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Dit document is niet en mag niet worden gepubliceerd of verspreid, rechtstreeks of indirect, in 

de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië noch in eender welke andere Staat op het 

grondgebied waarvan de verspreiding of bekendmaking van dit document onwettig zou zijn. 

 

WAARSCHUWING 

 

De aandelen van Inclusio worden aangeboden in het kader van een onderhandse plaatsing in de zin van 

richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het 

prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot 

de handel worden toegelaten, zoals gewijzigd door richtlijn 2003/71/EG van 24 november 2010 (de 

‘Prospectusrichtlijn’). In overeenstemming met de voornoemde reglementeringen worden de 

Aandelen van Inclusio aangeboden voor een bedrag van ten minste honderdduizend euro (100.000 

EUR), per Belegger en per afzonderlijk aanbod.  

 

Dit Informatiememorandum is geen prospectus in de betekenis van de Prospectusrichtlijn. Het is aan 

geen enkele Belgische of buitenlandse overheid voorgelegd en geen enkele overheid heeft geoordeeld 

over de geschiktheid en de kwaliteit van deze transactie noch over de personen die deze transactie tot 

stand brengen. 

 

Dit Informatiememorandum vormt geen aanbod tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten, 

Canada, Australië, Japan noch in gelijk welke andere Staat op het grondgebied waarvan een dergelijke 

transactie onwettig zou zijn, zonder haar goedkeuring, registratie of erkenning volgens de in dit land 

geldende regels. Meer bepaald worden de aandelen van Inclusio niet geregistreerd krachtens de U.S. 

Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen ze in de Verenigde Staten niet worden aangeboden, 

verkocht of verworven zonder te zijn geregistreerd of zonder van registratie te zijn vrijgesteld krachtens 

voornoemde U.S. Securities Act. 

 

Algemeen moet al wie Aandelen buiten België koopt en/of op Aandelen inschrijft, zich ervan 

vergewissen dat deze aankoop geen inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving of reglementering. 

 

Dit Informatiememorandum bevat algemene informatie en is geen gepersonaliseerde aanbeveling noch 

een advies vanwege Inclusio of een derde; de beslissing om al dan niet in te schrijven op de aandelen 

van Inclusio mag niet alleen gebaseerd zijn op dit Informatiememorandum. Inclusio drukt in dit 

Informatiememorandum geen enkele opinie uit betreffende de geschiktheid voor elke potentiële 

belegger om als individu al dan niet in te schrijven op de aandelen van Inclusio. Elke potentiële belegger 

is als enige verantwoordelijk voor de analyse en de evaluatie van de voordelen, de nadelen en de 

risico’s in verband met de inschrijving op de aandelen van Inclusio. Hij wordt verzocht zijn eigen 

juridische, fiscale en financiële adviseurs te raadplegen om te bepalen of en in welke mate inschrijven 

op de aandelen van Inclusio een bij zijn situatie passende opportuniteit zou kunnen betekenen. 

 

Inclusio gaat geen enkele verbintenis aan om de gegevens in dit Informatiememorandum bij te werken. 

De in dit Informatiememorandum genoemde risicofactoren zijn risicofactoren naar het beste weten van 

Inclusio op de datum van dit Informatiememorandum.  
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De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder ReKoDe nv (met maatschappelijke zetel 

Guimardstraat 18 te 1040 Brussel), op haar beurt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, is 

aansprakelijk voor de informatie in dit Informatiememorandum. 

 

Na daartoe alle redelijke maatregelen te hebben getroffen verklaart Inclusio dat, naar haar beste weten, 

de informatie in dit Informatiememorandum beantwoordt aan de werkelijkheid en geen weglatingen 

bevat die van aard zijn een weerslag te hebben op de draagwijdte ervan. 

 

Het Informatiememorandum heeft tot doel informatie te verstrekken aan potentiële beleggers in het 

kader van de onderhandse plaatsing en van het aanbod tot inschrijving die in dit 

Informatiememorandum worden beschreven (de ‘Transactie’), met als enig doel het voor hen mogelijk 

te maken een eventuele belegging in de Aandelen te evalueren. Het bevat geselecteerde en 

samengevatte informatie, drukt geen enkele verbintenis, erkenning of afstandsname uit en creëert geen 

enkel uitdrukkelijk of impliciet recht ten aanzien van personen die geen potentiële beleggers zijn. Het 

mag enkel worden gebruikt in het kader van de Transactie. 

 

Niemand mag in verband met de Transactie informatie verstrekken of verklaringen afleggen die niet 

zouden zijn opgenomen in het Informatiememorandum en, indien dergelijke informatie wordt verstrekt 

of dergelijke verklaringen worden afgelegd mag er niet van worden uitgegaan dat Inclusio ze heeft 

toegestaan of erkend. 

 

Het Informatiememorandum bevat vooruitziende verklaringen, prognoses en ramingen van Inclusio met 

betrekking tot de verwachte prestaties van de Vennootschap in de toekomst. Dergelijke verklaringen, 

prognoses en ramingen steunen op verschillende hypothesen en beoordelingen van bekende of 

onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die redelijk leken toen ze werden opgesteld, 

maar die al dan niet correct zullen blijken. Bijgevolg kan de werkelijkheid van de resultaten, de financiële 

situatie, de prestaties of de verwezenlijkingen van Inclusio of van de resultaten van de sector aanzienlijk 

verschillend blijken van de toekomstige resultaten, financiële situatie, prestaties of verwezenlijkingen 

die dergelijke verklaringen, prognoses of ramingen hadden beschreven of gesuggereerd. Tot de 

factoren die aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen behoren, op niet-exhaustieve wijze, die 

welke worden genoemd in Hoofdstuk 9 ‘Risicofactoren’. Bovendien zijn de prognoses en ramingen 

slechts geldig op de datum van dit Informatiememorandum. 

 

Dit Informatiememorandum wordt op vertrouwelijke wijze ter kennis gebracht van potentiële beleggers 

en uitsluitend om hun de mogelijkheid te bieden na te gaan of het al dan niet opportuun is om in het 

kader van een onderhandse plaatsing in te schrijven op de aandelen van Inclusio. Het mag door een 

potentiële belegger in geen geval worden bezorgd aan een derde en zonder het schriftelijk en 

uitdrukkelijk akkoord van Inclusio mag het niet, volledig of gedeeltelijk, worden gefotokopieerd of 

gereproduceerd. Het is uitdrukkelijk verboden om dit Informatiememorandum te gebruiken voor andere 

doeleinden dan de eventuele inschrijving op de aandelen van Inclusio. Door de ontvangst van dit 

Informatiememorandum te aanvaarden, verbinden de bestemmeling of zijn vertegenwoordigers zich 

ertoe om de strikte vertrouwelijkheid van alle gegevens in dit memorandum te beschermen. 

 

Het Informatiememorandum is beschikbaar in het Frans en het Nederlands. Bij afwijkingen tussen beide 

versies heeft de Franse versie voorrang. 
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Sommige potentiële beleggers hebben een commerciële presentatie “Affordable housing through 

private funding” ontvangen. Bij afwijking tussen het Informatiememorandum en die presentatie heeft het 

Informatiememorandum de bovenhand. Hetzelfde voorbehoud en dezelfde waarschuwingen als 

bedoeld in dit deel zijn toepasselijk op de informatie en de prognoses in die commerciële presentatie. 

 

Voor alle inlichtingen in het kader van dit Informatiememorandum kunt u contact opnemen met: 

 

 

 

ReKoDe 

Beheerder 

 

Mevr. Katia Wastchenko 

Algemeen secretaris 

T +32 2 287 91 14 

F +32 2 233 91 14 

katia@inclusio.be 
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1. SAMENVATTING VAN DE TRANSACTIE 

Inclusio is een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht en heeft als doel te 

investeren in vastgoed met sociale bestemming om op Belgisch grondgebied betaalbare en 

kwaliteitsvolle woningen (en bijkomstig ook collectieve voorzieningen) te ontwikkelen en ter beschikking 

te stellen van huurders met een laag of gemiddeld inkomen of van behoeftige personen (bv. daklozen, 

gehandicapten, alleenstaande ouders enzovoort). Daartoe geeft Inclusio voorrang aan het afsluiten van 

langetermijncontracten met lokale sociale verhuurkantoren (‘SVK’) of gelijk welke andere openbare of 

semi-openbare entiteiten (bv. een OCMW) of verenigingen zonder winstoogmerk (de ‘Sociale 

Partners’). 

 

Inclusio streeft ernaar om over 4 tot 5 jaar te beschikken over een portefeuille onroerende activa met 

een waarde van ca. 85.000.000 EUR. Eens dit doel is bereikt, wil Inclusio het statuut van 

gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) of eender welke ander soortgelijk gereglementeerd 

statuut aanvragen en wil ze ook een aanvraag indienen opdat haar Aandelen zouden worden toegelaten 

tot de handel op Euronext Brussels.  

 

Inclusio gaat op zoek naar beleggers die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen financieren door 

de verbintenis aan te gaan Bestaande Aandelen te verwerven en/of in te schrijven op Nieuwe Aandelen 

volgens de voorwaarden die in dit Informatiememorandum worden beschreven, waaronder: 

 

- Minimumbedrag per Verbintenis: 250.000 EUR en, in geval van een Verbintenis die door 

meerdere Beleggers wordt ondertekend, minimumbedrag per Belegger: 100.000 EUR 

- Maximumbedrag van de Verbintenissen: 85.000.000 EUR in meerdere schijven volgens de 

evolutie van de Vastgoedprojecten  

- Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving: 15 maart 2015 (met mogelijkheid van 

verlenging tot 30 juni 2015 indien de Opschortende Voorwaarde niet is vervuld op 15 maart 2015 

en met mogelijkheid van vroegtijdige afsluiting zodra de Opschortende Voorwaarde is vervuld) 

- Gecumuleerd bedrag van de Eerste Stortingen: 20.000.000 EUR (de Beheerder mag dit bedrag 

verlagen in functie van de evolutie van de Vastgoedprojecten waarover momenteel wordt 

onderhandeld)  

- Datum van de Eerste Storting: 15 maart 2015 of 15 dagen na de Afsluitingsdatum van de Eerste 

Fondsenwerving indien deze datum vóór of na 15 maart 2015 valt 

- Aantal aangeboden Bestaande Aandelen: maximaal 59.829 

- Maximaal aantal Nieuwe Aandelen: 850.000 

- Periode van Kapitaalstorting: in principe 4 jaar 

- Uitkering: in principe niet vóór de Aandelen worden toegelaten tot de handel op Euronext 

Brussels 

 

De Transactie is onderworpen aan de Opschortende Voorwaarde van het verkrijgen, uiterlijk op 15 

maart 2015, van Verbintenissen vanwege de Beleggers voor een totaalbedrag van minimum dertig 

miljoen euro (30.000.000 EUR). De Beheerder kan verzaken aan deze Opschortende Voorwaarde of de 

Eerste Fondsenwerving verlengen tot 30 juni 2015. 
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Indien de Opschortende Voorwaarde wordt vervuld en bij gebrek aan vervulling van de Ontbindende 

Voorwaarde zoals bedoeld in Hoofdstuk 6 van dit Informatiememorandum verbindt Inclusio zich ertoe 

de Werkingsregels van de Vennootschap aan te nemen overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 

4 van dit Informatiememorandum. Die Regels zijn bindend voor elke Aandeelhouder van de 

Vennootschap.  

 

De Beleggers zijn stille vennoten van de Vennootschap en zullen de hoedanigheid van Aandeelhouder 

bezitten. Elke Belegger gaat akkoord met de Werkingsregels van de Vennootschap en gaat bij de 

ondertekening van het Verbintenisformulier de verbintenis aan om die regels in acht te nemen. 

 

ReKoDe zal de werkende vennoot en de statutaire Beheerder van Inclusio zijn. 

2. DEFINITIES 

2.1. DE ONDERSTAANDE BEGRIPPEN HEBBEN DE BETEKENIS DIE ZE HIERNA KRIJGEN. 

Aandeel: elk aandeel op naam, zonder vermelding van nominale waarde, door Inclusio gelijk wanneer 

uitgegeven; 

Bestaande Aandelen: de 59.829 Aandelen van Inclusio die bestaan op de datum van het 

Informatiememorandum; 

Nieuwe Aandelen: de Aandelen die Inclusio zal uitgeven in ruil voor de Verbintenissen van de 

Beleggers; 

Aandeelhouder: elke natuurlijke of rechtspersoon die één of meer Aandelen van Inclusio bezit; 

Overdragende Aandeelhouder: betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2; 

Gebrekkige Aandeelhouder: betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.1; 

Niet-Gebrekkige Aandeelhouder: betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.4; 

Aangeboden Aandelen: betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2; 

SVK: een orgaan met sociaal doel, gewoonlijk opgericht in de vorm van een vereniging zonder 

winstoogmerk en door een gewestelijke overheid erkend als sociaal verhuurkantoor dat meer bepaald 

de opdracht krijgt te handelen als tussenpersoon tussen de eigenaar van een onroerend goed en 

huurders die een betaalbare woning zoeken; 

Inbreng: voor elke Aandeelhouder het totaalbedrag van zijn inbreng in geld in het kapitaal van Inclusio, 

in ruil voor de uitgifte van Aandelen;  

Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Inclusio; 

Buitengewone Algemene Vergadering: een Buitengewone Algemene Vergadering van de 

Aandeelhouders van Inclusio; 

Gewone Algemene Vergadering: een Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 

Inclusio; 
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Bank Degroof: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel 

Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het 

nummer 0403.212.172; 

Geïnvesteerd Kapitaal: voor elke Aandeelhouder het totaalbedrag van zijn inbreng in geld in het 

kapitaal van Inclusio, in ruil voor de uitgifte van Aandelen, alsook de totale prijs in geld die hij betaalt 

voor het verwerven van de Bestaande Aandelen; 

Overdracht: elke overdracht van het eigendom of de economische winst, elke vorm van opsplitsing van 

het eigendom, tegen betaling of gratis, onder levenden of als gevolg van overlijden, ongeacht of dit 

gebeurt (zonder dat deze opsomming beperkend is) door middel van verkoop, schenking, 

nalatenschap, ruil, certificatie, inbreng, inbreng of overdracht van algemeenheid, inbreng of overdracht 

van activiteitstak, fusie, splitsing, gedeeltelijke splitsing of eender welke andere vorm van overdracht 

onder algemene titel (en Overdragen wordt op dezelfde wijze geïnterpreteerd); 

Toegestane Overdracht: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.; 

Cessionaris: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2; 

Cobimmo: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Guimardstraat 

18 te 1040 Brussel, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 

0453.616.144; 

Investeringscomité: het informeel investeringscomité, opgericht binnen Inclusio, waarvan de 

samenstelling en de werking nader worden toegelicht in artikel 4.5; 

Ontbindende Voorwaarde: de Ontbindende Voorwaarde zoals bedoeld in Hoofdstuk 6; 

Opschortende Voorwaarde: de Opschortende Voorwaarde waaraan de Transactie is onderworpen, 

zoals beschreven in Hoofdstuk 6; 

Bevestiging: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.4; 

Managementovereenkomst: de managementovereenkomst gesloten tussen Inclusio en haar 

Beheerder, de vennootschap ReKoDe; 

Samenwerkingsovereenkomsten: elk van de overeenkomsten die respectievelijk worden gesloten 

tussen Inclusio enerzijds en KOIS, RE-VIVE of de Bank Degroof anderzijds;  

Totale Ontwikkelingskosten: alle kosten en uitgaven van welke aard ook met betrekking tot de 

ontwikkeling van een Vastgoedproject sinds (en met inbegrip van) de verwerving van het goed of het 

vastgoedrecht tot aan de levering van het goed aan de huurder, zoals opgenomen in de boekhouding 

van Inclusio; 

Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving: in principe 15 maart 2015 of gelijk welke andere 

vroegere of latere datum zoals vastgesteld door de Beheerder overeenkomstig de bepalingen van 

Hoofdstuk 6 van dit Informatiememorandum en die overeenstemt met de datum waarop de 

Opschortende Voorwaarde wordt vervuld; 

Uitkering(en): elke uitkering, ook in de vorm van een dividend, een kapitaalvermindering door 

terugbetaling aan de Aandeelhouders en gelijk welke uitkering aan de Aandeelhouders die zou worden 

verricht in het kader van de eventuele vereffening van de Vennootschap (in dit geval na aanzuivering 

van alle schulden, lasten en vereffeningskosten); 
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Verbintenis: de vaste en onherroepelijke verbintenis van gelijk welke natuurlijke of rechtspersoon om 

Bestaande Aandelen van Inclusio te verwerven en/of in te schrijven op één of meer kapitaalverhogingen 

van Inclusio voor een minimumbedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) en met een 

minimum van honderdduizend euro (100.000 EUR) per Belegger en per afzonderlijk bod in het geval 

waarin de Verbintenis wordt getekend door meerdere Beleggers en voor een prijs die wordt vastgesteld 

zoals bepaald in de artikelen 4.2.4.4 en 4.2.4.5; het Verbintenisformulier m.b.t. de Eerste 

Fondsenwerving is het voorwerp van de Bijlage 1; 

Beheerder: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht ReKoDe, met maatschappelijke zetel te 

1040 Brussel, Guimardstraat 18, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het 

nummer 0839.965.164, aangewezen tot statutair zaakvoerder van Inclusio; 

IMOFIG: de naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel Guimardstraat 18 te 1040 Brussel, bij 

de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0403.363.018, 

dochteronderneming van de Bank Degroof; 

Inclusio: de commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht, met maatschappelijke 

zetel Guimardstraat 18 te 1040 Brussel, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder 

het nummer 0840.020.295; 

Belegger: elke natuurlijke of rechtspersoon die een Verbintenisformulier heeft getekend in het kader 

van de Eerste Fondsenwerving of ter gelegenheid van een Bijkomende Fondsenwerving of die de 

Verbintenis van een Belegger heeft overgenomen overeenkomstig de bepalingen van de 

Werkingsregels van de Vennootschap en de Statuten; 

Eerste Beleggers: alle natuurlijke of rechtspersonen die een Verbintenis hebben getekend tijdens de 

Eerste Fondsenwerving overeenkomstig het Verbintenisformulier dat het voorwerp is van de Bijlage 1 

en voor het bedrag van die Verbintenis; 

Werkdag: een weekdag, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in 

België; 

KOIS: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Livornostraat 41 

te 1050 Brussel, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 

051.850.222; 

Bijkomende Fondsenwerving: elke fondsenwerving na de Afsluitingsdatum van de Eerste 

Fondsenwerving; 

Eerste Storting: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.4.1 (iii); 

Informatiememorandum: dit memorandum op datum van januari 2015 en zijn Bijlagen; 

Ingebrekestelling: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.1; 

Totaalbedrag van de Verbintenissen: het totaal van alle vaste en onherroepelijke Verbintenissen die 

zijn verzameld bij alle Beleggers bij de Eerste Fondsenwerving alsook bij de Bijkomende 

Fondsenwervingen, totdat de Aandelen worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels, goed 

voor maximaal vijfentachtig miljoen euro (85.000.000 EUR); 

Kennisgeving van Kapitaalopvraging: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.4.1 (ii); 

Kennisgeving van Overdracht: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2; 
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Kennisgeving van Uitoefening: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.4; 

Transactie: de uitgifte door Inclusio van maximum 850.000 Nieuwe Aandelen en de eventuele 

overdracht door Bank Degroof aan de Beleggers van alle of een deel van de 59.829 Bestaande 

Aandelen; 

Sociale Partners: de betekenis zoals bedoeld in artikel 1; 

Periode van Kapitaalopvraging: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.4.1 (i); 

Beleggingsperiode: de periode van vier (4) jaar, in principe vanaf 15 maart 2015 (of vanaf vijftien 

dagen na de datum van vervulling van de Opschortende Voorwaarde zoals bedoeld in Hoofdstuk 6 

indien die voorwaarde wordt vervuld op een andere datum dan 15 maart 2015), tijdens dewelke Inclusio 

het Totaalbedrag van de Verbintenissen zal beleggen in Vastgoedprojecten, behoudens beslissing van 

de Beheerder om deze periode te verkorten of te verlengen in het belang van Inclusio, voor maximaal 

één jaar; 

Aankoopprijs: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.4.4; 

Overdrachtsprijs: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2; 

Inschrijvingsprijs: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.4.5; 

Uitgifteprijs: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.4.5; 

Vastgoedproject: eender welk vastgoedproject waarin Inclusio investeert; 

Eerste Fondsenwerving: de periode die begint op de datum van dit Informatiememorandum en in 

principe eindigt op 15 maart 2015 en die hetzij (i) kan worden verlengd tot 30 juni 2015, bij beslissing 

van de Beheerder, indien de Opschortende Voorwaarde niet is vervuld uiterlijk op 15 maart 2015, hetzij 

(ii) vroegtijdig kan worden afgesloten, bij beslissing van de Beheerder, zodra de Opschortende 

Voorwaarde is vervuld; 

Werkingsregels van de Vennootschap of Regels: de werkingsregels van de Vennootschap die de 

Beheerder goedkeurt binnen de 15 dagen vanaf de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving en 

die het voorwerp zijn van Hoofdstuk 4 van dit Informatiememorandum; 

RE-VIVE: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Kleemburg 1 te 

9050 Gentbrugge, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 

0810.433.812; 

Prioritair Segment: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.1.1; 

GVV: gereglementeerde vastgoedvennootschap in de betekenis van de wet van 12 mei 2014 

betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen; 

Insolventietoestand: de insolventie, het faillissement, de invereffeningstelling of gelijk welke andere 

toestand van samenloop, evenals het openen van een gerechtelijke reorganisatie of een beslaglegging 

of een andere uitvoeringsmaatregel door een schuldeiser op alle of een deel van de activa van de 

schuldenaar voor een aanzienlijk bedrag dat tot insolventie kan leiden; 

Vennootschap: Inclusio; 
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Verbonden Vennootschap: een holdingvennootschap, een dochteronderneming of gelijk welke met 

haar Verbonden Vennootschap in de betekenis van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen; 

Statuten: de statuten van Inclusio, voorwerp van de Bijlage 2 bij het Informatiememorandum; 

Strategie: de investeringsstrategie van Inclusio zoals beschreven in artikel 4.1; 

Waarde van de Onroerende Activa: de reële waarde van alle onroerende goederen en zakelijke 

rechten op onroerende goederen die toebehoren aan Inclusio, zoals een onafhankelijk vastgoedexpert 

die waarde elk jaar en voor het eerst ten laatste tijdens het 1
ste

 kwartaal van 2016 zal vaststellen; 

 

Netto-Inventariswaarde: de Netto-Inventariswaarde van Inclusio die de Bank Degroof elk jaar 

berekent en die de Beheerder ter kennis brengt van de Aandeelhouders. 

2.2. INTERPRETATIEBEGINSELEN 

Het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd. 

 

De afkorting EUR staat voor euro. 

 

Woorden of zinnen bovenaan de artikelen of subartikelen hebben uitsluitend tot doel de lezing en de 

verwijzing naar andere artikelen van de Werkingsregels te bevorderen. Ze maken geen deel uit van de 

Werkingsregels en definiëren, beperken of beschrijven de draagwijdte of de inhoud van de artikelen of 

subartikelen naar dewelke ze verwijzen op geen enkele manier. 

 

Verwijzingen naar een ‘persoon’ moeten worden geacht betrekking te hebben op gelijk welk(e) individu, 

vennootschap, vereniging, entiteit, regering, Staat of administratie of gelijk welk(e) joint venture, 

samenwerking, ondernemingsraad of vertegenwoordigend orgaan van de werknemers (al dan niet met 

rechtspersoonlijkheid). 

 

Verwijzingen naar de woorden ‘controle’ of ‘gecontroleerd’ moeten worden geacht betrekking te hebben 

op het begrip ‘controle’ zoals bedoeld in artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen. 

 

De uitdrukking ‘zal (zullen) zijn (hun) beste inspanningen leveren’ of elke soortgelijke uitdrukking moet 

worden geïnterpreteerd als een middelenverbintenis. 

 

De uitdrukking ‘zorgt (zorgen) ervoor dat’ of gelijk welke soortgelijke uitdrukking moet worden 

geïnterpreteerd als een sterkmaking. 

 

Alle tijdsperiodes zoals vermeld in de Regels worden, behoudens andersluidende vermelding, in dagen 

geteld. Een ‘dag’ wordt gedefinieerd als de periode van vierentwintig uur die begint en eindigt om 

middernacht. 

 

Deze periodes beginnen om middernacht op de dag van het aanleidinggevend element en eindigen om 

middernacht van de einddatum, tenzij deze datum geen Werkdag is; in dit laatste geval wordt de 

einddatum verdaagd naar de volgende Werkdag. Behoudens andersluidende vermelding is de 

verwijzing naar een dag een kalenderdag. 
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3. INFORMATIE MET BETREKKING TOT INCLUSIO 

3.1. INCLUSIO 

3.1.1. Historisch overzicht 

Inclusio werd op 6 oktober 2011 opgericht onder de benaming ‘Bon Pasteur’ en in de vorm van 

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Op 23 september 2014 beslisten beide 

aandeelhouders van de Vennootschap, ReKoDe en Cobimmo, de vennootschap om te vormen 

tot een commanditaire vennootschap op aandelen en wijzigden ze de naam van de 

vennootschap in ‘Inclusio’. Bij deze gelegenheid werd ReKoDe benoemd tot Beheerder van de 

Vennootschap. Op 19 december 2014 heeft ReKoDe al haar Aandelen, behalve één, 

overgedragen aan de Bank Degroof met het oog op deze Transactie. 

3.1.2. Rechtsvorm 

Inclusio is een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht. Om redenen van 

efficiëntie en van bezuiniging zijn haar Statuten in het Frans opgesteld. Ze zijn het voorwerp van 

de Bijlage 2. Ter informatie wordt een Nederlandse vertaling van de Statuten bij dit 

Informatiememorandum gevoegd. 

3.1.3. Voorwerp 

De Vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in 

samenwerking met derden: 

- kopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, exploitatie en 

onderhoud van alle onroerende goederen en van alle zakelijke rechten die betrekking 

hebben op onroerende goederen die in Europa gelegen zijn, alsook alle verrichtingen van 

financiering die daarmee samenhangen; 

- ze mag alle bouwwerken optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als 

bouwheer, en ze mag in de onroerende goederen verbouwingswerken en 

verbeteringswerken uitvoeren; 

- deelnemingen nemen in vennootschappen die als hoofd- of nevenactiviteit investeren in 

zakelijke vastgoedrechten en in activa die in Europa gelegen zijn; 

- de Vennootschap kan op elk moment leningen aangaan om haar investeringen of het 

onderhoud, de verbetering en de herstelling van haar onroerende activa te financieren. 

 

Voor een volledige beschrijving van het voorwerp van de Vennootschap kunnen de Beleggers 

kennis nemen van de Statuten die het voorwerp zijn van de Bijlage 2. 

3.1.4. Maatschappelijk kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van Inclusio bedraagt vandaag 5.983.000 EUR (vijf miljoen 

negenhonderddrieëntachtigduizend euro), vertegenwoordigd door 59.830 (negenenvijftigduizend 

achthonderd dertig) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met stemrecht van 

dezelfde categorie, die alle de vorm hebben van aandelen op naam. Alle Aandelen zijn helemaal 

volstort. 
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3.1.5. Aandeelhouderschap 

De 59.830 Aandelen van Inclusio zijn vandaag in het bezit van: 

 

- de Bank Degroof, stille vennoot: 59.829 Aandelen, 

- ReKoDe, werkend vennoot en Beheerder: 1 Aandeel. 

 

De Bank Degroof, zal in voorkomed geval al of een deel van haar Bestaande Aandelen over 

dragen aan de Beleggers tegen de bepalingen en voorwaarden van dit Informatiememorandum. 

 

ReKoDe blijft de werkende vennoot en de Beheerder van de Vennootschap en behoudt één 

Aandeel. 

3.1.6. Toegestaan kapitaal 

De Statuten bevatten een toelating inzake toegestaan kapitaal voor een maximumbedrag gelijk 

aan tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR), zoals in detail beschreven in artikel 4.2.4.2. 

3.1.7. Duur 

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. 

3.1.8. Onroerend vermogen 

Inclusio is vandaag eigenaar van een gebouw (‘Bon Pasteur’) en heeft zich ertoe verbonden een 

tweede gebouw (‘Sermon’) aan te kopen. Deze aankoop komt er ten vroegste binnen de termijn 

van 15 dagen vanaf de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving. 

 

3.1.8.1. Bon Pasteur 

 

In oktober 2011 kocht Inclusio een industriële eigendom, bestaand uit een stuk grond van 11 are 

10 centiare te 1140 Evere (Brussel), Gustave Norgastraat 291 en Goede Herderstraat 24-28, met 

daarop een gebouw in de Goede Herderstraat. Inclusio heeft het gebouw in de Goede 

Herderstraat volledig gerenoveerd en bouwde een nieuw gebouw in de Gustave Norgastraat. Op 

het einde van de zomer 2013 bestond de site uit twee lage-energiegebouwen met 38 woningen 

en 24 parkeerplaatsen. Beide gebouwen zijn door een gemeenschappelijke tuin met elkaar 

verbonden.  

 

Beide gebouwen worden verhuurd aan het Evers Sociaal Woningbureau Hector Denis vzw 

krachtens een huurovereenkomst van vijftien jaar die op 1 september 2013 in werking is getreden 

en verstrijkt op 31 augustus 2028. Bij gebrek aan opzegging betekend binnen de termijn van 

twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum van de huurovereenkomst wordt deze laatste 

verlengd voor opeenvolgende periodes van drie jaar. De huurovereenkomst verstrijkt op het 

einde van een dergelijke periode van drie jaar op voorwaarde dat de ene of andere partij ten 

minste zes maanden op voorhand een opzegging betekent. Bij gebrek aan opzegging die binnen 

deze termijn wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar 

en tegen dezelfde voorwaarden verlengd. 
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De huurovereenkomst werd gesloten voor een geïndexeerde jaarlijkse huurprijs van 220.764 

EUR.  

 

Tegelijk met de huurovereenkomst werd een beheersovereenkomst gesloten tussen Inclusio en 

het sociaal woningbureau met als doel aan dit bureau de volgende taken toe te vertrouwen:   

 de parkeerplaatsen commercialiseren en beheren, 

 de wooneenheden onderhouden en beheren, en 

 de jaarlijkse rapportering betreffende het uitvoeren van zijn opdracht van beheerder. 

 

In ruil voor de uitvoering van zijn opdracht van beheerder krijgt het sociaal woningbureau de 

volgende vergoeding: 

 1% van de ontvangen huurbedragen (excl. parkeerplaatsen), en 

 elk bedrag van meer dan 65 EUR voor de maandelijkse huur van een parkeerplaats. 

 

Het sociaal woningbureau verhuurt de wooneenheden van het gebouw Bon Pasteur aan 

kwetsbare gezinnen die er niet in slagen een gezonde woning te vinden waarvan de huurprijs 

compatibel is met hun inkomsten (de begunstigden van woningen bij een sociaal verhuurkantoor 

mogen geen belastbare inkomsten hebben die hoger zijn dan een bepaald bedrag dat afhankelijk 

is van hun gezinssituatie).  

 

Op 12 augustus 2014 heeft de vastgoedexpert Stadim CVBA de waarde van het gebouw Bon 

Pasteur vastgesteld. Op basis van deze waardering werd de reële waarde van het gebouw Bon 

Pasteur geraamd op 6.336.453 EUR, met toepassing van de methode van actualisering van de 

huurinkomsten. 

 

3.1.8.2. Sermon 

 

In november 2013 verwierf een met KOIS Verbonden Vennootschap, i.e. de commanditaire 

vennootschap op aandelen naar Belgisch recht “Care&1000 homes cva”, een gebouw met 10 

appartementen te 1083 Brussel (Ganshoren), Jacques Sermonstraat 64, op een perceel van 1 

are 50 centiare.  

 

Het gebouw werd grondig gerenoveerd en biedt vandaag 10 woningen en een privélokaal op de 

benedenverdieping aan. Het werd ontwikkeld om betaalbare woningen aan te bieden, 

voornamelijk aan daklozen en met een proactief project voor hun wederinschakeling. Het 

privélokaal zal worden gebruikt door de vzw Straatverplegers die gespecialiseerd is in de 

begeleiding van daklozen en die de taak krijgt verschillende wijkvzw’s te coördineren met het oog 

op een goede integratie van de daklozen die er een individuele en permanente woning vinden. 

Vijf woningen zijn voorbehouden voor daklozen, vijf andere woningen worden verhuurd aan 

personen met een laag inkomen (die echter geen intense begeleiding vereisen met het oog op 

hun wederinschakeling) teneinde een goede gemengdheid te verzekeren. 
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Het gebouw wordt verhuurd aan het sociaal verhuurkantoor vzw BAITA krachtens een 

verhuurovereenkomst van negen jaar die in werking treedt op 1 januari 2015 en verstrijkt op 31 

december 2024. Bij gebrek aan opzegging betekend binnen de termijn van twaalf maanden 

voorafgaand aan de einddatum van de huurovereenkomst wordt deze laatste verlengd voor 

opeenvolgende periodes van drie jaar. De huurovereenkomst verstrijkt op het einde van deze 

periode van drie jaar op voorwaarde dat de ene of andere partij ten minste zes maanden op 

voorhand een opzegging betekent. Bij gebrek aan opzegging die binnen deze termijn wordt 

betekend, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar en tegen dezelfde 

voorwaarden verlengd. 

 

De huurovereenkomst wordt gesloten voor een geïndexeerde jaarlijkse huurprijs van 50.820 

EUR.  

 

De aankoop, waarvoor Inclusio al een verbintenis is aangegaan, onder opschrotende voorwaarde 

van een due diligence onderzoek van de vennootschap “Care&1000 homes cva”, vindt ten 

vroegste plaats binnen de termijn van 15 dagen vanaf de Afsluitingsdatum van de Eerste 

Fondsenwerving en heeft betrekking op de aandelen van de vennootschap “Care&1000 homes 

cva”, waarvan het aandeelhouderschap toebehoort aan personen gelieerd aan KOIS. Deze 

vennootschap zal vervolgens opgaan in Inclusio. 

 

Het gebouw heeft het voorwerp uitgemaakt van een waardering door een onafhankelijke expert. 

Bovendien zal de vennootschap Care&1000 homes cva het voorwerp zijn van een juridische en 

fiscale due diligence. De aankoopprijs van de aandelen zal bepaald worden op basis van een 

waardering van het gebouw en rekening houden met het resultaat van de due diligence. Deze 

overdracht zal gepaard gaan met de gebruikelijke garanties inzake de overdracht van een 

vennootschap.  

 

3.1.8.3. Vertrouwelijke vastgoedprojecten 

 

Inclusio onderhandelt momenteel over de aankoop van meerdere projecten en gebouwde 

panden die passen in haar Strategie. De beoogde overnames zijn onderworpen aan de 

voorafgaande uitvoering van een financiële, juridische en, in voorkomende geval, technische due 

diligence. 

3.2. Financiële informatie m.b.t. de Vennootschap 

De jaarrekening van Inclusio op 31 december 2013 is niet opgenomen in dit 

Informatiememorandum, daar deze niet langer relevant is. Immers, om het kapitaal van Inclusio 

open te stellen voor de Beleggers werd de Vennootschap, die een naamloze vennootschap was, 

omgevormd tot een commanditaire vennootschap op aandelen bij notariële akte van 23 

september 2014 en heeft ze op dezelfde datum een kapitaalverhoging van 3.400.000 EUR 

doorgevoerd teneinde haar bestaande schuld aan ReKoDe te kunnen terugbetalen. 

 

De pro-formarekeningen van Inclusio, vastgesteld op 31 december 2014, zijn het voorwerp van 

de Bijlage 3.  

 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
18 

 

De belangrijkste balansposten van Inclusio zijn de volgende: 

 

Activa:  

- oprichtingskoten (54.411 EUR), afgeschreven over een periode van 5 jaar,  

- het gebouw Bon Pasteur (materiële vaste activa voor 5.696.985 EUR), waarvan de 

gebouwen worden afgeschreven over een periode van 33 jaar. 

 

Passiva:  

- een maatschappelijk kapitaal, volledig gestort (5.833.000 EUR),  

- een overgedragen verlies (575.258 EUR), en  

- subsidies toegekend aan de vennootschap (425.430 EUR) in het kader van de bouw / 

renovatie van de gebouwen Bon Pasteur.  

4. WERKINGSREGELS VAN DE VENNOOTSCHAP 

Binnen de termijn van 15 dagen vanaf de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving keurt de 

Beheerder de Werkingsregels van de Vennootschap goed, die in wezen dezelfde zijn als de bepalingen 

van dit Hoofdstuk 4. Deze Regels hebben tot doel de relaties tussen de Aandeelhouders en met Inclusio 

te organiseren. Ze zijn bindend voor elke Aandeelhouder van Inclusio totdat de Vennootschap het 

statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut verkrijgt of totdat de 

Aandelen van Inclusio worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels. Al wie Aandelen van 

Inclusio wenst te kopen of op dergelijke Aandelen wenst in te schrijven, gaat daartoe akkoord met de 

Werkingsregels op het ogenblik van ondertekening van zijn Verbintenisformulier.  

 

Woorden en begrippen die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis die ze krijgen in het 

Hoofdstuk 2 ‘Definities’ van dit Informatiememorandum. 

 

De Werkingsregels van de Vennootschap kunnen slechts worden gewijzigd met inachtneming van de 

procedure zoals voorzien in artikel 4.10. 

4.1. STRATEGIE 

4.1.1. Prioritair investeringssegment en diversificatie 

i) Investering in het Prioritair Segment 

Het hoofddoel van Inclusio bestaat uit het kopen, ontwikkelen en beheren van onroerende 

goederen die beschikbaar worden gemaakt voor huurders met een laag of gemiddeld inkomen. 

Elk Vastgoedproject wordt geselecteerd met inachtneming van zijn positieve sociale impact en 

een redelijk rendement op de investering. 

Inclusio verbindt zich ertoe het Geïnvesteerd Kapitaal te beleggen in vastgoed met een sociale 

bestemming om meer bepaald huurders met een laag en gemiddeld inkomen te ondersteunen 

door te focussen op een segment van de markt dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden 

voldoet:  

 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
19 

 

- sociale woningen of betaalbare en kwaliteitsvolle niet-sociale woningen die bestemd zijn 

voor huurders met een laag of gemiddeld inkomen, met inbegrip van (i) bijstand aan 

gehandicapten, (ii) ondersteunende huisvesting voor personen in nood zoals 

alleenstaande ouders, alleenstaande adolescenten, daklozen alsook (iii) betaalbare 

studentenwoningen of (iv) collectieve voorzieningen;  

- bij voorkeur nieuwe constructies of gerenoveerde gebouwen; 

- in België, in de drie Gewesten;  

- in principe, minimum 15 wooneenheden per Vastgoedproject.  

 

Inclusio streeft ernaar om over 4 tot 5 jaar te beschikken over een portefeuille onroerende activa 

met een waarde bij benadering van ca. 85.000.000 EUR op basis van de waardering door een 

onafhankelijk expert (de ‘Waarde van de Onroerende Activa’), met daarin: 

- betaalbare permanente woningen; 

- betaalbare permanente woningen voor personen die ondersteuning nodig hebben, zoals 

gehandicapten, daklozen enzovoort; 

- tijdelijke woningen voor personen die nood hebben aan wederinschakeling of revalidatie, 

voor de duur daarvan; en 

- collectieve voorzieningen (kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, musea enzovoort). 

Op termijn zal de portefeuille maximaal 20% collectieve voorzieningen omvatten, terwijl de rest uit 

woningen zal bestaan. 

Daar het doel van Inclusio erin bestaat het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut te verwerven, zorgt de Beheerder ervoor dat hij, zo nodig, de Strategie 

van de Vennootschap aanpast om dit doel te bereiken. 

De Aandeelhouders verbinden zich ertoe elke wijziging aan de Statuten goed te keuren die 

vereist is om het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut te 

verkrijgen. 

ii) Diversificatie 

Inclusio zorgt ervoor dat ze de risico’s op passende wijze spreidt en dat ze onroerende goederen 

kiest die zowel in Brussel als in Vlaanderen en Wallonië liggen. Gelet op haar maatschappelijk 

doel kan Inclusio geen grote diversificatie doorvoeren van de categorieën gebruikers. Daar 

Inclusio haar gebouwen voornamelijk verhuurt aan SVK’s of openbare of semi-openbare 

entiteiten of aan vzw’s, is het risico ten aanzien van de gebruikers hoe dan ook beperkt. 

Tenzij een dergelijke investering beantwoordt aan het sociaal belang en niet kan beletten dat 

Inclusio het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut verwerft, 

verbindt Inclusio zich ertoe (i) om per Vastgoedproject niet meer dan vijfentwintig procent (25%) 

van het Totaalbedrag van de Verbintenissen te investeren en (ii) zorgt ze ervoor dat, op termijn, 

maximaal 20% van haar geconsolideerde activa wordt geplaatst in onroerende goederen die één 

enkel vastgoedgeheel vormen. 
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Bij wijze van uitzondering kan de Beheerder beslissen om meer dan vijfentwintig procent (25%) 

van het Totaalbedrag van de Verbintenissen in één enkel Vastgoedproject te investeren, op 

voorwaarde dat uit een met een derde gesloten akkoord met zekerheid blijkt dat de deelname van 

Inclusio aan het Vastgoedproject binnen de twaalf (12) maanden die op de investering volgen 

opnieuw onder de grens van de vijfentwintig (25%) van het Totaalbedrag van de Verbintenissen 

zal vallen. 

 

Om te bepalen of het plafond van vijfentwintig procent (25%) al dan niet wordt bereikt ten opzichte 

van een welbepaald Vastgoedproject, zal er rekening worden gehouden met de verwachte Totale 

Ontwikkelingskosten zoals de Beheerder die heeft vastgesteld. 

 

De berekening van de spreidingspercentages van de portefeuille van Inclusio wordt bepaald op 

basis van de Waarde van de Onroerende Activa van de Vennootschap zoals vastgesteld door 

een onafhankelijk vastgoedexpert (en niet op basis van de wooneenheden). 

Daar het doel van Inclusio erin bestaat het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut te verwerven, zorgt de Beheerder ervoor dat hij, zo nodig, de 

diversificatiedoelstellingen aanpast om dit doel te bereiken. De Aandeelhouders verbinden zich 

ertoe elke wijziging goed te keuren die vereist is om het statuut van GVV of eender welk ander 

soortgelijk gereglementeerd statuut te verkrijgen. 

4.1.2. Opvolging van de Vastgoedprojecten en beheer van de operationele risico’s 

i) Gespecialiseerd team 

 

Inclusio zal een CEO aanwerven. Zodra Inclusio een CEO zal hebben benoemd, zal hij 

aanvankelijk instaan voor het beheer van de Vastgoedprojecten (bijgestaan door het 

Investeringscomité en de algemeen secretaris). Zodra de omvang van de projecten dit zal 

vereisen en hoe dan ook vóór de aanvraag wordt ingediend om het statuut van GVV of eender 

welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut te verkrijgen, zal een speciaal team voor de 

opvolging van de Vastgoedprojecten worden samengesteld om te voldoen aan de reglementaire 

vereisten ter zake.    

 

ii) Beheer van de risico’s in verband met de ontwikkeling van de Vastgoedprojecten 

 

Bij de aankoop van een goed of een vastgoedrecht zal Inclusio ervoor zorgen dat ze van de 

verkoper garanties verkrijgt die conform zijn aan die welke gewoonlijk worden toegekend in geval 

van een soortgelijke transactie op de Belgische markt. 

 

Inclusio zal de opvolging van elk Vastgoedproject in de mate van het mogelijke uitbesteden, 

tegen marktvoorwaarden, zolang ze daartoe intern niet over een voldoende groot team beschikt.  
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Inclusio zal ofwel onroerende goederen rechtstreeks verwerven, ofwel via aandelen of 

deelbewijzen van rechtspersonen die één of meer onroerende goederen bezitten. In het geval dat 

aandelen of deelbewijzen gekocht worden van een rechtspersoon die de eigendom van een 

onroerend goed aanhoudt, zal deze rechtspersoon vervolgens worden geabsordbeerd door 

Inclusio. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe elke fusie goed te keuren die volgt op het 

verwerven van de aandelen of deelbewijzen van een vastgoedvennootschap. 

 

In principe neemt Inclusio geen risico inzake vergunning m.b.t. een Vastgoedproject; dit zal haar 

er niet van weerhouden een onroerend goed te kopen onder de Opschortende Voorwaarde van 

verkrijging van de vergunningen die noodzakelijk zijn om het Vastgoedproject te ontwikkelen.  

 

Inclusio zal aan haar medecontractanten de verplichting opleggen iedere noodzakelijke 

verzekeringspolis aan te gaan, meer bepaald tot dekking van het bouwrisico, inzonderheid de 

verzekering ‘alle bouwplaatsrisico’s’, vóór het begin van eender welke afbraak- en/of 

constructiewerken in het kader van een Vastgoedproject. Indien Inclusio krachtens een 

overeenkomst met een bij de bouw betrokken partij een verplichte polis zou moeten aangaan, zal 

ze dat doen tegen de marktvoorwaarden. 

 

Inclusio selecteert haar medecontractanten uit erkende actoren die een goede reputatie genieten. 

4.1.3. Verhuring 

Inclusio haalt de meeste van haar inkomsten uit de verhuring van de verworven, gebouwde of 

gerenoveerde gebouwen.  

Gewoonlijk zal er geen rechtstreekse relatie bestaan tussen Inclusio en de bewoners van de 

woningen. Ze geeft voorrang aan de totstandbrenging van partnerschappen met Sociale Partners 

die handelen als tussenpersonen tussen Inclusio en de bewoners. De Vennootschap geeft meer 

bepaald voorrang aan huurovereenkomsten op lange termijn (bij voorkeur minimum 15 jaar) met 

de Sociale Partners. 

Het speciaal operationeel team staat in voor en coördineert de relaties met de Sociale Partners. 

4.1.4. Overdracht van onroerende goederen 

Inclusio zal niet optreden als vastgoedpromotor. Het is Inclusio echter toegestaan, op bijkomstige 

wijze, een onroerend goed te verkopen indien de Beheerder van mening is dat deze verkoop 

noodzakelijk of nuttig is om de Strategie van de Vennootschap uit te voeren. In dit geval echter 

wordt er bijzondere aandacht besteed aan de intentie van de potentiële koper van het onroerend 

goed met betrekking tot de voortzetting van de huurovereenkomst van dit goed en/of zijn plannen 

betreffende de bestemming van het goed. 
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4.1.5. Investeringsperiode 

Het doel van Inclusio bestaat erin te investeren in Vastgoedprojecten gedurende een periode van 

maximum vier (4) jaar vanaf 31 maart 2015 of vanaf 15 dagen na de Afsluitingsdatum van de 

Eerste Fondsenwerving indien ze valt na 15 maart 2015 (de ‘Investeringsperiode’). De 

Beheerder kan naar eigen goeddunken beslissen deze periode met maximum één jaar te 

verkorten of te verlengen, in het belang van Inclusio. 

4.1.6. Wijziging van de Strategie 

Elke afwijking van de Strategie van Inclusio zoals vastgesteld in dit Informatiememorandum 

vereist een beslissing van de raad van bestuur van de Beheerder, genomen bij gekwalificeerde 

meerderheid, met de instemming van de bestuurders van de aandeelhouders van categorie A, B 

en C en, indien een wijziging van de Statuten van de Vennootschap noodzakelijk is, een 

beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Inclusio. De Aandeelhouders 

verbinden zich ertoe een noodzakelijke of nuttige wijziging van de Strategie goed te keuren 

teneinde te voldoen aan de criteria die het voor Inclusio mogelijk maken het statuut van GVV of 

eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut te verkrijgen.  

4.2. FINANCIERING EN KAPITAALOPVRAGING 

4.2.1. Financieringsbronnen 

De Vastgoedprojecten die bestaan uit de aankoop van bestaande gebouwen worden in principe 

gefinancierd met eigen middelen. Vastgoedprojecten die bestaan uit de bouw of ingrijpende 

renovatie van gebouwen worden hetzij volledig met eigen middelen gefinancierd dan wel 

gedeeltelijk met eigen middelen en gedeeltelijk door middel van leningen die Inclusio afsluit, 

volgens een redelijke loan to value ratio van maximum dertig (30%) procent, terug te betalen op 

de datum van voorlopige oplevering van het gebouw dat het voorwerp is van het Vastgoedproject. 

 

Tot het ogenblik waarop haar Aandelen worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels 

voorziet Inclusio meer bepaald in haar financiering door kapitaalverhogingen via de uitgifte van 

gewone aandelen met stemrecht waarop wordt ingeschreven door de Beleggers die een 

Verbintenis hebben ondertekend tijdens de Eerste Fondsenwerving (‘de Eerste Beleggers’) of 

ter gelegenheid van de Bijkomende Fondsenwervingen.  

4.2.2. Verbintenissen 

Een Verbintenis wordt niet aanvaard indien het bedrag van deze Verbintenis niet ten minste gelijk 

is aan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 EUR).Een Verbintenis mag worden ondertekend 

door meerdere Beleggers die zich hoofdelijk verbinden ten aanzien van Inclusio. In dit geval is 

elke individuele Belegger gehouden Aandelen te verwerven en/of op Aandelen in te schrijven 

voor een minimumbedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR), voor een prijs zoals bepaald 

in de artikelen 4.2.4.4 en 4.2.4.5. 
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Er wordt evenmin een Verbintenis van een Belegger (behoudens een openbare of 

semi-openbare belegger naar Belgisch recht, lokaal, gewestelijk of federaal) aanvaard indien het 

bedrag van die Verbintenis hoger is dan 20% van het Totaalbedrag van de Verbintenissen. In dit 

geval wordt het bedrag van de Verbintenis van deze Belegger automatisch verminderd. 

 

Wanneer meerdere Beleggers zich ertoe verbinden Bestaande Aandelen te verwerven en/of in te 

schrijven op Nieuwe Aandelen door één en dezelfde Verbintenis te ondertekenen, zijn ze 

hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die eruit voortvloeien. 

 

Het Totaalbedrag van de Verbintenissen van de Beleggers die zowel bij de Eerste 

Fondsenwerving als bij de Bijkomende Fondsenwervingen worden bijeengebracht, zal niet hoger 

zijn dan vijfentachtig miljoen euro (85.000.000 EUR). 

 

Is de Opschortende Voorwaarde niet vervuld op ten laatste 15 maart 2015, tenzij de 

Vennootschap aan die voorwaarde heeft verzaakt of de periode van Eerste Fondsenwerving 

heeft verlengd tot 30 juni 2015, dan zijn de Beleggers definitief en integraal bevrijd van hun 

Verbintenissen. Ze dragen alle kosten die ze zouden hebben beslist aan te gaan in het kader van 

het onderzoek van dit Informatiememorandum, zonder enig verhaal daarvoor tegen Inclusio of 

welke andere persoon ook.  

4.2.3. Gekochte Aandelen en/of Aandelen waarop is ingeschreven 

De Beleggers zijn stille vennoten van de Vennootschap en hebben de hoedanigheid van 

aandeelhouders, maar zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun Inbreng met betrekking 

tot zowel de Bestaande Aandelen als de Nieuwe Aandelen en zonder hoofdelijkheid tussen hen, 

op voorwaarde dat ze geen enkele bestuurshandeling van de Vennootschap stellen en onder 

voorbehoud van de hoofdelijkheid tussen de Beleggers die met meerderen één en dezelfde 

Verbintenis hebben ondertekend. 

 

De gekochte Aandelen of de Aandelen waarop is ingeschreven door de Belegger, zijn gewone 

aandelen op naam met stemrecht en zonder nominale waarde. Ze vertegenwoordigen het totaal 

van het maatschappelijk kapitaal van Inclusio min één Aandeel dat in het bezit is van de 

Beheerder (ReKoDe). 

 

ReKoDe is en blijft de enige werkende vennoot van de Vennootschap. De Aandeelhouders 

verbinden zich ertoe te stemmen tegen elk voorstel tot vervanging van de Beheerder, tenzij dit 

voorstel door de Beheerder zelf wordt geformuleerd. Hij bezit slechts één Aandeel. 
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4.2.4. Kapitaalopvraging 

4.2.4.1. Periode en voorwaarden van de Kapitaalopvragingen 

i) Periode van Kapitaalopvraging 

Op eender welk ogenblik tijdens de Periode van Kapitaalopvraging kan de Beheerder de 

Beleggers vragen om Bestaande Aandelen te kopen of in te schrijven op Nieuwe Aandelen voor 

het bedrag van hun respectieve Verbintenissen, desgevallend door deel te nemen aan een 

kapitaalverhoging van Inclusio die tot doel heeft één of meer Vastgoedprojecten te financieren. 

Deze kapitaalverhoging vindt in principe plaats in het kader van de toelating om gebruik te maken 

van het toegestaan kapitaal zoals voorzien in de Statuten en beschreven in artikel 4.2.4.2 infra. 

 

In principe worden alle Nieuwe Aandelen volledig gestort, tenzij de Beheerder daar anders over 

beslist. 

 

De Periode van Kapitaalopvraging is beperkt tot vier (4) jaar vanaf 16 maart 2015 (of vanaf de 

Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving indien die na 15 maart 2015 valt), tenzij de 

Beheerder beslist om deze periode in het belang van Inclusio met maximum één jaar te 

verlengen. 

 

De Beheerder kan een Aandeelhouder gelijk wanneer (zelfs buiten de Periode van 

Kapitaalopvraging) vragen om de Aandelen die nog niet volledig gestort zouden zijn bij inbreuk op 

de Werkingsregels van de Vennootschap volledig of gedeeltelijk te storten. 

 

Voor zover mogelijk zorgt de Beheerder ervoor dat hij de Kapitaalopvragingen spreidt in 

overeenstemming met de verschillende overnames of ontwikkelingsfasen van de 

Vastgoedprojecten. 

 

Elk verzoek vanwege de Beheerder waarbij aan de Aandeelhouders of Beleggers wordt 

gevraagd om Aandelen te verwerven, hun Aandelen volledig of gedeeltelijk te volstorten of in te 

schrijven op een kapitaalverhoging voor het bedrag van hun respectieve Verbintenissen, vormt 

een Kapitaalopvraging voor de behoeften van de Werkingsregels van de Vennootschap. 

 

ii) Voorwaarden van de Kapitaalopvragingen 

De Beheerder stuurt een kennisgeving van verwerving, inschrijving op en/of storting van kapitaal 

naar de betrokken Aandeelhouders of Beleggers, per gewone brief met bevestiging via e-mail (de 

‘Kennisgeving van Kapitaalopvraging’). De voorwaarden van de Kapitaalopvraging worden 

vastgesteld naar goeddunken van de Beheerder (onverminderd de bevoegdheden van de 

Algemene Vergadering, meer bepaald zoals beschreven in artikel 4.4.2 infra). Hij zorgt er te allen 

tijde voor dat de verhouding van de bedragen die zijn betaald, waarvoor is ingeschreven en/of die 

worden gestort ten opzichte van de respectieve Verbintenissen identiek blijft voor alle Beleggers. 

Daartoe is al wie ter gelegenheid van een Bijkomende Fondsenwerving Belegger mag worden of 

is elke Eerste Belegger die de toelating krijgt om zijn Verbintenis te verhogen overeenkomstig de 

bepalingen van de artikel 4.2.5 en 4.2.6 gehouden zijn Verbintenis onmiddellijk volledig of 

gedeeltelijk te storten voor het bedrag dat noodzakelijk is om te verzekeren dat de verhouding 
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gestorte bedragen ten opzichte van de Verbintenis van de betrokken Belegger identiek blijft aan 

die van de andere Beleggers. In het geval waarin de Beheerder van mening zou zijn, rekening 

gehouden met de evolutie van de Vastgoedprojecten, dat de Vennootschap niet onmiddellijk 

nood heeft aan deze bedragen, kan hij de storting met maximaal 12 maanden uitstellen.   

 

De Kennisgeving van Kapitaalopvraging vindt plaats ten minste tien (10) Werkdagen vóór de 

datum waarop de bedragen die het voorwerp zijn van de Kennisgeving van Kapitaalopvraging 

betaalbaar worden en vermeldt het nummer van de bankrekening waarop de betrokken bedragen 

moeten worden gestort. 

 

De Beleggers verbinden zich ertoe elke handeling te stellen of maatregel te nemen (incl. 

verschijnen bij een notariële akte) en gelijk welk document te tekenen die/dat noodzakelijk of 

nuttig kan blijken om een gunstig gevolg te geven aan een Kapitaalopvraging die wordt gedaan 

overeenkomstig dit artikel en om te verzekeren dat er volledig gevolg wordt gegeven aan de 

verplichtingen die voortvloeien uit hun Verbintenis en uit de Werkingsregels van de 

Vennootschap. In geval van verzoek om te verschijnen bij een notariële akte vertegenwoordigt de 

Beheerder van Inclusio of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die hij aanwijst de 

Beleggers die dat wensen. 

 

iii) Eerste Storting 

De Eerste Beleggers dienen in te schrijven op de Nieuwe Aandelen en, in voorkomend geval, alle 

of een deel van de Bestaande Aandelen in principe tegen 31 maart 2015 te verwerven dan wel 

binnen de 15 dagen vanaf de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving indien ze valt vóór 

of na 15 maart 2015 (de ‘Eerste Storting’). Daartoe stuurt de Beheerder een kennisgeving van 

verwerving en inschrijving naar de Eerste Beleggers, per gewone brief met bevestiging via e-mail, 

8 Werkdagen voor de vooropgestelde datum van inschrijving of verwerving. 

 

Rekening gehouden met de Vastgoedprojecten die vandaag het voorwerp van onderhandelingen 

zijn, is het de bedoeling dat de Eerste Stortingen een totaalbedrag van twintig miljoen euro 

(20.000.000 EUR) zouden vertegenwoordigen. De Beheerder kan dit bedrag verlagen of 

verhogen in functie van de evolutie van de Vastgoedprojecten die vandaag het voorwerp van 

onderhandelingen zijn. 

 

Het wordt door de Beheerder definitief vastgesteld op de Afsluitingsdatum van de Eerste 

Fondsenwerving en onverwijld en uiterlijk 8 werkdagen vóór de datum van storting van de 

fondsen ter kennis van de Beleggers gebracht. 

 

In ruil voor hun Eerste Storting worden de Beleggers eigenaar van een aantal Nieuwe Aandelen 

en, in voorkomend geval, een aantal Bestaande Aandelen, in evenredige verhouding met hun 

Verbintenis. 

 

Wat betreft de Bijkomende Fondsenwervingen stelt de Beheerder het bedrag van de Storting vast 

alsook de datum waarop de Storting moet worden verricht, rekening gehouden met de 

vorderingen van de Vastgoedprojecten.  
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iv) Gebruik 

De Eerste Storting heeft tot doel de volgende zaken mogelijk te maken: 

- Het eventueel verwerven door de Beleggers van alle of een deel van de 59.829 Bestaande 

Aandelen van Inclusio die vandaag in het bezit zijn van de Bank Degroof; 

- de financiering door Inclusio van de aankoop van de aandelen van de vennootschap 

Care&1000 homes cva, eigenaar van het gebouw Sermon waarvan de aandelen 

aangehouden worden door personen gelieerd aan KOIS;  

- de overige eventuele vastgoedprojecten die in de laatste analysefase verkeren; en 

- de te betalen vergoedingen zoals aangeduid in de artikelen 5.1.1 en 5.1.2 hieronder. 

 

De navolgende Kapitaalopvragingen worden voornamelijk verricht om het voor Inclusio mogelijk 

te maken Vastgoedprojecten die de Beheerder eerder heeft goedgekeurd en die beantwoorden 

aan de, in voorkomend geval aangepaste, Strategie, te verwezenlijken of te financieren. 

4.2.4.2. Toegestaan kapitaal 

Gewoonlijk beslist de Beheerder, binnen de beperkingen van het toegestaan kapitaal, over de 

uitgifte van Aandelen waarop is ingeschreven ter gelegenheid van de Eerste Fondsenwerving of 

in het kader van de Bijkomende Fondsenwervingen. Daartoe bevatten de Statuten een 

toegestaan kapitaal voor een maximumbedrag gelijk aan tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR). 

De toelating om van dit toegestaan kapitaal gebruik te maken is geldig voor een periode van vijf 

(5) jaar vanaf de publicatie van de uittreksels van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

23 september 2014 van de Vennootschap in het Belgisch Staatsblad. De Beheerder beslist over 

de voorwaarden van gelijk welke kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal en 

meer bepaald of de uit te geven Aandelen volledig of slechts voor een deel moeten worden 

gestort. 

 

Indien bepaalde Verbintenissen op het einde van de voornoemde periode van vijf (5) jaar nog niet 

het voorwerp zijn geweest van een Kapitaalopvraging, kan de Beheerder, zo hij dat zinvol acht, 

een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen die wordt verzocht zich uit te spreken 

over een vernieuwing van het toegestaan kapitaal voor een bedrag dat volstaat tot dekking van 

de niet-opgevraagde bedragen. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe een dergelijk besluit 

goed te keuren. 

4.2.4.3. Kapitaalvermindering 

Inclusio is niet van plan om kapitaalverminderingen door te voeren door middel van een 

terugbetaling aan de Aandeelhouders. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe een besluit dat 

tot doel heeft het kapitaal van Inclusio te verminderen door middel van een terugbetaling aan de 

Aandeelhouders niet goed te keuren. 

 

De Beheerder kan aan de Algemene Vergadering een kapitaalvermindering voorstellen door 

aanzuivering van de verliezen van de Vennootschap met als doel de mogelijkheid te bevorderen 

om over te gaan tot een Uitkering kort nadat het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut is verkregen. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe een dergelijk 

besluit goed te keuren. 
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4.2.4.4. Aankoopprijs van de Bestaande Aandelen 

De 59.829 Bestaande Aandelen worden, in voorkomed geval, overgedragen aan de Eerste 

Beleggers in verhouding tot hun respectieve Verbintenissen voor een prijs van honderd en vijf 

euro per Aandeel (105 EUR). Deze prijs weerspiegelt de waardering van de Vennootschap op 30 

september 2014, vastgesteld op 6.286.817,12 EUR (zes miljoen 

tweehonderdzesentachtigduizend achthonderd zeventien euro en twaalf eurocent), volgens de 

onderstaande tabel: 

 

 

 

 

Eigen vermogen 5.827.299,25

Immateriële vaste activa -62.114,14

Meerwaarde op onroerend goed 600.773,91

Fiscale latenties -79.141,90

Waarde van de aandelen 6.286.817,12

Investeringswaarde onroerend goed (conventionele waarde) 6.336.453,00

Fiscale latentie -79.141,90

Overige activa 39.288,22

Schulden -9.782,20

Waarde van de aandelen 6.286.817,12

(1) Meerwaarde op onroerend goed

Investeringswaarde onroerend goed (reële waarde) 6.336.453,00

Boekhoudkundige waarde onroerend goed -5.735.679,09

Meerwaarde op onroerend goed 600.773,91

(2) Exittaks

Investeringswaarde onroerend goed (reële waarde) 6.336.453,00

Fiscale nettowaarde -5.735.679,09

Fiscale meerwaarde 600.773,91

Belastingvrije reserves -

Subsidies 445.630,24

Fiscale verliezen -580.863,57

Totaal 465.540,58

Exittaks 17% 79.141,90

Verhoging wegens ontbreken van voorafbetaling 2,25% 1.780,69

Totaal exittaks 80.922,59

Waardering INCLUSIO (cijfers in EUR)

1ste methode

2de methode

Toelichting



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
28 

 

4.2.4.5. Inschrijvingsprijs van de Nieuwe Aandelen en Uitgiftepremie 

De Inschrijvingsprijs op de Nieuwe Aandelen die zullen worden uitgegeven in het kader van de 

Eerste Fondsenwerving zal honderdenvijf euro (105 EUR) per Aandeel bedragen, waarvan 5 

euro (5 EUR) als uitgiftepremie. Deze prijs geeft de waardering van de Vennootschap weer op 30 

september 2014, vastgegelegd op 6.286.817,12 EUR (zes miljoen tweehonderd- 

zesentachtigduizend achthonderd zeventien euro en twaalf eurocent), overeenkomstig de 

bovenstaande tabel. 

 

Om een gelijke behandeling van de Beleggers te verzekeren wordt de Inschrijvingsprijs die 

eender welke nieuwe Aandeelhouder betaalt, alsook elke Eerste Belegger die zijn Verbintenis 

mag verhogen overeenkomstig de artikelen 4.2.5 en 4.2.6, in principe verhoogd met een 

Uitgiftepremie waarvan de Beheerder het bedrag vastlegt om rekening te houden met de 

verhoging van de eventuele waarde van Inclusio op basis van een waardering van de 

Vennootschap door een onafhankelijk expert. 

 

Bovendien houdt de Uitgiftepremie ook rekening, zolang er geen Uitkering is verricht, met de 

kosten van het door de Eerste Beleggers vastgelegd kapitaal. Daartoe past de Beheerder een 

percentage toe van 3,50% voor elke Bijkomende Fondsenwerving tot 31 december 2015. De 

Beheerder past dit percentage aan, rekening gehouden met de evolutie van de omstandigheden 

op de kapitaalmarkt, voor elke Bijkomende Fondsenwerving waarvan de Storting plaats heeft na 

31 december 2015. 

 

De Uitgiftepremie wordt niet beschouwd als een Inbreng van de betrokken Belegger. 

4.2.5. Bijkomende Fondsenwervingen en toelating van nieuwe Aandeelhouders 

In functie van de liquiditeiten die de Vennootschap nodig heeft om haar Vastgoedprojecten te 

verwezenlijken, kan de Beheerder Bijkomende Fondsenwervingen organiseren voor zover het 

Totaalbedrag van de bijeengebrachte Verbintenissen niet hoger is dan 85.000.000 EUR. 

 

Elke nieuwe Belegger verbindt zich ertoe in te schrijven op Nieuwe Aandelen voor een 

minimumbedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR) ter gelegenheid van een 

kapitaalverhoging van de Vennootschap die plaats heeft in het kader van het toegestaan kapitaal 

zoals bedoeld in artikel 4.2.4.2. De Beheerder kan beslissen het recht van preferentiële 

inschrijving van de Aandeelhouders te schrappen of te beperken ten voordele van een 

welbepaalde derde indien dit beantwoordt aan het belang van Inclusio en voor zover de wettelijke 

bepalingen in acht worden genomen.  

 

Eender wie kan slechts Aandeelhouder worden van de Vennootschap op voorwaarde dat: 

 

- de betrokkene zich op geldige wijze heeft verbonden in het kader van een Verbintenis en 

ermee heeft ingestemd, door middel van dit akkoord, gebonden te zijn door de 

Werkingsregels van de Vennootschap of op geldige wijze de verplichtingen van een 

Belegger heeft overgenomen die uit een Verbintenis voortvloeien overeenkomstig de 

Werkingsregels van de Vennootschap en de Statuten en er bij deze gelegenheid mee heeft 
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ingestemd gebonden te zijn door de Werkingsregels van de Vennootschap; en 

- de betrokkene de bedragen heeft betaald die overeenstemmen met de door de 

Aandeelhouders Geïnvesteerde Kapitalen evenals de Uitgiftepremie die eventueel 

toepasselijk is. 

4.2.6. Verhoging van de Verbintenissen van de Aandeelhouders 

Indien de Beheerder het preferentieel inschrijvingsrecht niet (of niet volledig) schrapt in het kader 

van een beoogde kapitaalverhoging, nodigt hij de Aandeelhouders per aangetekend schrijven uit 

om deel te nemen aan de kapitaalverhoging, zonder enige verbintenis, door hun Eerste 

Verbintenis te verhogen. De Beheerder verstrekt een nauwkeurige beschrijving van de 

voorwaarden van de transactie en vermeldt meer bepaald de inschrijvingsprijs van de Nieuwe 

Aandelen en de Uitgiftepremie. Elke Aandeelhouder beschikt over een termijn van 10 Werkdagen 

om, schriftelijk en volgens de bepalingen die de Beheerder toelicht, te bevestigen of hij al dan niet 

wenst deel te nemen en het maximumbedrag van zijn Bijkomende Verbintenis te vermelden.  

 

Eender welke Bijkomende Verbintenis van een Aandeelhouder (met uitzondering van een 

openbare of semi-openbare belegger naar Belgisch recht, lokaal, gewestelijk of federaal) wordt 

slechts toegelaten voor zover de Totale Verbintenis van de betrokken Aandeelhouder als gevolg 

daarvan niet meer bedraagt dan 20% van het Totaalbedrag van de Verbintenissen. In het 

tegengestelde geval wordt die Bijkomende Verbintenis dienovereenkomstig verlaagd.   

 

Indien het bedrag van de kapitaalverhoging niet zou volstaan om alle Bijkomende Verbintenissen 

te aanvaarden, wordt het bedrag van de Bijkomende Verbintenis van elke Aandeelhouder die 

gunstig gevolg heeft gegeven volgens de door de Beheerder opgelegde voorwaarden verlaagd in 

evenredige verhouding. 

4.2.7. Gebrekkige Aandeelhouder 

4.2.7.1. Nalatigheidsinteresten 

Indien een Aandeelhouder geen gevolg geeft aan een Kapitaalopvraging of aan gelijk welke 

andere verplichting tot betaling als gevolg van de toepassing van de Werkingsregels van de 

Vennootschap binnen de termijn van vijf (5) Werkdagen vanaf de verzending door de Beheerder 

van een per aangetekend schrijven betekende ingebrekestelling (de ‘Ingebrekestelling’), wordt 

hij geacht een Gebrekkige Aandeelhouder te zijn en is hij gehouden aan Inclusio een 

nalatigheidsinterest te betalen ten bedrage van acht procent (8%) per jaar, vanaf de dag waarop 

de storting opeisbaar wordt. De nalatigheidsinteresten worden niet beschouwd als een Inbreng 

van de Gebrekkige Aandeelhouder. 

4.2.7.2. Opschorting van rechten 

Alle rechten van de Gebrekkige Aandeelhouder die voortvloeien uit de Statuten en de 

Werkingsregels evenals de rechten met betrekking tot zijn Aandelen, met inbegrip van het 

stemrecht en het recht op dividend, worden automatisch opgeschort vanaf de datum van 

opeisbaarheid van de betaling of de storting en blijven opgeschort zolang de stortingen en 

betalingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar geworden, niet zijn verricht in hoofdsom en 

interesten. 
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4.2.7.3. Overdracht van de Aandelen van de Gebrekkige Aandeelhouder 

Een Gebrekkige Aandeelhouder behoudt het recht om zijn Aandelen over te dragen aan een 

andere Aandeelhouder of aan een derde in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4.6, 

met dien verstande echter dat de Gebrekkige Aandeelhouder slechts een overeenkomst 

betreffende de overdracht van zijn Aandelen kan sluiten met een derde of een andere 

Aandeelhouder voor zover: de potentiële cessionaris van de Aandelen er schriftelijk, definitief en 

onherroepelijk mee instemt: i) in de rechten en verplichtingen van de Gebrekkige Aandeelhouder 

te treden en door al zijn rechten en verplichtingen gebonden te zijn, met inbegrip van zijn nog niet 

opgevraagde of niet gestorte Verbintenissen (zonder echter aanspraak te kunnen maken op de 

uitoefening van gelijk welk eventueel mandaat van de Gebrekkige Aandeelhouder in de raad van 

bestuur van de Beheerder of in het Investeringscomité en ii) gebonden te zijn door de 

Werkingsregels van de Vennootschap. 

4.2.7.4. Aankoopoptie 

Indien het gebrek aanhoudt gedurende een periode van meer dan negentig (90) dagen vanaf de 

datum van opeisbaarheid van de storting of betaling en bij gebrek aan overdracht aan een derde 

of een andere Aandeelhouder binnen deze termijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 

4.2.7.3 supra, genieten de overige Aandeelhouders die geen Gebrekkige Aandeelhouders zijn 

(de ‘Niet-Gebrekkige Aandeelhouders’) een aankoopoptie op alle Aandelen van de Gebrekkige 

Aandeelhouder. 

 

De uitoefenprijs van deze aankoopoptie is gelijk aan de laatste Netto-Inventariswaarde die elk 

jaar ter kennis van de Aandeelhouders wordt gebracht, min dertig procent (30%). De Beheerder 

geeft alle Niet-Gebrekkige Aandeelhouders kennis van de uitoefenprijs van de aankoopoptie 

binnen een termijn van honderd twintig (120) dagen vanaf de Ingebrekestelling. Binnen de termijn 

van tien (10) Werkdagen vanaf deze kennisgeving brengen de Niet-Gebrekkige Aandeelhouders 

die hun aankoopoptie wensen uit te oefenen op alle of een deel van de Aandelen die het 

voorwerp zijn van de aankoopoptie de Beheerder op de hoogte van het aantal Aandelen dat ze 

wensen te verwerven (de ‘Kennisgeving van Uitoefening’). Indien het totaal aantal Aandelen 

van de Gebrekkige Aandeelhouder niet volstaat om volledig te voldoen aan alle door de 

Niet-Gebrekkige Aandeelhouders uitgebrachte offertes, worden de Aandelen van de Gebrekkige 

Aandeelhouder verdeeld tussen de Niet-Gebrekkige Aandeelhouders die hun aankoopoptie 

wensen uit te oefenen in evenredige verhouding met hun respectieve deelname in het kapitaal 

van Inclusio en om te vermijden dat een Aandeelhouder (behalve een openbare of 

semi-openbare Belegger naar Belgisch recht, lokaal, gewestelijk of federaal) een participatie van 

meer dan 20% in het kapitaal van de Vennootschap zou bezitten.  

Binnen een termijn van vijf (5) Werkdagen na de laatste datum voor verzending van de 

Kennisgevingen van Uitoefening geeft de Beheerder alle Niet-Gebrekkige Aandeelhouders die 

een Kennisgeving van Uitoefening hebben verricht, alsook de Gebrekkige Aandeelhouder, kennis 

van het aantal Aandelen dat hen individueel wordt toegewezen (de ‘Bevestiging’). De betrokken 

Niet-Gebrekkige Aandeelhouders betalen de uitoefenprijs (of, naargelang het geval, hun deel van 

de uitoefenprijs) van hun aankoopoptie aan de Gebrekkige Aandeelhouder binnen de termijn van 

vijf (5) Werkdagen vanaf de Bevestiging. De eigendom van de Aandelen wordt overgedragen in 

ruil voor de betaling van die prijs. 
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Alle Aandeelhouders verlenen nu al volmacht aan de Beheerder en aan de algemeen secretaris 

van de Vennootschap om de eigendomsoverdracht van de Aandelen in te schrijven in het 

aandeelhoudersregister, in het geval waarin ze Gebrekkige Aandeelhouders zouden worden. 

4.2.7.5. Geen overdracht 

Indien de Aandelen van de Gebrekkige Aandeelhouder of een deel daarvan niet aan een derde of 

aan een Niet-Gebrekkige Aandeelhouder worden overgedragen op het einde van de procedure 

zoals georganiseerd in de artikelen 4.2.7.3 en 4.2.7.4, dan blijven alle rechten van de Gebrekkige 

Aandeelhouder die voortvloeien uit de Werkingsregels alsook de rechten die betrekking hebben 

op zijn Aandelen (met inbegrip van het stemrecht en het recht op dividend) opgeschort tot het 

ogenblik van storting van de bedragen die de Gebrekkige Aandeelhouder verschuldigd is. 

 

De Gebrekkige Aandeelhouder behoudt echter het recht op de terugbetaling van zijn Inbreng in 

geval van eventuele vereffening van Inclusio. Het bedrag waarop hij als gevolg daarvan recht 

heeft, wordt echter gecompenseerd met alle vorderingen van Inclusio jegens hem in hoofdsom, 

interesten en kosten en deze terugbetaling vindt slechts plaats voor zover alle Gebrekkige 

Aandeelhouders Uitkeringen hebben ontvangen voor een bedrag dat ten minste gelijk is aan hun 

respectieve Inbreng. 

4.3. BESTUUR VAN INCLUSIO 

4.3.1. Statutair beheerder 

Inclusio wordt bestuurd door haar werkende vennoot, i.e. de naamloze vennootschap naar 

Belgisch recht ReKoDe, statutair beheerder van Inclusio (de ‘Beheerder’). De Beheerder wijst 

zijn vaste vertegenwoordiger aan. Zolang de Vennootschap niet het statuut van GVV of eender 

welk ander soortgelijk reglementair statuut aanvraagt, is de vaste vertegenwoordiger van de 

Beheerder in principe Voorzitter van de Raad van bestuur van de Beheerder. De Beheerder 

handelt in het maatschappelijk belang.  

 

De Beheerder geniet alle bevoegdheden die de wet hem toekent, met uitzondering van die welke 

krachtens de wet of de Statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. 

 

De Beheerder kan bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen van zijn keuze 

die al dan niet bestuurder zijn van ReKoDe. 

 

 

De Beheerder stippelt de Investeringsstrategie van Inclusio uit. Elke wijziging wordt doorgevoerd 

met inachtneming van artikel 4.1.6. 

4.3.1.1. Aandeelhouders van de Beheerder 

De Beheerder heeft een maatschappelijk kapitaal van 99.000 EUR, vertegenwoordigd door 99 

aandelen. Haar aandelen worden momenteel volledig aangehouden door IMOFIG en Cobimmo, 

twee filialen van Bank Degroof. Ten gevolge van het realiseren van de Opschortende 

Voorwaarde en conform aan een overeenkomst van overdracht van aandelen van de Beheerder, 
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afgesloten onder opschortende voorwaarde tussen IMOFIG, Combimmo, KOIS en RE-VIVE op 

19 december 2014, zullen IMOFIG, een filiaal van Bank Degroof, RE-VIVE en KOIS elk een derde 

van de aandelen aanhouden die het maatschappelijke kapitaal van de Beheerder 

vertegenwoordigen.   

 

KOIS is een Belgische vennootschap die gespecialiseerd is in ‘impact investing’, i.e. beleggingen 

die niet alleen een bepaald financieel rendement beogen, maar ook tot doel hebben activiteiten te 

financieren die een gunstige maatschappelijke of ecologische weerslag hebben. De 

investeringen van KOIS zijn voornamelijk gesitueerd in West-Europa en in India. KOIS heeft niet 

alleen grote deskundigheid ontwikkeld in investeringen met een sociale impact, maar heeft ook 

specifieke ervaring ontwikkeld en heeft een netwerk uitgebouwd dat gespecialiseerd is in 

projecten die het verhuren van betaalbaar vastgoed voor personen met een laag en gemiddeld 

inkomen combineren met sociale ondersteuning voor sommige groepen van personen zoals 

daklozen en ex-gedetineerden die opnieuw in de maatschappij worden ingeschakeld, 

alleenstaande moeders met een laag inkomen of personen met psychologische problemen 

enzovoort.  

 

RE-VIVE bezit grote deskundigheid in de herwaardering van industrieel braakland en de 

ontwikkeling van duurzame vastgoedprojecten. Voor de verhuring daarvan kan RE-VIVE steunen 

op een breed netwerk in België voor investeringen in duurzame projecten.  

 

IMOFIG is een dochteronderneming van de Bank Degroof.  Deze laatste bezit grote ervaring in 

het bijeenbrengen van fondsen (meer bepaald in vastgoedinvesteringen, bijvoorbeeld 

vastgoedcertificaten) evenals in het structureren van vastgoedfondsen of 

vastgoedbeleggingsvennootschappen zoals Belgian Land of de GVV Aedifica. Bovendien heeft 

de Bank Degroof al ervaring met het ontwikkelen van projecten op het vlak van sociale woningen 

(Bon Pasteur).  

 

IMOFIG, KOIS en RE-VIVE hebben zich ertoe verbonden hun aandelen van de Beheerder 

zonder het uitdrukkelijk akkoord van de overige aandeelhouders van de Beheerder niet af te 

staan aan een derde (met uitzondering van een Verbonden Vennootschap) gedurende een 

periode van 6 jaar of tot de datum waarop de Aandelen van Inclusio worden toegelaten tot de 

handel op Euronext Brussels indien deze datum eerder valt.  

 

In geval van belangrijke wijziging van de vastgoedstrategie van RE-VIVE, KOIS of de Bank 

Degroof zoals bedoeld in de aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen IMOFIG, KOIS 

en RE-VIVE met betrekking tot hun deelname in het kapitaal van de Beheerder, alsook in geval 

van Insolventietoestand van de Bank Degroof, KOIS of RE-VIVE, genieten de andere 

aandeelhouders van de Beheerder (en desgevallend de Bank Degroof) een aankoopoptie op de 

aandelen van de aandeelhouder die het voorwerp is van voornoemde wijziging of 

Insolventietoestand.  
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4.3.1.2. Raad van bestuur van de Beheerder  

Ten laatste binnen de termijn van 15 dagen vanaf de Afsluitingsdatum van de Eerste 

Fondsenwerving, telt de raad van bestuur van de Beheerder een even aantal van 6 tot 12 

bestuurders van wie i) ten minste de helft vertegenwoordigers zijn van de aandeelhouders van de 

Beheerder, i.e. IMOFIG, RE-VIVE en KOIS, ii) ten minste één bestuurder wordt aangewezen 

onder de kandidaten die worden voorgedragen door de Beleggers van wie de Individuele 

Verbintenis gelijk is aan ten minste 5.000.000 EUR en iii) minstens twee bestuurders die 

onafhankelijk zijn in de betekenis van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen. Er 

wordt overeengekomen dat zolang de Vennootschap niet het statuut van GVV of eender welk 

ander soortgelijk gereglementeerd statuut aanvraagt, de onafhankelijkheid van een bestuurder 

niet wordt aangetast door zijn functie van vast vertegenwoordiger bij Inclusio, of door bepaalde 

specifieke mandaten die hem werden toevertrouwd door de Beheerder of door Inclusio. 

 

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal ten einde komen op de algemene 

vergadering van de Beheerder die de jaarrekeningen van de Beheerder dient goed te keuren per 

31 december 2018. 

 

De samenstelling van de raad van bestuur van de Beheerder wordt tijdig aangepast teneinde zich 

te schikken naar de bepalingen van de regelgeving die toepasselijk is op de GVV. In dit opzicht 

zou het aantal onafhankelijke bestuurders tijdens de komende 5 jaar moeten toenemen.  

 

Alle bestuurders van de Beheerder moeten over de noodzakelijke competenties en eerbaarheid 

beschikken, alsook over een goede reputatie, over beroepscompetenties en over de vereiste 

ervaring. Ze moeten ook beschikken over complementaire deskundigheden (sociaal vastgoed, 

financiën, kennis op het gebied van vastgoed …). 

 

De bestuurders van de Beheerder oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, met uitzondering van 

de onafhankelijke bestuurders van wie de vergoeding te allen tijde conform moet zijn aan de 

richtlijnen van GUBERNA, i.e. vandaag 4.000 EUR per jaar plus een forfaitair bedrag van 750 

EUR voor elke vergadering van de raad van bestuur waaraan de onafhankelijke bestuurder 

deelneemt. De bestuurders van de Beheerder zullen allen worden vergoed, eenmaal Inclusio het 

statuut van GVV of een gelijkaardig gereglementeerd statuut zal hebben behaald. 

 

De voorzitter van de raad van bestuur van de Beheerder moet een onafhankelijk bestuurder zijn 

en bij staking van de stemmen geeft zijn stem de doorslag. Bij afwezigheid van de Voorzitter 

oefent de andere onafhankelijke bestuurder de functie van voorzitter uit.  

 

Zijn de twee onafhankelijke bestuurders afwezig, dan wordt de vergadering van de Raad van 

bestuur met ten minste 8 dagen verdaagd. Is er op de tweede vergadering van de Raad die over 

hetzelfde voorwerp beraadslaagt geen enkele onafhankelijke bestuurder aanwezig, dan kan de 

Raad op geldige wijze beraadslagen.  

 

De CEO van Inclusio mag zonder stemrecht deelnemen aan de vergaderingen van de raad van 

bestuur van de Beheerder. 

 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
34 

 

De resoluties van de raad van bestuur worden aangenomen bij gewone meerderheid. 

 

Een gekwalificeerde meerderheid van 5/6, in het geval waarin de raad van bestuur 6 bestuurders 

telt of van 75% in alle overige gevallen, is evenwel vereist voor alle beslissingen met betrekking 

tot: 

 

- elk voorstel van fusie, splitsing of vereffening van de Beheerder of van Inclusio (behalve 

fusies door overname met het oog op de overname van een vastgoedvennootschap die in 

het kader van een Vastgoedproject wordt verworven); 

- belangrijke wijzigingen van de financiële voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de 

Beheerder of Inclusio enerzijds en de Bank Degroof, KOIS of RE-VIVE anderzijds, tenzij 

het erom gaat de voorwaarden aan te passen aan de marktvoorwaarden; 

- de benoeming van de CEO van Inclusio; en 

- de benoeming van de vaste vertegenwoordiger van de Beheerder bij Inclusio. 

 

Daarenboven kunnen beslissingen met betrekking tot de onderstaande zaken alleen worden 

genomen bij gekwalificeerde meerderheid en met de ja-stem van de bestuurders die zijn 

benoemd op voordracht van IMOFIG, KOIS en RE-VIVE: 

 

- het voorstel tot wijziging van de statuten van de Beheerder of van Inclusio (met 

uitzondering van louter vormelijke wijzigingen die geen gevolgen hebben voor de rechten 

van de aandeelhouders van de Beheerder, de Bank Degroof of de Beleggers, van 

wijzigingen die vereist zijn om zich te schikken naar een wettelijke of reglementaire 

bepaling of van wijzigingen die vereist zijn opdat Inclusio het statuut van GVV of een 

soortgelijk gereglementeerd statuut zou verwerven of opdat de Aandelen zouden worden 

toegelaten tot de handel op Euronext Brussels); en 

- een wijziging van de Strategie van Inclusio. 

 

In geval van blokkering binnen de Raad van bestuur van de Beheerder wordt een bemiddelaar 

aangewezen in een poging de bestuurders met elkaar te verzoenen. De risico’s van blokkering 

zijn beperkt daar de stem van de Voorzitter doorslaggevend is in geval van staking van de 

stemmen, behalve echter wanneer het gaat om beslissingen die een gekwalificeerde 

meerderheid vereisen zoals hierboven bepaald. 

 

Heeft een bestuurder van de Beheerder een tegengesteld vermogensrechtelijk belang ten 

aanzien van een beslissing of een verrichting waarvoor de raad van bestuur van de Beheerder 

bevoegd is, dan schikt hij zich naar de artikelen 523 en volgende van het Wetboek van 

Vennootschappen en mag de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de stemming. 

4.3.1.3. Aansprakelijkheid 

Als werkend vennoot van Inclusio is de Beheerder persoonlijk en hoofdelijk, onbeperkt, 

aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap. 
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4.3.1.4. Vergoeding 

Het mandaat van de Beheerder is een bezoldigd mandaat overeenkomstig de voorwaarden van 

de Managementovereenkomst. De jaarlijkse vergoeding van de Beheerder is gelijk aan 0,30% 

van de Waarde van de Onroerende Activa met een minimum van 45.000 EUR per jaar, te 

verhogen met een bedrag dat gelijk is aan de bruto vergoeding die verschuldigd is aan de 

bestuurders van de Beheerder. Indien het statuut van GVV wordt verkregen en indien de 

Aandelen vervolgens worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels, wordt de 

vergoeding van de Beheerder aangepast overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de 

marktvoorwaarden, behoudens indien de functie wordt beëindigd in dit verband. De 

Aandeelhouders verbinden zich ertoe zich niet te verzetten tegen eender welk besluit dat het 

mogelijk zou maken de Beheerder te vergoeden overeenkomstig de marktvoorwaarden en met 

inachtneming van de toepasselijke regelgeving. 

 

De Aandeelhouders verbinden zich ertoe elk besluit goed te keuren dat betrekking heeft op de 

toekenning aan de Beheerder van een vergoeding die beantwoordt aan deze bepaling. 

4.3.2. Algemeen secretariaat 

Tot eind 2016 worden de functies van algemeen secretaris uitgeoefend door een werknemer van 

de Bank Degroof of van een van haar Verbonden Vennootschappen. De betrokkene oefent de 

administratieve en wettelijke taken uit: de Algemene Vergaderingen bijeenroepen, de 

formaliteiten opvolgen in geval van kapitaalverhoging van Inclusio, de Beleggers 

vertegenwoordigen bij de notariële akten enzovoort. 

 

Deze prestaties worden gefactureerd voor een bedrag tussen 125 EUR en 175 EUR (excl. btw) 

per uur, afhankelijk van de betrokken taak. Inclusio mag de opdracht vroegtijdig beëindigen 

indien ze voor een lagere prijs diensten van dezelfde kwaliteit kan krijgen.  

4.4. ALGEMENE VERGADERING 

4.4.1. Samenstelling 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle Aandeelhouders, i.e. de Beleggers die stille vennoten 

zijn, en de Beheerder die de werkende vennoot van de Vennootschap is. 

 

4.4.2. Beraadslagingen 

Elk Aandeel, ongeacht of het in het bezit is van een stille of van de werkende vennoot, geeft recht 

op één stem. 

 

Behoudens de gevallen van quorum en bijzondere meerderheid zoals bedoeld door de wet of de 

Statuten of de beslissingen waarvoor de Statuten het akkoord van de Beheerder vereisen, 

worden de beslissingen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde Aandelen, genomen bij gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen. 
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De wet voorziet in gekwalificeerde meerderheden en quorums, meer bepaald wanneer de 

Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging van het maatschappelijk voorwerp, een 

verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de fusie of de splitsing van de 

Vennootschap, een inbreng van algemeenheid of een activiteitstak, de duur van de 

Vennootschap, haar omvorming, ontbinding, vereffening of eender welke soortgelijke verrichting 

of gelijk welke wijziging van de Statuten.  

 

Volgens de bepalingen van de Statuten is het akkoord van de Beheerder vereist voor de 

volgende beslissingen: 

 

-  de beslissingen met betrekking tot de ontbinding van Inclusio; 

- de overdracht van de maatschappelijke zetel evenals de beslissing om administratieve 

zetels, bijkantoren of agentschappen op te richten, zowel in België als in het buitenland; 

- de verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap; 

- de opvragingen van fondsen voor Aandelen die niet volledig gestort zijn; 

- de uitgifte van obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet, van winstbewijzen, 

warrants of inschrijvingsrechten; 

- de vervanging van de Beheerder, tenzij deze vervanging noodzakelijk is gelet op het 

faillissement van de Beheerder, zijn ontbinding, het verlies van de hoedanigheid van 

aandeelhouder van de Beheerder, overname of inbreng van algemeenheid van het 

vermogen van de Beheerder in een derde; 

- de beslissing om een tussentijds dividend uit te keren; 

- de benoeming van een vereffenaar. 

 

4.4.3. Vergaderingen 

4.4.3.1. Gewone Algemene Vergadering 

De Gewone Algemene Vergadering die de rekeningen van de Vennootschap goedkeurt, komt 

samen op de derde woensdag van de maand mei of op de eerstvolgende Werkdag indien deze 

dag een feestdag is. 

4.4.3.2. Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering van de Vennootschap komt samen op bijeenroeping van de 

Beheerder of op verzoek van Aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal van de 

Vennootschap vertegenwoordigen.  

4.5. INVESTERINGSCOMITÉ 

Er wordt een informeel Investeringscomité samengesteld. Het Investeringscomité is geen orgaan 

van Inclusio. Het heeft geen beslissingsbevoegdheid en kan de Vennootschap in geen geval 

verbinden ten aanzien van derden. Het bestaat uit 6 leden die de Beheerder aanwijst onder zijn 

bestuurders of elders. De leden van het Investeringscomité dat uiterlijk binnen de termijn van 15 

dagen na de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving wordt samengesteld, zijn: 

 

- dhr. Jean-Baptiste Van Ex (Bank Degroof); 
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- dhr. Nicolas Bearelle (RE-VIVE) ; 

- dhr. François de Borchgrave (KOIS) ; 

- een onafhankelijk lid, aan te wijzen onder de twee onafhankelijke bestuurders van 

ReKoDe; en  

- 2 leden die de Beleggers vertegenwoordigen. 

 

De twee Beleggers met de grootste participatie in het kapitaal van de Vennootschap worden door 

de Beheerder bij voorrang uitgenodigd om hem een lijst te bezorgen van kandidaten die hen in 

het Investeringscomité kunnen vertegenwoordigen. De kandidaten moeten voldoen aan de 

voorwaarden inzake eerbaarheid en moeten over voldoende ervaring beschikken in 

vennootschapsbeheer en op het gebied van vastgoed of financiën. De Beheerder kiest de 

vertegenwoordigers van de Beleggers onder de voorgedragen kandidaten.  

 

De voorzitter van het Investeringscomité zal het onafhankelijk lid zijn. 

 

Het Investeringscomité komt ten minste eenmaal per maand samen (desgevallend per telefoon of 

videoconferentie voor de leden die niet fysiek aanwezig zouden kunnen zijn). Het formuleert 

aanbevelingen voor de Beheerder met betrekking tot elk voorstel van Investering in een 

Vastgoedproject of van overdracht van een onroerend goed of een vastgoedrecht. De 

beslissingen van het Investeringscomité worden genomen bij gewone meerderheid.  

       

Indien het Investeringscomité van mening is dat een overname of een overdracht van een 

onroerend goed of van vastgoedrechten in het belang van Inclusio zou zijn en aan de Strategie 

van de Vennootschap zou beantwoorden, dan wordt het dossier overgelegd aan de Beheerder 

die de beslissing neemt om te investeren of te desinvesteren.    

 

De Beheerder kan gelijk wanneer op geldige wijze beslissen te investeren of te desinvesteren in 

een Vastgoedproject, zelfs bij gebrek aan aanbeveling van het Investeringscomité en meer 

bepaald zolang het Investeringscomité nog niet is samengesteld. 

 

Heeft een lid van het Investeringscomité een belangenconflict, dan moet het de andere leden 

daarvan kennis geven en mag het niet aan de stemming deelnemen.   

 

4.6. OVERDRACHT VAN AANDELEN 

4.6.1. Toegestane Overdrachten 

Niettegenstaande de bepalingen van artikel 4.6.3 infra mogen de onderstaande 

Aandelenoverdrachten gelijk wanneer vrij worden verricht (de ‘Toegestane Overdrachten’): 

 

- een Aandeelhouder mag zijn Aandelen Overdragen aan een andere Aandeelhouder of aan 

een Belegger; 

- een Aandeelhouder mag zijn Aandelen Overdragen (i) aan zijn echtgenoot en aan zijn 

verwanten in opgaande of neergaande lijn en aan de verwanten in opgaande of 

neergaande lijn van zijn echtgenoot tot in de tweede graad of (ii) aan een juridische entiteit 

onder de rechtstreekse of indirecte controle van deze Aandeelhouder in de betekenis van 
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artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen; 

- de Beheerder mag zijn Aandeel Overdragen aan een vennootschap die een 

dochteronderneming is waarvan hij ten minste 99% van de aandelen bezit of waarvan de 

aandelen voor ten minste 99% in het bezit zijn van de Bank Degroof, KOIS en RE-VIVE of 

van de Verbonden Vennootschappen; 

- de Bank Degroof mag haar Aandelen Overdragen een gelijk welke Belegger of 

Aandeelhouder. 

4.6.2. Niet-tegenwerpelijkheid 

Elke Overdracht van Aandelen in strijd met artikel 4.6 is van rechtswege niet tegenwerpelijk ten 

aanzien van Inclusio en de Aandeelhouders, onverminderd de overige bepalingen van de 

Werkingsregels van de Vennootschap. 

4.6.3. Beperkingen van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen 

4.6.3.1. Overdracht ‘en bloc’ 

Gelijk welke Overdracht van Aandelen is slechts toegestaan indien ze betrekking heeft op het 

geheel van de Aandelen die in volle eigendom toebehoren aan de Cedent of op een minimum 

aantal van tweehonderd vijftig (250) Aandelen. 

4.6.3.2. Voorkooprecht 

i) Behalve in geval van Toegestane Overdrachten overeenkomstig artikel 4.6.1 mogen de 

Beleggers hun Aandelen Overdragen met inachtneming van het voorkooprecht zoals het in dit 

artikel wordt georganiseerd. 

 

ii) Indien een derde (‘de Cessionaris’) voorstelt de Aandelen van een Aandeelhouder (de 

‘Overdragende Aandeelhouder’ te kopen, vindt de Overdracht van die Aandelen (de 

‘Aangeboden Aandelen’) plaats overeenkomstig dit artikel 4.6.3. 

 

iii) De Overdragende Aandeelhouder is gehouden de Beheerder kennis te geven van zijn 

voornemen om zijn Aandelen over te dragen (de ‘Kennisgeving van Overdracht’). De 

Kennisgeving van Overdracht wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verricht en 

bevat ten minste de volgende gegevens: 

- het aantal Aangeboden Aandelen (i.e. het totaal van de Aandelen die toebehoren aan de 

Cedent of een aantal Aandelen dat niet lager mag zijn dan wat wordt bepaald in artikel 

4.6.3.1); 

- de naam en het adres van de Cessionaris; 

- de voorgestelde prijs (de ‘Overdrachtsprijs’); 

- alle voorwaarden en bepalingen van Overdracht die de Cessionaris te goeder trouw 

voorstelt; en 

- de verbintenis van de Cessionaris om zich te schikken naar de Werkingsregels van de 

Vennootschap. 

 

Binnen een termijn van vijf (5) Werkdagen vanaf de Kennisgeving van Overdracht stuurt de 

Beheerder een kopie daarvan naar alle andere Aandeelhouders. 
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Een Kennisgeving van Overdracht kan niet worden ingetrokken en het aanbod moet open blijven 

voor een periode van vijfentwintig (25) Werkdagen vanaf de datum van Kennisgeving van 

Overdracht. 

Elke Aandeelhouder die aanbiedt de Aangeboden Aandelen te kopen, laat dit per aangetekend 

schrijven met ontvangstbewijs weten aan de Overdragende Aandeelhouder, door een kopie van 

zijn offerte te versturen naar de Beheerder, uiterlijk op de twintigste (20
ste

) Werkdag die volgt op 

de datum van Kennisgeving van Overdracht, waarbij het poststempel als bewijs geldt. Alleen 

offertes die betrekking hebben op alle Aangeboden Aandelen, voor een prijs die gelijk is aan de 

door de Cessionaris aangeboden prijs, zijn ontvankelijk. 

 

iv) Indien, op het einde van de periode van aanbieding zoals hierboven bedoeld, slechts één 

Aandeelhouder aan de Overdragende Aandeelhouder heeft laten weten dat hij alle Aangeboden 

Aandelen wenst te kopen, is deze Aandeelhouder gehouden de Overdrachtsprijs te betalen en de 

Overdracht van alle Aangeboden Aandelen te aanvaarden, en is de Overdragende 

Aandeelhouder gehouden, in ruil voor de ontvangst van de betaling van de Overdrachtsprijs, de 

Aangeboden Aandelen aan die Aandeelhouder over te dragen, dit alles tegen dezelfde 

voorwaarden en bepalingen als bedoeld in de Kennisgeving van Overdracht. 

 

v) Indien, op het einde van de periode van aanbieding zoals bedoeld in punt iii) van dit artikel, 

meerdere Aandeelhouders aan de Overdragende Aandeelhouder hebben laten weten dat ze alle 

Aangeboden Aandelen wensen te kopen, worden de Aangeboden Aandelen pro rata verdeeld 

onder deze Aandeelhouders in functie van de respectieve verhouding van hun participatie in het 

aandeelhouderschap van de Vennootschap, en is elke Aandeelhouder gehouden zijn deel van de 

Overdrachtsprijs te betalen, en de Overdracht van de Aangeboden Aandelen te aanvaarden, en 

is de Overdragende Aandeelhouder gehouden, in ruil voor de betaling van de Overdrachtsprijs, 

de Aangeboden Aandelen aan die Aandeelhouders over te dragen, dit alles tegen dezelfde 

voorwaarden en bepalingen als bedoeld in de Kennisgeving van Overdracht. 

 

vi) Indien, op het einde van de periode van aanbieding zoals bedoeld in punt iii) van dit artikel, de 

Aangeboden Aandelen niet zijn voorgekocht, wordt het voorkooprecht geacht niet te zijn 

uitgeoefend en mag de Overdragende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen aan de 

Cessionaris overdragen tegen dezelfde voorwaarden en bepalingen als bedoeld in de 

Kennisgeving van Overdracht voor zover deze Overdracht plaats heeft binnen de termijn van 

twintig (20) Werkdagen vanaf het einde van de periode van aanbieding zoals bedoeld in punt iii) 

van dit artikel. 

4.6.3.3. Instemming met de Werkingsregels 

De Cessionaris verbindt zich ertoe de Werkingsregels van de Vennootschap in acht te nemen, 

waarvan een kopie bij de Beheerder kan worden verkregen. 

4.7. UITKERING 

De Vennootschap heeft tot doel, en onder voorwaarde dat de huidige marktvoorwaarden 

gehandhaafd worden, om aan de Beleggers, op termijn, een rendement op het Geïnvesteerd 

Kapitaal te kunnen aanbieden tussen 1,5% en 2% vanaf 2020 en van tussen 3% en 3,5 % tegen 
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2025. De Beheerder zorgt ervoor dat hij Vastgoedprojecten selecteert die ertoe kunnen bijdragen 

dit doel te bereiken.  

 

Hoewel Inclusio en haar Beheerder zich ertoe verbinden hun beste inspanningen te leveren om 

de in dit Informatiememorandum beschreven doelstellingen te bereiken, gaan zij in geen geval 

een resultaatsverbintenis aan. 

In principe zal geen enkele Uitkering aan de Aandeelhouders gedaan worden zolang de 

Aandelen niet worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels, wat zal gebeuren binnen 

de 12 maanden nadat de Vennootschap het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut heeft verkregen. 

 

De Uitkeringen vinden slechts plaats voor zover er sprake is van uitkeerbare winst in de betekenis 

van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. Voor zover nodig wordt bepaald dat 

geen enkele Uitkering kan plaatsvinden indien Inclusio als gevolg van die Uitkering insolvent zou 

worden of niet langer over voldoende liquiditeiten zou beschikken om haar huidige of toekomstige 

verbintenissen te kunnen vervullen. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe geen beslissing van 

de Algemene Vergadering goed te keuren die in tegenspraak zou zijn met dit principe. 

4.8. VERWERVEN VAN EEN GEREGLEMENTEERD STATUUT EN BEURSGANG 

Het doel van de Vennootschap bestaat erin haar Aandelen te doen toelaten tot de handel op 

Euronext Brussels binnen een termijn van 12 maanden nadat ze het statuut van GVV of eender 

welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut heeft verkregen. 

 

Het is de bedoeling om van de FSMA het statuut van GVV te verkrijgen zodra de Waarde van de 

Onroerende Activa die de Vennootschap verwerft ten minste 75.000.000 EUR bedraagt, voor 

zover het op dat ogenblik redelijk is om aan te nemen dat de Waarde van de Onroerende Activa 

85.000.000 EUR zal bedragen op het ogenblik dat de Aandelen worden toegelaten tot de handel 

op Euronext Brussels. 

 

De Aandeelhouders verbinden zich ertoe het voorstel van de Beheerder om de Aandelen van 

Inclusio toe te laten tot de handel op Euronext Brussels goed te keuren. 

4.9. BOEKHOUDREGELS EN WAARDERING 

4.9.1. Jaarrekening 

De jaarrekening van Inclusio wordt opgesteld overeenkomstig de Belgian Generally Accepted 

Accounting Principles (Belgian GAAP), door een eersteklas accountantsbedrijf dat de Beheerder 

aanwijst. De jaarrekening wordt opgemaakt volgens de IFRS-regels zodra de Vennootschap het 

statuut van GVV of een ander gereglementeerd statuut heeft verkregen. 

4.9.2. Reporting 

De Beheerder stelt een jaarverslag op, en bezorgt het aan de Aandeelhouders, met een 

beschrijving van de recente activiteiten van Inclusio op het vlak van investeringen en met de 

belangrijke elementen die zich hebben voorgedaan tijdens het vorige jaarverslag. Dit jaarverslag 
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bevat een waardering van de Waarde van de Onroerende Activa van Inclusio evenals een 

projectie in de tijd van de evolutie van de globale waarde van de portefeuille om het doel van 

85.000.000 EUR te bereiken. 

 

De Aandeelhouders krijgen ook een halfjaarlijkse nieuwsbrief die meer bepaald de vorderingen 

van de Vastgoedprojecten beschrijft.  

 

Op termijn organiseert Inclusio een onafhankelijk functie van interne audit zoals vereist door de 

regelgeving die toepasselijk is voor een GVV of een soortgelijke gereglementeerde entiteit. 

4.9.3. Netto-Inventariswaarde (NIW) 

Elk jaar geeft Inclusio de Aandeelhouders kennis van de NIW zoals berekend door de Bank 

Degroof en voorgelegd aan de Commissaris van de Vennootschap. De NIW wordt berekend op 

basis van de geauditeerde rekening van de Vennootschap en van de waarde van de onroerende 

goederen zoals een onafhankelijk expert die heeft vastgesteld. Ze stelt de Aandeelhouders in de 

gelegenheid te beschikken over een referentieprijs voor de Overdrachten van Aandelen die 

zouden plaatsvinden overeenkomstig de Statuten en de Werkingsregels. 

4.9.4. Expert 

Inclusio wijst een onafhankelijk vastgoedexpert aan, die de FSMA een GVV erkenning geeft en 

die de opdracht krijgt de waarde van de onroerende goederen te bepalen. Hij wordt benoemd 

voor een maximale periode van 3 jaar en hij komt in aanmerking voor herbenoeming. 

 

De Beheerder is bevoegd om de expert te benoemen en zijn vergoeding te bepalen. 

 

De expert past waarderingsmethodes toe die overeenkomen met of aansluiten bij die welke 

vereist zijn krachtens de regelgeving die toepasselijk is op de GVV. 

4.9.5. Commissaris 

De Commissaris van Inclusio is de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd 

door dhr. Peter Coox. Zijn mandaat verstrijkt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering 

van 2015. 

 

Elke benoeming of elk ontslag van de Commissaris wordt overgelegd aan de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering van de Vennootschap. 

 

Het huidig ereloon van de Commissaris bedraagt 1.500 EUR (excl. btw) per jaar, geïndexeerd. 

4.10. WIJZIGEN VAN DE WERKINGSREGELS VAN DE VENNOOTSCHAP 

4.10.1. Wijzigingsvoorwaarden 

De Werkingsregels van de Vennootschap kunnen slechts worden gewijzigd: 

 

- krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering; of 
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- krachtens een beslissing van de Beheerder, zonder voorafgaande goedkeuring door de 

Algemene Vergadering, indien een dergelijke wijziging van administratieve of materiële 

aard is of ertoe strekt een kennelijke fout of eender welke fout of weglating bij het drukken 

te verbeteren; in elk van deze gevallen mag de wijziging: 

(a) geen afbreuk doen aan de belangen van welke Aandeelhouder ook; 

(b) de aansprakelijkheid van welke Aandeelhouder ook niet uitbreiden; of 

(c) niet tot gevolg hebben dat de Beheerder wordt ontslagen van een aanzienlijk deel 

van zijn verantwoordelijkheden. 

4.10.2. Aanvullende werkingsregels 

Indien een wijziging wordt aangebracht overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.10.1, houdt 

de Beheerder bij het opstellen van de Werkingsregels rekening met de wijzigingen en bezorgt hij 

een exemplaar van die bijgewerkte regels aan elke Aandeelhouder die gehouden is de aldus 

gewijzigde Regels in acht te nemen. 

 

4.10.3. Gereglementeerd statuut en Beursgang 

De Beheerder stelt de Aandeelhouders voor om de noodzakelijke of nuttige wijzigingen aan te 

brengen aan de Werkingsregels van de Vennootschap en aan haar Statuten met de bedoeling 

het statuut van GVV (of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut) te verkrijgen en 

opdat haar Aandelen vervolgens zouden worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels. 

Elke Aandeelhouder verbindt zich ertoe die besluiten goed te keuren. 

 

Indien de Waarde van de Onroerende Activa op 31 december 2019 niet het bedrag van 

85.000.000 EUR heeft bereikt, roept de Beheerder een Buitengewone Algemene Vergadering 

samen opdat de Aandeelhouders zouden beslissen over de evolutie van de activiteiten van de 

Vennootschap. 

 

4.10.4. Statuten 

In het geval waarin de Werkingsregels van de Vennootschap zouden worden gewijzigd 

overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4.10 en er als gevolg daarvan tegenspraak zou 

ontstaan tussen de aldus gewijzigde Regels en de Statuten, roept de Beheerder een 

Buitengewone Algemene Vergadering bijeen met als agendapunt een voorstel tot wijziging van 

de Statuten opdat die zouden beantwoorden aan de Werkingsregels van de Vennootschap zoals 

gewijzigd, en zijn alle Aandeelhouders gehouden deze statutenwijziging goed te keuren. 

 

Overigens zijn de Aandeelhouders gehouden hun stemrechten niet uit te oefenen om een 

voorstel tot wijziging van de Statuten van Inclusio goed te keuren als gevolg waarvan die Statuten 

in tegenspraak zouden zijn met de Werkingsregels van de Vennootschap. Indien er tegenspraak 

zou worden vastgesteld tussen de Statuten en de Werkingsregels van de Vennootschap, zullen 

de Werkingsregels van de Vennootschap de bovenhand hebben in de volledige mate waarin dat 

mogelijk is. 
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4.11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

4.11.1. Toepasselijk recht 

De Werkingsregels van de Vennootschap worden beheerst door en moeten worden 

geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. 

4.11.2. Bevoegdheid 

Alle geschillen die voortvloeien uit de Werkingsregels of daarmee verband houden, worden 

definitief beslecht door de hoven en rechtbanken die zitting hebben in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

5. OPDRACHTEN VAN KOIS, RE-VIVE EN DE BANK DEGROOF 

Om zijn opdracht naar behoren uit te voeren delegeert de Beheerder sommige opdrachten aan KOIS, 

RE-VIVE en aan de Bank Degroof in het kader van dienstenovereenkomsten die worden gesloten 

tussen Inclusio en de aandeelhouders van de Beheerder, evenals de Bank Degroof, waarvan de 

essentiële bepalingen en voorwaarden hieronder worden samengevat (de 

‘Samenwerkingsovereenkomsten’).  

 

Deze delegaties zullen beetje bij beetje afnemen zodra de Beheerder een beroep zal kunnen doen op 

het speciale team van Inclusio. Op termijn is het de bedoeling de beperkingen inzake delegatie in acht te 

nemen die worden opgelegd door de regelgeving betreffende de GVV of eender welke andere 

soortgelijke gereglementeerde entiteit. 

 

De Samenwerkingsovereenkomsten stellen ook de voorwaarden vast m.b.t. de vergoeding die de Bank 

Degroof, KOIS en RE-VIVE krijgen voor de bijstand die ze aan Inclusio leveren in het kader van de 

Fondsenwervingen waarvan de essentiële bepalingen en voorwaarden hieronder worden samengevat. 

5.1. OPDRACHTEN TOEVERTROUWD AAN DE BANK DEGROOF, KOIS EN RE-VIVE EN VERGOEDING 

5.1.1. Plaatsing 

Tot vergoeding van de actieve deelname van de Bank Degroof, RE-VIVE en KOIS aan het proces 

van fondsenwerving betaalt Inclusio hun een plaatsingscommissie voor een totaal bedrag van 

1,75% van het Totaalbedrag van de Verbintenissen, te verdelen tussen de Bank Degroof, 

RE-VIVE en KOIS volgens de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomsten.  

 

De helft van de plaatsingscommissie wordt betaald binnen de termijn van 15 dagen die volgt op 

de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving of van de Bijkomende Fondsenwervingen, de 

andere helft wordt beetje bij beetje betaald in functie van de Kapitaalopvragingen. 

 

De eventuele Verbintenissen van de Bank Degroof, KOIS of RE-VIVE worden niet meegeteld bij 

de berekening van de plaatsingscommissie.  
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5.1.2. Structurering 

Uiterlijk 15 dagen na de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving betaalt Inclusio aan de 

Bank Degroof een structureringscommissie van 200.000 EUR tot vergoeding van de diensten die 

de Bank levert om de Verrichting te structureren. 

5.1.3. Zoeken naar Vastgoedprojecten 

De Bank Degroof, RE-VIVE en KOIS gaan actief op zoek naar Vastgoedprojecten waarin Inclusio 

zou kunnen investeren. 

 

RE-VIVE en KOIS verbinden zich ertoe hun kennis en ervaring in te brengen in de sociale 

projecten teneinde een passende structuur te geven aan het partnerschap met de Sociale 

Partners en op die manier de sociale impact van elk Vastgoedproject te maximaliseren.  

 

De Bank Degroof, KOIS en RE-VIVE ontvangen een commissie van 2% van de Totale 

Ontwikkelingskosten telkens wanneer ze aan Inclusio een onroerend goed of een vastgoedrecht 

voorstellen dat past in het Prioritair Segment en dat Inclusio beslist te kopen om er een 

Vastgoedproject te ontwikkelen.   

 

Wordt het goed aan Inclusio voorgesteld door meerdere aandeelhouders van de Beheerder 

samen of door een aandeelhouder van de Beheerder en de Bank Degroof samen, dan verdelen 

zij de commissie van 2% onder elkaar volgens de akkoorden die ze hebben gesloten. 

5.1.4. Overige opdrachten van de Bank Degroof, Kois en RE-VIVE 

Als administratief agent is de Bank Degroof gehouden om voor Inclusio diverse opdrachten uit te 

voeren als algemeen secretaris; daartoe behoren: 

- de door de Beheerder besliste Kapitaalopvragingen organiseren in nauwe samenwerking 

met Inclusio; 

- het aandeelhoudersregister van Inclusio bijhouden; 

- de Algemene Vergaderingen bijeenroepen en organiseren; 

- instaan voor de betalingen van inkomsten aan de aandeelhouders van Inclusio; en 

- de briefwisseling gericht aan Inclusio ontvangen en doorgeven aan de Beheerder. 

 

Deze opdracht wordt vergoed zoals bedoeld in artikel 4.3.2. 

 

Ze berekent eveneens de Netto Inventariswaarde. Deze opdracht wordt vergoed zoals bedoeld in 

artikel 4.3.2. 

 

De Bank Degroof gaat geen enkele verbintenis aan om Inclusio op welke wijze ook te financieren. 

Elk financieringsverzoek dat Inclusio aan de Bank Degroof zou richten, wordt behandeld 

overeenkomstig de interne procedures van de Bank Degroof zoals ze voor elke cliënt toepasselijk 

zijn. 
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5.1.5. Niet-concurrentieverbintenis en recht van eerste weigering 

De Samenwerkingsovereenkomsten die worden gesloten tussen Inclusio en elke aandeelhouder 

van de Beheerder, alsook de Bank Degroof, bevatten een strikte verbintenis tot niet-concurrentie 

en exclusiviteit.  

 

Aldus verbinden RE-VIVE en KOIS zich ertoe om tijdens de Beleggingsperiode, zowel zijzelf als 

Verbonden Vennootschappen, geen andere vastgoedbeleggingsvennootschappen op te richten 

noch daar rechtstreeks of indirect aan deel te nemen die tot doel hebben te beleggen in sociaal en 

betaalbaar vastgoed, onverminderd hun recht om diensten te leveren aan hun cliënten van 

dergelijke projecten. De deelname van RE-VIVE of een Verbonden Vennootschap aan de hierna 

genoemde vennootschappen wordt niet beschouwd als een inbreuk op haar 

niet-concurrentieverbintenis: RE-VIVE Brown Field Fund I (een commanditaire vennootschap op 

aandelen naar Belgisch recht met zetel te Kleemburg 1, Bus 001, 9050 Gentbrugge en 

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0824.442.986) 

Genaamd (de vennootschap) genaamd hieronder “RBF I”, RE-VIVE Brown Field Fund II (een 

commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht met zetel te Kleemburg 1, Bus 

001, 9050 Gentbrugge en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

0845.418.148) genaamd hieronder “RBF II”, ROEMMO Invest (een naamloze vennootschap naar 

Belgisch recht met zetel te Kleemburg 1, Bus 001, 9050 Gentbrugge en ingeschreven bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.458.255) en RE-VIVE Invest (een 

commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht met zetel te Kleemburg 1, Bus 

001, 9050 Gentbrugge en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0554.978.966). De deelname van KOIS of een Verbonden Vennootschap aan de hierna 

genoemde vennootschappen wordt niet beschouwd als een inbreuk op haar 

niet-concurrentieverbintenis: QBM (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met 

maatschappelijke zetel Langeveldstraat 8, 1180 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank 

van Ondernemingen onder het nummer 0444.744.505), Wave Immo (een naamloze 

vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel Langeveldstraat 8, 1180 Brussel 

en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0899.382.416), 

Harmattan (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel 

Langeveldstraat 8, 1180 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0432.688.294), Francolimmo (een naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht met maatschappelijke zetel Langeveldstraat 8, 1180 Brussel en ingeschreven bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0876.075.096). 

 

De Bank Degroof verbindt zich ertoe om tijdens de Beleggingsperiode, zowel zijzelf als 

Verbonden Vennootschappen, geen andere vastgoedbeleggingsvennootschappen in België op 

te richten die tot doel hebben te beleggen in sociaal en betaalbaar vastgoed. Evenwel, de 

activiteiten van de Bank Degroof of van de Verbonden Vennootschappen binnen de hierna 

genoemde vennootschappen worden niet beschouwd als een inbreuk op haar 

niet-concurrentieverbintenis: Aedifica (een GVV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel 

Louizalaan 331-333, 1050 Elsene en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0877.248.501), Belgian Land (een naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht met maatschappelijke zetel Guimardstraat 18, 1040 Brussel en ingeschreven bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0525.728.320). 
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Inclusio geniet een recht van eerste weigering m.b.t. gelijk welk project dat past in haar Prioritair 

Segment, waarvan de Bank Degroof, RE-VIVE of KOIS kennis heeft en dat Inclusio zou kunnen 

interesseren. De Samenwerkingsovereenkomsten organiseren een procedure die het voor de 

Bank Degroof, KOIS of RE-VIVE mogelijk maakt de Beheerder te ondervragen over elke 

potentiële concurrentiesituatie. De betrokken aandeelhouder mag niet deelnemen aan de 

stemming tijdens de vergadering van de raad van bestuur van de Beheerder die wordt 

samengeroepen om zich over deze kwestie uit te spreken.  

 

Indien de Beheerder van mening is dat Inclusio geen belang heeft in het project, mag de 

betrokken aandeelhouder het project vrij voorstellen aan een derde of mag hij het zelf 

ontwikkelen. 

 

Indien het recht van eerste weigering van Inclusio werd geëerbiedigd, mag KOIS of RE-VIVE één 

of meer vastgoedprojecten dat (die) past (passen) in het Prioritair Segment alleen ontwikkelen, 

met een derde (met inbegrip van een vennootschap die daartoe speciaal wordt opgericht) of in 

het kader van een partnerschap, voor zover KOIS of RE-VIVE zich ertoe verbindt dit project in 

een later stadium over te dragen aan Inclusio. In dit geval ontwikkelt KOIS of RE-VIVE het project 

met als doel het goed te bouwen of te renoveren en daarbij zoveel mogelijk te voldoen aan de 

eisen van de Sociale Partners. In dergelijk geval geeft de betrokken vennootschap de Beheerder 

kennis van alle inlichtingen in haar bezit betreffende het eigendom en het project (meer bepaald 

de eigendomstitel, de plannen van het gebouw dat het voorwerp is van het project, de 

vergunningen, de specifieke vereisten …) met als doel het voor de Beheerder mogelijk te maken 

te beslissen of het voorgesteld project een goede investering vertegenwoordigt die zou kunnen 

worden opgenomen in de Strategie van Inclusio, voor zover de specifieke risico’s zoals 

verontreiniging of de risico’s m.b.t. vergunningen worden beperkt. De Beheerder bevestigt zijn 

belangstelling voor het project binnen de termijn van 2 weken vanaf de kennisgeving door 

RE-VIVE of KOIS. Indien Inclusio belangstelling heeft voor het project, bereiken de Beheerder en 

de aandeelhouder die het project heeft voorgesteld een akkoord betreffende een verkoopprijs op 

basis van de waardering van het gebouw door een expert die door de FSMA is erkend als GVV. 

Vanaf de voorlopige oplevering van het project verbindt de aandeelhouder die het project heeft 

voorgesteld zich ertoe het eigendom van het project over te dragen aan Inclusio; deze laatste 

verbindt zich ertoe de prijs daarvoor te betalen. De betrokken aandeelhouder houdt Inclusio ten 

minste elk trimester op de hoogte van de ontwikkeling van het project. De projectontwikkelaar 

(gewoonlijk een vennootschap die daartoe speciaal wordt opgericht) draagt de tienjarige 

aansprakelijkheid. 

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Inclusio geen recht van eerste weigering geniet met 

betrekking tot een potentieel project waarvan RE-VIVE kennis heeft en waarin ook de 

vennootschappen RBFI, RBFII en hun opvolgingsfondsen wier investeringsstrategie verschilt van 

die van Inclusio belang stellen. In dit geval beslist RE-VIVE welke vennootschap het meest 

geschikt is om het project aan voor te stellen, gelet op de objectieve kenmerken van de 

onroerende goederen. Past een onroerend goed in de strategie van beide vennootschappen, dan 

stelt RE-VIVE het tegelijk voor aan Inclusio en aan RBFI, RBFII en hun opvolgingsfondsen, 

waarbij ieder van hen de kans krijgt een bod te doen. Elk bod vermeldt de prijs betaald voor de 
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aankoop van het project, berekend op basis van de waardering van het onderliggend onroerend 

goed zoals vermeld in het bod. De eventuele offertes worden ingediend onder gesloten omslag 

en worden door RE-VIVE alle samen geopend, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 

Inclusio en van de andere Vennootschap. De beste offerte haalt het. 

 

Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat indien een onroerend goed past in de 

Investeringsstrategie van Inclusio en QBM, Harmattan, Francolimmo of Wave Immo 1, KOIS het 

enkel bij voorrang zal voorstellen aan KOIS overeenkomstig de hierboven beschreven procedure 

indien het goed in het Prioritair Segment past en redelijkerwijze ten minste 15 wooneenheden zou 

kunnen omvatten (vóór of na de uitvoering van de werken). Beslist Inclusio echter om geen 

rekening te houden met het potentieel project, dan kan KOIS het project vrij voorstellen aan gelijk 

welke derde. 

 

Zolang Re-Vive beheerder is van RBF I, RBF II en hun navolgende fondsen, zal Re-Vive ieder 

project voorstellen aan Inclusio, waarin RBF I, RBF II en hun navolgende fondsen desinvesteren 

en die binnen het Prioritair Segment vallen, teneinde Inclusio toe te staan, indien zij daarin 

interesse toont, om een aankoopbod te doen. RBF I, RBF II en hun navolgende fondsen zullen in 

dit opzicht niet gehouden zijn tot enige exclusiviteit jegens Inclusio. 

 

Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat de bank Degroof aan Inclusio geen potentieel project 

bij voorrang zal voorstellen dat de belangstelling wegdraagt van de vennootschap Belgian Land, 

i.e. een andere vastgoedbeleggingsvennootschap waarvan de Bank Degroof promotor is, daar 

Belgian Land een andere investeringsstrategie volgt dan Inclusio. In dit geval beslist de bank 

Degroof welke vennootschap het meest geschikt is, gelet op de objectieve kenmerken van de 

onroerende goederen. Past een onroerend goed in de strategie van beide vennootschappen, dan 

stelt de Bank Degroof het tegelijk voor aan Inclusio en aan Belgian Land, waarbij ieder van hen de 

kans krijgt een bod te doen indien ze dat wenst. Elk bod vermeldt de prijs betaald voor de 

aankoop van het project, berekend op basis van de waardering van het onderliggend onroerend 

goed zoals vermeld in het bod. De eventuele offertes worden ingediend onder gesloten omslag 

en worden door de Bank Degroof alle samen geopend, in aanwezigheid van een 

vertegenwoordiger van Inclusio en van Belgian Land. De beste offerte haalt het. 

 

De sanctie voor een inbreuk op de niet-concurrentieverbintenis bestaat uit een aankoopoptie, die 

de overige aandeelhouders in evenredige verhouding kunnen uitoefenen op het totaal van de 

aandelen van de Gebrekkige Aandeelhouder of, in het geval van Bank Degroof, van haar filiaal 

IMOFIG, in het kapitaal van de Beheerder, overeenkomstig de bepalingen van voorwaarden van 

de Samenwerkingsovereenkomsten en door de aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten 

tussen de aandeelhouders van de Beheerder.  

5.1.6. Duur en verbreking van de Samenwerkingsovereenkomsten 

De Samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten voor een periode van 5 jaar (met 

mogelijkheid tot verlenging voor een nieuwe periode van 5 jaar), met de mogelijkheid voor de 

Beheerder om ze te beëindigen wanneer de Aandelen worden toegelaten tot de handel op 

Euronext Brussels. Ze kunnen ook vroegtijdig worden beëindigd om de volgende redenen: 
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Door elke Partij: 

- indien Inclusio zou ophouden te bestaan; 

- in geval van ernstige tekortkoming toerekenbaar aan de andere Partij, zonder dat de 

mogelijkheid bestaat om eraan te verhelpen binnen een periode van 30 Werkdagen; 

- in geval van Insolventietoestand die de andere Partij treft. 

 

Door Inclusio: 

- in geval van tekortkoming door de Bank Degroof, RE-VIVE of KOIS ten opzichte van de 

verbintenis tot exclusiviteit en niet-concurrentie ten aanzien van de Vennootschap; 

- indien de andere Partij, nog een van haar Verbonden Vennootschappen nog aandeelhouder 

is van de Beheerder; 

- indien de verbreking noodzakelijk of nuttig is om het statuut van GVV of eender welk ander 

soortgelijk gereglementeerd statuut te verkrijgen. 

6. VOORWAARDEN 

6.1. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 

De Verrichting is onderworpen aan de Opschortende Voorwaarde van het verkrijgen, uiterlijk op 15 

maart 2015, van Verbintenissen vanwege de Investeerders voor een totaal minimumbedrag van 

30.000.000 EUR. Is de voorwaarde niet vervuld op 15 maart 2015, dan kan Inclusio naar keuze i) eraan 

verzaken, ii) de Eerste Fondsenwerving verlengen tot uiterlijk 30 juni 2015, datum waarop de 

Opschortende Voorwaarde vervuld moet zijn tenzij eraan wordt verzaakt, of iii) afzien van de Transactie.  

 

De Beheerder verzaakt slechts aan de Opschortende Voorwaarde indien hij redelijkerwijze vertrouwen 

heeft in de mogelijkheid voor Inclusio om ter gelegenheid van de Fondsenwervingen een Totaalbedrag 

aan Verbintenissen bijeen te brengen dat volstaat om te beschikken over een portefeuille aan 

onroerende activa met een waarde van ongeveer 85.000.000 EUR over 4 tot 5 jaar.     

6.2. ONTBINDENDE VOORWAARDE 

De Transactie is eveneens onderworpen aan de Ontbindende Voorwaarde van gebrek aan wijziging 

van de marktvoorwaarden zoals die meer bepaald kunnen worden afgeleid uit de evolutie van de 

beurskoersen en de toepasselijke reële rentevoeten die een ernstige ongunstige weerslag kunnen 

hebben op de verwezenlijking van de doelstellingen van Inclusio.    

7. FISCALE ASPECTEN 

Alle fiscale inlichtingen in dit Informatiememorandum steunen op de wetgeving en de administratieve 

instructies die toepasselijk zijn op de datum van dit Memorandum. De potentiële Belegger die meer 

inlichtingen wenst over de fiscale gevolgen van het inschrijven op of aankopen, bezitten en overdragen 

van de Aandelen, wordt gevraagd zijn financieel en fiscaal adviseur te raadplegen. 

7.1. DIVIDENDEN 

De door Inclusio uitgekeerde dividenden zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 

25%. Deze roerende voorheffing kan worden verlaagd indien de aandeelhouder in het buitenland woont 

en meer bepaald in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, of kan 
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worden vrijgesteld indien de Aandeelhouder een in de Europese Unie gevestigde vennootschap is die 

ten minste 10% van de aandelen van Inclusio bezit gedurende een ononderbroken periode van ten 

minste één jaar. 

 

De roerende voorheffing werkt bevrijdend voor de natuurlijke personen die in België wonen. Dividenden 

waarvan de roerende voorheffing is ingehouden, moeten dus niet worden aangegeven in de Belgische 

personenbelasting. 

 

Voor Belgische vennootschappen wordt het dividend opgenomen in de belastbare winst die 

onderworpen is aan de vennootschapsbelasting van 33%, verhoogd met de bijzondere crisisbijdrage 

van 3% (van 33%), dus in totaal 33,99%. De roerende voorheffing die in voorkomend geval wordt 

ingehouden, is in principe belastbaar en het eventueel overschot is terugbetaalbaar. 

 

Belgische vennootschappen mogen 95% van de ontvangen dividenden aftrekken, op voorwaarde – 

meer bepaald – dat ze een participatie in Inclusio hebben van minimum 10% of ter waarde van een 

aankoopwaarde van ten minste twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR) in volle 

eigendom gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar. 

7.2. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN 

Voor natuurlijke personen die in België wonen, vormen de meerwaarden die in geval van overdracht van 

de Aandelen worden gerealiseerd in principe een vrijgestelde meerwaarde in het kader van het normaal 

beheer van een privévermogen. 

 

Voor Belgische vennootschappen worden de meerwaarden die in geval van overdracht van de 

Aandelen worden gerealiseerd vrijgesteld (onder voorbehoud van de belasting van 0,40% die 

toepasselijk is op ‘grote’ vennootschappen) voor zover die vennootschappen de Aandelen in volle 

eigendom bezitten sinds ten minste één jaar. Is dat niet het geval, dan wordt de meerwaarde belast 

tegen het afzonderlijk tarief van 25%. 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

De Transactie wordt net als dit Informatiememorandum beheerst door het Belgisch recht, dat ook 

toepasselijk is op gelijk welke al dan niet contractuele aansprakelijkheid die eruit zou kunnen 

voortvloeien. 

 

Elk geschil betreffende de Transactie behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die 

zetelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

9. RISICOFACTOREN 

Dit hoofdstuk heeft tot doel de voornaamste risico’s met betrekking tot Inclusio en de Aandelen te 

beschrijven. Aan de potentiële Beleggers wordt gevraagd rekening te houden met de hierna beschreven 

risico’s, met de onzekerheden en met alle andere relevante informatie in dit Informatiememorandum 

alvorens te beslissen om al dan niet te beleggen. Bovendien wordt de aandacht van de Beleggers 

gevestigd op het feit dat de onderstaande lijst van risico’s niet volledig is en steunt op de informatie die 

gekend is op de datum waarop het Informatiememorandum wordt opgesteld, met dien verstande dat er 
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andere risico’s kunnen bestaan die niet gekend zijn, onwaarschijnlijk zijn of waarvan het feit dat ze zich 

zouden voordoen vandaag niet wordt geacht nadelige gevolgen te hebben voor Inclusio, haar 

toekomstige activiteiten of haar toekomstige financiële situatie. In geval van twijfel met betrekking tot het 

risico dat verbonden is met het inschrijven op de Aandelen en met het feit of een dergelijke belegging 

past bij de behoeften of de financiële situatie van een potentiële belegger, wordt aan deze laatste 

gevraagd een financieel specialist te raadplegen of, desgevallend, niet te beleggen. 

 

9.1. RISICOFACTUREN MET BETREKKING TOT DE EMITTENT 

9.1.1. Risico’s in verband met de markt 

9.1.1.1. Risico in verband met de economische conjunctuur 

Daar de evolutie van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt wordt beïnvloed door de algemene 

economische conjunctuur, kan de verslechtering van de belangrijkste Belgische 

macro-economische indicatoren een weerslag hebben op het activiteitsniveau en de 

ontwikkelingsperspectieven van Inclusio. De activiteit van Inclusio kan de invloed ondergaan van 

de economische cycli, daar deze laatste gevolgen hebben zowel voor het beschikbaar inkomen 

van de huurders (en dus voor hun vermogen om hun verbintenissen in acht te nemen) als voor de 

vraag naar huurwoningen en voor de beschikbaarheid van de financieringsbronnen van de 

investeringen. Inclusio staat ook bloot aan het risico van in gebreke blijven of faillissement van 

haar medecontractanten: beheerders van gebouwen, verstrekkers van kredieten en 

renterisicodekking, aannemers van werken op wie Inclusio een beroep doet enzovoort. Om dit 

risico te beperken spreidt Inclusio haar beleggingen en doet ze een beroep op een gediversifieerd 

geheel van dienstverstrekkers. 

 

Bij constante rentetarieven is Inclusio slechts in beperkte mate blootgesteld aan het inflatierisico, 

daar de toekomstige huurprijzen jaarlijks worden geïndexeerd (in functie van de evolutie van de 

gezondheidsindex of de index van de consumptieprijzen). In een context waarin de nominale 

rente stijgt, brengt een lage inflatie echter een stijging van de reële rente mee en vormt ze dus 

een groot risico dat wordt gekenmerkt door een stijging van de financiële kosten die sneller gaat 

dan de indexering van de inkomsten. Voorts blijft Inclusio blootgesteld aan een risico van 

negatieve inflatie, daar sommige huurovereenkomsten eventueel niet voorzien in een maximale 

huur. 

 

Een rentestijging zou ertoe kunnen leiden dat de Bijkomende Fondsenwervingen moeilijker 

verlopen, wat dan weer de samenstelling van de vastgoedportefeuille van de Vennootschap zou 

kunnen afremmen en bijgevolg de aanvraag van het statuut van GVV (of van eender welk ander 

soortgelijk gereglementeerd statuut) en de toelating van de Aandelen tot de handel op Euronext 

Brussels zou kunnen vertragen.  

 

Een stijging van de vastgoedprijzen zou tot gevolg kunnen hebben dat Inclusio minder kansen 

heeft om onroerende activa te verwerven met het oog op de verwezenlijking van haar 

Vastgoedprojecten; dit zou er dan weer toe kunnen leiden dat de samenstelling van haar 

vastgoedportefeuille trager verloopt en dat de aanvraag van het statuut van GVV (of van eender 

welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut) en de toelating van de Aandelen tot de handel op 
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Euronext Brussels vertraging oplopen.  

 

9.1.1.2. Risico in verband met de vastgoedmarkt 

De belangrijkste risico’s waarmee Inclusio wordt geconfronteerd, houden verband met de 

bezettingsgraad van haar gebouwen, met de capaciteit om nieuwe verhuringen of verlengingen 

van huurovereenkomsten, het bedrag van de huurprijzen en de waarde van haar 

vastgoedportefeuille te handhaven en met de verwezenlijking van verliezen bij eventuele 

overdrachten. Om het hoofd te bieden aan de risico’s blijft Inclusio een investeringsbeleid voeren 

dat vandaag focust op België maar gediversifieerd is: de gebouwen die Inclusio bezit, liggen in 

verschillende gewesten en worden gehuurd door verschillende huurders (sociale 

verhuurkantoren, woningfondsen enzovoort). Bovendien is een groot deel van de huurprijzen 

afkomstig van huurovereenkomsten van lange duur van 9 jaar (of 15 jaar). 

9.1.2. Operationele risico’s 

9.1.2.1. Risico in verband met de toekomstige ontwikkelingsactiviteit van Inclusio  

Alvorens eender welk Vastgoedproject te verwerven, voert Inclusio een stedenbouwkundige, 

technische, milieukundig en financiële haalbaarheidsstudie, meestal met de hulp van 

gespecialiseerde externe adviseurs. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen kunnen er in 

het kader van de Vastgoedprojecten die de Vennootschap ontwikkelt onverwachte problemen 

opduiken in verband met externe factoren (wachttijden i.v.m. beslissingen van de administratieve 

overheden, nieuwe reglementeringen betreffende, meer bepaald, bodemverontreiniging of 

energieprestaties, bureaucratie, milieubescherming enzovoort) evenals niet-opgespoorde risico’s 

die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering, budgetoverschrijdingen of zelfs een 

ingrijpende wijziging van het aanvankelijk beoogde Vastgoedproject. 

 

Bovendien blijft Inclusio afhankelijk van de evolutie van de lokale markten waar het 

woningaanbod groter zou kunnen zijn dan de vraag, met als gevolg een risico van daling van de 

waarde van de Onroerende Activa. 

 

De keuze van de Vastgoedprojecten blijft echter een risico dat onlosmakelijk verbonden is met de 

activiteit; Inclusio verbindt zich ertoe te anticiperen op dit risico en het te controleren. 

 

De complexiteit van de Vastgoedprojecten, de toepassing van de reglementeringen, het grote 

aantal partners, de noodzaak om vergunningen te verkrijgen en te zoeken naar beleggers-kopers 

vormen stuk voor stuk activiteiten en risico’s waarmee Inclusio te maken zal krijgen.  

9.1.2.2. Risico in verband met de stedenbouwkundige regels 

Inclusio is gehouden tal van stedenbouwkundige regels in acht te nemen. Het kan gebeuren dat 

de politieke en/of administratieve overheid beslist deze regels aan te passen nadat Inclusio is 

overgegaan tot het verwerven van het onroerend goed, het vastgoedrecht of van de aandelen 

van de vennootschap die ze bezit. Aldus kan de bodembestemming of het toegestaan gabarit 

belangrijke wijzigingen ondergaan in vergelijking met wat aanvankelijk was voorzien. De 

wijzigingen als gevolg van de nieuwe regels moeten Inclusio ertoe bewegen het Vastgoedproject 
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aan te passen en de impact van deze nieuwe situaties te beperken, meer bepaald met betrekking 

tot de leveringstermijn of de kostprijs van het Vastgoedproject. 

Gelet op de complexiteit van bepaalde lokale, gewestelijke of nationale regelgevingen en meer 

bepaald op de procedure die men moet doorlopen om bouwvergunningen te verkrijgen, kunnen 

er vertragingen worden vastgesteld in de uitvoering en de lancering van een Vastgoedproject. 

Inclusio verbindt zich ertoe te werken met teams die veel ervaring met deze procedures hebben 

en die de technische en financiële gevolgen van deze situaties nauwlettend in het oog zullen 

houden. 

9.1.2.3. Risico in verband met de regels inzake milieubescherming 

De activiteiten van Inclusio zijn onderworpen aan diverse wettelijke bepalingen inzake 

milieubescherming. Deze bepalingen hebben meer bepaald betrekking op de kwaliteit van de 

bodem, het grondwater en de lucht, gevaarlijke of giftige stoffen evenals de gezondheid en 

veiligheid van personen. Deze bepalingen kunnen voor Inclusio meer bepaald de verplichting 

meebrengen om bepaalde vergunningen en toelatingen te verkrijgen, saneringswerken uit te 

voeren of, in voorkomend geval, bepaalde kosten te dragen; dit alles kan gevolgen hebben voor 

de leveringstermijn of de kostprijs van een Vastgoedproject. 

9.1.2.4. Bouwrisico 

De Vastgoedprojecten kunnen blootgesteld zijn aan bouwrisico’s zoals een fout in de algemene 

aanneming, vertraging bij de uitvoering van de werken of de weigering van voorlopige of 

definitieve oplevering, meer bepaald in geval van een gebrek aan conformiteit van het goed ten 

aanzien van het bestek of de regels van de kunst. 

9.1.2.5. Risico’s in verband met de kwaliteit en de waardebepaling van de onroerende goederen 

Inclusio verbindt zich ertoe een constant beleid van onderhoud en renovatie van haar 

vastgoedportefeuille te voeren met als doel de bestaande huurprijzen te handhaven of zelfs te 

verhogen, maar ook het opnieuw verhuren (of de eventuele verkoop van haar onroerende activa) 

te bevorderen. Deze maatregelen nemen het risico van waardevermindering van de gebouwen 

echter niet weg. Inclusio kan ook projecten in toekomstige staat van voltooiing verwerven, 

waardoor ze zich kan vergewissen van de goede kwaliteit van de gebouwen in een 

langetermijnoptiek. In geval van verwerving van een gebouw dat ingrijpende 

renovatiewerkzaamheden vereist, weerspiegelt de waarde van het gebouw gewoonlijk de 

toestand waarin het gebouw voorafgaand aan de renovatie verkeerde. Er wordt een verzekering 

aangegaan tot dekking van het risico dat de gebouwen door brand of andere rampen worden 

vernietigd. De verzekeringspolissen worden aangegaan door Inclusio (of desgevallend door de 

huurders). Inclusio is blootgesteld aan het risico van schommeling van de waarde van de 

gebouwen die ze bezit. Elke waardedaling van de gebouwen zou desgevallend een weerslag 

kunnen hebben op het boekhoudkundig netto-actief van Inclusio en bijgevolg op de waarde van 

de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen. 
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9.1.2.6. Risico in verband met de Sociale Partners / Diversificatierisico 

Het gebrek aan diversificatie van de huurderscategorieën zou een beperking kunnen 

vertegenwoordigen voor de verkrijging van het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut. Er wordt echter naar diversificatie gestreefd door huurovereenkomsten 

te sluiten met verschillende Sociale Partners. Sommige van die Sociale Partners zouden 

bovendien een garantie kunnen genieten vanwege een gewestelijke of federale overheid. 

9.1.2.7. Risico in verband met de gewestelijke en federale regelgeving en het gewestelijk en 
federaal beleid inzake huisvesting en sociale woningen 

Inclusio verbindt zich ertoe haar gebouwen (rechtstreeks of indirect) beschikbaar te maken voor 

huurders met een laag of gemiddeld inkomen. In dit kader zou Inclusio gebouwen kunnen 

verhuren aan SVK’s (sociale verhuurkantoren). Krachtens gewestelijke besluiten (Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en Vlaams Gewest) is het niveau van de huurprijzen 

onderworpen aan strenge maxima in functie van de kenmerken van de woningen en de bewoners 

(maximumhuur die een SVK kan betalen aan de eigenaar en maximumhuur die en SVK kan 

vragen aan de uiteindelijke bewoner). Die maxima zijn dus bindend voor Inclusio en elke evolutie 

van die maxima kan gevolgen hebben voor de inkomsten van Inclusio. 

 

Bovendien zijn de niveaus van de huurprijzen in die gewestelijke besluiten vandaag lager dan de 

niveaus van de markthuurprijzen die bij gebrek aan dwingende bepalingen toepasselijk zouden 

kunnen zijn op diezelfde gebouwen (o.a. indien de gebouwen niet werden verhuurd aan Sociale 

Partners). Gelet op de langetermijnstrategie van Inclusio bestaat er geen enkele garantie dat de 

huurprijzen die Inclusio ontvangt op termijn dichter in de buurt van die markthuurprijzen zullen 

liggen. 

 

Voorts blijft Inclusio blootgesteld aan gelijk welke evolutie op het vlak van huisvesting en sociale 

woningen alsook van de verschillende maatregelen die de gemeenten, de Gewesten of de Staat 

nemen om de toegang tot huisvesting te bevorderen. In het kader van haar projecten inzake 

woningbouw kan de rentabiliteit van Inclusio afhankelijk zijn van het niveau van de diverse 

bouwsubsidies die kunnen worden toegekend. Evenzo kan Inclusio een verlaagd btw-tarief 

genieten indien ze woningen bouwt die bestemd zijn om door haar huurders te worden bewoond, 

al bestaat er geen enkele garantie betreffende het behoud van die maatregelen in de toekomst. 

 

9.1.2.8. Risico van vernietiging van de Vastgoedprojecten in uitvoering of van de voltooide maar 
nog niet overgedragen Vastgoedprojecten 

De Vastgoedprojecten kunnen blootgesteld zijn aan risico’s van overstroming, brand of 

ontploffing als gevolg waarvan ze vernietigd worden of beschadigd raken. Voor zover mogelijk 

dekt Inclusio deze risico’s door verzekeringspolissen aan te gaan die aangepast zijn aan de 

individuele situatie van elk Vastgoedproject. Inclusio zal haar leveranciers van diensten en haar 

medecontractanten ertoe verplichten de toepasselijke reglementeringen in acht te nemen en zal 

zich er in de contracten die ze met haar onderaannemers sluit van vergewissen dat zij de 

verplichte veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
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9.1.2.9. Onteigeningsrisico 

Zoals dit voor elke vastgoedvennootschap het geval is, kunnen de onroerende goederen die 

eigendom zijn van Inclusio om redenen van openbaar nut worden onteigend door de bevoegde 

overheden, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. 

9.1.2.10. Liquiditeits- en financieringsrisico 

Inclusio zal zich gedeeltelijk financieren door leningen aan te gaan bij eersteklas bankpartners in 

binnen- en buitenland en/of bij aandeelhouders. In het kader van deze financieringen zouden de 

in aanbouw zijnde activa in pand kunnen worden gegeven ten voordele van de 

kredietverstrekkende instellingen. Bovendien, gelet op de huidige economische situatie, valt niet 

uit te sluiten dat Inclusio moeilijkheden kan ondervinden om financiering te vinden bij 

kredietinstellingen. 

 

Voorts kan Inclusio blootgesteld zijn aan een liquiditeitsrisico dat het gevolg zou zijn van een 

gebrek aan liquide middelen in de veronderstelling dat haar financieringscontracten worden 

verbroken. Inclusio kan immers blootgesteld zijn aan het risico dat haar financieringscontracten 

worden vernietigd, dat daarover opnieuw wordt onderhandeld, dat ze worden verbroken of dat ze 

een verplichting van vroegtijdige terugbetaling meebrengen in het geval waarin Inclusio de 

verbintenissen die ze bij de ondertekening van die contracten is aangegaan niet in acht zou 

nemen. Die verbintenissen dienen marktconform te zijn voor wat dergelijke kredieten betreft. 

 

Bovendien wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat de groei van Inclusio 

grotendeels wordt gefinancierd door eigen kapitaal dat de Aandeelhouders inbrengen. In dit 

kader blijft Inclusio blootgesteld aan het risico van het in gebreke blijven van een Aandeelhouder, 

indien een Aandeelhouder geen gevolg geeft aan een Kapitaalopvraging of aan eender welke 

andere betalingsverplichting die voortvloeit uit de toepassing van de Werkingsregels van de 

Vennootschap. Hoewel Inclusio over verschillende rechten beschikt om aan dit risico het hoofd te 

bieden, zou het in gebreke blijven van een Aandeelhouder de groei van Inclusio in het gedrang 

kunnen brengen of afremmen en een weerslag kunnen hebben op haar rentabiliteit. 

9.1.2.11. Risico in verband met de strategie van Inclusio 

Alvorens investeringen te doen in verband met de strategische keuzes inzake sociaal vastgoed, 

stelt Inclusio de economische waarde van die investeringen, de mogelijkheden van de markt en 

het potentieel rendement van die investeringen vast. Die ramingen worden echter meegedeeld 

ter informatie en zouden onjuist kunnen blijken te zijn. 

 

9.1.2.12. Risico in verband met de aankoop van onroerende goederen, vastgoedrechten of een 
participatie 

Sommige onroerende activa of vastgoedrechten kunnen worden verworven in het kader van een 

fusie of een splitsing van vennootschappen of een aankoop van aandelen. Zelfs indien Inclusio 

de voorzorgsmaatregelen treft die gebruikelijk zijn bij dit soort transacties, meer bepaald door een 

due diligence van de ingebrachte goederen en de geabsorbeerde of overgenomen 

vennootschappen te voeren en contractuele garanties te eisen die conform zijn aan de 
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marktstandaarden voor gelijkwaardige transacties, kan niet worden uitgesloten dat verborgen 

passiva aan haar worden overgedragen ter gelegenheid van die transacties. 

9.1.2.13. Risico in verband met de solventie van de huurders 

De winsten van Inclusio zullen bijna uitsluitend afhankelijk zijn van de inkomsten die worden 

gegenereerd door het verhuren van de goederen die worden aangekocht of ontwikkeld in het 

kader van de Vastgoedprojecten. Ondanks de voorzorgsmaatregelen die Inclusio neemt bij de 

selecte van de kandidaat-huurders van een Vastgoedproject en ondanks de aandacht die zal 

worden besteed aan de bekendheid en de solventie van die huurders, is Inclusio niet verzekerd 

tegen dit risico. Het risico van in gebreke blijven van deze tegenpartijen bestaat en zou, indien het 

werkelijkheid wordt, een weerslag kunnen hebben op de resultaten van Inclusio en/of kunnen 

leiden tot vertragingen en budgetoverschrijdingen in het kader van de Vastgoedprojecten.  

 

Om dit risico te beperken verbindt Inclusio zich er echter toe erover te waken dat ze voorrang 

geeft aan het sluiten van huurovereenkomsten van lange termijn met Sociale Partners zoals de 

SVK’s. Die Sociale Partners blijven echter zelf blootgesteld, in zekere mate, aan de solventie van 

de uiteindelijke bewoners (onderhuurders). Bijgevolg kan het in gebreke blijven van die 

onderhuurders gevolgen hebben voor de solventie van de Sociale Partners en dus ook een 

weerslag hebben voor Inclusio.  

9.1.2.14. Risico van verlies van belangrijke leidinggevenden 

Zoals dit voor elke vennootschap geldt, zou het verlies van belangrijke leden van het team dat 

binnen Inclusio wordt samengesteld om de Vastgoedprojecten te ontwikkelen een bedreiging 

kunnen vormen voor het vermogen van Inclusio om haar strategie uit te voeren, in het geval 

waarin Inclusio geen gekwalificeerde personen vindt om de functies van de betrokken 

leidinggevende(n) over te nemen. 

 

Hetzelfde risico bestaat met betrekking tot de Beheerder in geval van wijziging van zijn 

aandeelhouderschap als gevolg van de uitoefening van een verkoopoptie op de aandelen die 

toebehoren aan KOIS, aan RE-VIVE of aan IMOFIG. 

9.1.2.15. Rente- en wisselkoersrisico 

Inclusio kan bankleningen aangaan om haar ontwikkeling te financieren. Inclusio is blootgesteld 

aan de risico’s in verband met de schommeling van de rentevoeten, wat gevolgen kan hebben 

voor de rentabiliteit van Inclusio. Elke toekomstige rentestijging zou een negatieve weerslag 

kunnen hebben op het bedrag van de potentiële uitkeringen aan de Aandeelhouders. 

Desgevallend kan Inclusio rentedekkingsinstrumenten installeren. 

Inclusio boekt haar volledige omzet en loopt al haar kosten op in de eurozone. In principe wordt 

haar financiering volledig gefinancierd in euro. Bijgevolg is Inclusio niet blootgesteld aan een 

ernstig wisselkoersrisico. 

 

Inclusio doet slechts een beroep op derivaten met het oog op dekking. 
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9.1.2.16. Risico van financiële en bancaire tegenpartij 

Het afsluiten van financiering of een dekkingsinstrument met een financiële instelling doet een 

tegenpartijrisico ontstaan indien de betrokken instelling in gebreke blijft. Die tegenpartijen 

publiceren hun risicoprofielen en beschikken over financiële noteringen die de belegger zelf kan 

beoordelen. Om dit tegenpartijrisico te beperken doet Inclusio een beroep op verschillende 

referentiebanken op de markt om een zekere diversificatie van het ontstaan van haar 

financieringen en rentedekking te verzekeren; tegelijk besteedt ze bijzondere aandacht aan de 

prijs-kwaliteitsverhouding van de geleverde diensten.  

 

Overeenkomstig de gangbare marktpraktijken omvatten de overeenkomsten inzake bankkrediet 

gewoonlijk bepalingen inzake marktverstoring en bepalingen inzake ingrijpende wijziging van 

omstandigheden (bepalingen van het type ‘MAC’ of material adverse changes) die, in bepaalde 

extreme gevallen, bijkomende kosten voor Inclusio kunnen meebrengen of zelfs, in nog 

extremere gevallen, kunnen leiden tot de stopzetting van het krediet. 

9.1.2.17. Risico in verband met de directe en indirecte belastingen 

Inclusio is blootgesteld aan het risico van wijziging van de Belgische belastingwetgeving. Indien 

Inclusio of gelijk welke andere persoon gehouden is welke bronbelasting, belastingaftrek of 

-afname ook te doen, vandaag of in de toekomst, of welke aftrek of afname ook van kosten van 

welke aard ook in verband met de Aandelen voor of voor rekening van eender welke publieke 

overheid, verricht Inclusio of die andere persoon de betalingen met aftrek van die bronbelasting, 

aftrek, afname of kosten. 

9.1.2.18. Risico van geschillen en risico in verband met de garanties 

Zonder dat dit eigen is aan Inclusio, kunnen gerechtelijke of arbitrageprocedures worden 

ingesteld tegen Inclusio in het kader van haar activiteiten, ongeacht of dit gebeurt door kopers of 

verkopers van Vastgoedprojecten, door schuldeisers, medecontractanten, onderaannemers, 

overheden of andere betrokkenen. 

9.1.3. Risicofactoren met betrekking tot de aandelen 

9.1.3.1. Noot aan de beleggers 

Elke potentiële Belegger moet de relevantie van de belegging zorgvuldig onderzoeken in het licht 

van zijn behoeften en zijn financiële situatie. Alvorens tot welke belegging ook over te gaan wordt 

aan de Beleggers gevraagd een gespecialiseerd financieel adviseur te raadplegen en 

desgevallend af te zien van de belegging. 

9.1.3.2. Liquiditeit van de Aandelen 

In een eerste fase worden de Aandelen niet toegelaten tot de handel op een al dan niet 

gereglementeerde markt en is hun overdracht het voorwerp van bepaalde beperkingen zoals 

beschreven in dit Informatiememorandum en in de Statuten. Bijgevolg bestaat de mogelijkheid 

dat de Beleggers hun Aandelen niet gemakkelijk kunnen verkopen of niet kunnen verkopen voor 

een prijs die hun een rendement zou opleveren dat vergelijkbaar is met het rendement van 

soortgelijke beleggingen waarvoor een secundaire markt zich heeft ontwikkeld. Inclusio verbindt 
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zich er echter toe de Beleggers op jaarlijkse basis kennis te geven van de Netto-Inventariswaarde 

van de Aandelen zodat ze beschikken over een referentieprijs voor de Overdrachten die zouden 

plaatsvinden overeenkomstig de Statuten en de Werkingsregels van Inclusio. 

 

De Beheerder stelt de toelating van de Aandelen tot de handel op Euronext Brussels slechts voor 

op voorwaarde dat de Waarde van de Onroerende Activa ten minste gelijk is aan 85.000.000 

EUR. 

 

In dit opzicht bestaat er geen enkele garantie met betrekking tot de datum van een eventuele 

toelating van de Aandelen tot de handel op Euronext Brussels. In geval van toelating van de 

Aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zou een dergelijke verrichting de uitgifte 

van Nieuwe Aandelen kunnen omvatten en/of tot de overdracht van Bestaande Aandelen kunnen 

leiden. In het kader van een dergelijke verrichting bestaat er geen enkele garantie met betrekking 

tot de toekomstige prijs van de Aandelen die zouden worden aangeboden of de eventuele 

beurskoers van de Aandelen eens een dergelijke verrichting is gerealiseerd. De toekomstige prijs 

van de eventuele aangeboden Aandelen of de eventuele koers van het Aandeel zou een premie 

of waardevermindering kunnen weerspiegelen ten opzichte van de netto-actiefwaarde per 

aandeel zoals op dat moment waargenomen (vastgesteld op basis van de IFRS-rekeningen) of 

een meer- of minwaarde kunnen vertegenwoordigen ten opzichte van de initiële waarde van de 

Bestaande Aandelen of de Nieuwe Aandelen die worden aangeboden volgens de voorwaarden 

die in dit Informatiememorandum worden vastgesteld. 

9.1.3.3. Ontbreken van zekerheden en garanties 

Het recht voor een Aandeelhouder om de terugbetaling van zijn Inbreng of gelijk welke andere 

betaling hoofdens de Aandelen te ontvangen wordt niet gewaarborgd door welke reële zekerheid 

ook die Inclusio toekent noch door enige andere vorm van garantie vanwege derden en is 

ondergeschikt aan de schulden van Inclusio die worden gewaarborgd door reële zekerheden 

maar ook onrechtstreeks aan de schulden die Inclusio is aangegaan met het oog op de 

ontwikkeling van de Vastgoedprojecten. In geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, 

faillissement of gelijk welke andere soortgelijke procedure, al dan niet vrijwillig, hebben de 

houders van schulden die worden gewaarborgd door reële zekerheden die Inclusio levert recht op 

een bevoorrechte betaling op het actief dat deze schulden waarborgt, vóór het actief kan worden 

aangewend om de terugbetaling of gelijk welke andere betaling hoofdens de Aandelen mogelijk 

te maken. In dit geval zou de Aandeelhouder zijn Inbreng en de Aankoopprijs volledig of 

gedeeltelijk kunnen verliezen. 

9.1.4. Belgische wet op de insolventie 

Inclusio en de Beheerder zijn vennootschappen naar Belgisch recht met hun maatschappelijke 

zetel in België en zijn bijgevolg onderworpen aan de wetgeving inzake insolventie en de 

procedures die toepasselijk zijn in België, met inbegrip van de Belgische regelgeving inzake 

frauduleuze transfers (‘pauliaanse vordering’) tot bescherming van de schuldeisers. 
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9.1.5. Mogelijkheid van toekomstige verwatering voor de Aandeelhouders 

Inclusio zou kunnen beslissen om haar kapitaal in de toekomst te verhogen door middel van 

publieke of private uitgiftes van Aandelen of van rechten die het mogelijk maken Aandelen te 

verwerven. In geval van kapitaalverhoging in geld zou Inclusio kunnen overgaan tot een 

verrichting hetzij met inachtneming van het voorkeurrecht van de bestaande en toekomstige 

aandeelhouders of met beperking of intrekking van dit voorkeurrecht. In dit laatste geval en 

overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 7 december 2010 zou een recht van 

prioritaire toewijzing worden toegekend aan de bestaande Aandeelhouders bij de toekenning van 

nieuwe effecten. Overeenkomstig de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van 

Vennootschappen en het koninklijk besluit van 7 december 2010 genieten de bestaande 

aandeelhouders bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura niet dit voorkeurrecht of recht 

van prioritaire toewijzing. Indien Inclusio in de toekomst zou beslissen haar kapitaal te verhogen 

met aanzienlijke bedragen door inbreng in geld, zou dit kunnen leiden tot een verwatering van de 

participatie voor de aandeelhouders die hun voorkeurrecht of recht van prioritaire toewijzing niet 

zouden uitoefenen. Bovendien zou Inclusio, in het kader van haar Strategie, kunnen overgaan tot 

verrichtingen van fusie, splitsing, gedeeltelijke splitsing van vennootschappen of inbreng van 

onroerend vermogen ter gelegenheid waarvan Nieuwe Aandelen zullen kunnen worden 

uitgegeven die een verwaterend effect kunnen hebben. 

9.1.6. Wijzigen van de rechten van de Aandeelhouders 

Een wijziging van de rechten van de Aandeelhouders kan worden opgelegd voor alle 

Aandeelhouders door goedkeuring van een welbepaalde meerderheid van de Aandeelhouders 

overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving en de Statuten. Deze bepalingen maken het 

voor welbepaalde meerderheden mogelijk om alle Aandeelhouders te binden, ook zij die niet aan 

deze vergaderingen hebben deelgenomen of er niet hebben gestemd, alsook zij die een stem 

hebben uitgebracht die ingaat tegen de stem van de meerderheid. 

9.1.7. Belangenconflicten 

De Bank Degroof, KOIS en RE-VIVE zouden belangenconflicten kunnen hebben die van aard 

zouden zijn de belangen van Inclusio of de Beleggers te schaden. Die belangenconflicten zouden 

meer bepaald het gevolg kunnen zijn van de zakelijke relaties tussen de Bank Degroof, KOIS, 

RE-VIVE en Inclusio zoals georganiseerd door de Samenwerkingsovereenkomsten. Om dit risico 

van belangenconflicten te beperken zijn KOIS, RE-VIVE en de Bank Degroof evenals hun 

Vennootschappen gehouden strikte verbintenissen inzake vertrouwelijkheid en niet-concurrentie 

in acht te nemen. Zowel de Bank Degroof als KOIS en RE-VIVE hebben zich er overigens toe 

verbonden om binnen hun organisatie passende procedures in stand te houden om de risico’s 

van belangenconflict te beperken. 

9.1.8. Risico in verband met de regelgeving 

De evolutie van de regelgeving en van de nieuwe bindende bepalingen die toepasselijk zouden 

kunnen zijn op Inclusio en haar medecontractanten zou een impact kunnen hebben op haar 

rentabiliteit en op de waarde van haar vermogen, meer bepaald rekening gehouden met de 

nieuwe verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Vennootschap.  
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Inclusio is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht en geniet geen bijzondere 

belastingregeling. Elke evolutie van de wetgeving inzake vennootschapsbelasting of inzake de 

belasting op de uitkeringen aan de aandeelhouders zou echter gevolgen kunnen hebben voor het 

rendement dat de aandelen genereren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Verbintenisformulier 

2. Statuten van Inclusio 

3. Pro-formarekeningen van Inclusio, vastgesteld op 31 december 2014.  

 


