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Dit document is niet en mag niet worden gepubliceer d 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 CVA (“Inclusio ” of de “Vennootschap ”) worden aangeboden in het kader 

van een private 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 geschikte 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.  

 

De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder ReKoDe nv (met maatschappelijke zetel 
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Herrmann Debrouxlaan 40 te 1160 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 private 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 verzaking 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 voorspellende verklaringen, prognoses en ramingen van Inclusio 

met betrekking tot de verwachte prestaties van de Vennootschap in de toekomst en de verwachte 

huurinkomsten. 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 verwachte huurinkomsten, 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, de factoren 

waarnaar verwezen wordt 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 private 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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Een commerciële presentatie van november 2016 werd meegedeeld aan een aantal potentiële 

Beleggers. Bij afwijking tussen het Informatiememorandum en die presentatie heeft het 

Informatiememorandum de bovenhand. Hetzelfde voorbehoud en dezelfde waarschuwingen als 

bedoeld in deze tekst zijn van toepassing op de informatie en de prognoses opgenomen in de 

commerciële presentatie. 

 

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

 

ReKoDe 

Beheerder 

 

EMIX BVBA, vertegenwoordigd door M. Xavier Mertens 

CEO van Inclusio 

T +32 2 287 91 14 

F +32 2 233 91 14 

Xavier.Mertens@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 ’). 

 

Het is de doelstelling van Inclusio om binnen 4 jaar te beschikken over een portefeuille waarvan de 

Waarde van de Onroerende Activa geschat zal worden tussen 85.000.000 EUR en 100.000.000 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 is overgegaan tot een Eerste Fondsenwerving die op 20 mei 2015 werd afgesloten en kon 

daarmee in het kader van een private plaatsing Verbintenissen verkrijgen van institutionele en niet-

institutionele beleggers voor een bedrag van 45.502.000 EUR, waarvan 28.893.690 EUR tot op heden 

door Inclusio werd opgevraagd. 

  

Inclusio gaat op zoek naar bijkomende Beleggers die de financiering van haar activiteiten kunnen 

aanvullen door de verbintenis aan te gaan om in te tekenen op Nieuwe uit te Geven Aandelen bij een 

Tweede Fondsenwerving, 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 in het kader van de Tweede Fondsenwerving:  

50.000.000 EUR in een of meerdere schijven volgens de evolutie van de Vastgoedprojecten  

- Afsluitingsdatum van de Tweede Fondsenwerving: uiterlijk op 30 april 2017 

- Inschrijvingsprijs van de Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving: 105,85 

EUR waarvan 5,85 EUR als Uitgiftepremie  

- Bedrag van de Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving: 63,5% van de 

verzamelde Verbintenissen in het kader van de Tweede Fondsenwerving. De Beheerder mag 

dit bedrag verlagen in functie van de evolutie van de Vastgoedprojecten waarover momenteel 

wordt onderhandeld  

- Datum van de Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving: 15 mei 2017 

- Maximaal aantal Nieuwe Aandelen: 473.500 

- Beleggingsperiode: vier (4) jaar vanaf 20 mei 2015 (behalve wanneer de Beheerder beslist om 

deze periode te verlengen of te verkorten in het belang van Inclusio, voor maximum een jaar)  

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

Brussels. 

 

De Nieuwe Aandeelhouders die zich zullen verbinden tegenover Inclusio in het kader van de 
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Transactie, zullen net als de Bestaande Aandeelhouders gebonden zijn door de Werkingsregels van 

de Vennootschap die vervat zijn in Hoofdstuk 4 van dit Informatiememorandum.  

 

De Transactie is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de 

Werkingsregels van de Vennootschap, zoals gewijzigd in dit Informatiememorandum, door de 

Algemene Vergadering, welke zal samenkomen voor de afsluiting van de Tweede Fondsenwerving.  

 

De Nieuwe Aandeelhouders zullen net als de Bestaande Aandeelhouders commanditaire vennoten 

van de Vennootschap zijn. 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 is de werkende vennoot en de statutaire Beheerder van Inclusio. 

 

2. DEFINITIES 

DE ONDERSTAANDE BEGRIPPEN HEBBEN DE BETEKENIS DIE ZE HIERNA KRIJGEN. 

Onroerende Activa in Exploitatie : alle onroerende goederen en zakelijke rechten in handen van 

Inclusio of haar Verbonden Vennootschappen die inkomsten opleveren; 

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

uitgegeven; 

Aandeelhouder: elke natuurlijke of rechtspersoon die een of meer Aandelen van Inclusio bezit, 

ongeacht of het een Bestaande Aandeelhouder of een Nieuwe Aandeelhouder is; 

Aandeelhouder van Categorie A  van de Beheerder : Bank Degroof Petercam; 

Aandeelhouder van Categorie B van de Beheerder : KOIS INVEST; 

Aandeelhouder van Categorie C van de Beheerder : RE-VIVE; 

Overdragende Aandeelhouder : betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2 (iii); 

Gebrekkige Aandeelhouder : betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.1; 

Bestaande Aandeelhouder : elke natuurlijke of rechtspersoon die een Bestaand Aandeel bezit; 

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

Bestaande Aandelen : de 284.703 Aandelen van Inclusio die het volledige actuele maatschappelijk 

kapitaal op de datum van het Informatiememorandum uitmaken; 

Bestaande Aandelen op het tijdstip van de Eerste Fo ndsenwerving : de 59.829 Aandelen die 

bestonden voor de Eerste Fondsenwerving; 

Aangeboden Aandelen : betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2 (ii); 

Nieuwe Aandelen : de Aandelen die door Inclusio zijn uitgegeven in het kader van de Eerste 

Fondsenwerving, van de Tweede Fondsenwerving of een bijkomende fondsenwerving; 

Tijdens de Eerste Fondsenwerving  Nieuw Uitgegeven Aandelen : betekent de door Inclusio 
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uitgegeven Aandelen als tegenprestatie voor de Verbintenissen van de Beleggers in het kader van de 

Eerste Fondsenwerving; 

Tijdens de Tweede Fondsenwerving  Nieuw Uit te Geven Aandelen : door Inclusio uitgegeven 

Aandelen als tegenprestatie voor de Verbintenissen van de Beleggers in het kader van de Tweede 

Fondsenwerving; 

Bestuurder van Categorie A : een bestuurder van de Beheerder die werd aangewezen onder de door 

Bank Degroof Petercam voorgestelde kandidaten; 

Bestuurder van Categorie B : een bestuurder van de Beheerder die werd aangewezen onder de door 

KOIS INVEST voorgestelde kandidaten; 

Bestuurder van Categorie C : een bestuurder van de Beheerder die werd aangewezen onder de door 

RE-VIVE voorgestelde kandidaten; 

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; 

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

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; 

Bank Degroof Petercam : 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 totaal bedrag van zijn Inbrengen, alsook 

desgevallend, de totale prijs betaald in contanten voor de verwerving van de Bestaande Aandelen in 

het kader van de Eerste Fondsenwerving; 

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 4.6.1; 

Cessionaris : de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2 (ii); 
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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; 

Bevestiging: de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.4 ; 

Opschortende Voorwaarde: betekent de opschortende v oorwaarde zoals beschreven in artikel 

5.3; 

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 INVEST, RE-VIVE of de Degroof Petercam 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 door Inclusio van het 

goed of het vastgoedrecht of van de aandelen of participaties van de vastgoedvennootschap tot aan 

de levering van het goed aan de huurder of uitzonderlijk de overdracht aan een derde, zoals 

opgenomen in de boekhouding van Inclusio; 

Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving:  20 mei 2015; 

Afsluitingsdatum van de Tweede Fondsenwerving: uiterlijk op 30 april 2017 

Degroof Petercam : betekent de Bank Degroof Petercam en haar filiaal Degroof Petercam Corporate 

Finance, de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Guimardstraat 

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

0864.424.606;  

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); 

Verbintenis : de vaste en onherroepelijke verbintenis van iedere natuurlijke of rechtspersoon om 

Bestaande Aandelen van Inclusio te verwerven in het kader van de Eerste Fondsenwerving en/of in te 

schrijven op een of meer kapitaalverhogingen van Inclusio in het kader van de Eerste Fondsenwerving 

of de Tweede Fondsenwerving 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 aanbod 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 tot en met 4.2.4.6; het 

Verbintenisformulier m.b.t. de Tweede Fondsenwerving is het voorwerp van de Bijlage 1; 

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

Herrmann-Debrouxlaan 40 te 1160 Brussel, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven 

onder het nummer 0839.965.164, aangewezen tot statutair zaakvoerder van Inclusio; 
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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 Petercam; 

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

zetel Herrmann-Debrouxlaan 40 te 1160 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, met inbegrip 

van de Tweede Fondsenwerving of die de Verbintenis van een Belegger heeft overgenomen 

overeenkomstig de bepalingen van de Werkingsregels van de Vennootschap en de Statuten; 

Eerste Beleggers : elke natuurlijke of rechtspersoon die een Verbintenisformulier heeft getekend in 

het kader van de Eerste Fondsenwerving; 

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

sluitingsdagen van banken in België; 

KOIS INVEST: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht KOIS NV, met maatschappelijke zetel 

te Livornostraat 41 te 1050 Brussel, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het 

nummer 0551.850.222, die de commerciële benaming KOIS INVEST gebruikt; 

Fondsenwerving : de Eerste Fondsenwerving en alle Bijkomende Fondsenwervingen, met inbegrip 

van de Tweede Fondsenwerving; 

Bijkomende Fondsenwerving : elke Fondsenwerving na de Afsluitingsdatum van de Eerste 

Fondsenwerving; 

Eerste Storting in het kader van de Eerste Fondsenw erving : de betekenis zoals bedoeld in artikel 

5.4; 

Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenw erving : de betekenis zoals bedoeld in 

artikel 5.4; 

Informatiememorandum . dit informatiememorandum van november 2016 en de Bijlagen erbij, dat 

een actualisering is van het memorandum van januari 2015 dat werd opgesteld met het oog op de 

eerste Fondsenwerving; 

Ingebrekestelling : de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.2.7.1; 

Maximumbedrag van de Verbintenissen : het maximumbedrag van de Verbintenissen in het kader 

van elke Fondsenwerving, zoals bepaald door de Beheerder;  

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

zijn verzameld bij alle Beleggers op het tijdstip van de Eerste Fondsenwerving alsook bij de 

Bijkomende Fondsenwervingen (met inbegrip van de Tweede Fondsenwerving), totdat het statuut van 

GVV of een soortgelijk reglementair statuut wordt verkregen, goed voor maximaal honderd miljoen 

euro (100.000.000 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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Nieuwe Aandeelhouder : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die heeft ingetekend op Nieuwe 

Aandelen die zullen worden uitgegeven op het tijdstip van de Tweede Fondsenwerving of op het 

tijdstip van een Bijkomende Fondsenwerving; 

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

Transactie : de uitgifte door Inclusio van maximum 473.500 Nieuwe Aandelen, uit te geven in het 

kader van de Tweede Fondsenwerving; 

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 met ingang van 20 mei 2015 gedurende dewelke 

Inclusio het Totaalbedrag van de Verbintenissen in Vastgoedprojecten zal investeren, behoudens 

beslissing van de Beheerder om deze periode in het belang van Inclusio te verlengen of verkorten ten 

belope van maximum een jaar; 

Eerste Fondsenwerving : de Fondsenwerving die is ingegaan op 15 december 2014 en is afgelopen 

op 20 mei 2015; 

Aankoopprijs : de door een Belegger betaalde prijs voor de verkrijging van de Aandelen; 

Overdrachtsprijs : de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.6.3.2 (ii); 

Inschrijvingsprijs : de uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen, Uitgiftepremie inbegrepen. 

Uitgiftepremie : een uitgiftepremie, desgevallend inbegrepen in de Inschrijvijngsprijs en geboekt op de 

post “uitgiftepremie” van de balans van Inclusio; 

Vastgoedproject : een vastgoedproject waarin Inclusio investeert of van plan is te investeren, 

ongeacht of het slaat op een of meerdere bestaande of te bouwen gebouwen,  en of het de verkrijging 

of de bouw van goederen of onroerende rechten veronderstelt, of van het geheel of een deel van 

aandelen of participaties in een vennootschap die een goed of een onroerend recht heeft;  

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

Beheerder heeft goedgekeurd op het tijdstip van de Eerste Fondsenwerving, zoals gewijzigd bij besluit 

van de Algemene Vergadering, voorafgaand aan de sluiting van de Tweede 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; 

Tweede Fondsenwerving:  de Fondsenwerving die ingaat in november 2016 en in principe eindigt op 

30 april 2017; 

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; 
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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; 

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 en haar Verbonden Vennootschappen, 

zoals op semestriële basis vastgesteld door een onafhankelijk vastgoedexpert en voor het eerst op 31 

december 2015; 

Waarde van Onroerende Activa in Exploitatie : de waarde van de Onroerende Activa uitsluitend wat 

de Onroerende Activa in Exploitatie betreft; 

Netto Inventariswaarde of NIW : de netto inventariswaarde van Inclusio op basis van de Waarde van 

de Onroerende Activa, op semestriele basis berekend op grond van de waarde van de 

geconsolideerde jaarrekening van Inclusio, opgemaakt op basis van IFRS en meegedeeld aan de 

Aandeelhouders door de Beheerder. 

2.1. 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 van de Vennootschap te bevorderen. Ze 

maken geen deel uit van de Werkingsregels van de Vennootschap 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. 
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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 element dat hiertoe aanleiding geeft en 

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

wordt de einddatum verschoven naar de eerstvolgende Werkdag. Behoudens andersluidende 

vermelding is de verwijzing naar een dag een kalenderdag. 

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 12 december 2014 heeft ReKoDe al haar Aandelen, behalve één, 

overgedragen aan de Bank Degroof Petercam (vroeger Bank Degroof) met het oog op de 

Eerste Fondsenwerving. Bank Degroof Petercam heeft momenteel 9.524 Aandelen. 

3.1.2. Rechtsvorm 

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

efficiëntie en van kostprijs zijn haar Statuten oorspronkelijk enkel 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. Doel  

De Vennootschap heeft als doel, 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 
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onderhoud, de verbetering en de herstelling van haar onroerende activa te financieren. 

 

Voor een volledige beschrijving van het doel 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 maatschappelijke kapitaal van Inclusio bedraagt vandaag 28.470.300 EUR (achtentwintig 

miljoen vierhonderd zeventigduizend driehonderd euro), vertegenwoordigd door 284.703 

(tweehonderdvierentachtigduizend zevenhonderd en drie) Aandelen zonder vermelding van 

nominale waarde, met stemrecht, en van dezelfde categorie, die allen de vorm hebben van 

aandelen op naam. Alle Aandelen zijn volledig volstort. 

3.1.5. Aandeelhouderschap 

De 284.703 Aandelen van Inclusio zijn vandaag in het bezit van: 

 

- particuliere investeerders, natuurlijke personen of rechtspersonen;  

- institutionele investeerders; en  

- publieke investeerders en parastatalen. 

 

ReKoDe is de werkende vennoot en de Beheerder van de Vennootschap en heeft 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 op 30 september 2016: 

Inclusio is eigenaar - rechtstreeks of via Verbonden Vennootschappen - van een 

gediversifieerde portefeuille van betaalbare huurwoningen of woningen voor kansarmen. 

 
3.1.8.1. Bon Pasteur  

 

In oktober 2011 kocht Inclusio een industrieel pand, bestaande uit een stuk grond van 11 are 10 

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

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

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

De site omvat thans twee energiezuinige gebouwen met 38 woningen en 23 parkeerplaatsen. 

Beide gebouwen zijn door een gemeenschappelijke tuin met elkaar verbonden.  

 

Beide gebouwen worden verhuurd aan het sociaal verhuuurkantoor Hector Denis vzw krachtens 

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

verstrijkt op 31 augustus 2028.  
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De jaarlijkse huurprijs die wordt betaald door het SVK Hector Denis bedraagt thans 233.755 

EUR, terwijl de theoretische huurwaarde van de 23 parkings 15.180 EUR bedraagt. 

 

Tegelijk met de huurovereenkomst werd een beheersovereenkomst gesloten tussen Inclusio en 

het sociaal verhuurkantoor met als doel aan hen 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 verhuurkantoor de 

volgende vergoeding: 

− voor de verhuring van appartementen; 1% (exclusief btw) van de door Inclusio ontvangen 

huurbedragen (excl. parkeerplaatsen), en 

− voor de verhuring van de parkeerplaatsen: 3 maanden huur (d.w.z. 3 x 55 EUR = 165 

EUR) voor elke nieuwe verhuring van een parking die wordt afgesloten voor een 

minimumduur van een jaar. 

 

Het gebouw maakt deel uit van de oorspronkelijke portefeuille van Inclusio. De Totale 

Ontwikkelingskost bedraagt 5.928.363 EUR zodanig dat het een huidig brutohuurrendement 

van 4,20% oplevert  De laatste waardering van de  reële waarde, die door de goedgekeurde 

deskundigen van Inclusio werd uitgevoerd op 30 september 2016, bedroeg 6.449.000 EUR. 

 
3.1.8.2. Sermon 

 

Op 16 juli 2015 verwierf Inclusio een participatie van 90% in de commanditaire vennootschap 

op aandelen naar Belgisch recht “Care&1000 homes CVA” 1, eigenaar van 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 appartementen en een privélokaal 

op de benedenverdieping aan. 

 

Het wordt verhuurd aan het sociaal verhuurkantoor VZW BAITA krachtens een 

huurovereenkomst van negen jaar die in werking is getreden op 1 januari 2015 en verstrijkt op 

31 december 2023.  

 

Het gebouw werd ontwikkeld om in de eerste plaats betaalbare woningen te bieden aan 

daklozen, dankzij een partnership tussen BAITA en de VZW Infirmiers de Rue, gespecialiseerd 

in de ten laste neming en begeleiding van daklozen volgens het beginsel “Housing First” . Via 

de samenwerking met verschillende wijk-VZW's zorgen de leden van de VZW Infirmiers de Rue 

voor een goede integratie van de daklozen, die dankzij het project een individuele en 

permanente woning hebben gevonden. Momenteel zijn zes woningen voorbehouden voor 

daklozen, vier andere woningen worden verhuurd aan personen met een laag inkomen (die 

                                                      
1  Sindsdien omgevormd in een BVBA 
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echter geen intense begeleiding vereisen met het oog op hun wederinschakeling) teneinde een 

goede mix te verzekeren. 

 

De aandelen van de Vennootschap Care&1000 homes werden verworven op basis van een 

waardering van het gebouw op 1.190.607 EUR. De actuele jaarlijkse huurprijs van het gebouw 

bedraagt 51.835 EUR en het bruto huurrendement op deze aankoop bedraagt 4,33%.   

 

De laatste waardering van de reële waarde van het gebouw, die door de goedgekeurde 

deskundigen van Inclusio werd uitgevoerd op 30 september 2016, bedroeg 1.250.000 EUR.  

 

Inclusio is in onderhandelingen met de naamloze vennootschap Framaca, 

minderheidsaandeelhouder van de vennootschap Care & 1000 homes, met het oog op de 

verwerving van het saldo van de aandelen (10%). 
 

3.1.8.3. Gebouw Verboekhoven 
 

Bij notariële akte van 10 augustus 2016 is Inclusio overgegaan tot de aankoop van een gebouw 

gelegen te Eugène Verboekhovenplein 8 te 1030 Brussel (Schaarbeek). Dit gebouw omvat 6 

grote appartementen die bestemd zijn voor grote gezinnen met een laag inkomen. De vorige 

eigenaar heeft belangrijke renovatiewerken uitgevoerd in het jaar 2002. Het gebouw is in 

erfpacht gegeven aan de gemeente Schaarbeek voor een looptijd van 27 jaar, eindigend in 

februari 2030. 

 

Het gebouw heeft een uitstekende ligging op de plaats die de “Berenkuil” wordt genoemd, dicht 

bij het gemeentehuis van Schaarbeek en is gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar. 

 

De twee handelsruimtes op de begane grond van het gebouw zijn geen eigendom van Inclusio;  

het gebouw is dus in mede-eigendom, maar de twee onderdelen ervan zijn volledig gescheiden 

van elkaar, zowel inzake de toegang als inzake de technische installaties. 

 

Het gebouw werd gekocht voor 1.115.267 EUR, vrij op naam, terwijl de jaarlijkse canon 

momenteel 51.206 EUR bedraagt; het aanvankelijke bruto huurrendement bedraagt dus 4,59%. 

De laatste waardering van de  reële waarde, die door de goedgekeurde deskundigen van 

Inclusio werd uitgevoerd op 30 september 2016, bedroeg 1.116.000 EUR. 

 
3.1.8.4. Gebouw Paleis 

 
Op 10 augustus 2016 heeft Inclusio per notariële akte een gebouw, gelegen Paleisstraat 195-

197 te 1030 Brussel (Schaarbeek) gekocht. Dit gebouw omvat 7 grote appartementen die 

bestemd zijn voor grote gezinnen met een laag inkomen. Het betreft een relatief recent gebouw 

dat in maart 2003 werd opgeleverd. Het is in erfpacht gegeven aan de gemeente Schaarbeek 

voor een looptijd van 27 jaar, eindigend in maart 2030. 

 

Het gebouw heeft een uitstekende ligging, dicht bij het Noordstation en het Liedtsplein, met hun 

talrijke trein-, tram- en busverbindingen. 
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Het gebouw werd aangekocht voor 1.087.716 EUR, vrij op naam, terwijl de jaarlijkse canon 

momenteel 43.141 EUR bedraagt; het aanvankelijke bruto huurrendement bedraagt dus 3,97%. 

De laatste waardering van de reële waarde, die door de goedgekeurde deskundigen van 

Inclusio werd uitgevoerd op 30 september 2016, bedroeg 1.089.000 EUR. 

 
3.1.8.5. Portefeuille Citydev 

 
Per notariële akte van 18 augustus 2016 verkreeg Inclusio een portefeuille van 35 woningen en 

1 winkel in de gemeenten Jette, Brussel-Stad en Sint-Jans-Molenbeek. 

 

Deze portefeuille bestaat uit: 

- 15 appartementen in een gebouw in mede-eigendom, gelegen op de hoek van 

de Jetsesteenweg, de Carton de Wiartlaan en de de Moranvillestraat te 1090 

Brussel (Jette), verhuurd aan het SVK van Jette op grond van een 

huurovereenkomst van 24 september 2009, die afloopt op 24 september 2018; 

- 3 stadshuizen omgevormd tot 8 appartementen, gelegen te Gabrielle Petitstraat 

26, 28 en 30 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), naast de zetel van de 

GOMB, verhuurd aan het SVK MAIS op grond van een huurovereenkomst van 

30 september 2009, aflopende op 29 september 2018; 

- 1 2-kamers huis, gelegen Harmoniestraat 20 te 1000 Brussel (Brussel-Stad), 

verhuurd aan het SVK van Jette in een huurovereenkomst van 24 september 

2009 die afloopt op 24 september 2018; 

- 2 3-kamers huizen, gelegen te Waterpasstraat 24 en 26 te 1080 Brussel (Sint-

Jans-Molenbeek) verhuurd aan het SVK MAIS op grond van een 

huurovereenkomst van 30 september 2009, aflopende op 29 september 2018; 

- 1 opbrengsteigendom, gelegen te Gentsesteenweg 4 te 1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek), waarvan het handelsgelijkvloers verhuurd is aan een winkel voor 

sportartikelen, terwijl de 3 appartementen verhuurd zijn aan het SVK MAIS op 

basis van een huurovereenkomst van 30 september 2009 die afloopt op 29 

september 2018; 

- 1 huis Parelstraat 10 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), waarvoor een 

beheersovereenkomst werd ondertekend met het SVK Logement Pour Tous 

tussen Inclusio en Logement Pour Tous op 15 juni 2016, met ingang van 18 

augustus 2016 en aflopende op 17 augustus 2025;  

- een erfpachtrecht op een terrein gelegen te Kolomstraat 7 te 1080 Brussel (Sint-

Jans-Molenbeek) en de volle eigendom van de 5 appartementen die erop zijn 

gebouwd. De erfpacht werd gesloten met de gemeente Molenbeek op 2 juli 2004 

en loopt af op 1 juli 2054, tegen een jaarlijkse vergoeding van 1 EUR. Het 

eigendomsrecht op de gebouwde appartementen vervalt eveneens op deze 

datum. De appartementen zijn verhuurd aan het SVK MAIS op grond van een 

overeenkomst van 30 september 2009 die afloopt op 29 september 2018. 

Inclusio heeft zich tegenover Citydev er toe verbonden alles in het werk te stellen om een 

verlenging van de van kracht zijnde huurovereenkomsten met het SVK van Jette en het SVK 

MAIS, die vervallen  in 2018, te verkrijgen voor minstens 9 jaar. 
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De globale huurinkomsten van deze portefeuille bedragen 236.125 EUR, terwijl de aankoopprijs 

ervan 5.352.857 EUR bedraagt, wat dus een aanvankelijk  bruto huurrendement van 4,41% 

oplevert. 

 

De reële waarde van deze portefeuille werd op 30 september 2016 door de goedgekeurde 

deskundigen van Inclusio geschat op 5.420.000 EUR. 

 
3.1.9. Evolutie van het vastgoedpatrimonium sinds 30 september 2016 

 

RE-VIVE, één van de aandeelhouders van de Beheerder, die Inclusio reeds vanaf het begin 

begeleidt, is onlangs van start gegaan met de herontwikkeling van een grote site gelegen te Sint-

Jans-Molenbeek, op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Bonehillstraat, naast het nieuwe 

Weststation. Dit project heeft dus een aantrekkelijke  ligging en is goed verbonden per spoor, 

metro, tram en bus.  

 

In dat kader hebben Inclusio en RE-VIVE samen de NV Inclusio Vandenheuvel opgericht, 

waarvan Inclusio 26% van de aandelen heeft. De NV Inclusio Vandenheuvel is de bouwheer van 

een belangrijk deel van de ontwikkeling die betrekking heeft op 91 woningen (waarvan 50 studio's 

voor studenten, 21 sociale woningen en 20 middelmatige woningen), 1 grote commerciële 

oppervlakte en 30 parkeerplaatsen. De aannemer is de naamloze vennootschap Besix. Het betreft 

dus een zeer evenwichtig project waarvoor bijzondere aandacht werd besteed aan de creatie van 

een functionele en intergenerationele mixiteit. 

 

Bij de voorlopige oplevering, die voorzien is voor midden 2018, zullen de woningen in beheer 

worden genomen door het SVK MAIS voor een vaste looptijd van 27 jaar, tegen een netto 

jaarlijkse huurprijs van ongeveer 545.878 EUR. De commerciële oppervlakte zal worden verhuurd 

aan een vennootschap van de Groep Colruyt tegen de jaarlijkse huurprijs van 105.000 EUR. 

Uitgaande van de huurprijzen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden voor de 

parkeerplaatsen, zou de aanvankelijke globale jaarlijkse huurprijs ongeveer 678.000 EUR moeten 

bedragen. 

 

Inclusio en RE-VIVE hebben de waarde van dit Vastgoedproject geschat op ongeveer 15.265.000 

EUR. 

 

Rekening houdend met enerzijds de geschatte jaarlijkse huurprijs en anderzijds deze waardering , 

kan het aanvankelijke huurrendement worden geschat op +/- 4,44%. 

 

De definitieve overeenkomsten tussen de aandeelhouders van de NV Inclusio Vandenheuvel, 

meer bepaald i.v.m. de financiering van het project, welke deels door Inclusio en deels door 

Belfius Bank zal worden ter beschikking gesteld, werden op 29 november 2016 getekend. 

 

3.1.10. Projecten waaraan de laatste hand wordt gelegd 

Talrijke Vastgoedprojecten bevinden zich op datum van dit Informatiememorandum in de eindfase 

van de verwerving ervan, voor een bedrag van ongeveer 20.000.000 EUR.  Voor bepaalde van 
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deze Vastgoedprojecten moeten nog een aantal externe voorwaarden voldaan worden, of dient de 

juridische en technische due diligence - desgevallend ook de boekhoudkundige en fiscale due 

diligence - met een gunstig resultaat beëindigd te worden, om de verwerving te kunnen voltooien. 

Momenteel kan dus geen zekerheid worden gegeven inzake de afronding van deze verrichtingen.  

De hieronder meegedeelde cijfermatige aanduidingen zijn slechts een indicatie en kunnen nog 

evolueren. 

 
3.1.10.1. Van Meyel 

 
Inclusio en de aandeelhouders van de NV Immobilière Van Meyel hebben onlangs een 

intentieverklaring ondertekend inzake de overdracht aan Inclusio van de aandelen van de NV 

Immobilière Van Meyel. Deze vennootschap is eigenaar van een heel mooi pand, in neogotische 

stijl, gelegen Van Meyelplein 15-16-17 te 1040 Brussel (Etterbeek). Dit complex bevat een 

residentieel gedeelte van 9 appartementen en 1 studio, verhuurd aan de Grondregie van de 

gemeente Etterbeek, een deel bureaus die verhuurd zijn aan een huiswerkschool en tot slot een 

deel met een culturele bestemming , de “Bouche à Oreilles”, verhuurd aan de BAO Groep. 

 

Het complex heeft een uitstekende ligging, grenzend aan een  rustig pleintje, op enkele minuten 

wandelafstand van het Jubelpark en het Schumanplein, met open uitzicht aan drie zijden. 

 

De huurinkomsten die gegenereerd worden door de verschillende huurcontracten bedragen 

161.750 EUR per jaar, terwijl de overeengekomen waardering van het geheel 3.300.000 EUR 

bedraagt, alle kosten inbegrepen, wat een aanvankelijk huurrendement van ongeveer 4,9% zou 

mogelijk maken. 

 

De werkzaamheden van due diligence zijn lopende en waarschijnlijk zal deze aankoop kunnen 

afgesloten worden voor 31 december 2016. 

 
3.1.10.2. Vekemans - Peter Benoît 

 
Inclusio en de eigenaar van het gebouw op het Peter Benoitplein 1 en de Vekemansstraat 106 te 

1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek) hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend voor 

de aankoop door Inclusio van dit gebouw met 12 woningen (waarvan er 11 in beheer zijn gegeven 

aan het SVK Logement pour Tous) en 3 commerciële ruimtes.  

 

Met deze transactie zal Inclusio haar portefeuille kunnen uitbreiden in een aantrekkelijke 

residentiële wijk in het noorden van de Brusselse agglomeratie, op een hoek van het zeer 

aangename Peter Benoitplein. 

 

De overeengekomen aankoopprijs bedraagt 2.000.000 EUR, vrij op naam, terwijl de aanvankelijke 

huurprijs naar verwachting ongeveer 90.776 EUR per jaar zal zijn; het aanvankelijke 

huurrendement wordt dus geschat op ongeveer 4,54%. 

 

De werkzaamheden van due diligence zijn lopende en waarschijnlijk zal deze aankoop kunnen 

afgesloten worden vóór 31 december 2016. 
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3.1.10.3. Gontrode 

 
Inclusio heeft een intentieverklaring ondertekend met de groep Zorgsite Molenhoeve/De Heide, 

gespecialiseerd in de zorg voor gehandicapten, met het oog op de transformatie en de uitbreiding 

van de voormalige pastorie van Gontrode (Melle), gelegen Geraardbergsesteenweg 141. 

 

In deze context is voorzien dat Inclusio erfpachtnemer wordt van de pastorie voor een looptijd van 

99 jaar;  na de renovatie en uitbreiding zal het gebouw 21 studio's voor de opvang en begeleiding 

van mensen met een handicap hebben. Eenmaal gerenoveerd en uitgebreid zal het gebouw in 

erfpacht worden genomen door de VZW “De Heide” voor een looptijd van 27 jaar;  de 

aanvankelijke bruto huurinkomsten (d.w.z. het verschil tussen de jaarlijks te betalen canon en de 

jaarlijks te ontvangen canon) die met dit project kunnen worden gerealiseerd, zouden ongeveer 

99.000 EUR per jaar, geïndexeerd, bedragen. 

 

Inclusio en de groep Zorgsite Molenhoeve/De Heide hebben een akkoord bereikt over de 

waardering van dit Vastgoedproject, na renovatie en uitbreiding, op 1.975.000 EUR, alle kosten 

inbegrepen en sleutel op de deur. Het verwachte aanvankelijke rendement kan dus geschat 

worden op ongeveer 5%. 

 

De formalisering van deze verrichting kan redelijkerwijs voor begin 2017 worden verwacht. 

 
3.1.10.4. Den Indruk 

 
RE-VIVE, een van de aandeelhouders van de Beheerder die Inclusio sinds het begin begeleidt, 

gaat over tot de herontwikkeling van een grote site in Brugge, Gentpoortvest 46, slechts enkele 

minuten te voet van het stadscentrum en het station. De ligging is heel kwaliteitsvol. 

 

Inclusio en RE-VIVE hebben een akkoord bereikt over de overdracht aan Inclusio van een klein op 

te richten gebouw op deze site, dat 13 studio's zal hebben voor de opvang en de verzorging van 

gehandicapten. De huurder zal de VZW “De Heide” zijn, in het kader van een huur van 27 jaar 

tegen een aanvankelijke jaarlijkse huurprijs van 71.175 EUR. 

 

Inclusio en RE-VIVE hebben een akkoord bereikt over een waardering van dat gebouw op 

1.800.000 EUR, alle kosten inbegrepen, sleutelklaar. Het aanvankelijke rendement kan dus 

worden geschat op ongeveer 3,95%. 

 

De formalisering van dit project kan redelijkerwijs voor het eerste kwartaal 2017 worden verwacht. 

 
3.1.10.5. Cuesmes 

 
Inclusio en de NV Cuesmes Park hebben een intentieverklaring ondertekend inzake de 

herontwikkeling van twee gebouwen gelegen Rue de l’Auflette 85 te 7033 Cuesmes (Bergen), op 

de site van de voormalige provinciale school ICET. Het geplande Vastgoedproject betreft de 

grondige renovatie van de twee gebouwen om ze om te vormen in 68 woningen en 75 parkings 

met het oog op de verhuring ervan aan het SVK Mons Logement. De renovatie zal worden geleid 

door Cuesmes Park als gedelegeerd bouwheer. 
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De ligging van het project is van zeer hoge kwaliteit, want de gebouwen zijn gelegen achter een 

prachtige bosrijke tuin, nauwelijks 3 km verwijderd van het centrum van Bergen en vlakbij het 

openbaar vervoer. 

 

Rekening houdend enerzijds met de te verwachten huurprijs van  dit project (ongeveer 395.000 

EUR) en anderzijds het totale maximumbudget van de met Cuesmes Park overeengekomen 

werkzaamheden (8.100.000 EUR), zou het huurrendement ongeveer 4,88% moeten bedragen. 

 

Voor de formalisering van dit project moeten een aantal opschortende voorwaarden vervuld zijn, 

met name het akkoord van het SVK Mons-Logement en de verkrijging van alle nodige 

vergunningen om het Vastgoedproject te realiseren. 

 
3.1.10.6. Stembert 

 
Inclusio en de BVBA’s Immo Bray en DG2 hebben een intentieverklaring ondertekend betreffende 

de aankoop door Inclusio van het grootste deel van een voormalige legerkazerne, gelegen rue de 

Stembert te 4800 Verviers en de renovatie ervan door de BVBA DG2 in 20 woningen en 20 

parkeerplaatsen.  

 

Het gebouw in kwestie heeft een mooi uitzicht in een aangename woonwijk. Het ligt ongeveer 1 

km van het centrum van de stad en is goed bereikbaar, zowel per bus en als met de auto. 

 

Het overeengekomen maximumbudget voor de renovatiewerken is 2.400.000 EUR. Na de 

renovatie zou het gebouw in beheer worden genomen door het SVK Logeo; de verwachte 

huurprijs wordt geschat op 108.000 EUR zodanig dat het verwachte aanvankelijke huurrendement 

van dit project dus kan worden geraamd op 4,50%. 

 

De formalisering van deze verrichting kan redelijkerwijs voor het eerste kwartaal van 2017 worden 

verwacht; voordien moeten een aantal opschortende voorwaarden vervuld zijn, waaronder het 

afsluiten van een definitief akkoord met het SVK Logeo over de voorwaarden van het in beheer 

nemen van het gebouw. 

 

3.1.11. Dossiers die in onderhandeling zijn 

 

Inclusio onderzoekt momenteel meerdere andere Vastgoedprojecten betreffende bestaande of op 

te richten gebouwen en  in de drie Gewesten van het land.  Deze potentiële dossiers zijn in een 

voorbereidende fase van analyse en onderzoek en zijn dus niet opgenomen in dit 

Informatiememorandum. 

              

3.2. FINANCIËLE INFORMATIE M.B.T. DE VENNOOTSCHAP 

De volgende documenten zijn toegevoegd bij dit memorandum: 

 

- Geconsolideerde jaarrekening van Inclusio op 31 december 2015 en 
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geconsolideerde rekeningen op 30 september 2016 (BGAAP) en verslag van de 

commissaris met daarbij inbegrepen de reconciliatie van het geconsolideerd 

eigen vermogen in BGAAP en in IFRS op 30 september 2016 (Bijlage 3);  

- Geconsolideerde jaarrekening van Inclusio op 31 december 2015 en 

geconsolideerde rekeningen op 30 september 2016 (IFRS) (Bijlage 4). 

 

3.3. FINANCIERINGSBRONNEN 

3.3.1. Eigen vermogen 

 

Inclusio is overgegaan tot een Eerste Fondsenwerving die op 20 mei 2015 werd afgesloten 

en kon daarmee in het kader van een private plaatsing Verbintenissen verkrijgen van 

institutionele en niet-institutionele beleggers voor een bedrag van 45.502.000 EUR, waarvan 

28.893.690 EUR op heden door Inclusio werd opgevraagd. 

 

Een eerste Kapitaalopvraging vond plaats in mei 2015 voor een totaalbedrag van 

11.374.650 EUR, waarvan 6.092.625 EUR2 in de vorm van een inschrijving op Aandelen en 

het saldo voor de aankoop van Aandelen van Inclusio in handen van Bank Degroof 

Petercam.  

 

Een tweede Kapitaalopvraging voor een bedrag van 7.508.130 EUR vond plaats in juni 

20163. 

 

Tot slot vond een derde Kapitaalopvraging plaats in september 2016 voor een aanvullend 

bedrag van 10.010.910 EUR4. 

 

3.3.2. Financiering 

 

Inclusio heeft twee kredietfaciliteiten afgesloten van elk 5.000.000 EUR. Deze werden nog 

niet opgenomen. Deze kredietlijnen zijn bestemd voor de financiering van de aankoop, de 

bouw of de renovatie van gebouwen door Inclusio of haar Verbonden Vennootschappen, 

voor de betaling van de notariskosten, advocaatkosten en ter dekking van het 

projectmanagement en opvolging van de lopende Vastgoedprojecten. 

 

De eerste kredietfaciliteit werd toegestaan in juni 2016 door BNP Paribas Fortis en maakt 

het mogelijk te genieten van voorschotten tegen een intrestvoet die moet worden 

overeengekomen op het tijdstip van de toekenning van het voorschot. Deze kredietfaciliteit 

heeft een onbepaalde duur. 

 

De tweede kredietfaciliteit werd toegestaan door ING op 25 augustus 2016. Zij kan worden 

gebruikt in een of meerdere voorschotten (roll over revolving) waarvan de uiterste 

                                                      
2 Met inbegrip van de uitgiftepremie van 290.125 EUR. 
3 Met inbegrip van de uitgiftepremie van 357.530 EUR. 
4 Met inbegrip van de uitgiftepremie van 476.710 EUR. 
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vervaldatum is vastgelegd op 20 april 2018. 

 

Inclusio heeft zich in het kader van deze kredietfaciliteiten ertoe verbonden om: 

- geen zakelijke zekerheden toe te staan (onverminderd de mogelijkheid voor de 

Verbonden Vennootschappen om zakelijke zekerheden toe te staan in het kader 

van een projectfinanciering); 

- te allen tijde Verbintenissen aan te houden van minimum 10.000.000 EUR 

zolang de waarde van de onroerende activa lager is dan 35.000.000 EUR; 

- de bankschuld niet te laten stijgen boven 10.000.000 EUR zolang de waarde van 

de activa 35.000.000 EUR niet overschrijdt;  

- minstens 70% van zijn portefeuille van Vastgoedprojecten te financieren met 

eigen middelen vanaf de datum waarop de waarde van zijn onroerende activa 

35.000.000 EUR zal bereiken.  

- een evenredige verdeling te verzekeren van de opnames over deze twee 

kredieten. 

  

4. WERKINGSREGELS VAN DE VENNOOTSCHAP 

De door de Algemene Vergadering vastgestelde Werkingsregels van de Vennootschap, zoals 

gewijzigd vóór de afsluiting van de Tweede Fondsenwerving, beogen de relaties tussen de 

Aandeelhouders en 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 daarbij 

akkoord met de Werkingsregels van de Vennootschap op het ogenblik van ondertekening van zijn 

Verbintenisformulier.  

 

De Werkingsregels, zoals voorafgaand aan de Transactie gewijzigd door de Algemene Vergadering 

van Inclusio, vervangen de vorige versie van de Werkingsregels, vastgesteld in januari 2015.  

 

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 inachtname van zijn positieve sociale impact en 
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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 (het “Prioritair Segment ”):  

- 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.  

 

Het is de doelstelling van Inclusio om binnen de 4 jaar een vastgoedportefeuille op te bouwen 

waarvan de waarde van de goederen en de onroerende activa zal liggen tussen 85.000.000 

EUR en 100.000.000 EUR, op basis van de waardering van de door Inclusio aangestelde 

goedgekeurde onafhankelijke deskundige (de “Waarde van de Onroerende Activa ”), 

omvattende: 

- betaalbare permanente woningen; 

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

gehandicapten, daklozen enzovoort; 

- tijdelijke woningen voor personen, voor de duurtijd nodig voor hun herintegratie of 

revalidatie; 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 de risico’s op gepaste wijze worden gespreid en dat de 

Vastgoedprojecten 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 individuele bewoners hoe dan 

ook beperkt. 
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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. 

  

Bij wijze van uitzondering kan de Beheerder eveneens 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 van het betrokken Vastgoedproject 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 die is aangesteld door Inclusio (los van het aantal 

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 

 

De Vastgoedprojecten worden beheerd door een managementteam waarvan de samenstelling 

is omschreven in artikel 4.3.2. infra. 
 
Naargelang de evolutie van de Vastgoedprojecten en hoe dan ook vóór de aanvraag wordt 

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

verkrijgen, zal het gespecialiseerd team voor de opvolging van de Vastgoedprojecten worden 

uitgebreid om te voldoen aan de reglementaire vereisten ter zake.   

 

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

 

Inclusio zal ofwel onroerende goederen rechtstreeks verwerven, ofwel volledig of gedeeltelijk 

via aandelen of deelbewijzen van rechtspersonen die één of meer onroerende goederen of 

rechten bezitten. Wanneer Inclusio eigenaar is van alle aandelen of deelbewijzen in een 

rechtspersoon, wordt deze rechtspersoon in beginsel later door Inclusio opgeslorpt op een door 

de Beheerder vast te stellen datum. 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's inzake vergunningen voor een Vastgoedproject, behalve 

wanneer de Beheerder van oordeel is dat het risico dat er geen vergunning wordt verkregen 

uitermate beperkt is. Inclusio kan in ieder geval een recht of een onroerend goed verwerven 

onder de opschortende voorwaarde dat de nodige vergunningen voor de ontwikkeling van het 

Vastgoedproject worden verkregen.   

 

Inclusio zal aan haar medecontractanten de verplichting opleggen om iedere noodzakelijke 

verzekeringspolis aan te gaan, meer bepaald ter dekking van het bouwrisico, in het bijzonder 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 dienstverleners 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 partnerships met Sociale Partners 

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

voorrang aan huurovereenkomsten of beheersovereenkomsten op lange termijn (bij voorkeur 

minimum 15 jaar) met de Sociale Partners. 

Het managementteam staat in voor en coördineert de relaties met de Sociale Partners. 
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4.1.4. Overdracht van onroerende goederen of rechten 

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 Inclusio uit te voeren. In dit geval wordt er 

echter bijzondere aandacht besteed aan de intentie van de potentiële koper van het onroerend 

goed met betrekking tot de voortzetting van de huurovereenkomst van het goed of recht en/of 

zijn plannen betreffende de bestemming van het goed of recht. 

4.1.5. Beleggingsperiode 

Het is de bedoeling van Inclusio om gedurende de Beleggingsperiode, zijnde een periode van 

maximum vier (4) jaar met ingang van 20 mei 2015, het Totaalbedrag van de Verbintenissen te 

investeren in Vastgoedprojecten. 

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 en hefboomeffect 

Tot de verkrijging van het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd 

statuut, zal Inclusio regelmatig haar eigen middelen verhogen door middel van 

kapitaalsverhogingen via de uitgifte van gewone aandelen met stemrecht, waarop zal worden 

ingetekend door de Beleggers die een Verbintenis ondertekend hebben gedurende de Eerste 

Fondsenwerving of naar aanleiding van Bijkomende Fondsenwervingen (met inbegrip van de 

Tweede Fondsenwerving). 

 

De Vastgoedprojecten waarin Inclusio beslist te investeren, zullen overigens gedeeltelijk 

gefinancierd worden via de door Inclusio aangegane kredieten, volgens een redelijke ratio van 

loan to value van maximum dertig procent (30%). 

 

Deze twee financieringsbronnen zullen haar de mogelijkheid bieden te beschikken over de 

nodige fondsen voor de financiering van de Vastgoedprojecten. 
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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 

tekenen in functie van de Kapitaalopvragingen voor een minimumbedrag van honderdduizend 

euro (100.000 EUR), tegen een prijs zoals bepaald in de artikelen 4.2.4.4 tot 4.2.4.6. 

 

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, met inbegrip 

van de Tweede Fondsenwerving, zal niet hoger zijn dan honderd miljoen euro (100.000.000 

EUR). 

 

Indien de Opschortende Voorwaarde waarvan sprake in artikel 5.3 hierna zich ten laatste op 30 

juni 2017 niet heeft voorgedaan, zullen de Beleggers definitief en volledig vrijgesteld zijn 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). 

 

De Bestaande Aandelen en de Nieuwe Aandelen behoren tot dezelfde categorie. Er zijn dus 

dezelfde rechten aan verbonden.  
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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. 

4.2.4. Kapitaalopvraging 

4.2.4.1. Periode en voorwaarden van de Kapitaalopvragingen 

i) Periode van Kapitaalopvraging 

De periode van kapitaalopvraging is vastgesteld op vier (4) jaar met ingang op 20 mei 2015, 

behoudens wanneer de Beheerder beslist om in het belang van Inclusio deze periode te 

verlengen met maximum een jaar (de “Periode van Kapitaalopvraging ”). 

 

Op elk ogenblik tijdens de Periode van Kapitaalopvraging kan de Beheerder de Beleggers 

vragen om in te tekenen op Nieuwe Aandelen voor het bedrag van hun respectieve 

Verbintenissen, desgevallend door deel te nemen aan een kapitaalverhoging van Inclusio die 

tot doel heeft een 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 volstort, tenzij de Beheerder daar anders over 

beslist. 

 

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

Kapitaalopvraging) vragen om de Aandelen die nog niet volledig volstort zouden zijn, bij inbreuk 

op de Werkingsregels van de Vennootschap, volledig of gedeeltelijk te volstorten. 

 

In de mate van het mogelijke 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 in de zin 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 onderstaand artikel 4.4.2). 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 
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blijft voor alle Beleggers. Daartoe is al wie ter gelegenheid van een Bijkomende 

Fondsenwerving (met inbegrip van de Tweede 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 

van de 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 houdend 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 Beheerder is niet verplicht om de Kapitaalopvragingen in het kader van de Eerste 

Fondsenwerving uit te putten alvorens een Kapitaalopvraging te doen in het kader van een 

Bijkomende Fondsenwerving.  

 

De Kapitaalopvragingen in het kader van de Eerste Fondsenwerving en de Bijkomende 

Fondsenwervingen kunnen worden gedaan mits verschillende Uitgiftepremies, naar 

goeddunken van de Beheerder, ter garantie van de gelijke behandeling tussen 

Aandeelhouders. Een Aandeelhouder die beslist om deel te nemen aan meerdere 

Fondsenwervingen, zou dus kunnen inschrijven op Aandelen tegen een andere 

Inschrijvingsprijs, naargelang de kapitaalsverhoging de ene of de andere Fondsenwerving 

betreft. Zoals uiteengezet in de onderstaande artikelen 4.2.4.5 en 4.2.4.6 worden alle 

Kapitaalopvragingen die worden gedaan na de Eerste Storting in het kader van de Tweede 

Fondsenwerving verricht tegen identieke voorwaarden voor alle Beleggers ter garantie van de 

gelijke behandeling van deze Beleggers. 

 

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 

betaald moeten 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. het 

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) Gebruik 

De Eerste Storting en de daaropvolgende Kapitaalopvragingen in het kader van de Eerste 

Fondsenwerving werden voornamelijk uitgevoerd om wat volgt mogelijk te maken: 

- het verwerven door de Beleggers van een deel van de 59.829 Aandelen van Inclusio die 

in het bezit waren van Bank Degroof Petercam (vroeger Bank Degroof); 
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- de financiering door Inclusio van de aankoop van 90% van de aandelen van de 

vennootschap Care&1000 homes, eigenaar van het gebouw Sermon, waarvan het 

aandeelhouderschap in handen was van Verbonden Vennootschappen van KOIS 

INVEST (zie bovenvermeld artikel 3.1.8.2);   

- De financiering door Inclusio van de volgende onroerende goederen: 

o het gebouw Verboekhoven (zie bovenvermeld artikel 3.1.8.3); 

o het gebouw Palais (zie bovenvermeld artikel 3.1.8.4);  

o de portefeuille gebouwen van Citydev (zie bovenvermeld artikel 3.1.8.5); 

- de financiering van vastgoedprojecten in de eindfase van de analyse, omschreven in 

artikel 3.1.10; en  

- de te betalen bezoldigingen zoals aangegeven in onderstaand artikel 6. 

 

De Tweede Fondsenwerving en de daarop volgende Kapitaalopvragingen zullen in wezen 

worden gedaan om het voor Inclusio mogelijk te maken om de vooraf door de Beheerder 

goedgekeurde Vastgoedprojecten die in overeenstemming zijn met de Strategie te realiseren en 

financieren en desgevallend, maar zonder dat dit een exhaustieve lijst uitmaakt, de hoger onder 

de artikels 3.1.10 en 3.1.11 van dit Informatiememorandum omschreven Vastgoedprojecten. 

4.2.4.2. Toegestaan kapitaal 

De uitgifte van Aandelen waarop is ingeschreven ter gelegenheid van de Eerste 

Fondsenwerving of van de Bijkomende Fondsenwervingen wordt gewoonlijk beslist door de 

Beheerder binnen de beperkingen van het toegestaan kapitaal. 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 in het Belgisch Staatsblad van de uittreksels van de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 23 september 2014 van de Vennootschap. De 

Beheerder heeft tot op heden het toegestaan kapitaal gebruikt ten belope van tweeëntwintig 

miljoen vierhonderd zevenentachtig duizend driehonderd euro (22.487.300 EUR). Het 

toegestaan kapitaal zou onvoldoende kunnen zijn om het geheel van de Nieuwe Uit te Geven 

Aandelen uit te geven in het kader van de Tweede Fondsenwerving. Desgevallend zal een 

nieuwe machtiging tot gebruik van het toegestaan kapitaal worden gevraagd aan de Algemene 

Vergadering. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe een dergelijk besluit goed te keuren. 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 volstort. 

 

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, indien  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 
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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. 

4.2.4.4. Aankoopprijs van de Bestaande Aandelen op het tijdstip van de Eerste 
Fondsenwerving 

50.305 Bestaande Aandelen op het tijdstip van de Eerste Fondsenwerving werden 

overgedragen op de Aanvankelijke Beleggers naar evenredigheid van hun respectievelijke 

Verbintenissen, tegen een uitgifteprijs van honderd en vijf euro (105 EUR) per Aandeel. 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). 

4.2.4.5. Inschrijvingsprijs van de Aandelen en Uitgiftepremie in het kader van de Eerste 
Fondsenwerving 

De Inschrijvingsprijs van de Nieuwe Uitgegeven Aandelen ter gelegenheid van de Eerste 

Storting in het kader van de Eerste Fondsenwerving was vastgesteld op honderd en vijf euro 

(105 EUR) per Aandeel , waarvan 5 euro (5 EUR) als Uitgiftepremie. Deze prijs geeft de 

waardering van de Vennootschap weer op 30 september 2014, vastgelegd op 6.286.817,12 

EUR (zes miljoen tweehonderdzesentachtigduizend achthonderd zeventien euro en twaalf 

eurocent), overeenkomstig de tabel op pagina 26 van het Informatiememorandum van de 

Eerste Fondsenwerving. 

 

Om een gelijke behandeling van de Beleggers te verzekeren, zal 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, een Uitgiftepremie bevatten waarvan 

de Beheerder het bedrag vastlegt om rekening te houden met de verhoging van de eventuele 

waarde van Inclusio op basis van de Netto Inventariswaarde. 

 

Bovendien houdt de door de Beheerder vastgestelde Uitgiftepremie, zolang er geen Uitkering is 

verricht, ook rekening met de kosten van het door de Eerste Beleggers vastgelegd kapitaal.   

 

Elke Kapitaalopvraging in het kader van de Eerste Fondsenwerving die wordt uitgevoerd na de 

Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving, vindt plaats tegen identieke 

voorwaarden voor alle Beleggers, ongeacht of hun Verbintenis werd aangegaan in het kader 

van de Eerste Fondsenwerving of de Tweede Fondsenwerving. 

 

Zolang de NIW lager dan of gelijk is aan honderd en vijf euro (105 EUR), worden de 

Kapitaalopvragingen verricht tegen de Inschrijvingsprijs van honderd en vijf euro (105 EUR), 
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waarvan vijf euro (5 EUR) Uitgiftepremie. 

 

4.2.4.6. Inschrijvingsprijs van de Aandelen en Uitgiftepremie in het kader van de Tweede 

Fondsenwerving: 

Overeenkomstig de hierboven uiteengezette beginselen werd de Inschrijvingsprijs op de 

Nieuwe Uitgegeven Aandelen ter gelegenheid van de Eerste Storting in het kader van de 

Tweede Fondsenwerving vastgesteld op honderd en vijf euro vijfentachtig cent (105,85 EUR) 

per Aandeel, waarvan vijf euro vijfentachtig cent (5,85 EUR) als Uitgiftepremie. 

 

Deze Inschrijvingsprijs weerspiegelt de waardering van de Vennootschap op 30 september 

2016, berekend op basis van het IFRS-referentiekader en de geconsolideerde jaarrekening. Ze 

omvat eveneens de kostprijs van het geïmmobiliseerde kapitaal door de bestaande 

Aandeelhouders in het kader van een extreem laag niveau van rentevoeten. 

 

Elke Kapitaalopvraging die wordt uitgevoerd na de Eerste Storting in het kader van de Tweede 

Fondsenwerving, vindt plaats tegen identieke voorwaarden voor alle Beleggers, ongeacht of 

hun Verbintenis werd aangegaan in het kader van de Eerste Fondsenwerving of de Tweede 

Fondsenwerving. 

 

Zolang de NIW lager dan of gelijk is aan honderd en vijf euro (105 EUR), worden de 

Opvragingen van Kapitaal die worden verricht na de Eerste storting in het kader van de Tweede 

Fondsenwerving gedaan tegen een Inschrijvingsprijs van honderd en vijf euro (105 EUR), 

waarvan vijf euro (5 EUR) Uitgiftepremie. 

 

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 100.000.000 EUR. 

 

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

minimumbedrag per Verbintenis van tweehonderd vijftig euro (250.000 EUR) of honderdduizend 

euro (100.000 EUR) per Belegger in geval van een hoofdelijk door meerdere Investeerders 

ondertekende Verbintenis 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 of meerdere welbepaalde derde(n) indien dit 

beantwoordt aan het belang van Inclusio en voor zover de wettelijke bepalingen in acht worden 

genomen.  

 

Eender wie kan Aandeelhouder worden op voorwaarde dat: 

 

- de betrokkene zich op geldige wijze heeft verbonden in het kader van een Verbintenis en 
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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 ingestemd gebonden te zijn door de Werkingsregels van de Vennootschap; en 

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

Aandeelhouders Geïnvesteerd Kapitaal 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. 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.  

 

Alleen 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 naar evenredigheid verlaagd. 

 

De Verbintenissen van de Bestaande Aandeelhouders die deelnemen aan een Bijkomende 

Fondsenwerving (met inbegrip van de Tweede Fondsenwerving) zijn Verbintenissen die werden 

verzameld in het kader van deze Bijkomende Fondsenwerving en zij zullen worden behandeld 

als Nieuwe Aandeelhouders wat betreft de bijkomende Verbintenis. Zij tekenen dus in op 

Nieuwe Aandelen tegen de Inschrijvingsprijs, met inbegrip van de Uitgiftepremie, door de 

Beheerder vastgesteld voor deze Bijkomende Fondsenwerving.  

 

De deelneming van de Aandeelhouders aan een Bijkomende Fondsenwerving is een 

bijkomende Verbintenis. Het bedrag van het oorspronkelijke Verbintenis door deze 

Aandeelhouder in het kader van een voorgaande Fondsenwerving wordt dus niet beperkt 

wegens de deelname aan de Bijkomende Fondsenwerving. 

 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
38 

 

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 van het 

aangetekend schrijven van de ingebrekestelling door de Beheerder (de ‘Ingebrekestelling’)  , 

wordt hij geacht een Gebrekkige Aandeelhouder  te zijn en is hij gehouden om 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 van de Vennootschap, 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. 

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 om i)  de rechten en verplichtingen van de Gebrekkige 

Aandeelhouder na te leven 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 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 
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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. 

 

Alle Aandeelhouders verlenen nu al volmacht aan de Beheerder 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 opgenomen 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 van de Vennootschap 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 waar hij als gevolg daarvan recht op 

heeft, wordt echter gecompenseerd met alle vorderingen van Inclusio ten aanzien van hem in 

hoofdsom, interesten en kosten en deze terugbetaling vindt slechts plaats voor zover alle Niet-

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

vertegenwoordiger van de Beheerder bij Inclusio is de heer André Bosmans, onafhankelijk 

bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Beheerder. Behoudens 

andersluidend besluit is, zolang de Vennootschap niet het statuut van GVV of eender welk 

ander soortgelijk reglementair statuut aanvraagt, de vaste vertegenwoordiger van de Beheerder 

de 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. Het aandeelhouderschap is actueel in handen van RE-VIVE, KOIS INVEST en 

IMOFIG, die elk een derde van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Beheerder 

vertegenwoordigen in handen hebben.  

 

KOIS INVEST is een internationale vennootschap naar Belgisch recht 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 impact hebben. KOIS INVEST beschikt over teams in Brussel, Londen en Mumbai 

en realiseert hoofdzakelijk investeringen in West-Europa en Indië. KOIS INVEST heeft een 

grote deskundigheid ontwikkeld in investeringen met een sociale impact en wereldwijd erkende 

expertise in het opzetten van vernieuwende mechanismen van sociale financiering, zoals de 

Social Impact Bonds. Meer specifiek heeft KOIS INVEST ook specifieke ervaring ontwikkeld en 

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. 
  

RE-VIVE heeft een ruime ervaring in de ontwikkeling van duurzame vastgoedprojecten op 

voormalig braakliggende vervuilde industriële terreinen. 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 Petercam. Deze laatste beschikt over 

een grote ervaring in het bijeenbrengen van fondsen (meer bepaald in vastgoedinvesteringen, 

bijvoorbeeld vastgoedcertificaten) evenals in het structureren van vastgoedfondsen of 

vastgoedvennootschappen zoals Belgian Land of de GVV Aedifica. Bovendien heeft de Bank 
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Degroof Petercam ervaring met het ontwikkelen van projecten op het vlak van betaalbare 

woningen (Bon Pasteur).  

 

IMOFIG, KOIS INVEST 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) vóór 19 

december 2020 of tot de datum waarop de Aandelen worden toegelaten op Euronext Brussels 

indien deze datum eerder valt.  

 

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

de Bank Degroof Petercam 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 het geval van Insolventietoestand van de Bank Degroof Petercam, KOIS 

INVEST of RE-VIVE, beschikken de andere aandeelhouders van de Beheerder (en 

desgevallend de Bank Degroof Petercam) over een aankoopoptie op de aandelen van de 

aandeelhouder die het voorwerp is van voornoemde wijziging of Insolventietoestand.  

4.3.1.2. Raad van bestuur van de Beheerder  

De raad van bestuur van de Beheerder moet bestaan uit een even aantal van 6 tot 12 

bestuurders van wie i) ten minste de helft wordt aangeduid onder de kandidaten die worden 

voorgedragen door de aandeelhouders van de Beheerder, i.e. IMOFIG, RE-VIVE en KOIS 

INVEST, ii) ten minste één bestuurder wordt aangeduid 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. 

 

De Raad van bestuur van de Beheerder bestaat momenteel uit de 10 volgende leden: 

 

- De heer André Bosmans, onafhankelijk bestuurder en Voorzitter; 

- Mevrouw Sandrine Nelissen Grade, onafhankelijk bestuurder; 

- De heer Jean-Baptiste Van Ex, aangeduid onder de door IMOFIG voorgedragen kandidaten 

(Bestuurder van Categorie A);  

- RE-VIVE, vertegenwoordigd door I Structure BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer 

Nicolas Bearelle, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door RE-VIVE (Bestuurder 

van Categorie B); 

- De heer Piet Colruyt, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door RE-VIVE 

(Bestuurder van Categorie B);  

- KOIS INVEST, vertegenwoordigd door IGEO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer 

François de Borchgrave, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door KOIS INVEST 

(Bestuurder van Categorie C); 

- De heer Arnoud de Pret, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door KOIS INVEST 
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(Bestuurder van Categorie C); 

- Mevrouw Véronique Tai, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de Beleggers; 

- De heer Christophe Demain, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de 

Beleggers; 

- De heer Patrick Beaupain, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de Beleggers. 

 

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’s of 

eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut. In dit opzicht zou het aantal 

onafhankelijke bestuurders tijdens de komende 4 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 competenties (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, wiens 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. Conform met de aanbevelingen van GUBERNA geldt tevens dat de Voorzitter 

dubbel vergoed wordt in vergelijking met de andere onafhankeleijke bestuurder(s). 

 

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 is zijn stem doorslaggevend. Bij afwezigheid van de 

Voorzitter oefent de andere onafhankelijke bestuurder de functie van voorzitter uit.  

 

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

van bestuur van de Beheerder. 

 

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

stemmen. 

 

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 
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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 Petercam (vroeger Bank 

Degroof), KOIS INVEST 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 instemming van de bestuurders die zijn 

benoemd op voordracht van IMOFIG, KOIS INVEST 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 Petercam 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 eender 

welk ander 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. 

 

Als een bestuurder van de Beheerder een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard 

heeft in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met een beslissing of een 

verrichting die valt onder de bevoegdheid van de Raad van bestuur van de Beheerder, moet hij 

zich terugtrekken uit de Raad van bestuur voor de beraadslaging en de beslissing over dat 

punt.  

4.3.1.3. Aansprakelijkheid 

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

aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap. 

4.3.1.4. Vergoeding 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het mandaat van de Beheerder bezoldigd door de som 

van de volgende bedragen, in overeenstemming met de voorwaarden die vervat zijn in een 

bijlage bij de Managementovereenkomst:  

o 0,3% (inclusief btw) van de Waarde van de Onroerende Activa in Exploitatie tussen 0 EUR 

en het bedrag dat zij zullen hebben bereikt op het tijdstip van de verkrijging door Inclusio 
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van het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut, met 

een minimum van 75.000 EUR per jaar (inclusief btw) (schijf 1); 

o 0,2% (inclusief btw) van de Waarde van de Onroerende Activa in Exploitatie boven schijf 1 

tot en met 500.000.000 EUR (schijf 2);   

o 0,1% (inclusief btw) van de Waarde van de Onroerende Activa in Exploitatie boven schijf 2 

(schijf 3); 

 

De berekeningsbasis van deze bezoldiging is de Waarde van de Onroerende Activa in 

Exploitatie op 31 december van het voorafgaande boekjaar. 

 

Inclusio zal de bedragen nodig voor de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur van 

de Beheerder, van het investeringscomité en desgevallend van de andere comités ter 

beschikking stellen van de Beheerder totdat Inclusio het statuut van GVV of eender welk ander 

soortgelijk gereglementeerd statuut heeft verkregen. Met ingang van dat moment zal de 

Beheerder zelf al deze kosten dragen. 

 

De door de Beheerder gemaakte kosten in het kader van zijn opdracht worden mits voorlegging 

van de nodige rechtvaardigingsstukken terugbetaald door Inclusio.  

 

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. Management 

Het operationele beheer van Inclusio wordt toevertrouwd aan een multidisciplinair en complementair 

team van professionelen moet ruime ervaring in de vastgoedsector. 
 
1) CEO:  
 
De BVBA EMIX neemt de functie van CEO van Inclusio op zich via tussenkomst van haar 
zaakvoerder, de heer Xavier Mertens.  
 

Xavier Mertens is jurist van opleiding. Hij behaalde een licentie in de rechten aan de KUL en behaalde 

daarna een M.B.A. aan de universiteit van Lancaster en volgde later een managementopleiding aan 

het INSEAD. Xavier Mertens beschikt over ruime ervaring in de vastgoedsector, die hij hoofdzakelijk 

heeft verworven bij AG Real Estate, waar hij verantwoordelijk was voor het departement “Retail & 

Housing”  en bij Home Invest Belgium, de eerste residentiële GVV die in België werd opgericht vanuit 

privé-initiatief. Xavier Mertens kwam in 2002 als CEO werken bij Home Invest Belgium, welke functie 

hij tot 2014 heeft uitgeoefend. Alvorens hij bij Inclusio kwam werken, was Xavier Mertens gedurende 

een jaar de CEO van XIOR Student Housing, een Belgische GVV die hoofdzakelijk investeert in 

studentenwoningen in Vlaanderen en Nederland. Hij geeft les in het kader van een postgraduaat-

opleiding aan de KUL en een Executive Master in Immobiliën aan de Université Saint-Louis. Hij is 

eveneens bestuurder van REOS NV. Xavier Mertens is perfect tweetalig. 

EMIX wordt bezoldigd door de Beheerder die zijn prestaties doorfactureert aan Inclusio. 
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2) CFO 

 

Jacques Ninanne heeft de functie van CFO (Chief Finance Officer) van Inclusio. Hij is licentiaat in de 

commerciële en financiële wetenschappen (ICHEC) en behaalde een master in economische 

wetenschappen (UCL). Hij heeft een uitgebreide financiële ervaring opgedaan in de vastgoedsector, 

voornamelijk bij de Belgische groep CFE, waar hij in 1975 begon te werken als beheerscontroleur, 

financieel directeur, financieel en administratief directeur en uiteindelijk adjunct general manager. Hij is 

eveneens bestuurder van de vennootschappen Vinci Finances International en Vinci Airports 

International. 

 

Jacques Ninanne oefent de functie van CFO van Inclusio zonder vergoeding uit. 

 

3) CDO 

 

Lionel Van Rillaer is de CDO (Chief Development Officer) van Inclusio. Hij is burgerlijk ingenieur 

bouwkunde (UCL 1996) en master of Science in Hydraulic Engineering (Newcastle upon Tyne, 1997). 

Hij heeft vele civieltechnische projecten en gebouwen gecreëerd voor grote bouwondernemingen  

(Besix, Dredging International, Jan de Nul, CFE), zowel in België als in het buitenland (Indië, Vietnam, 

Nigeria, Mauritius, Panama). Hij heeft diverse functies uitgeoefend  (ingenieur van een studiebureau, 

bouwwerf-ingenieur, projectleider, verantwoordelijke onderhoud lange termijn, operationeel directeur 

van de afdeling privaat-publieke samenwerkingen van CFE), waarmee hij de nodige ervaring heeft 

verworven voor het technische en contractuele beheer van de vastgoedprojecten van Inclusio en van 

het bestaande patrimonium.  

 

Lionel Van Rillaer is werknemer van Inclusio. 

 

4) Andere 

 

Sinds 19 september 2016 kan het managementteam bovendien rekenen op de hulp van een 

medewerker die verantwoordelijk is voor de analyse en de onderhandeling van de Vastgoedprojecten. 

Het betreft Grégory Lamarche, voorheen actief binnen het team van vastgoedexperts van Cushman 

and Wakefield. 

 

4.3.3. Algemeen secretariaat 

Uiterlijk tot op het ogenblik waar Inclusio het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut zal hebben verkregen, zullen de functies van secretaris-generaal van 

Inclusio worden uitgeoefend door een werknemer van de Bank Degroof Petercam of 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 
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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. 

 

De wet voorziet in gekwalificeerde meerderheden en quorums, meer bepaald wanneer de 

Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging van het maatschappelijk doel, 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 verplaatsing 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 volstort 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 de algemeenheid van het 

vermogen van de Beheerder in een derde; 

- de beslissing om een tussentijds dividend uit te keren; 

- de benoeming van een vereffenaar. 
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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 werd 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 7 leden die de Beheerder aanwijst onder zijn 

bestuurders of elders. De huidige leden van het Investeringscomité zijn: 

 

- Dhr. Michel Balon; 

- Dhr. Nicolas Bearelle; 

- Dhr. Patrice Beaupain; 

- Dhr. François de Borchgrave; 

- Dhr. André Bosmans; 

- Dhr. Xavier Mertens; 

- Dhr. Jean-Baptiste Van Ex. 

 

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. Actueel betreft het 

de heer Michel Balon. 

 

De voorzitter van het Investeringscomité is een onafhankelijke bestuurder, momenteel de heer 

André Bosmans. 

 

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.  

       

Wanneer het Investeringscomité van mening is dat de overname of overdracht van een 
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onroerend goed of van vastgoedrechten in het belang van Inclusio is en aan de Strategie van 

de Vennootschap beantwoordt, dan wordt het dossier voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 

de Beheerder die de beslissing neemt om te investeren of te desinvesteren.   

 

De Raad van bestuur van de Beheerder kan te allen tijde rechtsgeldig beslissen om te 

investeren of te desinvesteren in (uit) een Vastgoedproject, zelfs zonder aanbeveling van het 

Investeringscomité. 

 

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 Overdrachten 

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

 

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

aan een Belegger of aan de Vennootschap zelf; 

- 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 onrechtstreekse controle van deze Aandeelhouder in de 

betekenis van 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 Petercam, KOIS 

INVEST en RE-VIVE of van de Verbonden Vennootschappen; 

- de Bank Degroof Petercam mag haar Aandelen Overdragen aan gelijk welke Belegger of 

Aandeelhouder. 

 
4.6.2. Niet-tegenstelbaarheid 

 

Elke Overdracht van Aandelen in strijd met artikel 4.6 is van rechtswege niet tegenstelbaar 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 Overdrager of op een 

minimum aantal van tweehonderd vijftig (250) Aandelen. 
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4.6.3.2. Voorkooprecht 

i) Behalve in geval van Toegestane Overdrachten overeenkomstig artikel 4.6.1 mogen de 

Beleggers hun Aandelen uitsluitend 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 

Overdrager 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. 

 

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 en verstuurt een 

kopie van zijn offerte naar de Beheerder, uiterlijk op de twintigste (20ste) Werkdag die volgt op 

de datum van Kennisgeving van Overdracht, waarbij de 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, 
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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. Toetreding tot de Werkingsregels van de Vennootschap 

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. RENDEMENTSVERWACHTINGEN 

4.7.1. Courante nettowinst 
 

Op voorwaarde dat de huidige marktvoorwaarden gehandhaafd worden, heeft de Vennootschap 

tot doel om aan de Beleggers, op termijn, een verhouding tussen de courante nettowinst van 

het jaar volgens de IFRS normen en het geconsolideerd eigen vermogen op het einde van 

voorgaand jaar te kunnen aanbieden tussen 1,5% en 2% vanaf 2020 en tussen 3% en 3,5 % 

tegen 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. 

4.7.2. Courante nettowinst 
 

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 
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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 heeft 

verkregen, of de verkrijging van eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut aan te 

vragen. 

 

Het is de bedoeling om van de FSMA het statuut van GVV of een soortgelijk gereglementeerd 

statuut 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 tussen 85.000.000 EUR en 100.000.000 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 (BGAAP), door een vooraanstaand boekhoudkantoor dat de Beheerder 

aanwijst. Ter informatie en in het perspectief van de verkrijging van het statuut van GVV of een 

ander soortgelijk gereglementeerd statuut, worden eveneens geconsolideerde jaarrekeningen, 

opgesteld volgens de IFRS-normen meegedeeld aan de Aandeelhouders. 

4.9.2. Rapportering 

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 sinds het vorige jaarverslag. Dit jaarverslag 

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 

tussen 85.000.000 EUR en 100.000.000 EUR te bereiken. 

 

De Aandeelhouders krijgen ook een halfjaarlijkse nieuwsbrief die meer bepaald de vorderingen 

van de Vastgoedprojecten beschrijft.  

 

Op termijn organiseert Inclusio een onafhankelijke interne auditfunctie zoals vereist door de 

regelgeving die toepasselijk is voor een GVV of een soortgelijke gereglementeerde entiteit. 
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4.9.3. Netto-Inventariswaarde (NIW) 

Elk jaar deelt Inclusio aan de Aandeelhouders de NIW mee. 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 van de Vennootschap. 

4.9.4. Experten 

Inclusio heeft twee door het FSMA erkende onafhankelijke vastgoeddeskundigen voor de 

GVV’s aangewezen om de onroerende goederen te evalueren. Het betreft de BVBA IP Belgium 

(Immoprice) en de CVBA Stadim. Hun opdracht werd hen toevertrouwd voor een periode van 3 

jaar en is hernieuwbaar.  

 

De Beheerder is bevoegd om de experten te benoemen en hun vergoeding te bepalen. 

 

De experten zullen waarderingsmethodes toepassen die overeenkomen met of aansluiten bij 

degene die vereist zijn krachtens de regelgeving die toepasselijk is op de GVV. 

4.9.5. Revisor 

De Revisor van Inclusio is de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door 

dhr. Peter Coox. Zijn mandaat loopt af op het einde van de Gewone Algemene Vergadering die 

moet beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017. 

 

Elke benoeming of elk ontslag van de Revisor wordt overgelegd aan de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering van de Vennootschap. 

 

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 

- 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 niet uitbreiden; of 

(c) niet tot gevolg hebben dat de Beheerder wordt ontslagen van een aanzienlijk deel 

van zijn verantwoordelijkheden. 

4.10.2. Nieuwe werkingsregels van de Vennootschap 

Indien een wijziging wordt aangebracht overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.10.1, houdt 

de Beheerder bij het opstellen van de Werkingsregels van de Vennootschap rekening met de 

wijzigingen en bezorgt hij een exemplaar van die bijgewerkte regels aan elke Aandeelhouder 
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die gehouden is de aldus gewijzigde Regels in acht te nemen. 

4.10.3. Gereglementeerd statuut en Beursgang 

De Beheerder zal aan de Aandeelhouders voorstellen om de noodzakelijke of nuttige 

wijzigingen aan te brengen aan de Werkingsregels van de Vennootschap en aan haar Statuten 

met het oog op de verkrijging van het statuut van GVV (of eender welk ander soortgelijk 

gereglementeerd statuut) en opdat haar Aandelen vervolgens zouden worden toegelaten tot de 

handel op Euronext Brussels. Desgevallend kan hij aan de Aandeelhouders de afschaffing 

zonder meer van de Werkingsregels van de Vennootschap voorstellen. 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 

minstens 85.000.000 EUR heeft bereikt, zal de Beheerder een Buitengewone Algemene 

Vergadering samenroepen 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 een 

tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen de aldus gewijzigde Regels en de Statuten, zal de 

Beheerder een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen met als agendapunt een 

voorstel tot wijziging van de Statuten opdat die zouden beantwoorden aan de gewijzigde 

Werkingsregels van de Vennootschap. In dergelijk geval 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 goed te keuren dat tot gevolg zou hebben dat de Statuten 

in tegenspraak zouden zijn met de Werkingsregels van de Vennootschap. In het bijzonder 

mogen de Aandeelhouders hun stemrechten niet uitoefenen om een wijzigingsvoorstel goed te 

keuren dat tot gevolg zou hebben dat de verkrijging door de Vennootschap van het statuut van 

GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut wordt verhinderd. 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 

mate waarin dat mogelijk is. 

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 van de Vennootschap of daarmee 
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verband houden, worden definitief beslecht door de hoven en rechtbanken die zitting hebben in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

5. MODALITEITEN VAN DE TWEEDE FONDSENWERVING 

5.1. AFSCHAFFING VAN HET PREFERENTIËLE INSCHRIJVINGSRECHT VAN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS. 

De Beheerder heeft besloten om het wettelijke preferentieel inschrijvingsrecht van de Bestaande 

Aandeelhouders af te schaffen om nieuwe Beleggers de mogelijkheid te bieden om via hun 

Verbintenissen de financiering van de vastgoedportefeuille van de Vennootschap te vervolledigen, 

zodat de Vennootschap haar doelstelling kan bereiken om binnen 4 jaar te beschikken over een 

portefeuille waarvan de Waarde van de Onroerende Activa gewaardeerd zal worden tussen 

85.000.000 EUR en 100.000.000 EUR.  

 

De afschaffing van het recht van preferentiële inschrijving van de Bestaande Aandeelhouders doet 

geen afbreuk aan hun recht om deel te nemen aan de Tweede Fondsenwerving door in te tekenen op 

een bijkomende Verbintenis. De Bestaande Aandeelhouders die deelnemen aan de Tweede 

Fondsenwerving worden wat de bijkomende Verbintenissen betreft als Nieuwe Aandeelhouders 

beschouwd.  

 

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.  

 

Alleen 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. 
 

5.2. INSCHRIJVINGSPRIJS 

De Inschrijvingsprijs van de Uit te Geven Aandelen in het kader van de Eerste Storting van de Tweede 

Fondsenwerving is vastgesteld op honderd en vijf euro vijfentachtig cent (105,85 EUR), waarvan vijf 

euro vijfentachtig cent (5,85 EUR) Uitgiftepremie, zoals uiteengezet in artikel 4.2.4.6.  

5.3. OPSCHORTENDE VOORWAARDE   

De Transactie is onderworpen aan de Opschortende Voorwaarde van goedkeuring door de Algemene 

Vergadering, ten laatste op 15 april 2017, van de wijzigingen van de Werkingsregels van de 

Vennootschap met het oog op de Tweede Fondsenwerving. Wanneer de Opschortende Voorwaarde 

op deze datum niet gerealiseerd zou zijn, heeft Inclusio de keuze om (i) de Tweede Fondsenwerving 

te verlengen tot ten laatste 30 juni 2017, datum waarop de Opschortende Voorwaarde gerealiseerd 

moet zijn, of (ii) te verzaken aan de Transactie.  

 

Indien de opschortende voorwaarde op 30 juni 2017 niet is vervuld, zullen de Beleggers definitief en 
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volledig vrijgesteld zijn 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.  

 

5.4. KAPITAALOPVRAGING EN BESTEDING VAN DE OPGENOMEN FONDSEN 

De Eerste Beleggers hebben ingetekend op Aandelen en desgevallend volledig of gedeeltelijk de 

Bestaande Aandelen verworven ter gelegenheid van de Eerste Fondsenwerving op 20 mei 2015 (de 

“Eerste Storting in het kader van de Eerste Fondsenwerving ”. Daartoe heeft de Beheerder een 

kennisgeving van verwerving en inschrijving naar de Eerste Beleggers opgestuurd, per gewone brief 

met bevestiging via e-mail. 

 

Rekening houdend met de Vastgoedprojecten die op dat ogenblik onderhandeld werden, werd het 

gecumuleerde bedrag van de Eerste Storting in het kader van de Eerste Fondsenwerving door de 

Beheerder vastgesteld op elf miljoen driehonderd vierenzeventigduizend zeshonderd vijftig euro 

(11.374.650 EUR). Twee Kapitaalopvragingen vonden eveneens plaats in juni en september 2016 

voor een bedrag van 17.519.040 EUR.5 Op heden bedraagt het samengevoegde bedrag van de 

Kapitaalopvragingen in het kader van de Eerste Fondsenwerving 63,5% van het totaalbedrag van de 

in het kader van de Eerste Fondsenwerving verzamelde Verbintenissen. 

 

De Beleggers die zich zullen verbinden in het kader van de Tweede Fondsenwerving zullen moeten 

inschrijven op Nieuwe Uit te Geven Aandelen in het kader van de Tweede Fondsenwerving, in 

beginsel rond 15 mei 2017 (de “Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving ”.  

 

Overeenkomstig het in artikel 4.2.4.1 (ii) gedetailleerde beginsel zal het gecumuleerde bedrag van de 

Kapitaalopvragingen in het kader van de Tweede Fondsenwerving 63,5% van het totaalbedrag van de 

in het kader van de Tweede Fondsenwerving verzamelde Verbintenissen bedragen. De Beheerder 

kan dit bedrag verlagen of verhogen in functie van de evolutie van de Vastgoedprojecten die vandaag 

het voorwerp van onderhandelingen zijn. 

 

Het zal door de Beheerder definitief worden vastgesteld op de Afsluitingsdatum van de Tweede 

Fondsenwerving en onverwijld en uiterlijk 8 (acht) Werkdagen vóór de datum van storting van de 

fondsen ter kennis van de Beleggers gebracht. 

 

Als tegenprestatie voor de Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving zullen de 

Nieuwe Aandeelhouders eigenaars worden van een aantal Aandelen naar evenredigheid van hun 

Verbintenis. 

 

Wat betreft de eventuele Bijkomende Fondsenwervingen zal de Beheerder het bedrag van de eerste 

storting vastleggen, alsook de datum waarop die moet worden verricht, rekening gehouden met de 

vordering van de Vastgoedprojecten.  

 

De Beleggers die zich zullen verbinden in het kader van de Tweede Fondsenwerving zullen moeten 

                                                      
5 Met inbegrip van de twee geboekte bedragen van Uitgiftepremies voor een totaalbedrag van 834.240 EUR. 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
56 

 

inschrijven op Nieuwe Uit te Geven Aandelen in het kader van de Tweede Fondsenwerving, in 

beginsel rond 15 mei 2017. Daartoe zal de Beheerder een kennisgeving van inschrijving sturen aan 

de Beleggers die zich verbonden hebben in het kader van de Tweede Fondsenwerving, per gewone 

brief, met een bevestiging per e-mail 8 (acht) Werkdagen voor deze datum. 

 

6. OPDRACHTEN VAN KOIS INVEST, RE-VIVE EN DE BANK D EGROOF PETERCAM 

Om zijn opdracht naar behoren uit te voeren delegeert de Beheerder sommige opdrachten aan 

KOIS INVEST, RE-VIVE en aan Degroof Petercam in het kader van dienstenovereenkomsten die 

worden gesloten tussen Inclusio en de aandeelhouders van de Beheerder, evenals Degroof 

Petercam, waarvan de voornaamste bepalingen en voorwaarden hieronder worden samengevat 

(de ‘Samenwerkingsovereenkomsten ’).  

 

Deze delegaties zullen geleidelijk afnemen zodra de Beheerder een beroep zal kunnen doen op 

het interne managementteam 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 

Degroof Petercam, KOIS INVEST 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. 

6.1. PLAATSING 

Om de actieve deelneming van Degroof Petercam, RE-VIVE en KOIS INVEST aan het proces 

van de Tweede Fondsenwerving te vergoeden, heeft Inclusio zich in het kader van de 

Samenwerkingsovereenkomsten ertoe verbonden om hen een succescommissie te betalen. 

Deze commissie stemt overeen met 1,40% van het Totale Bedrag van de Verbintenissen, plus 

0,35% van het Totale Bedrag van de Verbintenissen wanneer het Maximumbedrag van de 

Verbintenissen in het kader van de Tweede Fondsenwerving, zoals vastgesteld door de 

Beheerder van de Vennootschap, zijnde 50.000.000 EUR, wordt bereikt vóór 31 december 

2017, desgevallend in het kader van een Bijkomende Fondsenwerving. 

 

Deze bedragen moeten voor de helft worden betaald binnen 15 dagen volgende op de 

afsluitingsdatum van elke Fondsenwerving en voor de andere helft naargelang van de 

Effectieve Fondsenopvragingen. De vergoeding wordt verdeeld tussen Degroof Petercam, RE-

VIVE en KOIS INVEST volgens de in de Samenwerkingsovereenkomsten voorziene 

modaliteiten.  

 

De eventuele Verbintenissen van de Bank Degroof Petercam, KOIS INVEST of RE-VIVE 

worden niet meegeteld bij de berekening van de plaatsingscommissie.  

6.2. STRUCTURERING 

Na de Afsluitingsdatum van de Eerste Fondsenwerving betaalde Inclusio aan Degroof Petercam 
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een structureringscommissie van 200.000 EUR ter vergoeding van de diensten die de Bank had 

geleverd om de transactie te structureren.  

 

Voor de voorbereidende fase van de Tweede Fondsenwerving zal Inclusio aan de Bank 

Degroof Petercam een eenmalige bezoldiging betalen die wordt berekend tegen een uurloon 

van 150 EUR, met een maximum van 25.000 EUR. Dit bedrag zal op 31 december 2016 

gefactureerd worden en moet worden betaald binnen de maand volgende op de 

afsluitingsdatum van de Tweede Fondsenwerving bedoeld in artikel 5.  

 

Indien de opschortende voorwaarde waaronder de Tweede Fondsenwerving valt, niet 

gerealiseerd wordt, zal een kredietnota worden opgemaakt door Degroof Petercam ten gunste 

van Inclusio.  

 

6.3. ZOEKEN NAAR VASTGOEDPROJECTEN 

Degroof Petercam, RE-VIVE en KOIS INVEST, gaan actief op zoek naar Vastgoedprojecten 

waarin Inclusio zou kunnen investeren. Deze actieve zoektocht veronderstelt directe contacten 

met de kandidaat-verkopers en een actieve participatie bij de onderhandelingen tussen de 

Vennootschap en potentiële verkopers.  

 

RE-VIVE en KOIS INVEST verbinden zich in het bijzonder ertoe hun kennis en ervaring in te 

brengen in de sociale projecten teneinde een passende structuur te geven aan het partnership 

met de Sociale Partners en op die manier de sociale impact van elk Vastgoedproject te 

maximaliseren.  

 

Degroof Petercam, KOIS INVEST en RE-VIVE ontvangen een commissie van 2% van de Totale 

Ontwikkelingskosten van het Vastgoedproject, telkens wanneer ze aan Inclusio een onroerend 

goed of een vastgoedrecht voorstellen dat past in het Prioritair Segment en dat Inclusio 

aankoopt. 

 

Aan deze commissiebetalingen komt een einde wanneer de Waarde van de Onroerende Activa 

85.000.000 EUR heeft bereikt.  

6.4. OVERIGE OPDRACHTEN VAN DE BANK DEGROOF PETERCAM, KOIS INVEST EN RE-VIVE 

De Bank Degroof Petercam zal Inclusio bijstaan in het kader van de uitwerking van haar 

financieel investeringsbeleid.  

 

Als administratief agent is de Bank Degroof Petercam gehouden om voor Inclusio diverse 

opdrachten uit te voeren als secretaris generaal, waartoe 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. 
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Deze opdracht wordt vergoed zoals bedoeld in artikel 4.3.3. 

 

De Bank Degroof Petercam gaat geen enkele verbintenis aan om Inclusio op welke wijze ook te 

financieren. Elk financieringsverzoek dat Inclusio aan de Bank Degroof Petercam zou richten, 

zal behandeld worden overeenkomstig de interne procedures van de Bank Degroof Petercam, 

zoals ze voor elke cliënt toepasselijk zijn. 

6.5. NIET-CONCURRENTIEVERBINTENIS EN RECHT VAN EERSTE WEIGERING 

De Samenwerkingsovereenkomsten die worden gesloten tussen Inclusio en elke 

aandeelhouder van de Beheerder, alsook Degroof Petercam, bevatten een strikte verbintenis 

tot niet-concurrentie en exclusiviteit.  

 

Aldus verbinden RE-VIVE en KOIS INVEST zich ertoe, zowel voor eigen rekening als voor 

rekening van hun Verbonden Vennootschappen, om tijdens de Beleggingsperiode geen andere 

vastgoedbeleggingsvennootschappen op te richten noch daar rechtstreeks of onrechtstreeks 

aan deel te nemen, die tot doel zouden 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) hieronder genoemd “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) hieronder genoemd “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 INVEST 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). 

 

Degroof Petercam verbindt zich ertoe om tijdens de Beleggingsperiode, zowel voor eigen 

rekening als voor rekening van haar Verbonden Vennootschappen, geen andere 
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vastgoedbeleggingsvennootschappen in België op te richten die tot doel zouden hebben te 

beleggen in sociaal en betaalbaar vastgoed. Evenwel, de activiteiten van Degroof Petercam 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 

(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). 

 

Inclusio beschikt over een recht van eerste weigering m.b.t. gelijk welk project dat past in haar 

Prioritair Segment, waarvan Degroof Petercam, RE-VIVE of KOIS INVEST kennis heeft en dat 

Inclusio zou kunnen interesseren. De Samenwerkingsovereenkomsten organiseren een 

procedure die het voor Degroof Petercam, KOIS INVEST 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, mogen KOIS INVEST 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 partnership, voor zover KOIS INVEST of RE-VIVE zich ertoe 

verbinden dit project in een later stadium over te dragen aan Inclusio. In dit geval ontwikkelen 

KOIS INVEST 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 een termijn van 2 

weken vanaf de kennisgeving door RE-VIVE of KOIS INVEST. 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 GVV erkend. Vanaf de voorlopige oplevering van 

het project verbindt de aandeelhouder die het project heeft voorgesteld zich ertoe de 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. 
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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 navolgende fondsen 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 

betrokken 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 

navolgende fondsen, waarbij ieder van hen de kans krijgt een bod te doen. 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 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 

INVEST het enkel bij voorrang zal voorstellen aan Inclusio 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 mogelijke project, dan mag KOIS 

INVEST 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 waarin RBF I, RBF II en hun navolgende fondsen desinvesteren en die binnen het 

Prioritair Segment vallen voorstellen aan Inclusio, teneinde Inclusio de kans te beiden, 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 Degroof Petercam aan Inclusio geen potentieel 

project bij voorrang zal voorstellen dat de belangstelling wegdraagt van de vennootschap 

Belgian Land, i.e. een ontwikkelingsvennootschap waarvan de Bank Degroof Petercam 

promotor is, daar Belgian Land een andere strategie volgt dan Inclusio. In dit geval beslist 

Degroof Petercam 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 Degroof Petercam het tegelijk voor aan Inclusio en aan Belgian 

Land, waarbij ieder van hen de kans krijgt desgewenst een bod te doen. 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 Degroof Petercam 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 Petercam, 

van haar filiaal IMOFIG, in het kapitaal van de Beheerder, overeenkomstig de bepalingen van 
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voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomsten en door de 

aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen de aandeelhouders van de Beheerder.  

6.6. DUUR EN VERBREKING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

De Samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten 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: 

 

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 Petercam, RE-VIVE of KOIS INVEST ten 

opzichte van de verbintenis tot exclusiviteit en niet-concurrentie ten aanzien van de 

Vennootschap; 

- indien noch de andere Partij, noch één 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. 

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. Bovendien is deze informatie 

uitsluitend geldig tot de verkrijging door Inclusio van het statuut van GVV of eender welk ander 

soortgelijk gereglementeerd statuut.  

 

De potentiële Belegger die meer inlichtingen wenst over de fiscale gevolgen van het inschrijven op, of 

het aankopen, bezitten en overdragen van de Aandelen, wordt gevraagd zijn financieel en fiscaal 

adviseur te raadplegen. 
 
In deze samenvatting wordt verstaan onder een Belgische ingezetene: (i) een natuurlijke persoon die 
onderworpen is aan de personenbelasting (d.w.z. een persoon die zijn woonplaats of de zetel van zijn 
fortuin in België heeft of die wordt gelijkgesteld met een Belgische ingezetene), (ii) een vennootschap 
die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een vennootschap met 
statutaire zetel, hoofdvestiging of directiezetel of bestuurszetel in België), of  (iii) een rechtspersoon 
die onderworpen is aan de belasting voor rechtspersonen (d.w.z. een rechtspersoon die geen 
vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, die haar statutaire zetel, 
hoofdvestiging of directiezetel of bestuurszetel in België heeft). Een Belgische niet-ingezetene is een 
persoon die geen Belgische ingezetene is. Deze samenvatting heeft geen betrekking op het fiscale 
regime voor Aandelen in handen van een Belgische ingezetene via een vaste inrichting of een vaste 
basis gevestigd buiten België. 
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De Aandeelhouders die geen Belgische ingezetenen zijn moeten overigens de in hun land van 
woonplaats toepasselijke fiscale wetgeving naleven, desgevallend rekening houdend met eventueel 
tussen dat land van woonplaats en België gesloten dubbele belastingverdragen. 
 

7.1. DIVIDENDEN 

Het brutobedrag van alle voordelen die door Inclusio zijn betaald of toegekend in verband met de 

Aandelen wordt doorgaans beschouwd als een dividendenuitkering. Bij wijze van uitzondering worden 

de terugbetalingen van het maatschappelijk kapitaal gedaan in overeenstemming met het Wetboek 

van vennootschappen niet beschouwd als dividenduitkeringen, voor zover de terugbetalingen 

toegerekend worden aan het fiscaal kapitaal. Het fiscaal kapitaal is samengesteld uit het volgestorte 

kapitaal en de uitgiftepremie. 

 

In het algemeen wordt een roerende voorheffing van 27% als bronbelasting geheven op dividend, 

behoudens bepaalde uitzonderingen of vrijstellingen overeenkomstig de Belgische wet of bepaalde 

bepalingen in belastingverdragen.  

 

De belgische roerende voorheffing, momenteel vastgesteld op 27%, wordt in beginsel eveneens 

ingehouden op de aflossings- en liquidatieboni die worden toegekend ter gelegenheid van een inkoop 

van eigen Aandelen of bij liquidatie. De roerende voorheffing wordt dan toegepast op het uitgekeerde 

bedrag dat het fiscale kapitaal overschrijdt.6 

 

7.1.1. Belgische ingezetenen - natuurlijke personen 

Voor ingezetenen die de Aandelen als een privéinvestering verwerven, kan de Belgische roerende 

voorheffing bevrijdend zijn. De dividenden moeten door de Aandeelhouder niet worden aangegeven in 

de personenbelasting. Wanneer de Aandeelhouder beslist de dividenden aan te geven in het kader 

van  zijn aangifte op de inkomstenbelasting, wordt hij in principe belast tegen een apart tarief dat niet 

gekoppeld is aan het progressieve inkomstenbelastingtarief maar dat gelijk is aan het tarief van de 

roerende voorheffing van 27%. Wanneer het belastingbedrag, dat voortvloeit uit de belasting op 

dividend en overige inkomsten tegen het progressieve tarief, lager is dan de belasting onder 

toepassing van het aparte tarief van 27%, wordt het progressieve (lagere) tarief toegepast. Wanneer 

de Aandeelhouder beslist de dividenden aan te geven in het kader van  zijn aangifte op de 

inkomstenbelasting, worden de dividenden niet verhoogd met de lokale opcentiemen en wordt de 

roerende voorheffing die bij de bron wordt ingehouden geïmputeerd op het bedrag van de totaal 

verschuldigde belasting die kan worden terugbetaald wanneer het hoger is dan de verschuldigde 

belasting, onder voorbehoud dat de dividenduitkering geen minderwaarde of waardevermindering van 

de Aandelen tot gevolg heeft. Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing wanneer de natuurlijke 

persoon kan bewijzen dat hij gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden voor de 

datum van de uitkering van dividenden de volle eigendom had van de Aandelen. 

 

Voor ingezetenen die natuurlijke personen zijn die de Aandelen voor beroepsdoeleinden aanhouden, 

is de roerende voorheffing niet bevrijdend. De dividenden moeten als bedrijfsinkomsten in de aangifte 
                                                      
6 De Belgische regering heeft aangekondigd dat de roerende voorheffing weldra zal worden verhoogd 
naar 30%.  
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op de inkomstenbelasting worden aangegeven, waarop de progressieve belastingschijven worden 

toegepast, verhoogd met de lokale opcentiemen. De ingehouden roerende voorheffing wordt 

verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting en kan worden terugbetaald wanneer het bedrag 

hoger is dan de betaalde belasting, onder voorwaarde dat het bedrag min. € 2,50 bedraagt, op grond 

van de combinatie van de twee volgende voorwaarden: (i) de belastingplichtige moet op het tijdstip 

van de betaling of de uitkering van de dividenden de Aandelen in volle eigendom aanhouden en (ii) de 

dividenduitkering mag niet leiden tot een waardevermindering, een minderwaarde of een waarde-

afname van de Aandelen. De tweede voorwaarde geldt niet wanneer de investeerder bewijst dat hij de 

Aandelen in volle eigendom had gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden voor de 

uitkering van de dividenden. 

7.1.2. Belgische ingezetenen – vennootschappen 

7.1.2.1. Vennootschapsbelasting  

Voor de in België ingezeten vennootschappen is de ingehouden roerende voorheffing niet bevrijdend. 

De ontvangen bruto dividenden (inclusief de roerende voorheffing) moeten worden aangegeven en 

worden doorgaans belast tegen het actuele, algemene vennootschapsbelastingtarief van 33,99%, 

tenzij de vennootschap recht heeft op een lager vennootschapsbelastingtarief voor kleine 

vennootschappen (onderworpen aan bepaalde voorwaarden voorzien in het artikel 215 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen). 

 

De ingehouden roerende voorheffing kan in principe verrekend worden met de verschuldigde 

vennootschapsbelasting wanneer het bedrag hoger is dan de betaalde belasting, onder voorwaarde 

dat het bedrag min. € 2,50 bedraagt, en op grond van de combinatie van de twee volgende 

voorwaarden: (i) de belastingplichtige moet op het tijdstip van de betaling of de uitkering van de 

dividenden de Aandelen in volle eigendom hebben en (ii) de uitkering van dividenden mag geen 

aanleiding geven tot een waardevermindering, minderwaarde of verlaging van de waarde op de a. De 

tweede voorwaarde geldt niet wanneer de investeerder bewijst dat hij de Aandelen in volle eigendom 

had gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden voor de uitkering van de dividenden, 

of als de Aandelen gedurende deze periode nooit hebben toebehoord aan de belastingplichtige die 

geen in België ingezeten vennootschap was of een niet-ingezeten Belgische vennootschap die de 

Aandelen aanhield via een vaste inrichting in België.  

 

De vennootschappen met zetel in België kunnen (onder bepaalde voorwaarden) maximaal 95% van 

het bruto dividend aftrekken van hun belastbare basis conform aan het belastingstelsel “DBI” 

(belastingstelsel van definitief belaste inkomsten). De toepassing van het DBI belastingstelsel is 

onderworpen aan de volgende voorwaarden, waaraan moet worden voldaan op het moment van 

toekenning of de betaalbaarstelling van de dividenden: (i) de ingezeten vennootschap heeft een 

deelneming van minimum 10% in het kapitaal van Inclusio, of een deelneming met een 

aanschaffingswaarde van ten minste 2.500.000 EUR (aan een van de deelnemingsdrempels moet 

voldaan zijn), (ii) de Aandelen werden gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar 

in volle eigendom behouden zijn geweest, en (iii) de voorwaarden voor de belasting van de 

uitgekeerde inkomsten zijn vervuld (zoals omschreven in artikel 203 van het Wetboek op de 

Inkomstenbelastingen (hieronder: de “DBI Voorwaarden ”). De DBI Voorwaarden moeten feitelijk 

geanalyseerd worden. Dit stelsel moet dus bij elke uitkering van dividenden gecontroleerd worden.  
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7.1.2.2. Roerende voorheffing  

De roerende voorheffing wordt niet toegepast op de dividenden die uitgekeerd werden aan een 

ingezeten vennootschap als (i) deze ingezeten vennootschap op het tijdstip van de uitkering van de 

dividenden minstens 10% aanhoudt in het maatschappelijke kapitaal van Inclusio en  (ii) zij deze 

participatie heeft of zal hebben gedurende minimum een ononderbroken periode van minstens een 

jaar.  

 

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet de ingezeten vennootschap aan Inclusio of de 

betalende agent een attest overmaken waarin wordt vermeld: (i) het statuut van ingezeten 

vennootschap en (ii) het feit dat aan de twee voorwaarden is voldaan. Voor Aandeelhouders die geen 

deelneming van minstens 10% in het maatschappelijke kapitaal van Inclusio hebben, zal Inclusio de 

roerende voorheffing inhouden maar zal zij dat bedrag niet overmaken aan de Belgische schatkist op 

voorwaarde dat de Aandeelhouder een attest overmaakt waarin wordt vermeld:  (i) het statuut van 

ingezetene,(ii) de datum waarop hij de deelneming verwerft en (iii) de verbintenis om de deelneming 

aan te houden gedurende minstens een jaar en Inclusio onmiddellijk in kennis te stellen wanneer aan 

de minimumperiode van een jaar is voldaan en  (iv) de verbintenis om Inclusio onmiddellijk in kennis te 

stellen wanneer zijn deelneming zou dalen onder de minimumdrempel vóór het einde van de periode 

van een jaar. Zodra aan de voorwaarde van minimumdeelneming van minstens 10% in het 

maatschappelijke kapitaal van Inclusio gedurende een jaar voldaan is, zal het voorlopig ingehouden 

bedrag van de roerende voorheffing aan de Aandeelhouder worden betaald.  

7.1.3. Belgische ingezetenen – Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting 

Voor Belgische ingezeten rechtspersonen is de roerende voorheffing in beginsel bevrijdend. 

7.1.4. Niet-ingezetenen 

Voor de niet-ingezeten natuurlijke personen of rechtspersonen die de Aandelen niet aanhouden via 

een vaste inrichting of een vaste vestiging in België, zal in beginsel de roerende voorheffing van 27% 

worden ingehouden. Deze roerende voorheffing is de enige belasting op dividenden in België.  

 

Als de Aandelen worden aangehouden door een niet-ingezetene in het kader van zijn 

beroepsactiviteiten, moet de begunstigde zijn eventueel ontvangen dividend opgeven in de aangifte 

van niet-ingezetenen. De als bronbelasting ingehouden roerende voorheffing kan, in principe, 

verrekend worden met de verschuldigde belasting voor niet-ingezetenen, wanneer het bedrag hoger is 

dan de betaalde belasting, onder voorwaarde dat het bedrag min. € 2,50 bedraagt, op grond van de 

combinatie van de twee volgende voorwaarden: (i) de Aandeelhouder moet op het tijdstip van de 

betaling of de uitkering van de dividenden de Aandelen in volle eigendom hebben en (ii) de uitkering 

van dividenden mag geen aanleiding geven tot een waardevermindering, minderwaarde of verlaging 

van de waarde op de Aandelen. De tweede voorwaarde geldt niet wanneer de investeerder bewijst dat 

hij de Aandelen in volle eigendom had gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden 

voor de uitkering van de dividenden, of als de Aandelen gedurende deze periode nooit hebben 

toebehoord aan de belastingplichtige die geen in België ingezeten vennootschap was of een niet-

ingezeten vennootschap die de Aandelen aanhield via een vaste inrichting in België.  

 

De rechtspersonen die geen ingezetenen zijn, die hun Aandelen hebben belegd via een vaste 
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inrichting in België kunnen hun bruto dividend tot 95% aftrekken van hun belastbare basis indien, op 

de datum waarop de dividenden uitbetaald of toegekend worden, aan de DBI Voorwaarden wordt 

voldaan. De DBI Voorwaarden vereisen een feitelijke analyse. De DBI Voorwaarden moeten feitelijk 

geanalyseerd worden. Dit stelsel moet dus bij elke uitkering van dividenden uniek zijn. 

7.1.5. Belgische maatregelen die de roerende voorheffing op aan niet-ingezetenen uitbetaalde 
dividenden versoepelen  

7.1.5.1. Niet-ingezeten vennootschappen die minstens 10% hebben in het kapitaal van 
Inclusio. 

De niet-ingezeten vennootschappen (i) die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of een 

soortgelijke belasting van vennootschappen zonder te genieten van een belastingstelsel dat afwijkt 

van het gemeen recht, (ii) die ingezetenen zijn van de Europese Unie of een land waarmee België een 

overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft ondertekend die voorziet in de uitwisseling 

van inlichtingen en  (iii) die een van de rechtsvormen heeft die opgesomd zijn in de bijlage bij de 

Europese Moeder/Dochterrichtlijn van 23 juli 1990 (90/435/EEG), zoals gewijzigd bij de richtlijn van 22 

december 2003 (2003/123/EG) of een soortgelijke vorm in een Staat waarmee België een 

overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft ondertekend, zijn vrijgesteld van de 

roerende voorheffing wanneer zij een deelneming hebben van minstens 10% in het kapitaal van 

Inclusio gedurende een ononderbroken periode van minstens een jaar.  

 

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling, moet de Aandeelhouder een verklaring 

ondertekenen waarin de status van de moedervennootschap wordt bevestigd en waarin wordt 

aangegeven dat de vennootschap een belang aanhield van ten minste 10% gedurende een 

ononderbroken periode van ten minste één jaar. Dit attest moet worden afgeleverd aan Inclusio of de 

betalende agent. 

 

Voor Aandeelhouders die niet sinds minstens een jaar een deelneming van minstens 10% in het 

maatschappelijke kapitaal van Inclusio hebben op de datum waarop de dividenden worden uitgekeerd 

of betaald, zal Inclusio of de betalende agent de roerende voorheffing inhouden maar zal zij dat 

bedrag niet overmaken aan de Belgische schatkist op voorwaarde dat de Aandeelhouder een attest 

overmaakt waarin wordt vermeld: (i) haar statuut van moedervennootschap,  (ii) de datum met ingang 

van welke zij de deelneming heeft, (iii) de verbintenis om de deelneming te aan te houden gedurende 

minstens een jaar en Inclusio onmiddellijk in kennis te stellen wanneer aan de minimumperiode van 

een jaar is voldaan en (iv) de verbintenis om Inclusio onmiddellijk in kennis te stellen wanneer de 

deelneming zou dalen onder de minimumdrempel vóór het einde van de periode van een jaar. Zodra 

aan de voorwaarde van minimumdeelneming van minstens 10% in het maatschappelijke kapitaal van 

Inclusio gedurende een jaar voldaan is, zal het voorlopig ingehouden bedrag van de roerende 

voorheffing aan de Aandeelhouder worden betaald.  

 

Niet-ingezetenen kunnen op grond van een tussen België en het land van woonplaats van de niet-

ingezetene gesloten bilateraal verdrag onder bepaalde voorwaarden terugbetaling krijgen bovenop het 

in het verdrag voorziene tarief, of genieten van een verlaging van de aan de bron ingehouden 

roerende voorheffing. België heeft belastingverdragen getekend met meer dan 93 landen, waardoor 

het tarief van de roerende voorheffing op dividenden teruggebracht kan worden tot 20%, 15%, 10%, 

5% of 0% voor de ingezetenen in deze landen, afhankelijk van de voorwaarden die betrekking hebben 
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op de omvang van het belang, de identiteit van de andeelhouder en de formaliteiten voor de 

identificatie. Het fiscale stelsel dat van toepassing is op dat land van woonplaats hangt af van het 

fiscale regime dat er geldt. 

 

Wij nodigen de mogelijke Beleggers uit om hun fiscale adviseurs te raadplegen om te bepalen of zij 

recht hebben op een vrijstelling of een vermindering van de roerende voorheffing bij de betaling van 

dividenden en, indien dat het geval is, zich te informeren over de formaliteiten die moeten worden 

vervuld om te kunnen genieten van de vrijstelling of de vermindering van roerende voorheffing bij de 

betaling van dividenden, of om een terugbetalingsaanvraag in te dienen. 

7.1.5.2. De niet-ingezeten vennootschappen die minstens 10% hebben in het kapitaal van 
Inclusio maar waarvan de investeringswaarde minstens 2.500.000 EUR bereikt 

De niet ingezeten vennootschappen-Aandeelhouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, 

genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 5% op het toepasselijke tarief van de 

vennootschapsbelasting. (d.w.z. in beginsel een roerende voorheffing van 1,6995%, zijnde 5% van 

33,99%) op de door Inclusio aan de niet-ingezeten vennootschappen-Aandeelhouders uitgekeerde 

dividenden. Deze verlaagde roerende voorheffing van 1,6995% geldt uitsluitend als de verschuldigde 

roerende voorheffing niet kan worden aangerekend of terugbetaald in hoofde van de begunstigde 

vennootschap. Het is een definitieve belasting voor de niet-ingezeten vennootschappen-

Aandeelhouders. 

 

Kunnen genieten van deze verlaagde roerende voorheffing, de niet-ingezeten vennootschappen-

Aandeelhouders die: 

 

(i) gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een 

Staat waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft 

gesloten, op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig ander verdrag voorziet in de 

uitwisseling van inlichtingen die nodig zijn om uitvoering te geven aan de bepalingen 

van de nationale wetten van de overeenkomstsluitende Staten;  

(ii) een rechtsvorm hebben die in de bijlage I, deel A, van de richtlijn van de Raad van 

30 november 2011 (2011/96/EU) betreffende de gemeenschappelijke fiscale 

regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende 

lidstaten, gewijzigd door de richtlijn van de Raad van 8 juli 2014 (2014/86/EU) 

wordt genoemd of een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is met de 

rechtsvormen die zijn opgenomen in deze bijlage en die wordt beheerst door het 

recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of een 

gelijksoortige rechtsvorm als deze in een Staat waarmee België een overeenkomst 

ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; 

(iii) op de datum van toekenning of betaalbaarstelling van dividenden bedoeld in artikel 

202, § 1, 1° en 2°, in het kapitaal van de vennootschap die ze uitkeert een 

deelneming van minder dan 10% bezitten waarvan de investeringswaarde ten 

minste 2.500.000 euro bedraagt;  

(iv) deze deelneming gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar 

in volle eigendom behouden;  

(v) onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige 
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belasting als de vennootschapsbelasting zonder te genieten van een 

belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht; 

 

De niet ingezeten vennootschappen-Aandeelhouders die van deze verlaagde roerende voorheffing 

willen genieten, moeten bovendien aan Inclusio een attest voorleggen, dat bevestigt:  

 

(i) dat de verkrijger een rechtsvorm heeft die in de bijlage I, deel A, van de richtlijn van 

de Raad van 30 november 2011 (2011/96/EU) betreffende de gemeenschappelijke 

fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit 

verschillende lidstaten, gewijzigd door de richtlijn van de Raad van 8 juli 2014 

(2014/86/EU) wordt genoemd, of een hiermee vergelijkbare rechtsvorm heeft als 

deze genoemd in de voormelde bijlage en die wordt beheerst door het recht van 

een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of een gelijksoortige 

rechtsvorm als deze in een Staat waarmee België een overeenkomst ter 

voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; 

(ii) dat de verkrijger onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan een 

gelijksoortige belasting als de vennootschapsbelasting zonder te genieten van een 

belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht; 

(iii) dat de aanschaffingswaarde van de deelneming ten minste 2.500.000 euro 

bedraagt; 

(iv) dat de dividenden betrekking hebben op Aandelen die gedurende een 

ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom worden of 

werden behouden; 

(v) in welke mate, voor de verkrijgende vennootschap, de krachtens de artikelen 261 

tot 269 verschuldigde roerende voorheffing in beginsel verrekenbaar of 

terugbetaalbaar is op grond van de wettelijke bepalingen die gelden op 31 

december van het jaar voorafgaand aan de toekenning of betaalbaarstelling van 

het dividend; en  

(vi) wat de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend geval het 

fiscale identificatienummer van de verkrijgende vennootschap is. 

 

7.2. MEERWAARDEN EN MINDERWAARDEN 

7.2.1. Belgische ingezetenen - natuurlijke personen 

Belgische ingezetenen die natuurlijke personen zijn en de Aandelen bezitten in het kader van een 

privébelegging zijn in principe niet onderworpen aan personenbelasting op de meerwaarden 

gerealiseerd bij de verkoop, de omwisseling of elke andere overdracht van Aandelen.  

 

Deze Aandeelhouders kunnen evenwel worden onderworpen (i) aan een belasting van 33%, 

vermeerderd met de lokale opcentiemen, als de meerwaarde, als uitzondering op de regel, wordt 

beschouwd als het resultaat van speculaties of als ze gerealiseerd is buiten het kader van het normale 

beheer van een privévermogen, of  (ii) aan een belasting van 16,5% vermeerderd met de lokale 

opcentiemen als de Aandeelhouder of, onder bepaalde omstandigheden, de persoon van wie hij de 

Aandelen heeft ontvangen gedurende een periode van vijf jaar voor de overdracht van de Aandelen, 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 
68 

 

een belangrijke deelneming in Inclusio bezit (d.w.z. een deelneming van meer dan 25%, samen met 

de Aandelen die in bezit zijn van de leden van zijn familie) en deze deelneming rechtstreeks of 

onrechtstreeks overdraagt aan bedrijven die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.  

 

De meerwaarden gerealiseerd door Belgisch ingezetenen die natuurlijke personen zijn in geval van 

terugkoop van de Aandelen of in geval van vereffening van Inclusio zullen in principe belastbaar zijn 

als dividenden (zie bovenvermelde afdeling “Dividenden”). 

 

Eventuele minderwaarden die ten gevolge van de overdracht van de Aandelen door privébeleggers 

worden geleden, zijn in principe niet aftrekbaar. De minderwaarden op speculatieve transacties of op 

transacties gerealiseerd buiten het kader van het normale beheer van een privévermogen zijn echter 

wel fiscaal aftrekbaar van andere inkomsten uit vergelijkbare transacties gedurende een periode van 

vijf opeenvolgende belastingperiodes.  

 

Ingezetenen die natuurlijke personen zijn en die Aandelen bezitten in het kader van hun beroep en die 

meerwaarden realiseren ten gevolge van de overdracht van de Aandelen, worden belast aan het 

gewone progressieve tarief van personenbelasting, vermeerderd met de lokale opcentiemen. Als de 

Aandelen sinds ten minste vijf jaar voor de overdracht in bezit zijn, zullen de meerwaarden worden 

belast aan het verlaagde tarief van 16,5%. De minderwaarden op Aandelen gerealiseerd door een 

dergelijke belegger zijn aftrekbaar.  

7.2.2. Belgische ingezetenen – vennootschappen 

De ingezeten vennootschappen (behalve de kleine vennootschappen in de betekenis van artikel 15 

van het Wetboek van Vennootschappen) die meerwaarden realiseren op de Aandelen zullen worden 

onderworpen aan een belasting tegen een afzonderlijk tarief van 0,412% op voorwaarde (i) dat is 

voldaan aan de DBI Voorwaarden (zie hoger), en (ii) de Aandelen in volle eigendom werden 

aangehouden gedurende een ononderbroken periode van één jaar. Deze belasting van 0,412% is een 

effectieve belasting die niet kan worden gecompenseerd of afgetrokken van eventuele fiscale activa 

(zoals de overdraagbare fiscale verliezen).  

 

De binnenlandse vennootschappen die kleine vennootschappen zijn in de betekenis van artikel 15 van 

het Wetboek van Vennootschappen en die meerwaarden realiseren ten gevolge van de overdracht 

van de Aandelen zijn vrijgesteld van belastingen op voorwaarde  (i) dat is voldaan aan de DBI 

Voorwaarden en (ii) de Aandelen in volle eigendom werden aangehouden gedurende een 

ononderbroken periode van één jaar. 

 

Als niet wordt voldaan aan de minimale eigendomstermijn van een jaar maar wel is voldaan aan de 

DBI Voorwaarden, dan zullen de meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de Aandelen 

worden belast aan een afzonderlijk tarief van 25,75%. Dit stelsel is van toepassing op kleine 

vennootschappen en op andere ingezeten vennootschappen.  

 

Eventuele minderwaarden die bij de overdracht van de Aandelen door deze Aandeelhouders worden 

gerealiseerd, zijn niet fiscaal aftrekbaar, behalve in geval van een eventuele vereffening van Inclusio, 

tot het bedrag van het fiscale kapitaal van Inclusio dat door bovengenoemde Aandelen wordt 

vertegenwoordigd.  
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De meerwaarden die door de binnenlandse vennootschappen gerealiseerd worden bij een terugkoop 

van Aandelen of bij een vereffening van Inclusio zijn in principe onderworpen aan het fiscale stelsel 

zoals dat van toepassing is op de dividenden (zie de bovenvermelde sectie “Dividenden” ). 

7.2.3. Belgische ingezetenen – Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting 

Ingezetenen die onderworpen zijn aan rechtspersonenbelasting zijn in principe niet onderworpen aan 

een belasting op de meerwaarden bij de overdracht van de Aandelen, maar kunnen onderworpen 

worden aan een belasting van 16,5% zoals hiervoor beschreven, als ze rechtstreeks of onrechtstreeks 

een belangrijke aandelenparticipatie van meer dan 25% bezitten.  

 

De meerwaarden die door de ingezetenen die onderworpen zijn aan de belastingen op 

rechtspersonen bij een terugkoop van Aandelen of bij een vereffening van Inclusio gerealiseerd 

worden, zijn in principe onderworpen aan het fiscale stelsel zoals dat van toepassing is op de 

dividenden (zie de bovenvermelde afdeling “Dividenden”). 

 

De minderwaarden die bij de overdracht van Aandelen worden geleden door ingezetenen die 

onderworpen zijn aan rechtspersonenbelasting, zijn niet fiscaal aftrekbaar.  

7.2.4. Belgische niet-ingezetenen  

Niet-ingezeten natuurlijke personen die de Aandelen niet bezitten via een vaste inrichting of een vaste 

basis in België zullen in principe niet onderworpen worden aan een inkomstenbelasting op de 

meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van Aandelen, behoudens toepassing van een belasting 

aan een tarief van 16,5% (i) als ze, op elk ogenblik gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de 

overdracht van de Aandelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of met de leden van hun familie, 

een belangrijke (d.w.z. van meer dan 25%) deelneming bezitten of hebben bezeten in Inclusio of  (ii) 

als de meerwaarden het resultaat zijn van speculaties of als ze niet worden beschouwd als het 

resultaat van het normale beheer van een privévermogen en de meerwaarde is in België bezeten of 

ontvangen. In dit geval wordt de meerwaarde belast tegen een progressief tarief (voor zover de 

artikelen 228, § 2, 9 ° juncto, 90,9 ° en 232,2 ° van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen van 

toepassing zijn). België heeft evenwel fiscale verdragen gesloten met meer dan 93 landen die over het 

algemeen een volledige vrijstelling van Belgische belasting voorzien op de meerwaarden gerealiseerd 

door de ingezetenen van deze landen. 

 

De meerwaarden gerealiseerd door niet-ingezetenen natuurlijke personen zijn bij een terugkoop van 

Aandelen of bij een vereffening van Inclusio in principe onderworpen aan het fiscale stelsel zoals dat 

van toepassing is op de dividenden.  

 

Niet-ingezeten natuurlijke personen die de Aandelen bezitten via een vaste vestiging of een vaste 

basis in België en die meerwaarden realiseren bij de overdracht van Aandelen, zullen worden belast 

aan het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Minderwaarden op Aandelen worden dan 

fiscaal aftrekbaar.  

 

Niet-ingezeten vennootschappen of niet-ingezeten rechtspersonen die de Aandelen niet bezitten via 
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een vaste vestiging of een vaste basis in België en die meerwaarden realiseren bij de overdracht van 

Aandelen, zullen in principe niet onderworpen zijn aan een belastingheffing in België. De 

minderwaarden op Aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar.  

 

Niet-ingezeten vennootschappen en niet-ingezeten rechtspersonen die de Aandelen bezitten via een 

vaste vestiging of een vaste basis in België en die meerwaarden realiseren bij de overdracht van 

Aandelen, zullen in principe onderworpen zijn aan hetzelfde fiscale stelsel als het stelsel dat van 

toepassing is op ingezeten vennootschappen. De minderwaarden op Aandelen zijn niet fiscaal 

aftrekbaar.  

 

De meerwaarden gerealiseerd door niet-ingezeten vennootschappen of niet-ingezeten rechtspersonen 

zijn bij een terugkoop van Aandelen of bij een vereffening van Inclusio in principe onderworpen aan 

het fiscale stelsel zoals dat van toepassing is op de dividenden (zie de bovenvermelde afdeling 

“Dividenden”).  

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 werd 

opgesteld, met dien verstande dat er 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. RISICOFACTOREN 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-
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economische indicatoren een weerslag hebben op het activiteitsniveau en de 

ontwikkelingsperspectieven van Inclusio. De activiteit van Inclusio kan de invloed ondergaan 

van de economische cyclussen, daar deze laatste gevolgen hebben zowel voor het beschikbare 

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: huurders, 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 

drempelhuur. 

 

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 stijging van de Waarde van de 

Onroerende Activa 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 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 het boeken van verliezen bij eventuele overdrachten. 

Om het hoofd te bieden aan deze categorie 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 meer. 
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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, milieu- 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 

bouwvolume belangrijke wijzigingen ondergaan in vergelijking met wat aanvankelijk was 

voorzien. De wijzigingen als gevolg van de nieuwe regels zullen Inclusio ertoe bewegen het 

Vastgoedproject 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 
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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 een 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 

lange termijn-optiek. 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 boekhoudkundige nettoactief van Inclusio en bijgevolg op de waarde van 

de Aandelen. 

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 af 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 (direct 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 
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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 een 

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 zou het kunnen dat Inclusio van 

een verlaagd btw-tarief geniet 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. 

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 vooraanstaande banken 

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. 
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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 kunnen 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. 

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 opgeslorpte of 

overgenomen vennootschappen te voeren en contractuele garanties te eisen die conform zijn 

aan de marktstandaarden voor gelijkaardige 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 kredietwaardigheid 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 

selectie van de kandidaat-huurders van een Vastgoedproject en ondanks de aandacht die zal 

worden besteed aan de bekendheid en de kredietwaardigheid 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.  
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Inclusio zal er echter op toezien om de voorkeur te geven aan de sluiting van langdurige 

huurovereenkomsten met Sociale Partners zoals SVK’s om dat risico te beperken. Maar deze 

Sociale Partners blijven zelf ook in zekere mate onderworpen aan de solvabiliteit van de 

uiteindelijke bewoners (onderhuurders) en aan de verkrijging van subsidies. Bijgevolg kan het in 

gebreke blijven van die onderhuurders of de vermindering van de toegekende subsidies 

gevolgen hebben voor de solventie van de Sociale Partners en dus ook een weerslag hebben 

voor Inclusio.  

9.1.2.14. Risico met betrekking tot de mogelijkheid tot voortijdige opzegging van de 
huurcontracten 

De huurcontracten onderworpen aan de wet van 20 februari 1991 betreffende de 

huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats, waaronder de 

huurovereenkomsten afgesloten met de SVK’s vallen (en in het bijzonder deze onderworpen 

aan het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende 

de organisatie van de sociale verhuurkantoren), staan de huurder toe om vroegtijdig de 

huurovereenkomst op te zeggen, zelfs deze van lange duur, mits het respecteren van bepaalde 

voorwaarden. Dit risico is eveneens van toepassing in het geval van herkwalificatie van een 

erfpachtovereenkomst in een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats. 

9.1.2.15. 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 het geval van wijziging van zijn 

aandeelhouderschap als gevolg van de uitoefening van een verkoopoptie op de aandelen die 

toebehoren aan KOIS INVEST, aan RE-VIVE of aan IMOFIG. 

9.1.2.16. 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 afsluiten. 

 

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 desgevallend een beroep op derivaten alleen met het oog op een indekking. 
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9.1.2.17. Risico van financiële en bancaire tegenpartij 

Het afsluiten van financiering of een indekkingsinstrument 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 rentedekkingen 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. 

9.1.2.18. 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 om het even welke bronbelasting, 

belastingaftrek of -inhouding te doen, vandaag of in de toekomst, of om het even welke aftrek of 

afname van kosten van welke aard ook in verband met de Aandelen voor rekening van eender 

welke publieke overheid, verricht Inclusio of die andere persoon de betalingen na aftrek van die 

bronbelasting, aftrek, afname of kosten. 

9.1.2.19. 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. Nota 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 echter ertoe 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 

de Vennootschap. 

 

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 het 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 met betrekking tot 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 ten laste van Inclusio 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 met betrekking tot 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 overdrachten (‘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 over 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 een 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 Petercam, KOIS INVEST 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 Petercam, KOIS INVEST, RE-VIVE en Inclusio zoals georganiseerd 

door de Samenwerkingsovereenkomsten. Om dit risico van belangenconflicten te beperken zijn 

KOIS INVEST, RE-VIVE en de Bank Degroof Petercam evenals hun Vennootschappen 

gehouden strikte verbintenissen inzake vertrouwelijkheid en niet-concurrentie in acht te nemen. 

Zowel de Bank Degroof Petercam als KOIS INVEST en RE-VIVE hebben zich er overigens toe 

verbonden om binnen hun organisatie passende procedures in stand te houden om de risico’s 

van belangenconflicten 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 commanditaire vennootschap op aandelen 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. 
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1. Verbintenisformulier; 

2. Statuten van Inclusio; 

3. Geconsolideerde jaarrekening van Inclusio op 31 december 2015 en geconsolideerde 

rekeningen op 30 september 2016 en verslag van de Commissaris (BGAAP) met daarbij 

inbegrepen de reconciliatie van het geconsolideerd eigen vermogen in BGAAP en in IFRS op 

30 september 2016;  

4. Geconsolideerde jaarrekening van Inclusio op 31 december 2015 en geconsolideerde 

rekeningen op 30 september 2016 (IFRS); 
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Bijlage 1: Verbintenisformulier 
 

Inschrijvingsverbintenis 
(de ‘Verbintenis’) 

 
DEZE VERBINTENIS MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN HET INFORMATIEMEMORANDUM VAN NOVEMBER 2016 
VAN INCLUSIO CVA EN MAG ZONDER DIT INFORMATIEMEMORANDUM NIET AAN DE BELEGGER WORDEN 
OVERHANDIGD. 
 

De termen en uitdrukkingen die in het Informatiememorandum worden gedefinieerd, hebben 

dezelfde betekenis wanneer ze in deze Verbintenis worden gebruikt. 
 
Ik ondergetekende, 

Naam en voorna(a)m(en) / naam van de vennootschap: ......................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Woonplaats / maatschappelijke zetel: 

...................................................................................................... 

Nr. KBO (indien toepasselijk): .................................................................................................................. 

E-mailadres: ............................................................................................................................................. 

 
Naam en voorna(a)m(en) / naam van de vennootschap: ......................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Woonplaats / maatschappelijke zetel: 

...................................................................................................... 

Nr. KBO (indien toepasselijk): .................................................................................................................. 

E-mailadres: ............................................................................................................................................. 

 
ga hierbij de verbintenis aan om op definitieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze in te 

schrijven op de aandelen (de ‘Aandelen’) van de commanditaire vennootschap op aandelen naar 

Belgisch recht Inclusio (de ‘Vennootschap’). Het maximumbedrag van mijn Verbintenis is gelijk aan 

(voluit geschreven): ……………….……….…………….euro. 
7
 

 
Dit bedrag wordt op geleidelijke wijze opgevraagd en gestort in functie van de bedragen die Inclusio 

nodig heeft of die  nuttig zijn om de activiteiten uit te oefenen, meer bepaald  de ontwikkeling van de 

Vastgoedprojecten. 

 
Mijn Eerste Storting moet uiterlijk op 15 mei 2017 worden gestort of binnen de termijn van 15 dagen 

vanaf de Afsluitingsdatum van de Tweede Fondsenwerving indien deze laatste plaats heeft vóór of na 

30 april 2017. Het bedrag van de Eerste Storting (de ‘Eerste storting in het kader van de Tweede 
Fondsenwerving’) bedraagt in principe 63,50% van mijn totale Verbintenissen, behalve als de 

Beheerder een ander bedrag meedeelt ten laatste 8 Werkdagen vóór de datum waarop de fondsen 

moeten worden gestort. 

 
De ondergetekende bevestigt dat de in deze Verbintenis meegedeelde identificatiegegevens volledig 

en juist zijn en verbindt zich ertoe deze in voorkomend geval bij te werken. 

1. Ik verbind me ertoe mijn Eerste Storting in het kader van de Tweede Fondsenwerving door 

middel van een elektronische overschrijving te betalen op de valutadatum zoals vermeld in de 

Kennisgeving van Kapitaalopvraging, op voorwaarde dat de volledige inlichtingen betreffende de 

bankrekening waarop het geld moet worden gestort mij tijdig worden verstrekt. De betrokken 

bankrekening is een bijzondere rekening overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van 

                                                      
7
  Minimum 250.000 EUR per Verbintenis en, indien de Verbintenis door meer dan één Belegger wordt ondertekend, minimum 100.000 EUR 

per Belegger. Hier wordt gesproken over Belegger, in de brief over Investeerder… 



 
Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 

Vennootschappen en de Vennootschap heeft geen toegang tot de naar deze rekening 

overgebrachte bedragen zolang de bevoegde notaris niet de uitgifte heeft bevestigd van de 

Aandelen die overeenstemmen met mijn Eerste storting. 

2. Voor zover noodzakelijk verbind ik me ertoe aanwezig te zijn of me naar behoren te laten 
vertegenwoordigen in het kantoor van de aangewezen notaris, op de datum die u mij zult 
bevestigen, teneinde de authentieke akte te verlijden tot vaststelling van de uitgifte van de 
Aandelen die overeenstemmen met mijn Eerste storting in het kader van de Tweede 
Fondsenwerving. Tevens verbind ik me ertoe om op de datum die u mij zult bevestigen aanwezig 
te zijn of me naar behoren te laten vertegenwoordigen in het kantoor van de aangewezen notaris 
om de authentieke akte te verlijden tot vaststelling van eender welke uitgifte van bijkomende 
Aandelen binnen de beperkingen van mijn Verbintenis. De secretaris-generaal van Inclusio zal 
mij, zo ik dat wens, vertegenwoordigen op elke algemene vergadering voor een notaris. 

3. Ik verbind me ertoe het saldo van mijn Verbintenis in één of meer schijven te storten op de wijze 
en op het tijdstip die de Beheerder bepaalt overeenkomstig de Werkingsregels van de 
Vennootschap. 

4. Ik verklaar dat het Geïnvesteerd Kapitaal niet afkomstig zal zijn van onwettige activiteiten in de 
betekenis van de Belgische regelgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld of van de 
aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) tegen het witwassen van geld. 

5. Ik begrijp dat de Werkingsregels van de Vennootschap, overgenomen in Hoofdstuk 4 van het 
Informatiememorandum uiterlijk op 30 april 2017 dienen goedgekeurd te worden door de 
Algemene Vergadering van Inclusio en dat deze goedkeuring een opschortende voorwaarde 
uitmaakt voor de Tweede Fondsenwerving. Ik bevestig hierbij uitdrukkelijk dat ik ermee instem 
door de Werkingsregels van de Vennootschap te zijn gebonden tot het ogenblik waarop Inclusio 
het statuut van GVV of eender welk ander soortgelijk gereglementeerd statuut verkrijgt of tot het 
ogenblik waarop de Aandelen worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussel. 

6. Ik bevestig dat ik het Informatiememorandum van november 2016 ontvangen heb, dat ik dit 
document aandachtig gelezen en de inhoud ervan begrepen heb en dat ik alle bepalingen van dit 
document aanvaard, meer in het bijzonder Hoofdstuk 4 ‘Werkingsregels van de Vennootschap’ 
en zijn Hoofdstuk 9 ‘Risicofactoren’. Ik bevestig de nodige ervaring en financiële kennis te 
hebben die vereist is voor de inschatting van de voordelen en alle risico’s die verbonden zijn aan 
een illiquide investerig waarvoor geen secundaire markt georganiseerd wordt.  Ik ben in staat de 
economische gevolgen te dragen die verbonden zijn aan deze investering, met inbegrip van het 
gehele of gedeeltelijke verlies van mijn investering.  

7. Ik verbind me ertoe alle voor mij toepasselijke wettelijke vereisten in acht te nemen  met 
betrekking tot het verwerven en bezitten van en het beschikken over de Aandelen die ik als 
gevolg van deze Verbintenis zou kunnen verwerven. 

8. Inclusio verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de Beleggers met als doel het 
aandeelhoudersregister van de Vennootschap bij te houden. Deze gegevens worden in geen 
geval gebruikt voor commerciële doeleinden, meer bepaald om financiële diensten en producten 
te promoten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft elke betrokkene het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en deze 
te verbeteren. 

9. Ik erken gebonden te zijn door deze Verbintenis die van kracht blijft tot het ogenblik waarop de 
Aandelen worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussel. De Verbintenis kan niet worden 
overgedragen noch vervreemd.  

10. Deze Verbintenis en alle niet-contractuele verplichtingen in verband daarmee of die zouden 
kunnen ontstaan als gevolg van deze Verbintenis worden door het Belgisch recht beheerst. De 
hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om alle geschillen te beslechten die 
zouden kunnen ontstaan als gevolg van de Verbintenis of in verband daarmee (dit omvat, meer 
bepaald maar niet uitsluitend, de geschillen met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen in 
verband met deze Verbintenis of die zouden kunnen ontstaan als gevolg daarvan) en waarvoor 
de Partijen geen minnelijke oplossing zouden vinden. 
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11. Wanneer meerdere Beleggers dezelfde Verbintenis tekenen, zijn zij hoofdelijk gehouden tot de 
verplichtingen die daaruit voortvloeien. 

 
Opgemaakt te ……………………….. op ……………………….., in twee (2) originele exemplaren. 

 

Handtekening van de Belegger(s), voorafgegaan door de handgeschreven vermelding ‘Goed 

voor inschrijving voor een maximumbedrag van …………………………………………….. EUR (voluit 

geschreven)’ 

 
 
 
 
 

  
Naam: Naam: 

[Functie]: [Functie]: 

 
 
 
 
 
 

  
Naam: Naam: 

[Functie]: [Functie]: 
 
 

DE HIERNA GENOEMDE IDENTIFICATIEDOCUMENTEN MOETEN BIJ DEZE VERBINTENIS WORDEN 
GEVOEGD OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING, MEER BEPAALD INZAKE DE 
BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD: 
• De Beleggers die natuurlijke personen zijn moeten een kopie van de voor- en keerzijde van hun geldige 

identiteitskaart bijvoegen. Wie geen Belgische identiteitskaart heeft, moet een kopie van zijn paspoort of een 
soortgelijk document bijvoegen. Staat de woonplaats niet vermeld op dit document, dan moet de betrokkene 
een ander bewijsstuk overmaken. 

• Beleggers die rechtspersonen zijn, moeten de volgende stukken bezorgen: 
- een  kopie  van  alle  bewijskrachtige  documenten  die  van  aard  zijn  de  identificatie van hun  

economische begunstigden mogelijk te maken, en 
- de volmachten van de ondertekenaars van deze Verbintenis (bijzondere volmacht, publicatie in het 

Belgisch Staatsblad en/of een kopie van de huidige statuten van de Belegger). 
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Bijlage 2: Statuten van Inclusio  
 

«INCLUSIO» 
Commanditaire vennootschap op aandelen 

Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 40 te 1160 Brussel 
BTW BE 0840.020.295 RPR Brussel 

_________________________________________________________________________________
_ 

Vennootschap opgericht onder de benaming “BON PASTEUR” en onder de vorm van een naamloze 
vennootschap, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te 
Brussel, op 6 oktober 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 18 oktober 
daaropvolgend, onder het nummer 156860. 
Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester 
Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 23 december 2011, gepubliceerd in de 
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2012, onder het nummer 12026433. 
Vennootschap omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen, ingevolge acte verleden 
voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 23 september 2014, 
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daaropvolgend onder het 
nummer 2014-10-22/14192992. 
Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester 
Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 20 mei 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 4 juni daaropvolgend, onder het nummer 15078609. 
Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester 
Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 24 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 21 juli daaropvolgend, onder het nummer 0101691. 
Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester 
Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 29 september 2016, neergelegd ter publicatie 
in het Belgisch Staatsblad.  
_________________________________________________________________________________
_ 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN 
HOOFDSTUK 1 – BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL 
ARTIKEL 1 : BENAMING 

De vennootschap neemt de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan, 
onder de benaming  “INCLUSIO”.  
ARTIKEL 2 : DUUR 

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. 
Tenzij gerechtelijke tussenkomst, kan de vennootschap enkel ontbonden worden door de 

buitengewone algemene vergadering, rekening houdend met de vereisten van een statutenwijziging en 
mits uitdrukkelijke goedkeuring van de zaakvoerder.  
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ARTIKEL 3 –ZETEL 

 De vennootschap heeft haar zetel te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 40. 
 Hij mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door 
de eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die gepubliceerd wordt in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad.  
 De vennootschap kan, door de eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve 
zetels, bijhuizen of filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland.  
ARTIKEL 4 – DOEL 

 De vennootschap heeft tot doel , voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in 
samenwerking met derden: 
1° de koop, de ruil, de verkoop, de in huur- of in onderhuurneming alsook de overdracht van huur en 
onderhuur, dit alles met of zonder aankoopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, 
appartementen, terreinen, gronden, domeinen, kantoorgebouwen, handelszaken, residentiële of andere 
gebouwen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen en van alle zakelijke rechten (onder meer 
maar niet uitsluitend volle eigendom, recht van opstal, erfpacht, en vruchtgebruik), tot voorwerp hebbende 
alle in Europa gelegen onroerende goederen, alsook alle financieringsoperaties die eraan verbonden zijn.  
Zij kan alle constructies oprichten voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, als 
bouwmeester of als algemeen aannemer, en alle veranderingen en verbeteringen aan onroerende 
goederen aanbrengen, alsook de studie en de verkavelingsplanning waaronder inbegrepen de aanleg 
van wegen en rioleringen; het aangaan van verbintenissen alsmede het adviseren van bouwprojecten 
(studies van burgerlijk ingenieur en van diverse technische aanhorigheden van onroerende goederen); 
alle materialen aankopen, alle aannemingscontracten tekenen die noodzakelijk zouden zijn, alle ruil – , 
commissie- en makelaarsverrichtigen verwezenlijken, alsook het beheer van onroerende goederen.  
2° het nemen van participaties vanaf de oprichting, door middel van verkrijging van aandelen, 
converteerbare obligaties of alle andere titels, door middel van fusie, splitsing, partiële splitsing of enige 
andere wijze, in vennootschappen die in hoofdzaak of bijkomstig investeren, in onroerende zakelijke 
rechten en activa, gesitueerd in Europa.  
3° De vennootschap mag alle onroerende goederen, alle onroerende rechten en de participaties in 
vastgoedvennootschappen bewaren of vervreemden, op korte, middellange en lange termijn.  
4° De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de 
modaliteiten die haar het meest gepast lijken.  
5° de vennootschap kan haar investeringen financieren , geheel of gedeeltelijk, door middel van uitgifte 
van obligaties, converteerbaar of niet, door de uitgifte van onroerende certificaten, of van alle andere titels 
die aan de houder ervan het recht geeft om lastens de vennootschap een gedeelte van de- door de 
onroerende rechten en/of goederen die ze hebben gefinanceerd - gegenereerde inkomsten te innen.  
De vennootschap kan op ieder moment leningen afsluiten teneinde haar investeringen of het onderhoud, 
verbeteringswerken of de herstelling van haar onroerende activa te financieren.  
6° de vennootschap kan, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, 
commerciële, industriële, roerende en onroerende daden en verrichtingen doen, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn aan haar doel of die zou leiden tot haar ontwikkeling 
of haar verwezenlijking kan vergemakkelijken, onder meer zonder limitatief te zijn: lenen, ontlenen, 
hypothekeren, aankopen of overdragen van alle brevetten, patenten, licenties, merken ; zich interesseren 
in alle andere reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, waarvan 
het doel identiek, analoog, gelijkaardig of gelieerd is door middel van inbreng, overdracht, intekening, 
participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden, alsook het uitoefenen van het bestuur in 
andere vennootschappen.  
HOOFDSTUK 2 – KAPITAAL, AANDELEN 
ARTIKEL 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 

 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentwintig miljoen 
vierhonderdzeventigduizend driehonderd euro (€ 28.470.300,00), vertegenwoordigd door 
tweehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdendrie (284.703) aandelen, zonder nominale waarde, die 
ieder een gelijk aandeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.  
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ARTIKEL 5 bis – HISTORIE VAN HET KAPITAAL 

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd 
euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder nominale waarde, 
allen onderschreven in speciën en volledig volstort.  

Krachtens buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Catherine Gillardin, te 
Brussel, de dato drieëntwintig december tweeduizend en elf, heeft de vergadering beslist het kapitaal te 
verhogen ten belope van twee miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.521.500,00) 
om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot twee miljoen 
vijfhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 2.583.000,00), door middel van een inbreng in speciën en door 
de uitgifte van vijfentwintigduizend tweehonderdvijftien (25.215) nieuwe aandelen.  

Krachtens buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Catherine Gillardin, te 
Brussel, de dato 23.09.2014, heeft de vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie 
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00) om het te brengen van twee miljoen 
vijfhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 2.583.000,00) tot vijf miljoen negenhonderddrieëntachtigduizend 
euro (€ 5.983.000,00), door middel van een inbreng in speciën en door de uitgifte van vierendertigduizend 
(34.000) nieuwe aandelen. 

De statutaire zaakvoerder heeft de dato 20 mei 2015, binnen het kader van het toegestaan 
kapitaal, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van een bedrag van vijf miljoen 
achthonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 5.802.500,00) om het te brengen van vijf miljoen 
negenhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 5.983.000,00) tot elf miljoen 
zevenhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 11.785.500,00), door middel van inbrengen in 
speciën en door de uitgifte van achtenvijftigduizend vijfentwintig (58.025) nieuwe aandelen en door de 
opbouw van een uitgiftepremie van tweehonderdnegentigduizend honderdvijfentwintig euro 
(€ 290.125,00). 

De enige statutaire zaakvoerder heeft de dato 24 juni 2016, binnen het kader van het 
toegestaan kapitaal, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zeven miljoen 
honderdvijftigduizend zeshonderd euro (€ 7.150.600,00) om het te brengen van elf miljoen 
zevenhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 11.785.500,00) tot achttien miljoen 
negenhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 18.936.100,00), door middel van een inbrengen in 
speciën, met uitgifte van eenenzeventigduizend vijfhonderdenzes (71.506) nieuwe aandelen, 
onderschreven aan een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00), verhoogd met een uitgiftepremie, 
vastgesteld op vijf  euro (€ 5). 

De enige statutaire zaakvoerder heeft de dato 29 september 2016, binnen het kader van het 
toegestaan kapitaal, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van negen miljoen 
vijfhonderdvierendertigduizend tweehonderd euro (€ 9.534.200,00) om het te brengen van achttien 
miljoen negenhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 18.936.100,00) tot achtentwintig miljoen 
vierhonderdzeventigduizend driehonderd euro (€ 28.470.300,00), door middel van inbrengen in speciën, 
met uitgifte van vijfennegentigduizend driehonderdtweeënveertig (95.342) nieuwe aandelen, 
onderschreven tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00), verhoogd met een uitgiftepremie, 
vastgesteld op vijf  euro (€ 5). 
ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPIT AAL 

A. Onverminderd artikel 6.B., kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verlaagd worden bij 
beslissing van de algemene vergadering, besluitend met inachtneming van de voorschriften inzake 
statutenwijzigingen en mits goedkeuring van de zaakvoerder.  

Bij iedere kapitaalverhoging van het kapitaal in speciën, moeten de nieuwe, te onderschrijven, 
aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het 
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.  

Desalniettemin, kan de algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften inzake 
quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, of de zaakvoerder, binnen het kader van het 
toegestaan kapitaal, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs ten voordele van één of meerdere 
vastgestelde personen die geen lid (leden) is (zijn) van het personeel van de vennootschap of van haar 
filialen. 

Kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura zijn onderworpen aan de bepalingen 
voorgeschreven door de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen. 
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B. De zaakvoerder is gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of 
meerdere keren ten belope van een maximumbedrag ter waarde van tachtig miljoen euro 
(€ 80.000.000,00) op de tijdstippen en volgens de regels te bepalen door de zaakvoerder, 
overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid word verleend 
voor een vernieuwbare periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 september 2014. 

Bij iedere kapitaalverhoging stelt de zaakvoerder de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de 
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, behoudens indien de algemene vergadering er zelf 
niet over beslist.  

De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder beslist kunnen onder meer in de volgende 
gevallen verwezenlijkt worden : 

1° de kapitaalverhogingen of de uitgiftes van converteerbare obligaties of voorkeurrechten waarbij 
het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is ; 

2° de kapitaalverhogingen of de uitgiftes van converteerbare obligaties waarvoor  het voorkeurrecht 
van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is ten voordele van één of meerdere vastgestelde 
personen die geen lid (leden) is (zijn) van het personeel van de vennootschap of van haar filialen ; 

3° kapitaalverhogingen verwezenlijkt door incorporatie van reserves.  
Indien de kapitaalverhogingen beslist krachtens deze bevoegdheden, een uitgiftepremie bevatten, 

wordt het bedrag ervan, na aftrek van gebeurlijke kosten, op een onbeschikbare rekening geplaatst, 
«uitgiftepremie» genoemd, die een waarborg bevat voor derden en niet zal verminderd of opgeheven 
kunnen worden dan door een beslissing van de algemene vergadering, besluitend met inachtneming 
van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering, onder 
voorbehoud van diens incorporatie aan het kapitaal. 

In geval van kapitaalverhoging met een uitgiftepremie, zal enkel het bedrag waarmee het kapitaal 
wordt verhoogd worden afgetrokken van het resterend openstaand bedrag van het toegestaan kapitaal. 

Het is de zaakvoerder toegestaan om de statutenwijzigingen die eruit volgen op authentieke wijze 
te laten vaststellen.  
ARTIKEL 7 – OPVRAGING VAN BIJSTORTING 

Tot de opvraging van bijstorting van de niet volledig volgestorte aandelen wordt soeverein beslist 
door de zaakvoerder.  

De vennoten kunnen anticipatief het bedrag van hun intekening, volstorten.  
De vennoot die, na een ingebrekestelling, niet voldoet aan de gevraagde storting, moet aan de 

vennootschap een interest, berekend aan een percentage van acht procent (8%), betalen, te rekenen 
van de dag van de opeisbaarheid van de storting.  

De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, waaronder inbegrepen het stemrecht 
en het recht op dividenden, verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder die niet heeft voldaan 
aan de gevraagde storting, worden automatisch geschorst zolang die stortingen, die rechtsgeldig werden 
opgevraagd en opeisbaar zijn, niet verwezenlijkt zijn zowel in kapitaal als in interesten.  

Indien deze ingebrekestelling een periode van negentig (90) dagen overschrijdt, te rekenen vanaf 
de datum van opeisbaarheid van de storting en, bij gebreke aan overdracht aan een derde of een 
andere vennoot, kunnen de aandelen voor dewelke de stortingen niet werden gedaan, het voorwerp 
uitmaken van een overdracht aan een derde of een verkoop aan vennoten die niet in gebreke bleven, 
volgens de voorschriften en regels voorzien in het huishoudelijk reglement van de vennootschap, door 
de zaakvoerder aangenomen.  
ARTIKEL 8 – AARD VAN DE AANDELEN - ONDEELBAARHEID 

De aandelen zijn op naam.   
Zij worden ingeschreven in een register dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap. 
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De eigenaars in onverdeeldheid, 

de vruchtgebruikers en de blote eigenaars dienen zich ten aanzien van de vennootschap te laten 
vertegenwoordigen door één persoon ; zolang men niet aan deze bepaling voldoet, worden de rechten 
verbonden aan de aandelen geschorst.  
ARTIKEL 9 – ANDERE AANDELEN OF TITELS   

De vennootschap kan winstaandelen, warrants of voorkeurrechten waarvan zij de uitgifte – en 
uitoefeningsvoorwaarden vaststelt, alsook de rechten en verplichtingen, uitgeven, mits goedkeuring van 
de zaakvoerder.  

De vennootschap kan op ieder moment gewone of hypothecaire obligaties, met of zonder 
warrants, creëren en uitgeven.  
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Er kan desalniettemin enkel besloten worden over de uitgifte van converteerbare obligaties in 
aandelen van de vennootschap of van voorkeurrechten dan door een algemene vergadering, 
samengesteld zoals inzake statutenwijzigingen, met de goedkeuring van de zaakvoerder.  

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, samenwerken met een derde  voor de 
uitgifte door die derde van certificaten die betrekking hebben op de titels van de vennootschap, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen.  
ARTIKEL 10 – OVERDRACHT VAN TITEL 

De voorwaarden en modaliteiten van de overdracht van aandelen worden bepaald in de 
overeenkomsten afgesloten tussen de vennoten.  

Iedere overdracht heeft slechts uitwerking na de inschrijving in het aandelenregister van de 
overdrachtsverklaring, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of diens 
vertegenwoordigers.    
ARTIKEL 11 – BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN 

De beherende vennoten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en 
verbintenissen van de vennootschap.  

De beherende vennoten zijn diegenen genoemd in die hoedanigheid  in de omzettingsakte van de 
huidige vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen of die nadien in de 
hoedanigheid van beherend vennoot worden aanvaard en middels bekendmaking in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad. 

De verantwoordelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng op 
voorwaarde dat ze geen enkele daad van bestuur in de vennootschap stellen.  
HOOFDSTUK 3 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING  
ARTIKEL 12 – BENOEMING, ONTSLAG, VERVANGING  

A. De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, vennoot van de vennootschap, 
aangeduid in de statuten. De stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn. Indien een rechtspersoon 
benoemd wordt tot zaakvoerder, is deze gehouden tussen haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of 
werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dewelke belast is met de uitoefening van deze 
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de gehele duur van 
bestaan: de naamloze vennootschap “ReKoDe”  (voorheen “Degroof Social Immo”), met 
maatschappelijke zetel gelegen te 1040 Brussel, Guimardstraat, 18, 0839.965.164 RPR Brussel, die 
deze benoeming heeft aanvaard.  

B. Voornoemde statutaire zaakvoerder kan niet vervangen worden of een andere 
zaakvoerder kan enkel benoemd worden dan middels een buitengewone algemene vergadering, 
besluitend zoals voor een statutenwijziging, en met goedkeuring van de zetelende zaakvoerder (behalve 
in geval voorzien in artikel 33). In dit geval, dient de nieuwe zaakvoerder noodzakelijkerwijs een 
beherende vennoot van de vennootschap te zijn.  

C. Het mandaat van statutaire zaakvoerder is onherroepelijk, behoudens gerechtelijk, voor 
gerechtvaardigde redenen.  

De zaakvoerder kan aan zijn mandaat verzaken met onmiddellijke inwerkingtreding door middel 
van een aangetekende brief gericht aan de vennootschap, tenzij hij de enige zaakvoerder is ; in dat 
geval dient de ontslagnemende zaakvoerder zijn opdracht voort te zetten totdat er in diens vervanging 
wordt voorzien. De eerste bijeengeroepen algemene vergadering na het ontslag, dient te voorzien in de 
vervanging voor de functie.  
ARTIKEL 13 – VERGOEDINGEN  

Onafhankelijk van de terugbetaling van zijn kosten, is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd. 
Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld door  de algemene vergadering.  
ARTIKEL 14 – BELANGENCONFLICT 

 De zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 
heeft strijdig aan een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het college van zaakvoerders 
behoort, dient zich te schikken naar de artikelen 523 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen.  
ARTIKEL 15 – BESTUUR  
 De zaakvoerder is bevoegd alle daden te stellen die nuttig of noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan 
de algemene vergadering voorbehouden.   
ARTIKEL 16 – BIJZONDERE DELEGATIE 

De zaakvoerder kan alle bijzondere machten overdragen aan één of meerdere personen naar 
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keuze.  
ARTIKEL 17 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING  

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle aktes en in rechte.  
De vennootschap is eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, 

binnen de grenzen van hun opdracht 
ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDER  

De zaakvoerder, in de hoedanigheid van beherend vennoot, is persoonlijk en hoofdelijk onbeperkt 
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.   
HOOFDSTUK 4 – CONTROLE 
ARTIKEL 19 – BENOEMING, BEVOEGDHEID EN BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS 

De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen.  Ze 
worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe 
van schadevergoedingen en intresten, kan de algemene vergadering hun mandaat tijdens de duur van 
hun mandaat slechts herroepen voor een wettige reden.  
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN 
ARTIKEL 20 – GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN 

De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden iedere derde woensdag van 
de maand mei, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de 
eerstvolgende werkdag gehouden. 

Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de 
vennootschap dit vereist. Ze moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen 
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke 
zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief. 
ARTIKEL 21 – OPROEPINGEN 

A. Alle vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, die de integraliteit van de 
aandelen vertegenwoordigen, kunnen beraadslagen en rechtsgeldig beslissen zonder dat moet 
gerechtvaardigd worden dat werd voldaan aan de oproepingsformaliteiten.  

B. Bij gebreke, vergadert de algemene vergadering, zowel de gewone als de 
buitengewone, na de oproeping door de zaakvoerder.  

De oproepingen vermelden de dagorde et zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de 
artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. 

Zij kunnen gedaan worden via e-mail indien de bestemmeling voorafgaand, uitdrukkelijk, 
individueel en schriftelijk dit communicatiemiddel heeft geaccepteerd. 
ARTIKEL 22 – TOELATING TOT DE VERGADERING 

De zaakvoerder kan eisen dat de vennoten hem binnen ten minste twee werkdagen voor de 
vergadering schriftelijk inlichten (brief, fax, e-mail of volmacht) van hun voornemen om aan de 
vergadering deel te nemen en het aantal titels aanduiden met welke zij wensen deel te nemen aan de 
stemming. 

De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar slechts met adviesgevende 
stem, als zij de voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben. 
ARTIKEL 23 – VERTEGENWOORDIGING 

Iedere eigenaar van titels kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 
een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet, voorzien van een schriftelijke volmacht, opgesteld per brief 
of per fax, op voorwaarde dat de voorwaarden vereist om toegelaten te worden tot de vergadering heeft 
vervuld. 

De zaakvoerder kan de formulering van de volmachten bepalen en eisen dat deze neergelegd 
worden op een door hem aangeduide plaats binnen een termijn die hij bepaalt. 

Medeëigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen vertegenwoordigd te 
worden door één en dezelfde persoon. 
ARTIKEL 24 – BUREAU 

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de 
vertegenwoordiger van een vennoot. 

De voorzitter duidt de secretaris aan en kiest een stemopnemer die niet noodzakelijkerwijs een 
vennoot dient te zijn. Deze twee functies mogen worden uitgeoefend door één en dezelfde persoon. 

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen het bureau.   
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ARTIKEL 25 – VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

De zaakvoerder kan elke vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, die gehouden dient 
te worden, met ten hoogste 3 weken verdagen. 

De formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering, alsmede de volmachten, 
blijven geldig voor de volgende vergadering, zonder afbreuk aan het recht om deze formaliteiten te 
vervullen voor de tweede vergadering in het geval zij niet vervuld werden voor de eerste. 

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde. Zij neemt een definitief besluit. 
ARTIKEL 26 – STEMRECHT  

Elk aandeel geeft recht op één stem. 
ARTIKEL 27 – BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene 
vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het 
aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering. 
ARTIKEL 28 – NOTULEN 

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en 
door de vennoten die erom verzoeken. De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene 
vergadering die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de 
zaakvoerder. 
HOOFDSTUK 6 – INVENTARIS, JAARREKENINGEN, RESERVES EN 
WINSTUITKERING 
ARTIKEL 29 – BOEKJAAR 

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 
Op deze datum wordt het boekjaar gesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en stelt de 

jaarrekening op overeenkomstig de wet. Hij stelt tevens zijn bestuursverslag op.  
ARTIKEL 30 – WINSTUITKERING – RESERVES 

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. 
Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze 

voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bereikt.  Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming 
te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen. 
ARTIKEL 30 –INTERIMDIVIDENDEN 

De zaakvoerder kan besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum 
van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 618 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

 
  



VOLLEDIGE LIJST met naam, voornaam, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) van de BESTUURDERS OF
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Rechtsvorm:
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(1)

 NAT. CONSO 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

47 1 EUR

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

 0840.020.295
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N°   0840.020.295 CONSO  1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN BEDRIJFSREVISOR(EN) (vervolg van de vorige bladzijde)

Prins Boudewijnlaan 24, bus D, 2550 Kontich, België
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Akkerstraat 34, 2540 Hove, België

Lidmaatschapsnummer : A01158

2/26



Nr.   0840.020.295 CONSO 2.1

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING (1)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa 4.1-4

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast

Deelnemingen

Vorderingen

Andere ondernemingen

Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen

Vorderingen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

 4.8

 4.7

 4.9

 4.10

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

............................................................................

9.247,29

13.985.671,01

11.848.763,23

10.403,70

1.653,68

2.124.850,40

14.016.126,92

548,77

20.659,85

14.113,30

14.113,30

6.546,55

6.546,55

13.947.532,71

6.868.550,05

23.659,42

8.576,08

6.831.306,77

6.821.796,56

9.510,21

5.007,78

5.007,78

5.007,78

4.149.759,64

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

9921

99211

99212

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

Toel.

....................................................
.....................................
.

...........................................
.....

Positieve consolidatieverschillen  4.12......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

....................................................................................(2)

.........................................
.......................................................
........................................

..........................

9920

 4.10

Actieve belastingslatenties 292......................................................................

Grond- en hulpstoffen

Goederen in bewerking

Gereed product

Handelsgoederen

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Vooruitbetalingen

30/31

32

33

34

35

36

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Eigen aandelen

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

22.504,23

22.504,23

13.897.224,34

27.804,14

27.963.659,63

23.003,58

23.003,58

4.122.542,09

4.213,97

11.018.309,69

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

(1) Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
(2) De voorraadposten kunnen worden samengevoegd (artikel 158, § 1, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).
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Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Geconsolideerde reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal
Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

Overige risico's en kosten

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

Belastingen

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 4.11

......................................................................

..............................................................................................

......................................................................

..........................................

......................................

...................................................................

Kapitaalsubsidies

Belangen van derden

......................................................................

....................................................................

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN
BELASTINGLATENTIES..............................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten..............................................................................................

....................................................................................

Te betalen wissels

Bezoldigingen en sociale lasten

 4.13

 4.6

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar................................................................................

Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden m.b.t. tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

28.470.300,00

28.470.300,00

1.124.365,00

397.179,27

10/15

10
100

101

11

12

9910

9911

15

9913

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden......................................................................

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

....................................................................

...................................................................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

32.978,77

50.941,76

50.941,76

673.052,72

623.882,57

591.284,31

591.284,31

32.543,24

3.395,70

29.147,54

55,02

49.170,15

27.963.659,63 11.018.309,69

10.486.957,78

11.785.500,00

11.785.500,00

290.125,00

-1.999.466,13

410.798,91

34.603,48

50.941,76

50.941,76

445.806,67

438.528,83

438.528,83

438.528,83

7.277,84

27.206.686,38

-2.785.157,89

 4.13

Toel.

Omrekeningsverschillen (+)/(-) 9912

BELANGEN VAN DERDEN

(+)/(-)

.........................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 4.12

Toerekening positieve consolidatieverschillen.......................................... 99201

Negatieve consolidatieverschillen

....................................................................................
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet

Geproduceerde vaste activa

Andere bedrijfsopbrengsten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen

Afname (toename) van de voorraad

Diensten en diverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen 
(terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 4.14

Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking 

 4.14

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen
(terugnemingen)

302.451,85

269.129,98

33.321,87

1.094.589,21

35.197,22

35.197,22

550.470,67

74.626,00

432.559,32

1.736,00

-792.137,36

247.483,15

247.313,48

169,67

1.620.306,91

59.121,10

59.121,10

1.347.525,20

212.703,61

957,00

-1.372.823,76

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

Toel.(uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9960

...............................................................................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

en gereed product en in de bestellingen in uitvoering
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Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsgoederen 
Toevoegingen (terugnemingen)

Andere financiële kosten

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening,
voor belasting

Andere financiële opbrengsten

Financiële kosten

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 9961

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

14.473,46

853,80

13.619,66

4.052,53

4.052,53

-781.716,43

14.886,13

254,72

14.631,41

2.815,58

2.328,06

487,52

-1.360.753,21
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van waardevermin- 
derigen op immateriële en materiële vaste activa

Andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Andere uitzonderlijke kosten

Uitzonderlijke kosten

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen vóór belastingen

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Winst (verlies) van het boekjaar

......................................................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (terugnemingen)

 4.14

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en
belastinglatenties

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 
risico's en kosten

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa

.............................................................................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en
de belastinglatenties ................................................................

Belastingen op het resultaat  4.14

Geconsolideerde winst (verlies)

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9976

780

680

67/77

670/3

77

9904

9975

9903

 4.14

Toel.

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen 9970

Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve consolidatie-
verschillen 9962

Aandeel in het resultaat van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast

Winstresultaten 99751

Verliesresultaten 99651

Aandeel van derden 99761

Aandeel van de groep 99762

......................................................................

......................................................................

.....................................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

..............................................................................................

........................................................................................

......................................................................

(+)/(-)......................................................................

(-)

......................................................................

......................................................................

................................................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

......................................................................

.......................................................................................

..................................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Waarvan:

3.492,06

3.492,06

-785.208,49

231,28

231,28

-785.439,77

-1.876,70

-787.316,47

1.876,70

-1.624,71

-785.691,76

-1.360.753,21

-26,63

26,63

-1.360.726,58

-1.360.726,58

2.914,08

1.357.812,50
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Nr.   0840.020.295  CONSO 4.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN E N VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Wijziging in het % van
het gehouden kapitaal

(t.o.v. het vorig
boekjaar)(4)

Gehouden deel 
van het kapitaal

(3)
(in %)

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch
recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode

(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Care & 1000 homes BVBA I
Avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Brussel 16
België
0541.895.844

90,00 0,00

Inclusio Vandenheuvel NV V1
Kleemburg 1, bus 1
9050 Ledeberg (Gent)
België
0657.789.959

26,00 26,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waa ruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer 

V4
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

7/26

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5. (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).



Nr.  0840.020.295  CONSO 4.5

CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDA TIEKRING

Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie en de 

165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).
(in toepassing van artikelvermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt afgeweken

De vennootschappen zijn opgenomen in de consolidatie volgens de integrale methode, proportionele methode of de
vermogensmutatiemethode afhankelijk van de grootte van de participatie.
 
De vennootschappen waarin de groep rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan 50% worden integraal
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit betekent dat de activa, de passiva en de resultaten van de groep
integraal tot uiting worden gebracht.
Intragroepstransacties worden voor 100% geëlimineerd.
 
De vennootschappen waarin de groep een deelneming bezit van 50% worden opgenomen in de consolidatie volgens de proportionele
methode.
 
De vennootschappen waarin de groep een deelneming bezit tussen 20% en 50% worden opgenomen in de consolidatie volgens de
vermogensmutatiemethode.
 

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorig boekjaar, indien de

(in toepassing van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.6

WAARDERINGSREGELS EN METHODES VOOR DE BEREKENING VA N DE FISCALE LATENTIES

Opgave van de gehanteerde criteria voor de waarderi ng van de verschillende posten van de geconsolideer de jaarrekening
inzonderheid:

voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt waarin de

voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor de
(in toepassing van artikel 165,VI.a van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van

(in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

herwaarderingen
vennootschappen).

geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van geassocieerde vennootschappen
naar buitenlands recht

****
Waarderingsregels
****
De raad van bestuur heeft goedgekeurd hetgeen volgt :
Algemene waarderingsregels
Algemeen wordt voor alles wat de wet verplichtend voorziet de algemene principes toegepast zoals opgenomen in het Koninklijk
Besluit van 6 februari 2001, en in het bijzonder onder hoofdstuk II 'Waarderingsregels'.
Voor de aangelegenheden die de wet suppletief regelt et waar zij dienaangaande een keuzemogelijkheid biedt aan de onderneming,
heeft de Raad van Bestuur de hierna volgende specifieke waarderingsregels vastgelegd.
 
I. Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden afgeschreven over 5 jaar.
 II. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn opgenomen op het actief van de balans aan hun aanschaffingswaarde.
De aanschaffingswaarde omvat, bovenop de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals de niet terugvorderbare belastingen.
De materiële vaste activa waarvan het gebruik beperkt is in de tijd worden afgeschreven volgens de hieronder gedefinieerde regels. 
De materiële vaste activa waarvan het gebruik niet beperkt is in de tijd, zullen niet het voorwerp uitmaken van afschrijvingen, maar van
waardeverminderingen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.
a) Terreinen : nihil
b) Aanschaffingskosten terreinen : in resultaatname in jaar van aanschaf
c) Gebouwen : 33 jaar
d) Onroerende goederen : 33 jaar
e) Aanschaffingskosten onroerende goederen : 33 jaar
Voor wat betreft werken nadat nieuwbouwconstructies of verwerving van onroerende goederen heeft plaatsgehad worden meer
gedetailleerde waarderingsregels mbt deze werken toegepast.
Post gebruiksduur % per jaar
Grote onderhoudswerken : kosten van studiebureau, terraswerken, metselwerk, stukadoors, valse vloeren, valse plafonds, schrijnwerk,
parkings, portalen, deuren, ramen, vaste wanden, externe aansluitingen, sanitaire voorzieningen, keukens, …
33 jaar, 3%
Renovatie grote onderhoudswerken : keuken, stukadoors, valse plafonds, valse vloeren, sanitaire voorzieningen
10 jaar, 10%
Renovatie ruwbouw : Portalen, deuren, ramen, vaste wanden
20 jaar, 5%
Technische installaties : elektrische installaties en bedrading, airconditioning en verwarming, veiligheidsapparatuur en
brandbeveiliging, informatica faciliteiten en bedrading, installaties van liften, toegangswegen, …
10 jaarn 10 %
Afwerking : tapijten, schilderwerken, armaturen, jaloezieën, rolluiken, mobiele wanden, …
5 jaar, 20%
Buitenafwerking : tuinaanleg en beplantingen
5 jaar, 20%
f) Rollend materieel : lineair 4 jaar
g) Meubilair : lineair 10 jaar
h) Informaticamateriaal, bureelmateriaal en telecommunicatie (nieuw) : lineair 3 à 5 jaar
i) Informaticamateriaal en en bureelmateriaal (occasie) : lineair 2 jaar
j) Overige vaste activa : in functie van de economische gebruiksduur van het goed
Herwaardering
De Raad van Bestuur beslist, bij de beoordeling van de feitelijke toestand met de nodige voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw,
tot boekhoudkundige herwaardering die zij meent te kunnen acteren mbt de materiële vaste activa van de vennootschap in geval de
waarde daarvan, bepaald in functie van het nut voor de onderneming, op vaste en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde. Ten
overstaan van deze boekhoudkundige herwaarderingsmeerwaarde wordt een 'herwaarderingsmeerwaarde' geboekt op het passief.
Terugname van afschrijvingen
Buiten het geval van overdracht middels verkoop of inbreng in vennootschap en buiten het geval van verlies door een schadegeval of
onteigening van materiële vaste activa, zal slechts kunnen overgegaan worden tot terugname van afschrijvingen tot beloop van het
gedeelte van de geboekte afschrijvingen dat door de fiscus als excedentair wordt beschouwd en als belaste reserve wordt behandeld.
III. Financiële vaste activa
Bijkomende kosten en niet terugvorderbare belastingen
De bijkomende kosten en niet terugvorderbare belastingen worden in resultatenrekening genomen in het jaar waarin zij zich voordoen.
Principe
Op het einde van elk boekjaar, wordt een individuele beoordeling gemaakt van de effecten opgenomen onder de financiële vaste
activa door de Raad van Bestuur met de nodige voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
Waardeverminderingen
Waardeverminderingen worden tot uitdrukking gebracht in geval van duurzame waardevermindering.
De duurzaamheid wordt gerechtvaardigd door de Raad van Bestuur.
Terugnemingen waardeverminderingen
Terugnemingen van waardeverminderingen worden geboekt in geval van duurzame meerwaarde en ten belope van de vroegere
waardeverminderingen.
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WAARDERINGSREGELS EN METHODES VOOR DE BEREKENING VA N DE FISCALE LATENTIES

Herwaardering
Een herwaardering in geval van een zekere en duurzame meerwaarde kan worden geboekt overeenkomstig de bepalingen van artikel
57 van het Koninklijk Besluit van 6 februari 2001.
IV. Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd aan hun nominale waarde.
In geval er ernstige twijfels bestaan over de capaciteit door de schuldenaar om geheel of gedeeltelijk een vordering terug te betalen,
zal een waardering op deze vorderingen worden geboekt via de resultatenrekening.  
V. Geldbeleggingen
De bijkomende kosten mbt de verwerving van de geldbeleggingen worden in resultaat genomen in het boekjaar waarin zij zich
voordoen.
Vastrentende effecten
De vastrentende effecten worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde.  Echter, wanneer hun actuariële rendement rekening
houdend met de terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van hun terugbetalingswaarde, wordt het verschil pro rata temporis de
resterende looptijd op geactualiseerde basis in resultaat genomen als bestanddeel van renteopbrengst van de effecten, en naargelang
het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten.
 
Waardering
- De effecten met een variabel rendement maken het voorwerp uit van een waardevermindering wanneer de realisatiewaarde op
datum van jaarafsluiting kleiner is dan hun aanschaffingswaarde.
- De effecten met een vast rendement maken het voorwerp uit van een waardevermindering wanneer de realisatiewaarde op datum
van jaarafsluiting kleiner is dan hun aanschaffingswaarde berekend op geactualiseerde basis,  
 
 
- De financiële instrumenten die worden gebruikt ter dekking van de schommelingen in wisselkoersrisico, interestvoeten of prijs, zullen
worden gewaardeerd in functie van de inschatting van het ingedekte bestanddeel (matching principe)
 
Realisatiewaarde
a) Voor beursgenoteerde effecten wordt de realisatiewaarde vastgesteld op basis van de koers op datum van de afsluiting van het
boekjaar zowel in België, als op officiële buitenlandse beurzen.
b) Voor niet-beursgenoteerde effecten wordt slechts een waardevermindering geboekt als de raad van bestuur het waardeverlies
voldoende en duurzaam acht.
 
VI. Voorzieningen voor risico's en kosten
De voorzieningen voor risico's en kosten zijn bedoeld ter dekking van naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten die op
balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
De raad van bestuur legt, geval per geval, op het moment van de opmaak van de jaarrekening, het bedrag vast van de voorzieningen
en kosten dat dient te worden aangelegd.
VII. Overlopende rekeningen
De opbrengsten en kosten dienen desgevallend te worden gecorrigeerd om deze te kunnen toerekenen aan het boekjaar waarop ze
betrekking hebben. Daartoe toerekeningen geven aanleiding tot het boeken van overlopende activarekeningen, mbt de over te dragen
kosten en de verkregen opbrengsten, en overlopende passivarekeningen, mbt de toe te rekenen kosten en de over te dragen
opbrengsten.
 
VIII. Elementen in vreemde valuta
Monetaire posten
De monetaire posten omvatten vermogensbestanddelen die hetzij valuta, hetzij te innen of te betalen valuta uitdrukken, alsook
vastrentende effecten gebruikt als geldbelegging.
 
De andere vermogenselementen zijn niet-monetaire posten
De monetaire posten worden gewaardeerd tegen de gemiddelde slotkoers op de markt op de laatste dag van het boekjaar.  De
negatieve wisselkoersverschillen die hieruit resulteren worden opgenomen in de resultatenrekening, de positieve op de overlopende
rekeningen.
Niet monetaire posten
Niet monetaire posten worden opgenomen aan hun geconverteerde aanschaffingswaarde op basis van de wisselkoers op het moment
van aanschaf. 
 

Codes BoekjaarUitgestelde belastingen en belastinglatenties

Uitsplitsing van post 168 van het passief

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk besluit)

50.941,76

50.941,76..............................................................................................................
 

168

1681

1682

.....................................................................................................................................................
 ...........................................................
 

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties (methode van vaste overdracht, methode van
variabele overdracht, ...)
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Nr.  0840.020.295  CONSO 4.7

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nieuwe kosten van het boekjaar

Kosten van oprichting of kapitaalsverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen, disagio en andere oprichtingskosten

Herstructureringskosten

Mutaties tijdens het boekjaar:

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Waarvan:

Andere

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen

     xxxxxxxxxxxxxxx 23.659,42

23.110,65

548,77

548,77

8003

8004

(20)

200/2

204

20P

8002

Omrekeningsverschillen 9980

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Nr.  0840.020.295  CONSO 4.8.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen

     xxxxxxxxxxxxxxx

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

Mutaties tijdens het boekjaar

12.864,12

4.288,04

6.171,80

5.238,09

13.797,83

5.500,58

5.238,08

4.550,54

9.247,29

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

Omrekeningsverschillen 99812

Andere wijzigingen 99822

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

Omrekeningsverschillen 99832

Andere wijzigingen 99842

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.9.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

     xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

7.276.091,31

5.352.748,12

12.628.839,43

325.781,45

780.076,20

11.848.763,23

454.294,75

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Omrekeningsverschillen 99851

Andere wijzigingen 99861

Omrekeningsverschillen 99871

Andere wijzigingen 99881

Omrekeningsverschillen 99891

Andere wijzigingen 99901

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.9.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

13.186,20

4.285,28

17.471,48

3.391,79

7.067,78

10.403,70

3.675,99

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Omrekeningsverschillen 99852

Andere wijzigingen 99862

Omrekeningsverschillen 99872

Andere wijzigingen 99882

Omrekeningsverschillen 99892

Andere wijzigingen 99902

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.9.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

1.787,78

1.787,78

134,10

134,10

1.653,68

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

Omrekeningsverschillen 99853

Andere wijzigingen 99863

Omrekeningsverschillen 99873

Andere wijzigingen 99883

Omrekeningsverschillen 99893

Andere wijzigingen 99903

(-)/(+)

......................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................................

..............................................................................................................

........................................................................................

..............................................................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.9.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde va n het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

...........................................................................................

2.202.983,21

2.202.983,21

78.132,81

2.124.850,40

78.132,81

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Omrekeningsverschillen 99855

Andere wijzigingen 99865

Omrekeningsverschillen 99875

Andere wijzigingen 99885

Omrekeningsverschillen 99895

Andere wijzigingen 99905

......................................................................

......................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-).............................................................................

(+)/(-)......................................................................................

(+)/(-)......................................................................

(+)/(-)..................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

(+)/(-).......................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.10.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS
TOEGEPAST - DEELNEMINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

...........................................................................................

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS
TOEGEPAST - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Omrekeningsverschillen

Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PE R
EINDE VAN HET BOEKJAAR.............................................................................................................

...........................................................................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

15.990,00

15.990,00

-1.876,70

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

99951

8631

8551

9994

99212P

(99212)

(8651)

Omrekeningsverschillen 99911

Omrekeningsverschillen 99921

Omrekeningsverschillen 99931

Wijzigingen in het eigen vermogen per einde boekjaa r (+)/(-) 9994P

Aandeel in het resultaat van het boekjaar -1.876,7099941

Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen 99942

Andere wijzigingen in het eigen vermogen 99943

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

(+)/(-).............................................................................................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

99211

Wijzigingen in het eigen vermogen per einde boekjaa r

14.113,30

...........................................................................................

...........................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.10.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

......................................................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................................

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

...........................................................................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overboekingen van een post naar een andere

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar......................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overboekingen van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

...........................................................................................

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Omrekeningsverschillen

Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PE R
EINDE VAN HET BOEKJAAR................................................................................................

...........................................................................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

5.007,78

1.538,77

6.546,55

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

99952

8632

8552

(284)

285/8P

(285/8)

(8652)

Omrekeningsverschillen 99912

Omrekeningsverschillen 99922

Omrekeningsverschillen 99932

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

.......................................................................................................... (+)/(-)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.11

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar 9910P

Wijzigingen tijdens het boekjaar:

Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat 99002 -785.691,76

Andere wijzigingen 99003

..........................................................................................................

.......................................................................................................... (+)/(-)

............................................................................................................................ (+)/(-)

-1.999.466,13     xxxxxxxxxxxxxxx

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

Andere wijzigingen

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar (9910) -2.785.157,89..........................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.14

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Totale omzet van de groep in België 269.129,98 247.313,4899083...............................................................................................................................

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolide erde
dochterondernemingen

Arbeiders

Bedienden

Directiepersoneel

Bezoldigingen en sociale lasten

Personeelskosten

Pensioenen

1

74.626,0099621

99622

90921

90911

90931

Gemiddeld personeelsbestand 90901 1

Anderen 90941

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in B elgië door de betrokken
ondernemingen 99081 1

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen

Arbeiders

Bedienden

Directiepersoneel

Bezoldigingen en sociale lasten

Personeelskosten

Pensioenen

99623

99624

90922

90912

90932

Gemiddeld personeelsbestand 90902

Anderen 90942

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in B elgië door de betrokken
ondernemingen

99082

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitisng van de andere uitzonderlijke opbrengst en, indien het belangrijke
bedragen betreft

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten, i ndien het belangrijke
bedragen betreft

0,00 0,00

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de bela stingen op het resultaat van het boekjaar en het vo rig boekjaar
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.15

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTING EN

Codes Boekjaar

Persoonlijke zekerheden die door de in de consolida tie opgenomen ondernemingen werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden o f verplichtingen van derden

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie  opgenomen ondernemingen werden gesteld of
onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waar borg voor schulden en verplichtingen:

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste ac tiva

Goederen en waarden gehouden door derden in hun naa m maar ten bate en op risico van de in
consolidatie opgenomen ondernemingen, voor zover de ze goederen en waarden niet in de balans zijn
opgenomen

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen

van derden

Rechten uit verrichtingen:

op rentestanden

op wisselkoersen

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen

op andere gelijkaardige verrichtingen

Verplichtingen uit verrichtingen:

35.000.000,00

9149

9217

99087

9218

99086

99088

99089

99091

99090

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste ac tiva 9219

op rentestanden

op wisselkoersen

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen

op andere gelijkaardige verrichtingen

99092

99093

99095

99094

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Verplichtingen voortvloeiend uit technische waarbor gen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of di ensten

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrij ke verplichtingen

Rust- en overlevingspensioenverplichtingen ten guns te van personeelsleden of ondernemingsleiders, ten laste van de in de
consolidatie opgenomen ondernemingen

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke re gelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en v oor zover de openbaarmaking
van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk i s voor de beoordeling van de financiële positie van  de ondernemingen die in de
consolidatie als één geheel zijn opgenomen; de fina nciële gevolgen van deze regelingen voor de onderne mingen die in de
consolidatie als één geheel zijn opgenomen moeten e veneens worden vermeld:

Een groot aantal vastgoedprojecten zijn in fase van verwerving op datum van onderhavige informatie 'Memorandum', voor een prijs
van ongeveer 35.000.000 EUR.  De finalisatie van de verwerving van een aantal van deze vastgoedprojecten is afhankelijk van de
realisatie van externe voorwaarden of de gunstige afloop van een juridische en technische, en desgevallend boekhoudkundige en
fiscale due diligence.  Aldus kan in het huidig stadium geen enkele zekerheid worden verschaft aangaande de voltooiing van deze
transacties.
 
Inclusio heeft twee kredietopeningen van 5.000.000 EUR elk gecontracteerd dewelke nog niet het voorwerp uitmaken van een
opname.  Deze kredietlijnen zijn bestemd voor de financiering van de aanschaf, opbouw of renovatie van onroerende goederen via
Inclusio of via haar verbonden ondernemingen, voor de kosten van notaris, advocaten en experten en om het projectmanagement en
toezicht op de lopende vastgoedprojecten te verzekeren.
 
De eerste kredietopening is toegekend in juni 2016 door BNP Paribas Fortis.  Deze kredietopening is voor onbepaalde duurtijd.
De tweede kredietopening is toegekend op 25 augustus 2016 door ING.  Zij kan worden opgenomen in één of meerdere voorschotten
(roll over revolving) met als uiteindelijke vervaldag 20 april 2018.
Inclusio heeft er zich toe geëngageerd in het kader van deze kredieten :
- om geen zakelijke zekerheden te verstrekken (zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de met haar verbonden
ondernemingen om zakelijke zekerheden in het kader van een projectfinanciering te verstrekken)
- om ten allen tijde engagementen aan te houden van  ten minste 10.000.000 EUR zolang de waarde van de onroerende activa
kleiner is dan 35.000.000 EUR;
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.15

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTING EN

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke re gelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en v oor zover de openbaarmaking
van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk i s voor de beoordeling van de financiële positie van  de ondernemingen die in de
consolidatie als één geheel zijn opgenomen; de fina nciële gevolgen van deze regelingen voor de onderne mingen die in de
consolidatie als één geheel zijn opgenomen moeten e veneens worden vermeld:

- ten minste 70% van haar portefeuille van onroerend goed projecten te financieren met eigen middelen van zodra de waarde van
haar onroerende activa 35.000.000 EUR zal bereiken; 
- om een billijke spreiding te doen bij de opname van deze twee kredietlijnen 
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.16

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET OND ERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CON SOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen en aandelen

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BES TAAT

Financiële vaste activa

Vorderingen...............................................................................................................................

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Geldbeleggingen

Aandelen

...............................................................................................................................

Vorderingen

Schulden...............................................................................................................................

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of
verplichtingen van verbonden ondernemingen

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen...............................................................................................................................

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa

Andere financiële opbrengsten

Kosten van schulden

Andere financiële kosten

Financiële vaste activa

Deelnemingen en aandelen

Vorderingen...............................................................................................................................

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

14.113,30

...............................................................................................................................

9261

9291

9301

9311

9321

9331

9341

9361

9371

9381

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9362

9372

9262

9292

9302

9352

9312

9351

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.16

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET OND ERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CON SOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE M ARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties, met uitzonde ring van transacties binnen de groep, indien zij va n enige
betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbo nden
partij, alsmede andere informatie over de transacti es die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de
financiële positie van de ondernemingen die in de c onsolidatie als één geheel zijn opgenomen:

Bijkomende informatie

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te
inventariseren, werd geen enkele transactie opgenomen in staat 4.16.
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Nr.  0840.020.295 CONSO 4.17

FINANCIELE BETREKKINGEN MET

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING BoekjaarCodes

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de consoliderende
onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen, inclusief het bedrag van
de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen 99097

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door de
dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap 99098

......................................................................................................................................................................
 

......................................................................................................................................................................
 

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZI JN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingsadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 5.000,00

1.136,259505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd voor de groep

......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
 

Andere controleopdrachten

Belastingsadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
 

Bezoldigingen voor de uitoefening van een mandaat van commissaris......................................................................................................................................................................
 

Bezoldigingen van personen met wie de commissaris(s en) verbonden is (zijn)

9507Bezoldigingen voor de uitoefening van een mandaat van commissaris......................................................................................................................................................................
 

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd voor de groep

VERMELDINGEN IN TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 133, PAR AGRAAF 6 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
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Nr.  0840.020.295 CONSO  5

GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

Reconciliatie geconsolideerd eigen vermogen volgens BE GAAP en IFRS per 30 september 2016

Geconsolideerd eigen vermogen BE GAAP per 30-09-2016 27.206.686,38

2014 2015 2016

144.707,63 617.436,97 610.256,49

Gebouwen 1.374.997,85

Terugname afschrijvingen 231.377,92 173.988,43 403.914,25
Boeking Fair Value 0,00 351.837,10 30.378,44
Belastinglatentie -32.259,72 60.467,29 -3.596,09
Activatie erelonen advocaten en experten 0,00 0,00 158.890,23

Overige

-54.410,57 30.751,15 23.110,65 -548,77

Belangen van derden 0,00 393,00 -2.440,99 -2.047,99

Geconsolideerd eigen vermogen IFRS per 30-09-2016 28.579.087,47

Terugname afschrijvingen oprichtingskosten en 
kapitaalverhoging
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Informatiememorandum  Vertrouwelijk 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage 4: Geconsolideerde jaarrekening van Inclusio op 31 december 2015 en geconsolideerde 
rekeningen op 30 september 2016 (IFRS) 
 

 
  

INCLUSIO 30/09/2016 31/12/2015

Geconsolideerde balans (IFRS)

VASTE ACTIVA 15.365.965 7.602.094

Immateriële vaste activa 9.247 8.576

Vastgoedbeleggingen 15.324.000 7.579.000

Andere materiële vaste activa 12.057 9.510

Financiële vaste activa 20.660 5.008

VLOTTENDE ACTIVA 13.947.533 4.149.760

Handelsvorderingen 0 2.099

Andere vorderingen 22.504 20.904

Kas en kasequivalenten 13.897.224 4.122.542

Overlopende rekeningen 27.804 4.214

TOTAAL ACTIVA 29.313.497 11.751.854

EIGEN VERMOGEN TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP 28.579.087 11.249.102

-Kapitaal 28.470.300 11.785.500

-Kosten kapitaalsverhogingen -1.154.165 -1.154.165

-Uitgiftepremies 1.124.365 290.125

-Overgedragen resultaten 138.588 327.643

MINDERHEIDSBELANGEN 35.027 34.210

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 26.330 22.734

-Passiva uitgestelde belastingen 26.330 22.734

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 673.053 445.807

-Handelsschulden en andere kortlopende schulden 623.883 438.529

-Overlopende rekeningen 49.170 7.278

TOTAAL PASSIVA 29.313.497 11.751.854
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INCLUSIO

Geconsolideerde resultatenrekening (IFRS) 30/09/2016 31/12/2015

9 maanden 12 maanden

Huurinkomsten 302.452 247.483

Met verhuur verbonden kosten 0 0

Nettohuurresultaat 302.452 247.483

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op -32.293 -44.335

verhuurde gebouwen

Vastgoedresultaat 270.159 203.148

Algemene kosten van de vennootschap -479.873 -371.138

Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille -209.714 -167.990

Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 30.378 351.837

Operationeel resultaat -179.336 183.847

Financiële opbrengsten 854 255

Financiële lasten -4.053 -2.816

Aandeel in het resultaat van verbonden vennotschappen en joint ventures -1.877

Resultaat voor belastingen -184.411 181.287

Vennootschapsbelasting -231 27

Uitgestelde belastingen -3.596 60.467

Netto resultaat  -188.239 241.780

-Netto resultaat aandeel groep -189.055 245.088

-Minderheidsbelangen 816 -3.307
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