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BELANGEN- 
CONFLICTEN 
 APRIL 2021 

I. Belangenconflicten in hoofde van de leden van de raad van 
toezicht en de leden van de directieraad 

 

1. Principes 

 

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en de leden van de raad 

van toezicht en van de directieraad wordt vermeden.  

 

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de raad 

van toezicht en van de directieraad spelen die van patrimoniaal belang zijn voor de vennootschap 

en/of voor de leden van de raad van toezicht en van de directieraad, behoeven de goedkeuring 

van de raad van toezicht.  

 

Een “tegenstrijdig belang” bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een 

transactie aan te gaan met een rechtspersoon: 

(i) waarin een lid  van de raad van toezicht en/of van de directieraad van de vennootschap 

persoonlijk een patrimoniaal belang houdt; 

(ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid  van de raad 

van toezicht en/of van de directieraad van de vennootschap; of  

(iii) waarbij een lid  van de raad van toezicht en/of van de directieraad van de vennootschap 

een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. 

 

Een lid van de raad van toezicht en/of van de directieraad zal: 

(i) niet in concurrentie met de vennootschap treden; 

(ii) geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, 

geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot 

in de tweede graad vorderen of aannemen; 

(iii) ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; 

en 

(iv) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor 

zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of 

aanverwant tot in de tweede graad.  

 

2. Naleving van de procedure zoals omschreven in artikel 7:115 en 7:117 van het WVV  

 

Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van patrimoniaal 

belang is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffend lid terstond aan de voorzitter en aan 

de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief 
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de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een an-

dere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.  

 

Wanneer blijkt dat één van de leden van de directieraad een rechtstreeks of onrechtstreeks patri-

moniaal beland heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, verwijst de directieraad 

deze beslissing naar de raad van toezicht. 

 

De raad van toezicht besluit, desgevallend buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad 

van toezicht of het lid van de directieraad, of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Het lid van 

de raad van toezicht of de directieraad neemt geen deel aan de discussie en de besluitvorming 

over een onderwerp of transactie waarbij het een tegenstrijdig belang heeft. De verklaring en de 

toelichting van het betrokken lid van de raad van toezicht of de directieraad over de aard van dit 

strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van toezicht die 

de beslissing moet nemen.  

 

Terzake moeten ook artikel 7:115 en 7:117 van het WVV nageleefd worden en evenzeer conform 

deze artikelen moeten dergelijke transacties ook gepubliceerd worden in het jaarverslag van de 

vennootschap, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen 

dienaangaande zijn nageleefd. Ook dient de commissaris in zijn verslag omtrent de audit van jaar-

rekening een afzonderlijk omschrijving op te nemen van de vermogensrechtelijke gevolgen van het 

besluit voor de vennootschap.  

 

3. Naleving van de procedure zoals omschreven in artikelen 36, 37 en 38 van de GVV-Wet (zie ook 

III: Functionele belangenconflicten)  

 

Bij tegenstrijdig belang dient ook de FSMA in bepaalde gevallen voorafgaand geïnformeerd te wor-

den.  

 

II. Belangenconflicten inzake verrichtingen met de grootaandeel-
houder en met verbonden vennootschappen 

 

De vennootschap dient ook de procedure van artikelen 7:116 en 7:117, §2 van het WVV na te leven 

indien zij een beslissing neemt of een verrichting uitvoert die verband houdt met: (a) betrekkingen 

van Intervest Offices & Warehouses met een verbonden partij, met uitzondering van haar doch-

tervennootschappen en (b) met een dochtervennootschap van Intervest Offices & Warehouses 

waarin de natuurlijke of rechtspersoon die de ultieme controle over Intervest Offices & Warehou-

ses heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan Intervest 

Offices & Warehouses een deelneming aanhoudt die minstens 25% van het kapitaal van de 
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betrokken dochtervennootschappen vertegenwoordigt of ingeval van winstuitkering door die 

dochtervennootschap recht geeft op minstens 25% daarvan.  

 

Beslissingen of verrichtingen over dergelijke aangelegenheden moeten voorafgaandelijk worden 

onderworpen aan de beoordeling van een comité van drie onafhankelijke leden van de raad van 

toezicht dat zich als het nodig acht laat bijstaan door één of meerdere onafhankelijke experts aan-

gesteld door het comité en goedgekeurd door de vennootschap. Het schriftelijk gemotiveerd ad-

vies van het comité (met melding van de informatie voorzien in 7:116, §3 van het WVV) wordt 

voorgelegd aan de raad van toezicht die dan beraadslaagt over de voorgenomen beslissing of ver-

richting. De raad van toezicht vermeldt in zijn notulen of de omschreven procedure werd nageleefd 

en, in voorkomend geval, of en op welke gronden van het advies van het comité wordt afgeweken. 

De commissaris verleent een oordeel of er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in 

de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in de notulen van de raad van toe-

zicht en in het advies van het comité ten opzichte van de informatie waarover hij beschikt in het 

kader van zijn opdracht. Dit oordeel wordt aan de notulen van de raad van toezicht gehecht. Verder 

worden de bepalingen toegepast zoals vermeld in artikel 7:116, § 4/1 van het WVV. 

 

III. Functionele belangenconflicten 
 

De regeling van artikelen 37 en 38 van de GVV- Wet is van toepassing op de vennootschap. Artikel 

37 van de GVV-Wet bevat een functionele belangenconflictenregeling die inhoudt dat de vennoot-

schap de FSMA moet informeren telkens bepaalde met de vennootschap verbonden personen 

(opgesomd in hetzelfde artikel, waaronder onder meer de leden van de raad van toezicht en van 

de directieraad, de personen die de vennootschap controleren of ermee verbonden zijn of er een 

deelneming in bezitten, de promotor en de andere aandeelhouders van alle dochtervennootschap-

pen van de vennootschap) rechtstreeks of onrechtstreeks optreden als tegenpartij bij, of enig ver-

mogensvoordeel halen uit, een verrichting met de vennootschap of een van haar dochtervennoot-

schappen. In haar mededeling aan de FSMA moet het belang van de geplande verrichting voor de 

vennootschap worden aangetoond, alsook dat de betrokken verrichting binnen haar bedrijfsstra-

tegie kadert. Artikel 38 van de GVV-Wet omschrijft dan weer wanneer de bepalingen van artikel 

37 van de GVV-Wet niet van toepassing zijn. 

 

Verrichtingen waarvoor een functioneel belangenconflict bestaat, dienen tegen normale markt-

voorwaarden te worden uitgevoerd. Wanneer een dergelijke verrichting betrekking heeft op vast-

goed, is de waardering van de vastgoedexpert bindend als minimumprijs (bij vervreemding door 

de vennootschap of haar dochtervennootschappen) of als maximumprijs (bij verwerving door de 

vennootschap of haar dochtervennootschappen). 
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Dergelijke verrichtingen, alsook de te melden gegevens, worden onmiddellijk openbaar gemaakt. 

Ze worden in het jaarverslag en in het verslag van de commissaris toegelicht. 

 

IV. Belangenconflicten wanneer een dochtervennootschap van de 
vennootschap vastgoeddiensten verleent aan derden  

 

Conform artikel 6, 10° van de GVV-Wet zal de vennootschap een beleid moeten uitstippelen inzake 

het beheer van belangenconflicten wanneer haar dochtervennootschap vastgoeddiensten ver-

leent aan derden (wat thans niet het geval is). Dit beleid moet in het jaarverslag worden gepubli-

ceerd. 

 

 


