat op zich dan weer positief reflecteert op de 

financiële slagkracht van de groep. 

 

De wereld waarin we leven en werken wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat iedereen 

zijn weg vindt in deze wereld, hebben wij als groep een gedragscode opgesteld. Deze code biedt 

tekst en uitleg over de manier waarop wij zaken willen doen. De code behandelt de belangrijkste 

thema's rondom onze manier van werken, vervat in een eenvoudig kader. 

 

De regels die in deze code beschreven worden, belichamen de waarden die de medewerkers van 

ons bedrijf elke dag moeten inspireren en die als basis dienen voor het onderbouwen van onze 

bedrijfscultuur. Goede relaties en integere gedragscodes vormen de sleutel tot succes.  

 

Wij rekenen er op dat iedere medewerker deze code mee onderschrijft en zodoende bij te dragen 

tot het succes van ons bedrijf. 

 

De Raad Van Bestuur 
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1. Algemene bepalingen 

 
1.1. Missie 

De missie van ABO-Group luidt: “Vorm geven aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving 

via het aanreiken van (milieu-)technische oplossingen, gedragen door een team van 

multidisciplinaire experts". 

 

Het businessmodel van ABO-Group wordt flexibel toegepast en volgt de verschillende trends in 

nieuwe technieken, klantbehoeften en wijzigende regelgeving in de diverse markten en landen 

waarbinnen we actief zijn. 

 

De mensgerichte- of familiecultuur, is de primaire cultuur die bij het DNA van ABO-Group aansluit. 

De relatie tussen mensen staat in deze cultuur centraal. De zorg voor klanten én medewerkers 

komt hierbij op de eerste plaats. Er wordt veel tijd besteed aan het begeleiden van klanten en 

medewerkers, participatie, openheid en welzijn. Secundair is een resultaatgerichte cultuur aan de 

orde. We zijn marktgeoriënteerd; ondernemerschap, groei, innovatie, productiviteit, rendement en 

het behalen van resultaten worden continu gestimuleerd. 

 

1.2. Waarden 

Onze bedrijfswaarden ondersteunen onze cultuur: ‘Ambition’, ‘Best Practices’ en ‘Open Minded’, 

dit zijn onze drijfveren die worden uitgedragen naar al onze stakeholders. 

 

Ambition 

We hebben de ‘ambitie’ om verder uit te groeien tot dé referentie in elk van onze markten, 

vakgebieden en niches. We streven vooruit door onze diensten voortdurend te ontwikkelen en onze 

activiteiten te diversifiëren binnen en buiten Europa. We investeren in de ontwikkeling van onze 

medewerkers door hen voldoende middelen te geven om zich te ontplooien in de organisatie en 

zo hun ambities waar te maken. Medewerkers worden gestimuleerd naar het zoeken van creatieve 

oplossingen voor onze klanten. We zijn bereid een leven lang te leren. 

 

Best Practices 

We streven naar kwaliteit en duurzame oplossingen. We houden hierbij rekening met de zorg voor 

de mensen, de veiligheid en de omgeving. We gaan slim om met de middelen die we hanteren en 

concentreren ons op onze successen. We pakken de zaken efficiënt en resultaatsgericht aan met 

een to-the-point mentaliteit. Zo leveren we de gewenste kwaliteit op tijd. We houden ons aan de 

wetten, decreten en reglementen. We komen onze verbintenissen na en geloven in 

rechtvaardigheid, objectiviteit en loyaliteit. 

 

Open Minded 

We behandelen medewerkers en klanten met respect en integriteit. We streven naar een 

constructieve samenwerking en betrokkenheid. Wederzijds vertrouwen is een essentiële waarde. 

We hechten belang aan een transparante, eerlijke en open interne communicatie zodat onze 

medewerkers deze positieve mentaliteit kunnen overbrengen naar onze klanten. We verwerpen 

elke vorm van discriminatie. 
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2. Gedragscode 

 
2.1. Gelijke kansen 

Binnen ABO-Group hechten wij veel belang aan gelijke kansen. Wij moedigen dan ook diversiteit 

op vlak vak aanwervingen, promoties, doorgroei, opvolging, etc. aan en, dit ongeacht geslacht, 

huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, religie of politieke overtuiging. 

De focus bij ons ligt op het aantrekken/ontwikkelen van talenten, een goede samenwerking en het 

leveren van de beste service aan onze leveranciers en onderaannemers waarbij we diversiteit, 

gendergelijkheid,  respect en waardering promoten. 

 

2.2. Grensoverschrijdend gedrag, geweld en pesterijen 

Grensoverschrijdend gedrag (conflicten, pesterijen, discriminatie, ongewenste intimiteiten 

en agressie) tolereren we niet in ons bedrijf. Elke medewerker heeft het recht om in vrijheid en 

zonder psychosociale druk zijn job uit te oefenen. Valt dit toch voor, dan kunnen medewerkers in 

alle vertrouwen contact opnemen met de HR verantwoordelijke en/of interne vertrouwenspersoon. 

 

2.3. Persoonlijke informatie en informatiebeveiliging 

2.3.1. Persoonlijke informatie 

ABO-Group is er zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een 

onmisbaar aspect is van het privacyrecht. De handelswijze van ABO-Group is vanzelfsprekend in 

overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. 

ABO-Group is hierbij verantwoordelijk voor volgende zaken: 

 Het verwerken van de persoonsgegevens - in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in de Privacy 

verklaring op onze website. 

 De verwerking van de persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. 

 Uitdrukkelijk toestemming te vragen aan desbetreffende persoon indien ABO-Group 

gebruik maakt van zijn/haar persoonsgegevens. 

 Passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van 

de persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 Geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 Op de hoogte te blijven over de rechten omtrent persoonsgegevens en personeelsleden 

hierop te  wijzen deze te respecteren. 

Dit privacy statement is opgebouwd als volgt: 

 Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen) 

 Marketingactiviteiten 

 Personeel 

 Verstrekking aan derden 

 Bewaartermijn 

 Beveiligingsniveau 

 Rechten van betrokkenen 

 Klachten 

 Contactgegevens 

 Aanpassen aan privacy statement 
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2.3.2. Informatiebeveiliging 

ABO-Group geeft zijn medewerkers toegang tot het internet en stelt hen ter beschikking van een 

e-mailadres welke via pc’s, laptops, telefoontoestellen, tablets en/of mobiele telefoontoestellen in 

gebruik genomen kan worden. Hiermee wil ABO-Group interne en externe communicatie mogelijk 

maken. 

In de context van GDPR en het almaar intensievere gebruik van software, internet en e-mail, maar 

ook van telefonie en ICT tools, is het belangrijk samen een aantal principes voorop te stellen om: 

 Elk ongewenst afwijkend gedrag te vermijden (onwettig of inadequaat gebruik) 

 Illegaal gebruik of bezit van software zoveel mogelijk uit te sluiten 

 De beveiliging te garanderen van de netwerken en de computersystemen 

 De bedrijfsinformatie te beveiligen tegen elke ongeoorloofde verspreiding 

 Het optimale en efficiënte gebruik en verbruik van de ICT infrastructuur te bevorderen 

 

2.4. Veiligheid en gezondheid 

ABO-Group  stelt in al de activiteiten het welzijn van de eigen personeelsleden en dat van derden 

voorop. De gezondheid en veiligheid van de medewerkers komt hierbij op de eerste plaats. Daarbij 

hebben we ook aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, 

respect voor het milieu, als voor psychische en fysische problemen.  

 

De directie en het managementteam nemen hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voor zich. Hierbij engageren zij zich om de nodige 

middelen ter beschikking te stellen om een actief en dynamisch preventiebeleid te voeren. 

 

ABO-Group vertaalt het preventiebeleid in volgende concrete doelstellingen: 

 Voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels, materiële schade en milieuschade. 

 Bevorderen van de arbeidsveiligheid en gezondheid van alle medewerkers, ook van derden. 

 Preventief ingrijpen bij gevaartoestanden of risico’s om zodoende een veiligheidsbewuste 

werkomgeving te creëren. 

 Analyseren van ongevallen zodat de nodige preventieve maatregelen kunnen genomen 

worden om andere gelijkaardige ongevallen te voorkomen. 

 Verzorgen van een correct onthaal van nieuwe medewerkers, opleiden en begeleiden van 

eigen medewerkers en externen. 

 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden als onaanvaardbaar 

beschouwd en zullen terdege worden aangepakt. 

 Verhogen van het veiligheidsbewustzijn en gedrag bij alle medewerkers en externen via 

sensibilisatie, opleidingen en instructies. 

 Alle medewerkers dienen de veiligheidsinstructies na te leven en dienen hun persoonlijke 

beschermingsmiddelen te dragen, zij dienen zorg te dragen voor hun eigen veiligheid en deze 

van de collega’s en dienen de gevaren op het werk te melden. 

Er wordt een continue verbetering van het veiligheidsbeleid nagestreefd. Jaarlijks worden er 

concrete doelstellingen vastgelegd en worden deze geëvalueerd. De directie en het 

managementteam werkt hier zeer nauw samen met het CPBW, de interne preventiedienst en 

preventieadviseur. 

 

Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn prioritaire aandachtspunten bij de evaluatie van onze 

medewerkers en externe partijen. 
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2.5. Beleid in het kader van alcohol- en andere drugs 

Het preventief beleid rond alcohol en andere drugs, dat werd uitgewerkt door ABO-Group, is van 

toepassing op het geheel van personeel dat tewerkgesteld is. Het is tevens van toepassing op 

derden die aanwezig zijn op plaatsen van tewerkstelling, indien deze op voorhand ingelicht werden. 

De belangrijkste doelstelling is het collectief voorkomen en verhelpen van disfunctioneren op het 

werk ten gevolge van alcohol en ander drugsgebruik. Een werknemer met een (eventueel) alcohol- 

of drugsprobleem zal met andere woorden aangesproken worden wanneer duidelijk wordt dat zijn 

of haar arbeidsprestaties en/of werkrelaties hieronder beginnen te lijden. Dit beleid is vooral gericht 

op de sensibilisering en responsabilisering van de medewerkers met betrekking tot de problematiek 

en de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol en andere drugs op het werk. 

 

Elk personeelslid moet naar eigen vermogen meewerken aan dit preventieve alcohol- en 

drugsbeleid. Ieder ziet er specifiek op toe om: 

 Zich verantwoordelijk te gedragen en zo elk disfunctioneren te voorkomen dat verband houdt 

met alcohol of ander drugsgebruik. 

 De werkgever en de preventieadviseur onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere 

werksituatie waarvan hij/zij kan vermoeden dat deze een ernstig risico voor de veiligheid en de 

gezondheid met zich meebrengt. 

Wanneer misbruiken worden vastgesteld is het de filosofie van ABO-Group om in dialoog te gaan 

met de werknemer, samen naar een oplossing te zoeken en mogelijkheden tot professionele hulp 

aan te bieden. De welwillendheid van de werknemer, onderliggende oorzaak en het al dan niet 

recidiveren zullen hierbij cruciale factoren zijn. 

 

2.6. Belangenconflicten 

Belangenconflicten of een vermeend vermoeden van belangenconflicten, moeten worden 

voorkomen. ABO-Group  medewerkers worden geacht melding te doen bij hun directeur en bij de 

Compliance Officer van ABO-Group van zodra zij vaststellen dat hun persoonlijke belangen of de 

persoonlijke belangen van hun naaste verwanten of vrienden, strijdig zouden kunnen zijn met de 

ABO-Group belangen. Een belangenconflict ontstaat wanneer zich bij een medewerker een kans 

voordoet om persoonlijk voordeel te behalen die zijn oordeel, objectiviteit, onafhankelijkheid of 

loyaliteit jegens ABO-GROUP zou kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer naaste 

verwanten (echtgenoot of levenspartner; kinderen en kleinkinderen; ouders en grootouders; broers 

en zussen; schoonbroers- en schoonzussen; schoonzonen en schoondochters; en alle personen 

die bij de werknemer inwonen) activiteiten uitoefenen of belangen hebben die botsen met de 

belangen van ABO-GROUP. Bij twijfel dienen medewerkers advies in te winnen bij de Compliance 

Officer. Sommige mogelijke belangenconflicten waarbij ABO-GROUP medewerkers kunnen 

betrokken zijn, kunnen opgelost worden met een voorafgaande goedkeuring en een passende 

toestemming van de CEO en Compliance Officer van de ABO-GROUP.  

 

De volgende situaties worden voor alle medewerkers van ABO-Group aanzien als een 

belangenconflict en zijn niet toegestaan:  

 Het werken voor een klant van ABO-GROUP waarvoor de werknemer werkzaamheden 

verricht in het kader van zijn dienstverband bij ABO-GROUP. 

 Het werken voor een concurrent van ABO-GROUP. 

 Het werken voor een bedrijf dat goederen of diensten levert aan ABO-GROUP. 

 Het ten persoonlijke titel aanbieden van of deelnemen aan enige vorm van professionele of 

adviserende dienstverlening bij een klant of potentiële klant van ABO-GROUP 



   p. 46/47 

 Het ten persoonlijke titel ontvangen van vergoedingen bij het geven van opleidingen of 

lezingen voor klanten, relaties, verenigingen, federaties … gelinkt aan activiteiten van ABO-

Group. 

 Het behalen van een persoonlijk voordeel of het verkrijgen van een persoonlijk voordeel 

voor een naaste verwant, door misbruik te maken van een functie binnen ABO-GROUP of 

door gebruik te maken van ABO-GROUP informatie.  

Het aanwerven van een naaste verwant van een in dienst zijnde werknemer van ABO-GROUP 

vereist de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de CEO van ABO-GROUP.  

 

2.7. Omkoping en corruptie 

ABO-GROUP laat zich op geen enkele wijze in met omkoping of corruptie in de landen waar zij 

actief is. Medewerkers of personen die handelen namens ABO-GROUP mogen, noch direct noch 

indirect, betalingen, geschenken en/of entertainment voorstellen of ontvangen met als doel een 

beslissing of resultaat te beïnvloeden. Elke medewerker van ABO-GROUP die een verzoek tot 

omkoping ontvangt of een vermeend vermoeden tot omkoping ervaart, moet deze kwestie 

onmiddellijk melden aan zijn  directeur, en aan de CEO, alsook aan de Compliance Officer van 

ABO-GROUP.  

 

2.8. Geschenken en entertainment – rapportering 

 

Geschenken, gastvrijheid of entertainment mogen niet worden aangeboden of aanvaard indien zij 

zakelijke beslissingen op ongepaste wijze beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Geschenken, 

gastvrijheid en entertainment mogen de grenzen van wat gebruikelijk is in het normale zakelijke 

verkeer niet overschrijden. Alle vormen van entertainment die schadelijk zouden kunnen zijn voor 

de reputatie van ABO-GROUP moeten worden vermeden. Medewerkers zijn verplicht om melding 

te doen en voorafgaande goedkeuring te vragen aan de CEO en Compliance  Officer van ABO-

Group, indien zij een voorstel aannemen met een waarde van meer dan € 100. Als een 

aangeboden geschenk niet geweigerd of teruggegeven kan worden zonder aanstoot te geven, 

wordt het geschenk overhandigd of besproken met de Compliance Officer, die mee beslist of het 

geschenk kan worden aanvaard of een gepaste manier kiest om zich ervan te ontdoen, 

bijvoorbeeld door het te schenken aan een gekozen liefdadigheidsorganisatie.  

 

2.9. Externe communicatie 

 

ABO-GROUP is een beursgenoteerde onderneming en is aldus onderworpen aan verplichtingen 

tot openbaarmaking. ABO-GROUP verstrekt consistente, zorgvuldige, transparante en duidelijke 

informatie aan haar aandeelhouders en investeerders, aan de markt en aan de samenleving als 

geheel met betrekking tot haar bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten. Mededelingen aan 

aandeelhouders, investeerders, de media en het publiek met betrekking tot ABO-GROUP, haar 

bedrijfsvoering en financiële prestaties, mogen alleen gedaan worden door daartoe bevoegde 

personen. Geen werknemer zal namens ABO-GROUP met de media, financiële analisten of met 

huidige of mogelijke investeerders spreken of informatie met betrekking tot ABO-GROUP openbaar 

maken of publieke verklaringen afleggen namens ABO-GROUP tenzij deze medewerker hier 

specifiek opdracht toe gekregen heeft.  

 

Persoonlijke opvattingen met betrekking tot religie en politiek of elke laakbare boodschap mogen 

niet worden verwoord op briefpapier of in e-mails van ABO-GROUP of in enige andere context 
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waarin zulke opvattingen of gegevens de schijn zouden kunnen wekken dat zij aan ABO-GROUP 

toe te schrijven te zijn. Bij deelname aan online discussieforums en sociale media moeten ABO-

GROUP medewerkers zich houden aan de richtlijnen van de Integriteitscode en het sociale media 

beleid van ABO-GROUP.  

 

2.10. Handelen met voorkennis 

 

Medewerkers mogen geen persoonlijke beleggingen of zakelijke kansen nastreven op basis van 

niet-openbare informatie met betrekking tot ABO-GROUP of haar klanten of leveranciers. Het is 

medewerkers verboden om te handelen in aandelen, opties of overige effecten die door ABO-

GROUP worden uitgegeven terwijl zij in het bezit zijn van niet-openbare informatie voor ingewijden 

die, bij openbaarmaking, van invloed zou kunnen zijn op de aandelenkoers van ABO-GROUP. 

Informatie wordt als niet-openbaar beschouwd indien deze niet officieel openbaar is gemaakt door 

ABO-GROUP in het kader van de naleving van de beursreglementering. In het kader van haar 

bedrijfsuitoefening verkrijgt ABO-GROUP soms belangrijke, niet-openbare informatie met 

betrekking tot klanten of derden. Het is verboden voor medewerkers om te handelen in aandelen 

van deze klanten of derden terwijl zij in het bezit zijn van dergelijke vertrouwelijke informatie. Het 

is niet toegestaan om dergelijke informatie door te spelen of om beleggingstips te geven aan 

derden of naaste verwanten op basis van voorkennis die verkregen is gedurende het dienstverband 

met ABO-GROUP. 

 

3. Implementatie 

Deze gedragscode werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ABO-Group. De raad van 

bestuur  ontvangt op aangeven van de Compliance Officer rapportages over overtredingen en 

houdt toezicht op de implementatie van de Code.  

 


