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ATENOR bouwt aan de stad van morgen en blijft zich inzetten voor duurzamere, dynamischere en 
veiligere steden, waar solidariteit en aangenaam wonen voorop staan en het welzijn van de burgers op 
de eerste plaats komt. Stuk voor stuk kernwaarden, maar tegelijk ook uitdagingen die ATENOR aangaat!

ATENOR wil de stad op een andere manier 
vormgeven: een levende stad waarin alle 
functies zijn verweven, waar plaats is voor een 
uitgebreide openbare ruimte, waar de zachte 
mobiliteit bevorderd wordt en de bewoners 

gebruik kunnen maken van diensten en 
innovatieve voorzieningen. 

Een ecologisch-verantwoorde stad waar 
levenskwaliteit primeert.

ACTING FOR BETTER, MORE SUSTAINABLE CITIES

DE 4 STRATEGISCHE PIJLERS VAN ATENOR

MANAGEMENT EN 
ETHISCHE KNOWHOW

 3  Goede gezondheid en welzijn
 4  Kwaliteitsonderwijs  
 5  Gendergelijkheid
 10  Ongelijkheid verminderen    
 16   Vrede, veiligheid en sterke publieke 

diensten
 17  Partnerschappen om  

doelstellingen te bereiken

3MOBILITEIT EN 
INNOVATIE 

 3  Goede gezondheid en welzijn
 8   Waardig werk en  

 economische groei
 9  Industrie, Innovatie en Infrastructuren
 11   Duurzame steden en  

 gemeenschappen

2RESPECT VOOR  
MILIEU EN  
DUURZAAM  
ONDERNEMEN 

1INTERNATIONALE 
DIVERSIFIËRING 

 6 Zuiver water en sanitair
 7 Betaalbare en duurzame energie
 9  Industrie, Innovatie en Infrastructuren 
 11 Duurzame steden en gemeenschappen
 12 Duurzame consumptie en productie
 13 Klimaatactie
 15  Leven op het land
 

 4 Kwaliteitsonderwijs
 8 Waardig werk en  
  economische groei
 9 Industrie, Innovatie en 
  Infrastructuren 
 10  Ongelijkheid verminderen   

4
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Deze strategische visie en inzet berusten op 4 sterke pijlers:

 
1. INTERNATIONALE DIVERSIFIËRING

ATENOR, dat aanwezig is in 9 
Europese landen, kiest voor 
dynamische markten, die 
gedragen worden door een 
sterke economische groei, en wil 

bijdragen aan de uitstraling van de 
steden en aan de levenskwaliteit van 

hun bewoners.

Voor onze projecten rekenen we op de knowhow en 
expertise uit verschillende Europese hoofdsteden. 
Deze ervaringen en uitwisselingen zorgen voor een 
constante evolutie van de ontwikkelingsprocessen en 
de doeltreffendheid van de gebruikte technologieën. 
Dit verzekert hun kwaliteit en hun overeenstemming 
met de meest veeleisende normen.

Verder kan ATENOR rekenen op haar veerkracht in 
geval van crisissituaties op lokaal niveau dankzij 
haar aanwezigheid in verschillende landen met 
gevarieerde economische en politieke context.

2. RESPECT VOOR MILIEU EN  
DUURZAAM ONDERNEMEN 

De noodtoestand waarin onze 
beschaving dreigt te verzeilen door 
de klimaatveranderingen moet 

worden aangepakt. Aangezien de 
vastgoedsector verantwoordelijk is voor 

een aanzienlijk deel van de koolstofemissies, neemt 
ATENOR de dimensie van haar rol op zich door te 
zorgen voor adequate en doeltreffende antwoorden 
op milieuvlak. 

3. MOBILITEIT EN INNOVATIE

De keuze van de ligging staat centraal 
bij het oplossen van milieu -en 
mobiliteitskwesties. ATENOR geeft 
voorkeur aan een inplanting bij 

stations, nabij het openbaar vervoer 
en moedigt de zachte mobiliteit aan.

ATENOR wil innoveren en streeft hierbij constant naar 
uitmuntendheid. Dankzij de oprichting van Archilab, 
haar projectlaboratorium, kan ATENOR deze nieuwe 
ideeën en technologieën kritisch onderzoeken voor 
ze in de praktijk worden toegepast.  

4.  MANAGEMENT EN  
ETHISCHE KNOWHOW

Als beursgenoteerde onderneming 
met een lange traditie, past ATENOR 
in essentie de verplichtingen van 
transparantie en striktheid toe eigen 

aan ondernemingen die actief zijn op 
de financiële markten. In het bijzonder 

worden de essentiële principes van Corporate 
Governance aan alle stakeholders meegedeeld en 
toegepast op alle handelingen en transacties van 
ATENOR. 

Ook de dagelijkse handelingen van het management 
worden uitgevoerd volgens dezelfde principes: alle 
medewerkers van ATENOR handelen met respect voor 
deze criteria van integriteit en ethiek noodzakelijk 
voor de goede werking van een beursgenoteerd 
bedrijf actief binnen de vastgoedontwikkelingssector. 
ATENOR past haar ethische principes toe in alle 
betrekkingen met klanten, leveranciers, concurrenten 
en andere stakeholders actief op de vastgoedmarkt. 

Verder leeft ATENOR strikt en met overtuiging 
de ethische en democratische principes na, die 
de basis van onze onderneming vormen, in het 
bijzonder tijdens de aanvraagprocedures voor 
stedenbouwkundige vergunningen, een symbolische 
fase in onze activiteit.
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ARCHILAB “THINK & DO TANK” 
 
Vastgoedontwikkelaars hebben een belangrijke rol te spelen in de voortdurende 
veranderingen.

Om aan deze uitdagingen te beantwoorden is verbeelding en creativiteit nodig 
maar ook uitvoeringsvermogen en implementatie op internationaal niveau mogen 
niet ontbreken. Hiertoe zet ATENOR haar interne krachten in en omringt zij zich 
met externe experten binnen haar ArchiLab cel. 

ArchiLab zorgt voor nieuwe inzichten en ondersteunt het engagement en de 
strategische visie van ATENOR rond haar 4 strategische pijlers.

ArchiLab is de « Think & Do Tank » van ATENOR, een laboratorium dat deskundigen 
van verschillende achtergronden samenbrengt die met hun ideeën en observaties 
de beste route naar de toekomst uitstippelen. Dankzij ArchiLab onderhoudt 
ATENOR haar rol als voorloper in haar onophoudelijke zoektocht naar innovatie. 
ATENOR volgt de trends binnen de hedendaagse architectuur, innovatieve en 
duurzame technologieën op de voet en legt ze vast. Dit biedt haar de mogelijkheid 
om concrete antwoorden te vinden voor de maatschappelijke veranderingen.

Hierbij een beknopt overzicht van de onderwerpen behandeld door ArchiLab in 
2020:

•  Begane grond met animatiefunctie: duidelijk verband met het motto van ATENOR 
‘Handelen voor de steden’, zorgen voor meer leven in de stadswijken door het 
inrichten van diverse functies op het gelijkvloers van onze gebouwen - dit is 
voornamelijk het geval voor de projecten DE MOLENS in Deinze en THE STAGE 
in Den Haag.

•  Een nieuwe manier van werken: de uitwisseling van ideeën rond dit onderwerp 
zorgde ervoor dat ATENOR een ruimere visie kreeg op vlak van flexibiliteit, 
comfort en dienstenaanbod. 

•  Op technologisch niveau werden ‘Proptech’ toepassingen geïmplementeerd 
binnen de projecten UP-SITE BUCHAREST (Boekarest) en COM’UNITY (Bezons). 
Hier is architectonische uitmuntendheid de rode draad voor een geslaagde 
combinatie van mobiliteit, diensten, comfort en welzijn.

•  Op vlak van duurzaamheid werd een belangrijke stap gezet wat de certificaten 
betreft. Om de transparantie van haar acties nog meer te benadrukken heeft 
ATENOR besloten om zich formeel te engageren in het proces van internationale 
certificering waarbij de twee best erkende en meest veeleisende certificaten 
weerhouden werden: BREEAM en WELL. Deze twee certificaten zullen het 
duurzaam karakter van de projecten ontwikkeld door ATENOR positief 
beïnvloeden. Het project BEAULIEU, om maar één project te noemen is een perfect 
voorbeeld van een renovatieproject met optimaal hergebruik van materialen en 
circulaire economie.

•  Tenslotte startte ArchiLab met de uitwerking van de ESG strategie van ATENOR 
op corporate niveau. 

Eén van de objectieven is het verbeteren van de communicatie van de onderneming 
rond haar duurzaamheidsbeleid en zorgen voor meer zichtbaarheid wat betreft 
de milieutroeven van haar projecten.

Deze communicatie zal ook ATENOR in staat stellen meer waarde te creëren en 
zich op de financiële markten te positioneren.

Volgend jaar zal dit beleid zich vertalen in de uitgifte van een Green Bond.

Kortom, ArchiLab blijft één van de pijlers voor de veerkracht van ATENOR en het 
engagement van de onderneming inzake de ontwikkeling van duurzamere en 
geconnecteerde projecten die volledig in het teken staan van het welzijn en de 
veiligheid van de gebruikers.

COM’UNITY
BEZONS

BEAULIEU
BRUSSEL

SQUARE 42
BELVAL
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BRUSSELS  -  THE HAGUE -  LUXEMBOURG -  PARIS  -  L ISBON

 DÜSSELDORF -  WARSAW -  BUDAPEST -  BUCHAREST

ATENORS ENGAGEMENT VOOR DE 17 DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG)

bonne santé énergie propre 

PROJECTEN CORPORATE

Gezien de aard van haar activiteiten en de kracht van haar engagementen, stemt ATENOR haar 4 strategische 
pijlers en haar ambities af op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development 
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze Doelen zijn verankerd in de strategische positionering van de 
onderneming en vertalen zich in concrete acties binnen de projecten.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn allen nauw verbonden. ATENOR levert een aanzienlijke 
bijdrage aan elk van deze doelen, vooral aan deze die duidelijk samenhangen met de kernactiviteit van 
ATENOR en haar duurzame ontwikkelingsstrategie en maatschappelijk engagement op Europees vlak. De 
diversificatiestrategie die ATENOR doorvoert op internationaal vlak integreert de coherentie van de handelingen 
die voortvloeien uit de SDG’s volledig waardoor hun impact nog verhoogd wordt.

De strategische positionering van ATENORs ‘Handelen voor de stad’ sluit zich vanzelfsprekend aan bij SDG 11 
“Duurzame steden en gemeenschappen”. Alle acties die ATENOR onderneemt, staan dan ook in het teken van 
dit doel, dat echter nauw verbonden is met de andere doelen.

pas
de pauvreté

lutte contre
le changement
climatique

consommation
et production

bonne santé 
et bien-être

égalité 
entre
les sexes

eau propres et 
assainissement
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Als we van deze vaststelling vertrekken, kunnen we de SDG’s als volgt voorstellen:

C O R E  B U S I N ES S :  H E T I S  O N S  VA K !
Corporate : De hoofdmissie van ATENOR bestaat uit het versnellen van de evolutie naar steden die duurzamer, 
smarter, aangenamer en veiliger zijn. 
ATENOR brengt leven in de stad en creëert banden door het samenbrengen van wonen, diensten, ludieke, 
culturele activiteiten en ruimte om samen te komen, mensen te ontmoeten en te wandelen. 
In al haar projecten biedt ATENOR een antwoord op de milieu-uitdagingen en de behoeften van de 
stadsbewoners die op zoek zijn naar een nieuwe woon -en werkomgeving. ATENOR vervult hier dan ook haar 
rol als stadsspeler ten dienste van stedelijke herwaardering en transformatie. Door de herdynamisering van 
wijken gelegen op voormalige industriesites, door nieuwe projecten te ontwikkelen in het hart van strategische 
wijken, wil ATENOR bijdragen tot de versterking van de aantrekkingskracht van de steden waar het bedrijf 
aanwezig is. De keuze van de ligging is één van de essentiële criteria van de ontwikkelingsstrategie van 
ATENOR: de toegankelijkheid tot de projecten via het openbaar vervoer maakt integraal deel uit van de criteria 
die de beslissing beïnvloeden wanneer het om inplanting gaat.
ATENOR ziet ook toe op de perfecte integratie van al haar projecten in het stadsweefsel, met respect en 
behoud van het historisch patrimonium en ook op het behoud van de verbinding tussen alle wijken. Dit bevestigt 
nogmaals het belang van de strategische keuze nabij communicatieknooppunten en toegankelijkheid via het 
openbaar vervoer.
In goede verstandhouding met de overheid en de andere betrokken partijen, verzekert ATENOR de integratie 
van haar projecten in de gemeentelijke of regionale ontwikkelingsplannen en zorgt ze voor een transparante 
communicatie.

RECHTSTREEKSE OF VRIJWILLIGE ACTIE
Corporate :“De mens staat centraal in de onderneming” Het geluk en het welzijn van de werknemers maakt 
intrinsiek deel uit van het management van ATENOR. 
De waardebepaling van een onderneming is slechts duurzaam als deze gedeeld wordt met alle stakeholders, 
zijnde de investeerders, de klanten en de omgeving, maar ook en vooral met de medewerkers.  Teamspirit, 
onderlinge wedijver, het delen van ervaringen, verscheidenheid in cultuur en de constante zoektocht naar 
uitmuntendheid liggen aan de basis van alle acties van ATENOR. 
Projecten : ATENOR hecht veel belang aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de gebouwen. 
Om de transparantie en de kracht van haar engagement te verzekeren, kiest ATENOR voor certificering van 
de projecten volgens de internationale BREAAM (criteria Health & Well-being) en WELL labels. Ook lokale 
certificaten zoals Access4You in Hongarije en SECO COMFORT in Luxemburg worden opgenomen.  

Corporate : Binnen ATENOR worden permanente vorming en opleiding ondersteund en aangemoedigd. 
Bovenop worden ook interne initiatieven zoals Archilab en onderzoek van het Internationaal team enz. 
bevorderd. (Cf. personeelsbeleid hieronder).

Corporate : Gendergelijkheid is een universeel principe waar reeds eeuwen voor gestreden wordt. Vandaag 
moet dit beginsel, van essentieel belang voor een grote meerderheid, doorgevoerd worden in elke regio, in elke 
cultuur, in elke organisatie, startend van een gegeven situatie, afhankelijk van geval tot geval.
Atenor onderschrijft dit beginsel ten volle en past dit reeds verscheidene jaren toe.
Zo wordt het beginsel van gelijk loon voor gelijke functie bijvoorbeeld strikt toegepast. De regels aangaande 
genderdiversiteit worden nageleefd binnen de Raad van Bestuur. Bij elke aanwerving en promotie, houdt 
ATENOR rekening met diversiteit om op termijn diversiteit te bereiken op alle niveaus binnen haar human 
ressources.

Projecten : binnen alle projecten wordt gestreefd naar vermindering van het drinkwatergebruik en recuperatie 
van regenwater en grijs water dankzij efficiënte installaties. Deze aanpak valt onder het “WATER” criterium van 
het BREEAM-certificaat.  

Projecten : de projecten van ATENOR beogen naast vermindering van energieverbruik voor verwarming en 
verkoeling ook de aanwending van hernieuwbare energie (zonnepanelen, geothermie...). Deze aanpak valt 
onder het “ENERGY” criterium van het BREEAM-certificaat.  

Corporate : In de 9 landen waar ATENOR aanwezig is worden dezelfde ethische en governance normen 
toegepast. Met haar internationale aanwezigheid draagt ATENOR bij aan de socio-economische ontwikkeling 
van de 14 steden waar de onderneming projecten ontwikkelt.
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RECHTSTREEKSE OF VRIJWILLIGE ACTIE

Projecten : ATENOR zorgt voor herwaardering en heropleving van voormalige industriesites tot gemengde, 
aantrekkelijke, innoverende wijken die bijdragen tot de uitstraling van de steden. Zo investeert ATENOR massaal 
in nieuwe technologieën om duurzame wijken te creëren, die gericht zijn op het welzijn en de veiligheid van 
de bewoners.
Deze aanpak valt onder andere onder de “TRANSPORT” en “INNOVATION” criteria van het BREEAM-certificaat.  

Projecten : ATENOR bevordert het duurzaam gebruik van materialen voor haar projecten. Zo ziet de 
onderneming erop toe dat de gebruikte materialen zo lokaal mogelijk zijn en dat de gebruikte energie 
hernieuwbaar is. ATENOR ziet ook toe op een duurzaam beheer van het werfafval.
Deze aanpak valt onder andere onder de “MATERIALS” en “MANAGEMENT” criteria van het BREEAM-
certificaat.  

Projecten : De projecten van ATENOR zijn gericht op veerkracht, met een lage energieconsumptie en 
een hoge mate van isolatie. Hierdoor zijn ze minder vervuilend en ook minder gevoelig voor extreme 
weersomstandigheden. Deze aanpak wordt gecertificeerd door het geheel van alle BREEAM-criteria en in het 
bijzonder “POLLUTION” en “HEALTH and WELL BEING”.

Corporate : Voor ATENOR hangt de toekomst van onze steden ook af van de toekomst van onze bossen. Het bos 
speelt een essentiële rol in het niveau van de koolstofputten, het meer en meer aanwenden van houtenergie, de 
opslag en zuivering van water, de bescherming van de biodiversiteit. Onze bossen en bomen zijn onze helden 
voor een duurzame toekomst! Om de bossen te blijven beschermen lanceerde ATENOR de “Acting for Trees” 
actie die minstens tot in 2025 zal worden verdergezet (zie Acting for the Future hieronder).
Projecten : De projecten van ATENOR respecteren de biodiversiteit door de keuze van een liefst stedelijke 
ligging en beogen de verbetering van de biodiversiteit op de sites zelf. Deze aanpak valt onder het “LAND USE 
and ECOLOGY”criterium van het BREEAM-certificaat.

ONRECHTSTREEKSE EN/OF MINDER BELANGRIJKE BIJDRAGE 
Corporate : Beperkte of geen toegang tot huisvesting is een vorm van armoede die steeds vaker voorkomt op 
wereldvlak en is een teken van persoonlijke nood.
Doordat haar activiteit bestaat uit het ontwikkelen van kwalitatieve woningen neemt ATENOR deel aan 
programma’s en wedstrijden georganiseerd door de overheid met als doel het voorzien, volgens een aantal 
vastgelegde criteria, van woningen voor aanvragers die door de overheid zelf worden aangeduid.
Verder steunt ATENOR liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor de kansarmen.

Corporate : Handelen in het belang van de steden betekent ook handelen voor de burgers en in het bijzonder 
de meest achtergestelden. ATENOR wil bijdragen aan kwalitatieve voedselvoorziening voor alle burgers. Eind 
2020 lanceerde ATENOR solidariteitsacties in het merendeel van de steden waar de onderneming aanwezig 
is. Dit gebeurde in samenwerking met verenigingen die de strijd aanbinden tegen uitsluiting en ondervoeding. 
Tijdens de eindejaarsfeesten werkte ATENOR ook mee aan de verdeling van maaltijden. (cf. Acting for People 
hieronder).  

Corporate : ATENOR engageert zich ook in de bestrijding van ongelijkheid door dakloosheid aan te pakken. 
Zo werd een partnerschap aangegaan met de NGO “Straatverplegers” (cf. Acting for People hieronder) 
om daklozen van de straat te halen.
Projecten : Naast functionele diversiteit draagt ook sociale diversiteit en dus toegankelijke huisvesting bij 
aan de rijkdom van de steden. ATENOR gaat samenwerkingen aan met institutionele spelers om nieuwe en 
betaalbare woningen aan te bieden die beantwoorden aan een lokale behoefte.  

Projecten : Door afval te verminderen, oplossingen voor afvalbeheer op haar werven toe te passen en 
veroorzaakte vervuiling te verminderen, draagt ATENOR bij tot de bescherming van het leven in het water.

Corporate : Door haar governance-beleid en ethisch kader draagt ATENOR bij tot de totstandbrenging van 
een zakelijke omgeving en institutionele betrekkingen waarbij efficiëntie en transparantie centraal staan.  

Corporate : Om de ontwikkeling van haar duurzame projecten tot een goed einde te brengen, gaat ATENOR 
partnerschappen aan die gebaseerd zijn op principes en waarden, met gemeenschappelijke visie en 
doelstellingen.  
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ESG-STRATEGIE VAN ATENOR
Terwijl de strijd tegen de klimaatverandering een belangrijke internationale focus en prioriteit is, stellen 
beleggers de ESG-aspecten steeds meer centraal in hun praktijken.

Aandachtig voor deze ontwikkelingen, maar ook trouw aan haar waarden, plaatst ATENOR deze 
beginselen in het hart van haar strategische pijlers. Deze vormen voor ATENOR een gelegenheid om 
haar prestaties te verbeteren en om waarde te creëren op Europees niveau.

In 2021 zal Atenor haar eerste Retail Green Bond lanceren op de Brusselse financiële markt, waarmee het 
haar rol als pionier bevestigt en tegelijk een gerichte financiering van haar projecten waarborgt. 

ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE

• CertiFiceringen
•  Groen Financieringskader 

• Acting For the Future

• Toegankelijkheid voor 
iedereen

• Art For Cities
• Acting For People
• Personeelsbeleid

• Governance verklaring

S G

ACTING 
FOR THE FUTURE
BOEDAPEST

ART  
FOR CITIES
LUXEMBURG

ACTING  
FOR PEOPLE 

BOEKAREST

E
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E
 
ENVIRONMENT

ATENOR zet zich in om de klimaatverandering tegen te gaan en de CO² uitstoot terug te dringen. Maar ook het 
aanwenden van meer hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van de vervuiling en het inperken van 
de milieuschade behoren tot haar doelstellingen. Om deze te bereiken, kan ATENOR rekenen op haar expertise 
en blijft ze zwaar investeren in innovatie en nieuwe technologieën.

• CertiFiceringen

Om haar engagement en de transparantie van haar acties kracht bij te 
zetten, is ATENOR gestart met de procedure voor het behalen van een 
aantal internationale certificeringen.

BREEAM 

Hoewel er een groeiend aantal internationale milieunormen bestaan voor de 
bouwsector, kiest ATENOR ervoor om toe te treden tot de meest veeleisende 
en best erkende duurzaamheidsnormen binnen de vastgoedsector. Zo beoogt 
ATENOR het behalen van het BREEAM-keurmerk voor haar gebouwen, dat 
garant staat voor een holistische milieuaanpak.

In 2011 nam VACI GREENS (Boedapest) het voortouw met een eerste gebouw 
(A) met BREEAM-certificaat «Excellent», gevolgd door HERMES BUSINESS 
CAMPUS (Boekarest), TREBEL (Brussel) en NAOS (Beval).

23 projecten behaalden een BREEAM-certificaat of zullen dit behalen.

PROJECTEN IN PORTFOLIO Outstanding Excellent Very Good

Reeds gecertificeerd 3 1

Wordt momenteel gecertificeerd 1 17 1

TOTAAL 23

VOLTOOIDE PROJECTEN Outstanding Excellent Very Good

Gecertificeerd 2

 

WELL 

Maar naast klimaat- en milieukwesties zijn de 
veiligheid, het comfort en het welzijn van 

bewoners en gebruikers prioriteiten voor 
ATENOR. Dit betekent werkplekken creëren waar 
alles is ontworpen om veiligheid, productiviteit, 
creativiteit en aangenaam werken te combineren. 

Ook op dit vlak koos ATENOR voor één van de 
meest veeleisende certificaten: WELL.

Op 31 december 2020, werd 1 project WELL GOLD voorgecertificeerd, 
9 andere beogen het WELL GOLD certificaat en 1 het WELL PLATINUM 
certificaat.

VACI GREENS 
BOEDAPEST

WELLBE
LISSABON
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• Groen Financieringskader

Gesterkt door de ontwikkeling van haar duurzame projecten en vertrouwend op de 
groeiende belangstelling van particuliere en institutionele beleggers voor de uitvoering 
van de Green Deal onder leiding van de Europese Commissie, richt ATENOR zich met 
haar eerste Retail Green Bond voornamelijk tot de retailmarkt.

De opbrengsten van het Openbaar Aanbod met betrekking tot deze duurzame obligatie, 
goed voor een bedrag van 100 miljoen Euro, zullen door ATENOR worden aangewend 
voor de volledige of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van duurzame 
en energie-efficiënte vastgoedprojecten («in aanmerking komende projecten»), in 
overeenstemming met de door ATENOR vastgestelde milieudoelstellingen en die voldoen 

aan de criteria om in aanmerking te komen, zoals uiteengezet in deel 7 van haar «Green Finance Framework».

•  Acting For the Future :  
de toekomst van onze steden hangt ook af van de toekomst van onze bossen. 

Om een antwoord te bieden voor de uitdagingen van de stad van morgen, een stad met een hoge dichtheidsgraad, 
die steeds meer geconnecteerd is, moeten we bouwen aan een groenere duurzamere stad, waar het aangenaam 
wonen is. Voor ATENOR hangt de toekomst van onze steden ook af van de toekomst van onze bossen. In december 
2020, lanceerde ATENOR de campagne ‘Acting for the Future’; 2020 bomen voor 2020!

In België verliep deze campagne in samenwerking met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij. Een 
pragmatische manier om onze actie voor de stad te ondersteunen, voor een duurzame toekomst, voor de verbetering 
van de luchtkwaliteit en ook voor het behoud van onze Belgische bossen. Partnerschappen werden eveneens 
gesloten in het merendeel van de landen waar ATENOR aanwezig is. Polen en Roemenië volgden in de lente van 
2020 waarbij zij op hun beurt 2020 bomen plantten. In oktober 2020, sloot ATENOR Hongarije een partnerschap met 
Pilisi Parkerdő Zrt. (Pilis Park Forestry Company) en plantte 2020 bomen in een beschermde zone van Boedapest: het 
Budakeszi woud. ATENOR Luxemburg deed hetzelfde dankzij een partnerschap met Reforest Action.

Om haar engagement te verankeren en haar impact op langere termijn te vergroten, heeft ATENOR besloten de 
actie tot 2025 voort te zetten in de 9 landen waar de onderneming aanwezig is.

ACTING  
FOR THE FUTURE 

WARSCHAU

ACTING  
FOR THE FUTURE 

BOEKAREST
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S  SOCIAL

Handelen voor de stad betekent ook: aanmoedigen van cultuur, kunst, 
creativiteit, ondernemerschap, maatschappelijke innovatie, concrete 
acties ondernemen voor onze toekomst, dialoog en uitwisseling van 
ideeën bevorderen. 

Om een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen stelt ATENOR 
een andere manier voor om de stad te ontwerpen : een ecologisch verantwoorde, 
toegankelijke, gezellige, verfraaide stad, en die voorrang geeft aan levenskwaliteit.

• Toegankelijkheid voor iedereen 

Ook het respect voor diversiteit staat centraal in ons engagement. Zo biedt ATENOR in CITY DOX, Brussel, 
samen met citydev.brussels een toegankelijk woningaanbod dat beantwoordt aan een lokale behoefte die 
overeenkomt met 10% van het totaalaanbod van het project.

Ook ontwikkelt ATENOR projecten die toegankelijkheid en werkgelegenheid bieden aan personen met specifieke 
noden. In Boedapest worden al onze projecten ontworpen volgens de Access4You criteria om het hoogste 
certificatieniveau te behalen inzake toegankelijkheid en functionaliteit.

•  Art For Cities : Street Art verfraait de stad 

De tentoonstelling Art for Cities die gelanceerd werd in 2019 zou oorspronkelijk doorheen heel Europa trekken 
in de loop van 2020. Een editie vond plaats in Boekarest in februari 2020. Als gevolg van de sanitaire crisis, kon 
de tentoonstelling virtueel bezocht worden en konden de internetbezoekers ‘Art for Cities’ herontdekken via een 
wekelijkse mailingcampagne.

•  Acting For People :  
Handelen voor de stad is handelen in het belang van de burgers 

Geleid door deze waarde, stelt het ATENOR team alles in het werk om de burger centraal te zetten in al haar 
stadsprojecten.  Het welzijn van de burgers vormt de hoeksteen van ons maatschappelijk engagement.

Het is op basis hiervan dat ATENOR haar initiatief “Acting for People” lanceerde. Dit initiatief vertaalde zich in 
concrete acties.

> Steun aan de medische gemeenschap
Sinds maart 2020 wagen in onze steden duizenden burgers hun leven om de zieken te helpen, de mensen in 
nood te ondersteunen en ieders veiligheid te garanderen. In deze strijd tegen de wereldwijde pandemie moeten 
we allemaal de handen in elkaar slaan en ATENOR levert haar aandeel bewust en vrijwillig door concrete 
ondersteuning te bieden. 

In mei 2020 besloot ATENOR om financiële hulp te verlenen aan het medisch onderzoek, aan het 
gezondheidspersoneel en aan de verenigingen die zich inzetten voor de hulpbehoevenden en meest kwetsbare 
burgers. 

ART
FOR CITIES

LISSABON
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>   Partnerschap met “Straatverplegers” en “Restos du Cœur”

   Om 2020 af te sluiten en 2021 te vieren met boodschappen en acties van solidariteit en vrijgevigheid, is ATENOR op corporate 
niveau een partnerschap aangegaan met twee verenigingen: “Straatverplegers” en “Restos du Cœur”.

> “Straatverplegers”
 ATENOR werkte samen met de NGO “Straatverplegers” met wie zij dezelfde waarden deelt.

  Van 19 tot 24 december 2020 organiseerde ATENOR de veiling van verschillende werken van 
fotograaf Benoît Feron, gemaakt in het kader van het “Art for Cities” initiatief, via een uniek concept 
op het  weauction.nl online platform.

   De operatie kende een waar succes! Het ingezamelde geld ging integraal naar Straatverplegers, 
een organisatie die strijdt tegen dakloosheid in Brussel.

> Restos du Cœur
  Dit jaar laat ATENOR méér dan ooit zien dat zij zich inzet voor de burgers, met name door de 

meest kansarmen een gebaar van solidariteit en vrijgevigheid te schenken.

  Tijdens de feestdagen deelde ATENOR 2021 maaltijden uit aan kansarme mensen in België, in 
partnerschap met “Les Restos du Cœur”.

  
 
•  Luxemburg :  steunverlening aan La Vie Naissante – een NGO die jonge moeders in nood ondersteunt.

•  Parijs : steunverlening aan Les Restos du Cœur om maaltijden aan te bieden aan minderbedeelden.

•   Lissabon :  voedselpakketten werden aan daklozen en minderbedeelden uitgedeeld via steunverlening 
aan de NGO Comunidade Vida e Paz.

•  Warschau :  financiële steun aan Pechery Orphanages om veilige ontmoetingsplaatsen voor kinderen 
en hun familie te regelen.

•  Boedapest :  via de lokale kindervoedingsstichting Gyermekétkeztetési Alapítvány werden voedsel-
pakketten aan kansarme kinderen uitgedeeld.

•   Boekarest : via de NGO Carusel werden voedselpakketten verdeeld aan kansarmen.

>   « One global team with local operations » - Solidariteit en vrijgevigheid in alle Europese steden waar ATENOR aanwezig is 
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ATENOR FRESCO 
WETSTRAAT,

BRUSSEL
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• Het personeelsbeleid

Geleid door haar waarden ontwikkelt ATENOR in de 9 landen waar de onderneming aanwezig is een HR-beleid waarbij 
respect voor mensen een belangrijke plaats inneemt. Door het individu in het middelpunt van haar bezorgdheid te 
plaatsen, brengt de bedrijfscultuur essentiële menselijke waarden over. ATENOR voert een dynamisch HR-beleid om 
ervoor te zorgen dat elke werknemer deze waarden deelt en er trots op is om erbij te horen.

Het HR-beleid is opgebouwd rond vier pijlers:

• Opleiding
• Erkenning en loonbeleid
• Perspectieven
• Een sterke bedrijfscultuur

ATENOR voert ook een actief beleid om stagiairs in het bedrijf op te nemen.
Deze nieuwe talenten brengen een nieuwe waaier van ideeën, werkwijzen en manieren van aanpakken.
Door hen in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij zich met succes op de arbeidsmarkt 
kunnen integreren, fungeren wij ook als een verantwoordelijk bedrijf.
ATENOR heeft één van de laagste personeelsverloopcijfers in haar sector, wat getuigt van een actief 
personeelsbeleid waarbij het individu erkenning krijgt.

Opleiding

Talentontwikkeling is één van de pijlers van het management. Ons menselijk kapitaal is onze grootste rijkdom en 
vormt de bron van onze concurrentievoordelen.

Daarom hecht ATENOR dan ook veel belang aan de voortdurende opleiding van haar medewerkers.

Concreet genomen kunnen de opleidingsprogramma’s die aan de werknemers worden aangeboden verschillende 
vormen aannemen, aangepast aan ieders profiel: techniek, financiën, talen, communicatie, gepersonaliseerde 
coaching…

Bovendien organiseert en financiert ATENOR de deelname aan seminars, studiereizen en postuniversitaire studies.

ATENOR heeft ook zijn eigen «denktank» opgericht (ArchiLab genaamd) waarvoor regelmatig bekende personen 
en externe experts worden uitgenodigd. Via deze bijeenkomsten neemt ArchiLab deel aan permanente opleiding. 

In het algemeen worden informele bijeenkomsten gepromoot en aangemoedigd, zodat specifieke vaardigheden 
onder alle medewerkers van de groep kunnen rondgaan.

Wanneer een nieuwe werknemer in dienst treedt, krijgt hij een uitgebreide opleiding 
over de interne procedures, de bedrijfscultuur en -waarden en de ter beschikking 
gestelde tools. 

Er gaat een overvloed aan interne informatie rond onder het personeel om 
hen de verschillende acties die ATENOR onderneemt uit te leggen. Dankzij 
het Sharepoint-platform hebben alle medewerkers toegang tot informatie, 
procedures, tools en nieuws van de onderneming. Er worden ook regelmatig 
gestructureerde informatiecampagnes georganiseerd om de medewerkers 
te informeren over de acties en beslissingen van de onderneming. 

Ten slotte biedt het magazine DiverCity ‘Explore the Cities’, dat ATENOR in 2010 
lanceerde, de werknemers een visie op kennis van de verschillende aspecten en 
uitdagingen die verband houden met de stad, de plek waar ATENOR het liefst 
in actie komt. 
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Erkenning en loonbeleid

Alle erkenning begint met een duidelijke uitleg van wat de 
onderneming van haar werknemers verwacht: aan het begin 
van elk jaar krijgen alle medewerkers van de onderneming 
een “expectations form» waarin de algemene en specifieke 
verwachtingen worden beschreven. 

Aan het einde van het jaar worden alle medewerkers geëvalueerd, dit 
is een moment van luisteren en dialoog. Omwille van de transparantie 
en objectiviteit wordt het gesprek voorbereid en ondersteund door 
een evaluatierooster en discussies met andere werknemers die 
mogelijk interactie hebben gehad met de geëvalueerde persoon.

Het moment van de evaluatie is dan ook een uitgelezen moment 
waarop een medewerker zijn mening kan uiten en een objectieve balans 
kan opmaken van het afgelopen jaar en nieuwe perspectieven kan aanhalen.

Dit beoordelingsgesprek leidt tot een eventuele promotie of salarisherziening en tot de 
vaststelling van het variabele deel van het loon. Dit wordt deels bepaald op basis van de algehele prestaties van 
de onderneming, en deels op basis van de prestaties van de medewerker.

Erkenning komt ook op lange termijn tot uiting: de medewerkers worden betrokken bij de vooruitgang van de 
onderneming door de invoering van een aandelenoptieplan dat gebaseerd is op de aandelenkoers van de 
onderneming.

Voor meer details verwijzen we naar het loonbeleid.

Perspectieven

ATENOR is actief in het hart van steden, een omgeving die voortdurend in evolutie is. ATENOR is voortdurend op 
zoek naar innovaties en oplossingen om aan de verwachtingen van de stadsbewoners te voldoen. 

Deze wendbaarheid creëert zoveel kansen voor ontwikkeling en vooruitgang voor elke medewerker.

Het management heeft daarom aandacht voor de verlangens en ambities van zijn medewerkers en zorgt 
ervoor dat ze tevreden zijn door bij voorkeur elke nieuwe uitdaging waarmee de onderneming te maken krijgt 
af te stemmen op de competenties van het bedrijf.

Elke medewerker wordt uitgenodigd om, indien hij of zij dat wenst, nieuwe expertisegebieden te verkennen.

Een sterke bedrijFscultuur

De bedrijfscultuur is de synthese tussen fundamentele menselijke waarden (respect, communicatie, moed en 
integriteit) en een economische prestatiecontext.

Deze cultuur is gebaseerd op de veronderstelling dat door de onderneming genereerde winst het resultaat is 
van het werk van elke medewerker, individueel en collectief.

Het is daarom belangrijk dat elke medewerker zich laat leiden door gemeenschappelijke menselijke waarden 
en zich erkend voelt als de drager van deze waarden. 

De onderneming is een plek waar een evenwicht mogelijk is tussen een inspirerend en performant beroepsleven 
en een privéleven zoals iedereen dat voor zichzelf kiest. ATENOR zorgt ervoor dat haar medewerkers genieten 
van dit evenwicht.

www.atenor.eu 29
Profiel, M

issie & W
aarden

Strategie
Brief aan de aandeelhouders

2020, in de loop der dagen…
Sustainability report

Bestuur
Inform

atie aan de aandeelhouders
Activiteitenverslag

G
econtroleerde jaarrekeningen 2020

Algem
ene inlichtingen



Welzijn op het werk

Dit is een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. De veiligheid en gezondheid van de medewerkers vormt 
een prioriteit.

De onderneming stelt de meest geschikte middelen en tools ter beschikking (nieuw, efficiënter 
communicatiesysteem, nieuwe software zoals Teams en Zoom) en zorgt voor comfortabele werkomstandigheden 
(renovatie van kantoren voor lichtere, beter verluchte ruimtes, een mix tussen individuele kantoren en ruimtes 
die in alle veiligheid gedeeld kunnen worden, geperforeerde ramen om de uitstoot van golven te verminderen, 
nieuwe ultra-moderne keuken, enz…). 

Stressbeheer is een belangrijk onderdeel van ons HR-beleid. Door transparantie en objectiviteit over de gestelde 
verwachtingen en doelstellingen te bevorderen, stelt ATENOR haar medewerkers ook de nodige middelen ter 
beschikking (technisch, opleiding, uitwisselingen, tijd, enz.) om ze te verwezenlijken.

Informatie over de evolutie van de onderneming wordt verspreid om elke werknemer gerust te stellen over de 
kwaliteit van het kader waarin hij of zij werkt.

Informele communicatie wordt in de hand gewerkt en zelfs aangemoedigd, niet alleen voor professionele 
doeleinden, maar ook voor sociale en persoonlijke doeleinden.

Driemaal per jaar worden bedrijfsevenementen georganiseerd om de banden tussen collega’s aan te halen en 
te onderhouden. Deze evenementen zijn bedoeld om elke medewerker een originele en lonende «ervaring» te 
bezorgen.

De directie heeft ook aandacht voor persoonlijke en privéproblemen, elke medewerker wordt met respect, 
discretie en welwillend behandeld.

Mix en diversiteit

De onderneming zet zich in voor de doelstellingen van diversiteit en verscheidenheid, bronnen van rijkdom en 
innovatie.

Ze is actief in 9 landen en geniet dan ook van een verrijkende multiculturaliteit in de ruimste zin van het woord 
en waakt over respect voor de diversiteit.

Op het vlak van aanwerving voert ATENOR een beleid dat gericht is op een grotere diversiteit.
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STEDEN MEDEWERKERS

  BRUSSEL, DEINZE, TERHULPEN, BERGEN 48

DEN HAAG 0

LEUDELANGE, BELVAL, ESCH-SUR-ALZETTE 9

PARIJS 3

LISSABON 2

DÜSSELDORF 1

WARSCHAU 6

BOEDAPEST 13

BOEKAREST 9

TOTAAL 91

9 landen in de EU

14 steden

31 projecten

1 270 000  m2 in portfolio

• Human Ressources in cijFers
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MEDEWERKERS

MANAGEMENT

DIENSTVERLENERS

91

12
Nieuwe medewerkers

5
Leden

8
Vertrokken medewerkers

11,9 u
vorming per medewerker 
(gebaseerd op het gemiddelde)

100%
worden jaarlijks  

geëvalueerd

50 41

5 -

5 7

GEMIDDELDE LEEFTIJD

GEMIDDELDE LEEFTIJD

GEMIDDELDE LEEFTIJD

ANCIËNNITEIT

ANCIËNNITEIT

LANDEN

10  < 30

65 30 - 50

16  > 50

1  < 30

9 30 - 50

2  > 50

0  < 30

3 30 - 50

2  > 50

50 < 5

20 5-10

10 10-15

6 15-20

5 >20

0 < 5

1 5-10

0 10-15

0 15-20

4 >20

5 België

1 Luxemburg

1 Duitsland

2 Polen

2 Hongarije

1 Roemenië
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G
 
GOVERNANCE

Als beursgenoteerde vennootschap hecht ATENOR veel belang aan de principes van Corporate 
Governance, die in het belang van alle stakeholders duidelijke regels willen vastleggen op het vlak van 
bestuur, organisatie en beheer. Deze principes bieden de stakeholders en de markt in het algemeen een 
garantie omtrent de betrouwbaarheid en transparantie van de meegedeelde informatie.

• CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT
DE REFERENTIECODE 
ATENOR past de Belgische Corporate Governance Code 
toe als referentiecode.

De Belgische Corporate Governance Code werd herzien 
in 2019; deze nieuwe versie van de Code, genaamd 
Belgische Corporate Governance code 2020 (“Code 
2020”) is van toepassing op ATENOR vanaf het boekjaar 
dat startte op 1 januari 2020. Om te voldoen aan de 
Code 2020 heeft ATENOR haar Corporate Governance 
Charter geüpdatet. In dit jaarverslag voor het boekjaar 
eindigend op 31 december 2020, zet ATENOR uiteen hoe 
zij de Code 2020 naleeft. 

Het Corporate Governance Charter is beschikbaar op 
de website van ATENOR (www.atenor.eu).

Overeenkomstig de “comply or complain” benadering 
van de Code 2020, vestigt de Raad van Bestuur de 
aandacht op volgende afwijking van de Code 2020:

•  Principe 9.2 van Code 2020: In tegenstelling tot wat 
voorzien is in de Code, wordt de individuele bijdrage 
van de Bestuurders niet periodiek beoordeeld, tenzij in 
het kader van de herverkiezingsprocedure. De Raad van 
Bestuur meent dat een dergelijke geïndividualiseerde 
evaluatie momenteel niet vereist is om de goede werking 
van de Raad van Bestuur te verzekeren. De Voorzitter 
van de Raad van Bestuur heeft evenwel regelmatig 
bilaterale contacten met elk van de Bestuurders buiten 
de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij zal 
evenwel overgaan tot geformaliseerde evaluaties, indien 
dit, gezien bijzondere omstandigheden, noodzakelijk of 
vereist blijkt te zijn.

•  Principe 7.6 van Code 2020: Principe 7.6 bepaalt dat 
de aandelen toegekend aan de bestuurders dienen te 
worden aangehouden voor een periode van minstens 
drie jaar na de toekenning ervan. De regel binnen de 
Vennootschap is dat deze aandelen moeten worden 
aangehouden gedurende ten minste één jaar na het 
einde van het mandaat van de bestuurder, waarvan de 
normale termijn drie jaar bedraagt en dat kan worden 
verlengd. Zo worden een groot deel van de toegekende 
aandelen automatisch aangehouden gedurende 
een periode van minstens drie jaar. Het kan echter 
voorkomen dat dit niet het geval is indien deze aandelen 

minstens twee jaar voor het einde van het mandaat 
van de betrokken bestuurder worden toegekend. 
Volgens de Vennootschap is het niet noodzakelijk om 
de bestuurders te verplichten om hun aandelen meer 
dan een jaar na het einde van hun mandaat aan te 
houden. De Vennootschap is inderdaad van mening 
dat het niet gepast is om mensen die zich niet langer 
betrokken zouden voelen bij het beheer en dus ook niet 
bij de belangen van de Vennootschap te verplichten hun 
aandelen aan te houden gedurende meer dan één jaar 
na het einde van hun mandaat als bestuurder. 

•  Principe 7.11 van Code 2020: Principe 7.11 bepaalt 
dat aandelenopties voor executive managers niet 
permanent mogen worden toegekend en niet mogen 
worden uitgeoefend binnen drie jaar na de toekenning. 
De aandelenopties die door de Vennootschap worden 
toegekend aan de leden van het Uitvoerend Comité 
worden echter onmiddellijk definitief verworven en wat 
de AGP-aandelenopties betreft, zijn deze gedeeltelijk 
uitoefenbaar vanaf het eerste jaar na hun toekenning. 
Deze uitoefening van de AGP-aandelen gebeurt echter 
geleidelijk aan zodat de leden van het Uitvoerend Comité 
die de opties ontvangen ze niet allemaal onmiddellijk 
kunnen uitoefenen. Het aantal opties dat kan worden 
uitgeoefend neemt elk jaar af zodat de leden van het 
Uitvoerend Comité er alle belang bij hebben dat hun 
waarde elk jaar stijgt en zij op die manier hetzelfde 
remuneratieniveau behouden. De andere opties kunnen 
pas na drie jaar worden uitgeoefend. Zo verzekert 
de Vennootschap de onmiddellijke en volledige 
betrokkenheid van de leden van het Uitvoerend Comité 
bij het beheer alsook bij de prestaties op lange termijn. 

•  Principe 7.12 van Code 2020: principe 7.12 bepaalt dat 
de leden van het management een bepaling voorzien 
die de Vennootschap in staat stelt om de betaalde 
variabele remuneratie terug te vorderen. De contracten 
gesloten met de leden van het Uitvoerend Comité 
vermelden echter niets rond het onderwerp. Men 
beroept zich derhalve op het gemene recht om, indien 
de omstandigheden dit rechtvaardigen, de toegekende 
variabele remuneratie terug te vorderen.
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AANDEELHOUDERSCHAP
HET AANDEELHOUDERSCHAP OP 31 DECEMBER 2020
In verband met de samenstelling van het aandeel-
houderschap, wordt verwezen naar pagina 58 van dit 
jaarverslag.

RELATIE MET DE REFERENTIEAANDEELHOUDERS
Een aandeelhoudersovereenkomst verbindt sinds lang de 
referentieaandeelhouders met name 3D SA, Luxempart 
SA, Alva SA, Stéphan Sonneville SA en ForAtenoR SA. Het 
aandeelhouderschap van deze laatste vennootschap is 
samengesteld uit 3D SA, Luxempart SA, Alva SA en een 
vennootschap die eigendom is van de Gedelegeerd 
Bestuurder en van de leden van het Uitvoerend Comité 
van ATENOR. 

Na het openbaar bod tot inschrijving dat in juni 
2020 in het kader van de kapitaalverhoging is 
uitgebracht, is de noemer van Atenor gestegen van 
5.631.427 tot 7.038.845 aandelen. Bijgevolg dekt de 
aandeelhoudersovereenkomst vanaf 30 juni 2020, 
32,79% van het kapitaal van ATENOR.

De aandeelhoudersovereenkomst verwoordt de ge meen-
schappelijke visie van de referentie aandeelhouders op de 
strategie van de vennootschap en haar bestuursregels 
en organiseert dan ook de manier waarop zij samen 
optreden. Deze overeenkomst implementeert eveneens 
een wederzijds voorkooprecht in geval van overdracht 
van aandelen.

Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 1 april 2007 
betreffende de openbare overnamebiedingen, brachten 
de aandeelhouders FSMA en de vennootschap op de 
hoogte dat zij gezamenlijk 30% van het kapitaal van de 
onderneming aanhouden.

De vennootschap is niet op de hoogte van enige 
andere relatie of bijzondere overeenkomst tussen de 
Aandeelhouders.

BELEID INZAKE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Wat het beleid inzake de bestemming en verdeling van 
het resultaat betreft, streeft de Raad van Bestuur ernaar 
om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
een regelmatige vergoeding voor te stellen in de vorm 
van een dividend, waarbij tegelijk wordt gezorgd dat 
de Groep een gezonde balansstructuur behoudt en 
voldoende middelen overhoudt om zijn ontwikkeling te 
verzekeren.

DE RAAD VAN BESTUUR EN ZIJN COMITÉS
DE RAAD VAN BESTUUR
In verband met de samenstelling van de Raad van 
Bestuur, wordt verwezen naar pagina 54 van dit 
jaarverslag.

Op 31 december 2020, bestond de Raad van Bestuur 
uit vier onafhankelijke Bestuurders: De Heer Christian 
Delaire, Investea SRL vertegenwoordigd door Mevrouw 

Emmanuèle Attout, MG Praxis SRL vertegenwoordigd 
door Mevrouw Michèle Grégoire en Sogestra SRL 
vertegenwoordigd door Mevrouw Nadine Lemaitre.

Wat zijn werking betreft kwam de Raad van Bestuur 
7 maal samen in 2020 (waaronder 1 maal voor de 
Notaris in het kader van de kapitaalverhoging van 2020). 
De aanwezigheid van de bestuurders wordt als volgt 
samengevat:

Naam Aanwezigheid
Frank Donck 7/7
Stéphan Sonneville SA 
vertegenwoordigd door S. Sonneville 7/7
Christian Delaire 7/7
Investea SRL vertegenwoordigd door 
Emmanuèle Attout 7/7
Luxempart Management SARL 
vertegenwoordigd door Jacquot 
Schwertzer (tem. 12 maart 2020) 1/7
Luxempart Management SARL 
vertegenwoordigd door Giuseppe Jo 
Santino (sinds 12 maart 2020) 5/7
MG Praxis SRL vertegenwoordigd 
door Michèle Grégoire 7/7
Sogestra SRL vertegenwoordigd door 
Nadine Lemaitre 7/7
Philippe Vastapane 7/7

 
De statuten van ATENOR bepalen dat de beslissingen 
worden genomen bij een absolute meerderheid van 
stemmen. De beslissingen worden echter altijd genomen 
bij consensus van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden.

Op deze vergaderingen heeft de Raad van Bestuur, naast 
de verplichte of wettelijke onderwerpen, onder meer de 
volgende onderwerpen behandeld: de halfjaarlijkse en 
jaarlijkse geconsolideerde resultaten, de vooruitzichten 
van ATENOR en haar dochterondernemingen, de 
opvolging van de voornaamste projecten, de strategie 
van de vennootschap en ook de analyse en de beslissingen 
op het vlak van investeringen en financieringen, evenals 
de evaluatieregels.

De functie van Secretaris van de Raad van Bestuur wordt 
verzekerd door Real Serendipity BV, vertegenwoordigd 
door de heer Hans Vandendael.

De Raad is volledig in lijn met de doelstelling van 
genderdiversiteit door meer dan een derde vrouwen 
in de Raad van Bestuur te hebben en streeft de 
doelstellingen van diversiteit inzake ervaring en 
vaardigheden na wat betreft de voorstellen voor de 
benoeming van bestuurders. 

Meer informatie over de rol en de verantwoordelijkheden 
van de Raad van Bestuur evenals zijn samenstelling en 
zijn werking is opgenomen in het Corporate Governance 
Charter van ATENOR (www.atenor.eu). 
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HET AUDITCOMITÉ
In verband met de samenstelling van het Auditcomité, 
wordt verwezen naar pagina 55 van dit jaarverslag.

Het Auditcomité is 5 maal samengekomen in 2020. De 
aanwezigheid van de leden wordt als volgt samengevat:

Naam Aanwezigheid
Investea SRL vertegenwoordigd door 
Emmanuèle Attout, Voorzitster 5/5
Christian Delaire (tem. 15 april 2020) 1/1
Frank Donck, Lid 5/5
Philippe Vastapane, Lid 3/5
Luxempart Management SARL 
vertegenwoordigd door de Heer 
Giuseppe Jo Santino (sinds 15 avril 2020), 
Lid 4/4

Meer informatie omtrent de rol en de verantwoordelijk-
heden van het Auditcomité alsook omtrent zijn 
samenstelling en werking zijn terug te vinden in de 
rubriek IV.3 van het Corporate Governance Charter van 
ATENOR (www.atenor.eu).

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
In verband met de samenstelling van het Nomination and 
Remuneration Committee, wordt verwezen naar pagina 
55 van dit jaarverslag.

Het Nomination and Remuneration Committee is 3 maal 
samengekomen in 2020. De aanwezigheid van de leden 
wordt als volgt samengevat:

Naam Aanwezigheid
Sogestra SRL vertegenwoordigd door 
Nadine Lemaitre, Voorzitster 3/3

Christian Delaire (sinds 15 april 2020), 
Lid 2/3

MG Praxis SRL vertegenwoordigd door 
Michèle Grégoire, Lid 3/3

Luxempart Management SARL 
vertegenwoordigd door Jacquot 
Schwertzer, Lid (tem. 15 april 2020)

1/1

 
Meer informatie omtrent de rol en de verantwoordelijk-
heden van het Nomination and Remuneration Committee 
alsook omtrent zijn samenstelling en werking zijn terug te 
vinden in de rubriek IV.2 van het Corporate Governance 
Charter van ATENOR (www.atenor.eu).

EVALUATIEPROCES VAN DE RAAD VAN BESTUUR, VAN ZIJN 
COMITÉS EN VAN ZIJN LEDEN
Onder leiding van zijn Voorzitter en van de Voorzitter 
van het Nomination and Remuneration Committee 
onderzoekt en evalueert de Raad van Bestuur regelmatig 
zijn omvang, samenstelling, prestaties en die van de 
Committees evenals de interactie met de leden van het 
Uitvoerend Comité.

Deze beoordeling werd uitgevoerd ofwel door middel 
van een vragenlijst (in te vullen door elke Bestuurder), 

ofwel door interviews die de volgende thema’s 
behandelen: de samenstelling en werking van de Raad, 
de verstrekte informatie aan de Raad van Bestuur, de 
cultuur en samenwerking binnen de Raad, de taken, de 
mate van betrokkenheid van de Raad in de verschillende 
activiteitengebieden van ATENOR, de bezoldiging, de 
relatie met de leden van het Uitvoerend Comité, de 
relatie met de aandeelhouders en de Comités van de 
Raad van Bestuur. De antwoorden worden verwerkt 
en voorgesteld in een samenvattende nota, die wordt 
besproken tijdens een Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur trekt lessen uit de evaluatie van 
zijn prestaties door zijn sterke punten te erkennen en 
zijn zwakke punten te verhelpen. In voorkomend geval 
impliceert dit het voorstel om nieuwe leden te benoemen, 
het voorstel om bestaande leden niet te herverkiezen of 
de aanneming van elke maatregel die geschikt wordt 
geacht om de efficiënte werking van de Raad van 
Bestuur en de Committees te verzekeren.

Zoals hierboven vermeld en in tegenstelling tot wat de 
Code 2020 voorziet, wordt de prestatie van de individuele 
Bestuurders gewoonlijk niet beoordeeld tenzij in het 
kader van de herverkiezingsprocedure. De Raad van 
Bestuur beschouwt dat dergelijke individuele evaluatie 
op vandaag niet vereist is voor de goede werking van de 
Raad van Bestuur. De Raad zal echter wel overgaan tot 
dergelijke evaluaties indien dit, in het licht van bijzondere 
omstandigheden, noodzakelijk of vereist blijkt.

De prestaties van de Gedelegeerd Bestuurder worden 
echter op een specifieke wijze beoordeeld. Elk jaar 
legt de Raad van Bestuur de doelstellingen van de 
Gedelegeerd Bestuurder vast voor het komende jaar 
en beoordeelt de Raad zijn prestaties van de voorbije 
twaalf maand.

Het Nomination and Remuneration Committee en het Audit 
Committee onderzoeken regelmatig opnieuw (ten minste 
om de twee of drie jaar) hun huishoudelijk reglement, 
evalueren hun eigen doeltreffendheid en bevelen de 
Raad van Bestuur de noodzakelijke aan passingen aan. 
Deze evaluatie volgt een methode die vergelijkbaar is met 
die hierboven voor de Raad van Bestuur.

Meer informatie over de evaluatieprocedure van de leden 
van de Raad van Bestuur en zijn Bestuurscommissies is 
terug te vinden in de rubrieken III.2 en IV.1 van het Corporate 
Governance Charter van ATENOR (www.atenor.eu).

HET UITVOEREND COMITÉ
In verband met de samenstelling van het Uitvoerend 
Comité, wordt verwezen naar pagina 54 van dit 
jaarverslag. Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit 
5 leden. Het Uitvoerend Comité onderzoekt minstens om 
de drie maanden de economische, ecologische en sociale 
aspecten van de projecten en van de onderneming. Ze 
worden in hun taak bijgestaan door ArchiLab.
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ARCHILAB: DE THINK & DO TANK VAN ATENOR
Op operationeel niveau heeft Archilab als missie om 
de ecologische, economische en sociale prestaties van 
het projectenportfolio te verbeteren. ArchiLab komt 
om de twee maanden samen. Het is samengesteld uit 
het Uitvoerend Comité, de International Executives, de 
Directeurs Marketing en Commercialisering, alsook een 
specifieke assistente. Bij elke zitting doet ArchiLab beroep 
op externe experten en medewerkers. ArchiLab ziet erop 
toe dat alle beslissingen en actieplannen uitgevoerd 
worden binnen de projecten of de onderneming. De 
verantwoordelijke van ArchiLab rapporteert rechtstreeks 
aan de CEO. Haar/zijn rol bestaat enerzijds uit het 
ondersteunen van de strategie van de Vennootschap en 
anderzijds uit het verzekeren van de coördinatie tussen 
de besluitvorming en de uitvoering op operationeel vlak.

Meer informatie omtrent de rol en de verantwoordelijk-
heden van het Uitvoerend Comité alsook omtrent zijn 
samenstelling en werking zijn terug te vinden in de rubriek 
V.3 van het Corporate Governance Charter van ATENOR 
(www.atenor.eu).

BELANGENCONFLICTEN
De leden van de Raad van Bestuur (en van het Uitvoerend 
Comité) onthouden zich van deelname aan elke 
beraadslaging of beslissing indien zij, direct of indirect, 
een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke 
aard hebben bij een beslissing of operatie die tot de 
bevoegdheid van de Raad van bestuur behoort. Tijdens 
het boekjaar 2019, werd de procedure voor het beheer 
van belangenconflicten echter niet toegepast. 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Er zijn geen statutaire beperkingen van het stemrecht 
behalve artikel 32 van de statuten dat een weergave is 
van artikel 7:54 van het WVV.

Er zijn geen speciale controlerechten (met uitzondering van 
wat hierboven vermeld wordt i.v.m. de aandeelhouders-
overeenkomst).

De benoemings-en vervangingsprocedure van de leden 
van de Raad van Bestuur en zijn Comités is beschreven in 
het Corporate Governance Charter van ATENOR.

Een wijziging van de statuten kan slechts geldig worden 
aangenomen indien deze drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen behaalt.

De Uitzonderlijke Algemene Vergadering van 24 april 
2020 vernieuwde de machtiging van de Raad van Bestuur 
om in overeenstemming met artikel 7:215 van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen de eigen aandelen 
van de vennootschap te verwerven tegen een prijs die niet 
lager mag zijn dan één euro per aandeel en niet hoger 
mag zijn dan het gemiddelde van de slotkoers van de 
tien laatste beursdagen voorafgaand aan de verrichting, 
verhoogd met tien procent. De Vennootschap mag echter 

op geen enkel moment meer dan twintig procent van het 
totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten. Voor zover als 
nodig wordt deze machtiging uitgebreid naar de inkoop 
en inpandneming van eigen aandelen door haar filialen. 
De machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar 
vanaf publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad 
van de beslissing van de Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

Zoals besloten door de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 24 april 2020, is de Raad van Bestuur 
gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere malen 
te verhogen ten belope van een maximumbedrag 
van zevenenvijftig miljoen zeshonderddertig duizend 
vijfhonderdvijfentachtig euro negenenzestig cent (€ 
57.630.585,69). Deze kapitaalverhogingen kunnen 
uitgevoerd worden via inschrijving in contanten, inbreng 
in natura of incorporatie van reserves of uitgiftepremies, 
met of zonder creatie van nieuwe effecten. De machtiging 
is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf publicatie in 
de bijlage van het Belgisch Staatsblad van de beslissing 
van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 
april 2020. In het kader van deze machtiging, (i) mag de 
Raad van Bestuur eveneens converteerbare obligaties of 
inschrijvingsrechten (warrants) uitgeven overeenkomstig 
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen (WVV) en (ii) is de Raad van Bestuur 
gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders 
te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of 
meer bepaalde personen. In geval van kapitaalverhoging 
met storting of boeking van een uitgiftepremie, zal enkel 
het bedrag dat wordt toegevoegd aan het kapitaal in 
mindering gebracht worden van het resterende bruikbare 
bedrag van het toegestane kapitaal. 

De specifieke omstandigheden waarin het toegestaan 
kapitaal kan worden gebruikt en de doeleinden waarvoor 
het zal worden aangewend, worden uiteengezet in het 
bijzonder verslag dat door de Raad van Bestuur wordt 
opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV.

INTERNE CONTROLESYSTEMEN EN RISICOBEHEER
ATENOR heeft de wettelijke bepalingen en de 
aanbevelingen van de Corporate Governance Code 
2020 op het gebied van interne controle en risicobeheer 
geïmplementeerd. In die context heeft ATENOR haar 
eigen referentiekader inzake interne controle en 
risicobeheer aangepast op basis van de algemene 
principes die worden beschreven in de richtlijnen die zijn 
opgesteld door de Corporate Governance Commissie.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden de 
belangrijkste kenmerken van de systemen voor interne 
controle en risicobeheer in het kader van procedures

voor de opmaak van de financiële informatie als volgt 
beschreven:
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CONTROLEOMGEVING
De boekhoudkundige en financiële afdeling is zodanig 
georganiseerd dat ze, met een toereikend veiligheidsniveau, 
beschikt over de middelen en toegang tot de noodzakelijke 
financiële informatie voor de opmaak van de financiële 
staten.

De CFO van de groep is verantwoordelijk voor de opstelling 
van de rekeningen en de financiële informatie; hij verdeelt 
expliciet de taken die moeten worden uitgevoerd onder 
zijn medewerkers met het oog op het afsluiten van de 
rekeningen.

Er werd een handleiding met boekhoudkundige principes 
en procedures opgesteld, waarin de boekhoudkundige 
principes van de belangrijkste operaties op het niveau 
van de groep worden toegelicht. Deze handleiding bevat 
ook procedures om de voornaamste herwerkingsregels, 
wanneer verschillende boekhoudkundige referentiekaders 
worden toegepast bij de opmaak van de financiële staten, 
uit te leggen. In het kader van de voorbereiding van de 
geconsolideerde rekeningen bestaan er ook procedures 
voor de verspreiding van instructies om te verzekeren dat 
ze in aanmerking worden genomen door de filialen.

Elk jaar specifieert de CFO te gepasten tijde de verdeling 
van de uitvoerings- en controleverantwoordelijkheden met 
betrekking tot de boekhoudkundige taken, evenals de in 
acht te nemen planningen.

De Vennootschap heeft ook een interne auditfunctie, wiens 
middelen en vaardigheden zijn aangepast aan de aard, 
omvang en complexiteit van de Vennootschap. De missie 
van de interne auditfunctie bestaat uit het onafhankelijk 
evalueren van de werkorganisatie en de procedures binnen 
de Vennootschap met het oog op het bereiken van de door de 
Raad van Bestuur gestelde doelstellingen. Hiervoor gebruikt 
de Interne Auditeur een systematische en rigoureuze aanpak 
om de doeltreffendheid van risicobeheer-, controle- en 
beheerprocedures te beoordelen. 

RISICOBEHEER
De vennootschap heeft doelstellingen gedefinieerd voor 
de opmaak van de financiële informatie. Die doelstellingen 
betreffen hoofdzakelijk de kwaliteit, de naleving van het 
vennootschapsrecht en het boekhoudkundige recht en de 
inachtneming van termijnen.

De verantwoordelijkheden op het vlak van risicobeheer 
bij de opmaak van de financiële informatie werden op 
algemene wijze gedefinieerd en meegedeeld aan de 
betrokken personen. Zij worden elk jaar herhaald en 
eventueel bijgewerkt.

De vennootschap heeft de wettelijke en reglementaire 
verplichtingen gedefinieerd op het vlak van communicatie 
over de risico’s bij de opmaak van de financiële informatie.

Onder de verantwoordelijkheid van de CFO wordt 
regelmatig overleg gepleegd tussen de personen die een 
rol spelen bij de opmaak van de financiële informatie, 

zodat de voornaamste risico’s die de procedure voor de 
opmaak van de financiële informatie kunnen aantasten, 
worden geïdentificeerd.

Voor die belangrijkste geïdentificeerde risico’s voorziet de 
vennootschap een dubbele verificatie van de procedure 
door mensen met de juiste competenties, zodat de kans 
dat het risico zich voordoet, sterk beperkt wordt.

De goedkeuring of de veranderingen van 
boekhoudkundige principes worden in aanmerking 
genomen zodra het feit dat er aanleiding toe heeft 
gegeven, zich heeft voorgedaan. Er bestaat een procedure 
waarmee het feit dat er aanleiding toe heeft gegeven 
(beslissing, wetswijziging, verandering van activiteit, …) 
geïdentificeerd kan worden. Die veranderingen moeten 
worden goedgekeurd door het beheersorgaan.

Algemeen worden de risico’s in de procedure voor de 
opmaak van de financiële informatie enerzijds aangepakt 
door een reeks tests en controles, uitgevoerd door interne 
audit, onder de verantwoordelijkheid van het Audit 
Committee, en anderzijds door specifieke acties van het 
Audit Committee of de Raad van Bestuur.

De procedures voor risicobeheersing bij de opmaak van 
de financiële informatie worden dus permanent bewaakt 
door de Raad van Bestuur en zijn Audit Committee, door 
de CEO en de CFO, evenals door Interne Audit.

CONTROLEACTIVITEIT
De dagelijkse boekhouding, maandelijkse betalingen, 
driemaandelijkse, tweejaarlijkse en jaarlijkse afsluitingen 
en rapporteringen op groepsniveau zijn allemaal 
procedures waarmee verzekerd kan worden dat 
de handleiding met boekhoudkundige principes en 
procedures correct wordt toegepast. Bovendien verzekert 
het interne auditprogramma, goedgekeurd door het 
Audit Committee, via haar gerichte tests een regelmatige 
controle van de risicozones die worden geïdentificeerd 
door het Audit Committee.

Wekelijks worden over alle projecten vergaderingen 
georganiseerd door het Uitvoerend Comité, onder het 
voorzitterschap van de CEO, om de sleutelprocessen 
die bijdragen tot de uitwerking van de boekhouding en 
financiële informatie, te controleren:

•  op het vlak van investeringen en desinvesteringen;
•  op het vlak van materiële, immateriële vaste activa en 

goodwill;
•  op het vlak van financiële vaste activa;
•  op het vlak van aankopen en leveranciers en 

gelijkgestelde;
•  op het vlak van kostprijs, stocks en uitstaande bedragen, 

contracten op lange termijn of bouwcontracten;
•  op het vlak van kasmiddelen, financiering en financiële 

instrumenten;
•  op het vlak van de voordelen toegekend aan het personeel;
•  op het vlak van belastingen, taksen en gelijkgestelde;
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•  op het vlak van verrichtingen op kapitaal;
•  op het vlak van provisies en verbintenissen.

Er bestaan procedures om nieuwe boekhoudkundige 
problemen te identificeren en op te lossen, die in 
voorkomend geval niet voorzien zijn in de handleiding 
met boekhoudkundige principes en procedures.

De boekhoudkundige en financiële interne controle-
activiteit bevat procedures om de vrijwaring van de activa 
te verzekeren (risico van onachtzaamheden, vergissingen 
en interne en externe fraude).

De procedures voor de opmaak van de financiële staten 
van de groep zijn van toepassing op alle bestanddelen 
van de consolidatieperimeter, zonder uitzondering.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
De informatieprocedures en -systemen werden 
ingevoerd om te voldoen aan de vereisten op het vlak van 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en relevantie van de 
boekhoudkundige en financiële informatie.

Een gedetailleerde rapportering, minstens per kwartaal, 
maakt het mogelijk om de relevante en belangrijke boek-
houdkundige en financiële informatie door te geven aan 
het Audit Committee en de Raad van Bestuur. Indien nodig 
maakt een multichannel communicatiesysteem het mogelijk 
om een direct en informeel contact te leggen tussen de CEO 
en de leden van het Uitvoerend Comité enerzijds, en tussen 
de CEO en de leden van de Raad van Bestuur anderzijds.

De rollen en verantwoordelijkheden van het informatie-
systeem werden gedefinieerd. 

De informatiesystemen met betrekking tot de financiële en 
boekhoudkundige informatie worden aangepast aan de 
behoeften van de vennootschap. Een beheer van de vragen 
en de incidenten werd ingevoerd.

De relaties met de informaticadienstverleners werden 
contractueel vastgelegd. Prestatie- en kwaliteitsindicatoren 
werden gedefinieerd en worden periodiek herzien. De 
graad van afhankelijkheid van de vennootschap ten aanzien 
van de informaticadienstverleners werd geanalyseerd. 
Controles bij de dienstverleners werden contractueel 
voorzien door de vennootschap en zijn gerealiseerd.

Er bestaat een procedure om een vermindering van de 
kwaliteit van de dienstverlening kenbaar te maken. De 
analyse en de invoering van corrigerende acties worden 
overwogen.

Het informaticasysteem is voldoende beveiligd door:

•   een procedure inzake toegangsrechten voor gegevens 
en programma’s;

•   een antivirusprogramma;
•   een beveiliging in geval van werkzaamheden op het net;
•   een systeem voor de opslag en bewaring van de 

gegevens;
•   maatregelen voor de continuïteit van de dienstverlening;
•   een systeem met rechten voor de fysieke toegang tot de 

installaties. 

Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek getest 
om zich te vergewissen van hun doeltreffendheid.
Er bestaat een tijdsschema met een overzicht van de 
periodieke reglementaire verplichtingen van de groep op 
het vlak van communicatie van de financiële informatie 
aan de markt. In dat tijdsschema wordt het volgende 
uitgelicht:
• de aard en de deadline van elke periodieke verplichting;

• de personen die instaan voor de opmaak ervan.
Er bestaan verantwoordelijken en procedures om de 
reglemen taire verplichtingen op het vlak van markt-
informatie te identificeren en na te leven.

Er bestaat een procedure die de controle van de informatie 
voorziet alvorens de verspreiding ervan.

STURING
ATENOR heeft middelen voorzien om zich ervan te 
vergewissen dat de gekozen boekhoudkundige principes 
die een belangrijke impact hebben op de presentatie 
van de financiële staten, overeenstemmen met de 
activiteit en de omgeving van de vennootschap en 
formeel werden gevalideerd door het Audit Committee 
en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De interne 
kwartaalrapportering, voorbereid door het voltallige 
Uitvoerend Comité, de revisie van deze rapportering 
door de CEO en CFO samen, het onderzoek door het 
Audit Committee (in aanwezigheid van de commissaris) 
van deze rapportering vóór de presentatie en bespreking 
ervan in de Raad van Bestuur vormt de hoeksteen van het 
stuursysteem voor de controle van de financiële informatie.

Deze rapportering omvat de boekhoudkundige keuzes en 
evaluatieregels voor de opmaak van de financiële staten.

Ook de opvolging van de kasmiddelen, met het oog op 
toekomstige deadlines en in het geval van grote spanningen, 
komt daarin aan bod. De opmaak en de presentatie 
van de financiële staten, inclusief die van de balans, de 
resultatenrekening, de bijlagen en de financiële situatie, 
worden dus toegelicht voor de Raad van Bestuur bij elke 
afsluiting van de financiële staten die wordt gepubliceerd.

De periodiek gepubliceerde financiële informatie wordt 
voorafgaandelijk gereviseerd en geanalyseerd door het 
Audit Committee (in aanwezigheid van de commissaris) 
vooraleer ze wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

EXTERNE AUDIT
De externe audit van ATENOR SA werd uitgevoerd door 
Commissaris MAZARS scrl, vertegenwoordigd door de 
Heer Xavier Doyen. Zijn jaarlijkse honoraria bedroegen 
49.915 euro. 

De honoraria voor de extra missies van ATENOR SA 
bedroegen 41.535 euro. 

De honoraria voor de auditopdrachten toevertrouwd 
aan het Mazars-netwerk met Belgische en buitenlandse 
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dochterondernemingen bedroegen op hun beurt 
140.932 euro.

De honoraria voor niet-auditdiensten toevertrouwd aan 
het Mazars-netwerk werden goedgekeurd door het Audit 
Committee en bedragen 51.357 euro voor het jaar 2020.

Het Audit Committee heeft van de Commissaris de 
noodzakelijke verklaringen en informatie ontvangen om 
zich te vergewissen van zijn onafhankelijkheid.

REMUNERATIEVERSLAG

INLEIDING
Elk jaar wordt het remuneratieverslag voorbereid 
door het Nomination and Remuneration Committee 
en voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Deze 
brengt een raadgevende stem uit. 

PROCEDURE EN ROL VAN HET NOMINATION AND 
REMUNERATION COMMITTEE
Zoals vermeld in de rubriek IV.2 van het Corporate 
Governance Charter en in artikel 7 :100 §5 van het WVV, 
is het de taak van het Nomination and Remuneration 
Committee om voorstellen te doen aan de Raad van 
Bestuur met betrekking tot de remuneratie en het 
remuneratiebeleid van de niet-uitvoerende Bestuurders 
en van de andere leden van het Uitvoerend Comité en de 
Gedelegeerd Bestuurder.

Op basis van deze voorstellen beslist de Raad van Bestuur 
over:

•   de bezoldigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks toe-
komen aan de Gedelegeerd Bestuurder en de andere 
leden van het Uitvoerend Comité op basis van de 
goedgekeurde principes binnen de Algemene Vergadering 
en die deel uitmaken van het remuneratiebeleid, met 
inbegrip van de eventuele variabele remuneratie en 
de winstdelingsformules op lange termijn, al dan niet 
verbonden aan aandelen, toegekend in de vorm van 
aandelenopties of andere financiële instrumenten 
evenals op de akkoorden afgesloten op het vlak van 
vervroegde beëindiging van functies;

•   de toekenning aan de Gedelegeerd Bestuurder en 
aan de andere leden van het Uitvoerend Comité, 
van aandelen, aandelenopties of elk ander recht om 
aandelen van de Vennootschap te verwerven en het 
aantal aandelen dat moet worden toegekend aan het 
personeel, dit alles ongeacht de specifieke competenties 
van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 
met betrekking tot de uitgifte van de aandelen; en

•   de implementatie en de voorwaarden van het 
partnerschapsbeleid met de leden van het Uitvoerend 
Comité dat zich momenteel vertaalt in Atenor Group 
Participations aandelenoptieplannen (zie verder).

REMUNERATIEBELEID VAN DE NIET-UITVOERENDE 
BESTUURDERS
Bij de remuneratie van de Niet-Uitvoerende Bestuurders 
wordt rekening gehouden met hun rol als gewoon 
Bestuurder, en hun specifieke rollen als Voorzitter van de 
Raad van Bestuur, Voorzitter of lid van de Committees, 
evenals de verantwoordelijkheden die eruit voortvloeien, 
en de tijd die ze besteden aan hun functies. Deze 
globale remuneratie is in overeenstemming met de 
gewoonten in de sector, rekening houdend met het 
verantwoordelijkheidsniveau en de aard van de functies. 
Ze wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur, op 
voorstel van het N&RC.

De Niet-Uitvoerende Bestuurders krijgen geen presta-
tie gebonden remuneraties zoals bonussen en winst-
delingsformules op lange termijn, noch voordelen in natura 
of voordelen die gekoppeld zijn aan pensioenplannen of 
andere. 

De Vennootschap is een denkoefening gestart inzake haar 
vergoedingsbeleid voor niet-uitvoerende bestuurders in 
het kader van de evolutie en de vooruitzichten van 

de vennootschap. Het resultaat van deze denkoefening 
wordt vermeld in het nieuwe remuneratiebeleid dat de 
Raad van Bestuur zal voorleggen tijdens de Gewone 
Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in 2021.

REMUNERATIE VAN DE NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS 
IN 2020
Voor de uitoefening van het mandaat van de Niet-
Uitvoerende Bestuurders met betrekking tot het boekjaar 
2019 heeft de Algemene Vergadering die plaatsvond 
in 2020 een totale remuneratie van 256.000 euro (als 
tantièmes) goedgekeurd. Dit bedrag zal als volgt worden 
verdeeld:
•   60.000 euro voor de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur
•  30.000 euro voor elk van de niet-uitvoerende 

Bestuurders, al dan niet lid van een Committee van de 
Raad van Bestuur.

•  8.000 euro extra voor elke Voorzitter van een 
Committee van de Raad van Bestuur.

•  8.000 euro extra voor elke Niet-Uitvoerende 
Bestuurder lid van twee Committees van de Raad van 
Bestuur.1

1  Voor boekjaar 2020 stelt de Raad van Bestuur een totale remuneratie 
van 410.000 euro voor aan de Algemene Vergadering, verdeeld 
onder de bestuurders. Een deel van de vaste remuneratie zal betaald 
worden onder de vorm van aandelen van de Vennootschap. Deze 
aandelen moeten minstens 12 maanden bewaard worden na het 
einde van het uitgeoefende mandaat.

www.atenor.eu 39
Profiel, M

issie & W
aarden

Strategie
Brief aan de aandeelhouders

2020, in de loop der dagen…
Sustainability report

Bestuur
Inform

atie aan de aandeelhouders
Activiteitenverslag

G
econtroleerde jaarrekeningen 2020

Algem
ene inlichtingen



Op individuele basis kan deze informatie als volgt 
worden samengevat: 

Naam en functie
Totale 

remuneratie

Frank Donck – Voorzitter van de Raad 
van Bestuur 60.000 EUR

Christian Delaire – bestuurder 30.000 EUR

Investea SRL vertegenwoordigd 
door Emmanuèle Attout, bestuurder, 
Committee Voorzitster 38.000 EUR

Luxempart Management SARL 
vertegenwoordigd door Giuseppe Jo 
Santino - bestuurder 30.000 EUR

MG Praxis SRL vertegenwoordigd 
door Michèle Grégoire - bestuurder 30.000 EUR

Sogestra SRL vertegenwoordigd 
door Nadine Lemaitre – bestuurder, 
Committee Voorzitster 38.000 EUR

Philippe Vastapane – bestuurder 30.000 EUR

De Gedelegeerd Bestuurder ontvangt geen bezoldiging 
in zijn hoedanigheid van bestuurder, maar enkel in zijn 
hoedanigheid van afgevaardigde voor het dagelijks 
beheer. De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen 
enkel de vaste bezoldiging onder de vorm van tantièmes. 
Zij ontvangen noch zitpenningen, noch voordelen in 
natura, noch variabele bezoldiging, noch bijzondere 
items en genieten geen pensioenplan.

De totale (vaste) bezoldiging van de uitvoerende 
bestuurders komt overeen met de bestaande 
remuneratiepraktijken van de vennootschap en de 
vennootschap is van oordeel dat deze bijdraagt tot de 
prestaties op lange termijn van de vennootschap.

REMUNERATIEBELEID VAN DE LEDEN VAN HET UITVOEREND 
COMITÉ (MET INBEGRIP VAN DE GEDELEGEERD 
BESTUURDER) REKENING HOUDEND MET DE PRESTATIES OP 
LANGE TERMIJN VAN DE VENNOOTSCHAP
De leden van het Uitvoerend Comité (inclusief de 
Gedelegeerd Bestuurder) ontvangen een remuneratie-
pakket, dat hoofdzakelijk bestaat uit een basisremuneratie 
en desgevallend een jaarlijkse variabele remuneratie 
(bonus) in specifieke gevallen of voor bijzondere 
prestaties.

De Raad van Bestuur meent, sinds verschillende jaren 
reeds, dat de winstdeling van de leden van het Uitvoerend 
Comité (inclusief de Gedelegeerd Bestuurder) in de 
vastgoedprojecten een essentieel motivatie-element is. 
Dit beleid is erop gericht om de leden van het Uitvoerend 
Comité nog meer te betrekken, niet alleen bij de groei 
van de hele ATENOR-groep, maar ook bij de selectie, 
het beheer en de valorisatie van elk vastgoedproject. Dit 
beleid draagt bovendien bij tot een betere afstemming 
van de belangen van de leden van het Uitvoerend Comité 

op die van ATENOR, door ze te koppelen aan de risico’s 
en vooruitzichten van haar activiteiten, en dit in een lange 
termijnoptiek. Zo draagt hun remuneratie bij aan de 
prestaties op lange termijn van ATENOR.

Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur een Atenor Group 
Participations aandelenoptieplan geïmplementeerd 
voor de leden van het Uitvoerend Comité. Atenor Group 
Participations (of « AGP ») werd in de loop van 2012 
opgericht als een medeïnvesteringsmaatschappij voor 
onbepaalde duur. Alle AGP-aandelen zijn (rechtstreeks 
of onrechtstreeks) in het bezit van ATENOR. Er is 
overeengekomen dat AGP samen met ATENOR investeert 
in alle projecten in portefeuille voor een periode die 
overeenkomt met de respectievelijke ontwikkelingsduur 
van elk project en tot beloop van maximaal 10% van 
het aandeelhouderschap dat ATENOR aanhoudt in de 
projecten of het economisch belang van ATENOR in de 
projecten. ATENOR wordt vergoed door AGP voor het 
beheer van de participaties en projecten waarin AGP 10% 
aanhoudt. De meerwaarde die de begunstigden van deze 
aandelenopties van AGP kunnen halen uit hun uitoefening, 
houdt dus rekening met deze remuneratie. 

Gezien wat voorafgaat, kan het relatieve aandeel van de 
verschillende elementen die hierboven werden vermeld, 
sterk variëren van jaar tot jaar. 

De remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder en van 
de leden van het Uitvoerend Comité omvat trouwens 
geen gratis toekenning van aandelen van ATENOR of een 
dochtermaatschappij.

De Vennootschap week niet af van haar remuneratiebeleid 
tijdens het boekjaar waarop het jaarverslag betrekking 
heeft, maar startte wel een denkoefening over haar 
remuneratiebeleid in het kader van de evolutie en 
de vooruitzichten van de onderneming. Het resultaat 
van deze denkoefening wordt vermeld in het nieuwe 
remuneratiebeleid dat de Raad van Bestuur zal 
voorleggen tijdens de Gewone Algemene Vergadering die 
zal plaatsvinden in 2021.

REMUNERATIE VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER IN 
2020
De Gedelegeerd Bestuurder ontvangt geen bezoldiging 
in zijn hoedanigheid van bestuurder, maar enkel in zijn 
hoedanigheid van afgevaardigde voor het dagelijks 
beheer. 

Zijn remuneratie voor boekjaar 2020 is de volgende:

Naam en functie

Totale 
remuneratie 

(excl. BTW)

Stéphan Sonneville SA permanent 
vertegenwoordigd door Stéphan 
Sonneville 664.875 EUR
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De Gedelegeerd Bestuurder ontvangt slechts een vaste 
remuneratie. Deze is samengesteld uit een basisbedrag 
en (bepaalde jaren) aandelenopties. Deze houdt rekening 
met de functies van de Gedelegeerd Bestuurder als 
afgevaardigd voor het dagelijks beheer en als voorzitter 
van het Uitvoerend Comité. 

Meer details betreffende de aandelenopties die de 
voorbije jaren werden toegekend aan de Gedelegeerd 
Bestuurder, worden hieronder weergegeven in de 
speciale rubriek hieromtrent. In 2020 werd echter geen 
enkele optie toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder. 

De totale (vaste) bezoldiging van de Gedelegeerd 
Bestuurder komt overeen met de bestaande remuneratie-
praktijken van de vennootschap en de Vennootschap is 
van oordeel dat deze bijdraagt tot de prestaties op lange 
termijn van de Vennootschap.

De winst verschuldigd aan Stéphan Sonneville met 
betrekking tot de uitoefening in 2020 van het saldo van 
AGI-aandelenopties toegekend in 2016 (hetzij 1.350 
opties) bedroeg 39.123 euro en werd uitbetaald in 2020.

De winst verschuldigd aan Stéphan Sonneville SA met 
betrekking tot de uitoefening in 2020 van het saldo van 
zijn AGP-aandelenopties toegekend in 2018 (hetzij 180 
opties) bedroeg 2.301.535 euro, waarvan 1.086.836 euro 
werd uitbetaald in 2020 en waarvan het saldo, hetzij 
1.214.699 euro, in 2021 zal worden uitbetaald.

REMUNERATIE VAN DE LEDEN VAN HET UITVOEREND 
COMITÉ(ANDERE DAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER) IN 
2020.
Het niveau en de structuur van de remuneraties van de 
leden van het Uitvoerend Comité zijn zodanig dat ze de 
aanwerving, de binding en de motivatie van gekwalificeerde 
en competente professionals mogelijk maken, rekening 
houdend met de aard en de omvang van hun rechtstreekse 
of onrechtstreekse verantwoordelijkheden binnen de 
Vennootschap en haar dochterondernemingen.

De samenwerking met elk lid van het Uitvoerend Comité 
wordt jaarlijks geëvalueerd om te bepalen of dat lid de 
doelstellingen heeft bereikt die werden vastgelegd tijdens 
de evaluatie van het jaar ervoor. De doelstellingen worden 
bepaald voor elk lid van het Uitvoerend Comité voor hun 
rol en functie binnen de groep en hebben betrekking op 
de belangrijkste fasen van de uitvoering van de projecten 
van ATENOR, zoals de aankoop, het verkrijgen van de 
vergunningen, de verkoop of de verhuur.

Samen met de dagelijkse informele contacten is deze 
evaluatie opgevat als een moment van uitwisseling, die 
het mogelijk maakt om de samenwerking met elk lid van 
het Uitvoerend Comité te sturen. Voor de leden van het 
Uitvoerend Comité vindt deze evaluatie in eerste instantie 
plaats met de Gedelegeerd Bestuurder, die er verslag over 
uitbrengt aan het N&RC.

Globaal zien de remuneraties van de leden van het Uitvoerend Comité (andere dan de Gedelegeerd Bestuurder) er 
als volgt uit:

TOTALE REMUNERATIE

Uitvoerend 
Comité 
(globaal)

1. Vaste remuneratie 2. Variabele remuneratie 3. Buiten
gewone 

items

4. 
Pensioen

kosten1 5. Totaal

% vaste/ 
variabele 

rem.Basisrem.
Kosten en 

zitpenningen
Extra 

voordelen2
Op korte 
termijn

Op lange 
termijn

Op globale 
basis

1.313.384 € 0 3.298 € 279.776 € 0 0 131.267 € 1.727.725 € 518%

1 Dit is echter slechts van toepassing voor één lid van het Uitvoerend Comité.

2  De extra voordelen betreffen de bedrijfswagens, professionele Gsm’s en laptops. Dit is echter slechts van toepassing voor één lid van het Uitvoerend 
Comité.

 
De totale variabele remuneratie die verschuldigd is 
voor het boekjaar 2020 bedraagt 279.776 euro en 
betreft slechts één lid van het Uitvoerend Comité. Het 
bedrag van de variabele remuneratie werd definitief 
vastgelegd door de Raad van Bestuur op basis van de 
aanbevelingen van het Nomination and Remuneration 
Committee en een evaluatiegesprek. De prestaties van 
het betrokken lid werden met name beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 

•  Het resultaat van de activiteiten onder de verant-
woordelijkheid van het betrokken lid van het Uitvoerend 
Comité;

•  geraamd rendement van de verworven projecten;
•  beheer van de aanvragen van de stedenbouwkundige 

vergunningen;

 
•  het aantal grote transacties (aankoop, verkoop, 

verhuur, financiering);
•  het respecteren van budget en planning voor de 

vooropgestelde projecten en financieringen;
•  het beheren van de teams onder de verantwoordelijkheid 

van het betrokken lid van het Uitvoerend Comité;
•  risicobeoordeling -en beheer; en
•  de kwaliteit van de vertegenwoordiging van de 

Vennootschap.
De totale bezoldiging van de leden van het 
Uitvoerend Comité komt overeen met de bestaande 
remuneratiepraktijken van de vennootschap en de 
Vennootschap is van oordeel dat deze bijdraagt tot de 
prestaties op lange termijn van de Vennootschap.

www.atenor.eu 41
Profiel, M

issie & W
aarden

Strategie
Brief aan de aandeelhouders

2020, in de loop der dagen…
Sustainability report

Bestuur
Inform

atie aan de aandeelhouders
Activiteitenverslag

G
econtroleerde jaarrekeningen 2020

Algem
ene inlichtingen



REMUNERATIE ONDER DE VORM VAN AANDELENOPTIES 

Voornaamste bepalingen van het aandelenoptieplan

Boekjaar 2020

Openingsbalans Loop van het jaar Slotbalans

Aantal uitgeoefende 
opties Aantal vervallen optiesNaam, functie Plan Voorsteldatum

Aankoop
datum ("vesting")

Einde van de 
retentieperiode Uitoefenperiode Uitoefenprijs

Aantal niet verworven 
opties ("not vested") bij 
het begin van het jaar

Voorgestelde opties en 
onderliggende waarde 
op het ogenblik van het 

voorstel

Verworven opties 
("vested") en onder-
liggende waarde bij 

verwerving ("vesting")

Voorgestelde maar nog 
niet verworven opties 

("vested")

Stéphan Sonneville AOP 2016 (AGI) 03-03-16 29-04-16 N/A 11-03-19  
31-03-21 22,67€ 0 0 0 0 1.350 0

Stéphan Sonneville 
SA (permanent 
vertegenwoor-
digd door Stéphan 
Sonneville)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 22-05-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGI) 19-03-18 N/A 08-03-21  
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGP) 12-03-18 N/A 07-03-19  
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 180 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 06-05-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Sidney D. Bens (CFO)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 10-04-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 1.350 0

AOP 2018 (AGI) 08-05-18 N/A 08-03-21 
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGP) 12-03-18 N/A 07-03-19  
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 65 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 23-04-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Strat-up SRL 
vertegenwoordigd 
door Laurent Collier 
(Executive Officer)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 23-05-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 1.350 0

AOP 2018 (AGI) 12-03-18 20-03-18 N/A 08-03-21 
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGP) 12-03-18 12-03-18 N/A 07-03-19 
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 95 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 18-03-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Probatimmo BV 
vertegenwoordigd 
door William Lerinckx 
(Executive Officer)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 11-04-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 1.350 0

AOP 2018 (AGI) 12-03-18 19-03-18 N/A 08-03-21 
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGI) 12-03-18 12-03-18 N/A 07-03-19 
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 100 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 20-03-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Weatherlight SA 
vertegenwoordigd 
door Sven Lemmes 
(Executive Officer)

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 24-04-19 N/A 08-03-22 
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0
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Voornaamste bepalingen van het aandelenoptieplan

Boekjaar 2020

Openingsbalans Loop van het jaar Slotbalans

Aantal uitgeoefende 
opties Aantal vervallen optiesNaam, functie Plan Voorsteldatum

Aankoop
datum ("vesting")

Einde van de 
retentieperiode Uitoefenperiode Uitoefenprijs

Aantal niet verworven 
opties ("not vested") bij 
het begin van het jaar

Voorgestelde opties en 
onderliggende waarde 
op het ogenblik van het 

voorstel

Verworven opties 
("vested") en onder-
liggende waarde bij 

verwerving ("vesting")

Voorgestelde maar nog 
niet verworven opties 

("vested")

Stéphan Sonneville AOP 2016 (AGI) 03-03-16 29-04-16 N/A 11-03-19  
31-03-21 22,67€ 0 0 0 0 1.350 0

Stéphan Sonneville 
SA (permanent 
vertegenwoor-
digd door Stéphan 
Sonneville)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 22-05-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGI) 19-03-18 N/A 08-03-21  
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGP) 12-03-18 N/A 07-03-19  
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 180 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 06-05-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Sidney D. Bens (CFO)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 10-04-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 1.350 0

AOP 2018 (AGI) 08-05-18 N/A 08-03-21 
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGP) 12-03-18 N/A 07-03-19  
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 65 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 23-04-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Strat-up SRL 
vertegenwoordigd 
door Laurent Collier 
(Executive Officer)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 23-05-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 1.350 0

AOP 2018 (AGI) 12-03-18 20-03-18 N/A 08-03-21 
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGP) 12-03-18 12-03-18 N/A 07-03-19 
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 95 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 18-03-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Probatimmo BV 
vertegenwoordigd 
door William Lerinckx 
(Executive Officer)

AOP 2017 (AGI) 24-03-17 11-04-17 N/A 09-03-20  
31-03-22 26,08€ 0 0 0 0 1.350 0

AOP 2018 (AGI) 12-03-18 19-03-18 N/A 08-03-21 
31-03-23 31,34€ 0 0 0 0 0 0

AOP 2018 (AGI) 12-03-18 12-03-18 N/A 07-03-19 
16-03-20 1.100,08€ 0 0 0 0 100 0

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 20-03-19 N/A 08-03-22  
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0

Weatherlight SA 
vertegenwoordigd 
door Sven Lemmes 
(Executive Officer)

AOP 2019 (ALTG) 08-03-19 24-04-19 N/A 08-03-22 
29-03-24 13€ 0 0 0 0 0 0
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AANDELENOPTIEPLAN ATENOR GROUP INVESTMENTS 
Eind 2013 verving ATENOR het aandelenoptieplan op 
aandelen van ATENOR door een aandelenoptieplan 
op aandelen van Atenor Group Investments (AGI), 
dochteronderneming opgericht in 2013 die voor 100% in 
handen is van ATENOR. AGI bezit een portefeuille van 
163.427 aandelen van ATENOR, waarvan er 150.000 
werden overgenomen van ATENOR (eigen aandelen) 
tegen een prijs van 31,90 euro en 13.427 als gevolg van de 
uitoefening van het keuzedividend dat in mei 2014 en mei 
2015 werd voorgesteld door de Algemene Vergaderingen. 

Deze opties werden toegekend aan de personeelsleden 
en aan sommige dienstverleners op basis van vijf 
hiërarchische niveaus; de eerste twee niveaus (leden van 
het Uitvoerend Comité en Directeurs, hetzij 15 personen, 
waaronder de Gedelegeerd Bestuurder) kregen hetzelfde 
aantal opties toegekend. De Raad van Bestuur wil zo 
de belangstelling wekken van alle medewerkers van 
ATENOR en de leden van het Uitvoerend Comité voor de 
groei op middellange termijn van de groep, terwijl de 
begunstigden van de opties een deel van de kosten van 
het kapitaal dragen.

Wat deze opties betreft, worden de modaliteiten als volgt 
samengevat:

Opties toegekend in 2016: De uitoefenprijs van de opties 
werd met instemming van de commissaris van Atenor 
Group Investments vastgelegd op 22,67 euro per optie, 
wat overeenkomt met de inventariswaarde per Atenor 
Group Investments-aandeel op 31 januari 2016, na 
herwaardering van de aandelenportefeuille van ATENOR 
op 44,65 euro per aandeel, wat overeenkomt met het 
gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen. Het voordeel 
in natura vertegenwoordigd door deze opties bedraagt 
4,08 euro per optie. De opties die uitoefenbaar waren in 
maart 2019, maart 2020 of maart 2021, werden allemaal 
uitgeoefend. Ter herinnering, dit voordeel werd in 2016 
toegekend op basis van de gerealiseerde prestaties in 
2015. De opties geven recht op een fysieke of contante 
verrekening.

Voor boekjaar 2020 werden de volgende opties 
uitgeoefend. 

•  1.350 opties uitgeoefend door De heer Stéphan 
SONNEVILLE.

Opties toegekend in 2017: De uitoefenprijs van de opties 
werd met instemming van de commissaris van Atenor 
Group Investments vastgelegd op 26,08 euro per optie, 
wat overeenkomt met de inventariswaarde per Atenor 
Group Investments-aandeel op dinsdag 31 januari 2017, na 
herwaardering van de aandelenportefeuille van ATENOR 
op 46,168 euro per aandeel, wat overeenkomt met het 
gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen. Het voordeel 
in natura vertegenwoordigd door deze opties bedraagt 
4,69 euro per optie. Deze opties zullen uitoefenbaar zijn 
in maart 2021 of maart 2022. Dit voordeel werd in 2017 

toegekend op basis van de gerealiseerde prestaties in 
2016. De opties geven recht op een fysieke of contante 
verrekening.

Voor boekjaar 2020 werden de volgende opties 
uitgeoefend.

•  1.350 door de Heer Sidney D. BENS;

•  1.350 door SRL STRAT UP (vertegenwoordigd door de 
Heer Laurent COLLIER);

•  1.350 door BV PROBATIMMO (vertegenwoordigd 
door de Heer William LERINCKX).

Opties toegekend in 2018: De uitoefenprijs van de opties 
werd met instemming van de commissaris van Atenor 
Group Investments vastgelegd op 31,34 euro per optie, wat 
overeenkomt met de inventariswaarde per Atenor Group 
Investments-aandeel op woensdag 31 januari 2018, na 
herwaardering van de aandelenportefeuille van ATENOR 
op 49,33 euro per aandeel, wat overeenkomt met het 
gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen. Het voordeel 
in natura vertegenwoordigd door deze opties bedraagt 
5,64 euro per optie. Deze opties zullen uitoefenbaar zijn 
in maart 2021, in maart 2022 of maart 2023. Dit voordeel 
werd in 2018 toegekend op basis van de gerealiseerde 
prestaties in 2017. De opties geven recht op een fysieke of 
contante verrekening.

De aan Stéphan Sonneville verschuldigde winst met 
betrekking tot de uitoefening in 2020 van de Atenor Group 
Investments aandelenopties die in 2016 werden toegekend 
(d.w.z. 1.350 opties) bedroeg 39.123 euro en werd in 2020 
uitbetaald. De aan de leden van het Uitvoerend Comité 
(uitgezonderd Gedelegeerd Bestuurder) verschuldigde 
winst met betrekking tot de uitoefening in 2020 van het 
saldo van de AGI-aandelenopties die in 2017 werden 
toegekend (d.w.z. 4.050 opties) bedroeg 99.265,50 euro 
en werd volledig uitbetaald in 2020.

AANDELENOPTIEPLAN ATENOR LONG TERM GROWTH 
Begin 2019 verving ATENOR het aandelenoptieplan van 
Atenor Group Investments (AGI) door een aandelen optieplan 
van Atenor Long Term Growth (ALTG), dochteronderneming 
opgericht in oktober 2018 die voor 100% in handen van 
ATENOR is. AGLT is in bezit van een portfolio met 150.000 
aangekochte aandelen aan een gemiddelde prijs van 56,62 
euro. Dit optieplan werd goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van 26 april 2019. 

Een schijf van maximum 40.000 aandelenopties (ALTG) 
werd in 2019 toegekend aan de personeelsleden en 
sommige dienstverleners op basis van vijf hiërarchische 
niveaus; de eerste twee niveaus (leden van het Uitvoerend 
Comité en Directeurs, hetzij 18 personen, waaronder de 
Gedelegeerd Bestuurder) kregen hetzelfde aantal opties 
toegekend. De Raad van Bestuur wil zo de belangstelling 
wekken van alle medewerkers van ATENOR en de leden 
van het Uitvoerend Comité voor de groei op middellange 
termijn van de groep, terwijl de begunstigden van de 
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opties een deel van de kosten van het kapitaal dragen.

Een nieuwe schijf van maximum 60.000 aandelenopties 
(ALTG) zal in 2021 worden toegekend aan de 
personeelsleden en sommige dienstverleners op basis 
van 5 hiërarchische niveaus; aan de eerste twee niveaus 
(leden van het Uitvoerend Comité en Directeurs, hetzij 23 
personen waaronder de Gedelegeerd Bestuurder) zullen 
hetzelfde aantal opties toegekend worden. Deze opties 
zullen de opties annuleren en vervangen die in 2019 waren 
gevalideerd, maar die niet werden uitgegeven vanwege 
de Covid-19-gezondheidscrisis.

Wat deze opties betreft, worden de modaliteiten als volgt 
samengevat:

Opties toegekend in 2019 : de uitoefenprijs van de opties 
werd met instemming van de commissaris van Atenor 
Long Term Growth vastgelegd op 13 euro per optie, 
wat overeenkomt met de inventariswaarde per Atenor 
Long Term Growth-aandeel op 28 februari 2019, na 
herwaardering van de aandelenportefeuille ATENOR 
op 58,47 euro per aandeel, wat overeenkomt met het 
gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen. Het voordeel 
in natura dat deze opties vertegenwoordigen bedraagt 
2,34 euro per optie. De opties zullen uitoefenbaar zijn in 
maart 2022, maart 2023 of maart 2024. Dit voordeel werd 
toegekend in 2019 op basis van de in 2018 gerealiseerde 
prestaties. De opties geven recht op een fysieke of 
contante verrekening.

Opties toegekend in 2020: De Raad van Bestuur was 
overeengekomen om een aandelenoptieplan uit te geven 
op aandelen van de dochteronderneming genaamd 
Atenor Long Term Growth (ALTG). 

Gezien de evoluerende gezondheidssituatie in maart 
2020 en de impact voor de financiële markten, werd 
overeengekomen om de modaliteiten en de uitgiftedatum 
van dit AOP zo spoedig mogelijk te bepalen. Dit 
aandelenoptieplan is geannuleerd en vervangen door 
een nieuw optieplan.

Opties toegekend in 2021: De Raad van Bestuur heeft een 
aandelenoptieplan uitgegeven voor aandelen van het 
filiaal genaamd Atenor Long Term Growth (ALTG). Hun 
uitoefenprijs werd met instemming van de commissaris 
van Atenor Long Term Growth, vastgelegd op 10,98 euro 
per optie, wat overeenkomt met de inventariswaarde per 
Atenor Long Term Growth aandeel op 3 maart 2021, na 
herwaardering van de aandelenportefeuille van ATENOR 
op 55,21 euro per aandeel, wat overeenkomt met het 
gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen. Het voordeel 
in natura dat deze opties vertegenwoordigen bedraagt 
1.69 euro per optie. Deze opties zullen uitoefenbaar zijn 
in maart 2024, in maart 2025 of maart 2026. Dit voordeel 
werd in 2021 toegekend op basis van de gerealiseerde 
prestaties in 2020. De opties geven recht op een fysieke of 
contante verrekening.

AANDELENOPTIEPLAN ATENOR GROUP PARTICIPATIONS

Zoals hierboven aangegeven vertegenwoordigen 
de Atenor Group Participations aandelenopties het 
voor naamste incentive dat wordt toegekend aan de 
Gedelegeerd Bestuurder en aan de leden van het 
Uitvoerend Comité.

Opties toegekend in 2018: Hun uitoefenprijs werd met 
instemming van de commissaris van Atenor Group 
Participations (AGP) vastgelegd op 1.100,08 euro per optie, 
wat overeenkomt met de inventariswaarde per Atenor 
Group Participations aandeel op 31 december 2017. Het 
voordeel in natura dat deze opties vertegenwoordigen 
bedraagt 198,02 euro per optie. Deze opties, die 
uitoefenbaar waren in maart 2019 of maart 2020, werden 
allemaal uitgeoefend. Ter herinnering, dit voordeel 
werd in 2018 toegekend op basis van de gerealiseerde 
prestaties in 2017. De opties geven recht op een fysieke of 
contante verrekening.

Voor boekjaar 2020 werden de volgende opties uitge-
oefend.

•  180 door SA Sonneville Stéphan (vertegenwoordigd 
door de Heer Stéphan SONNEVILLE);

•  65 door de Heer Sidney D. BENS;

•  95 door SRL STRAT UP (vertegenwoordigd door de Heer 
Laurent COLLIER);

•  100 door BV PROBATIMMO (vertegenwoordigd door de 
Heer William LERINCKX).

Opties toegekend in 2021: De Raad van Bestuur heeft een 
aandelenoptieplan uitgegeven voor aandelen van het 
filiaal genaamd Atenor Group Participations (AGP). Hun 
uitoefenprijs werd met instemming van de commissaris 
van Atenor Group Participations vastgelegd op 1.130,59 
euro per optie, wat overeenkomt met de inventariswaarde 
per Atenor Group Participations aandeel op 31 december 
2020. Het voordeel in natura vertegenwoordigd door 
deze opties bedraagt 18 of 19% van deze uitoefenprijs 
afhankelijk van hun respectievelijke uitoefenperiodes. 
Dit voordeel wordt in 2021 toegekend op basis van de 
gerealiseerde prestaties in 2020. De opties geven recht 
op een fysieke of contante verrekening.

De aan Stéphan Sonneville SA verschuldigde winst met 
betrekking tot de uitoefening in 2020 van het saldo van 
zijn AGP-aandelenopties die in 2018 werden toegekend 
(d.w.z. 180 opties) bedroeg 2.301.535 euro, waarvan 
1.086.836 werd uitbetaald in 2020 en waarvan het saldo, 
hetzij 1.214.699 euro zal worden uitbetaald in 2021. De aan 
de leden van het Uitvoerend Comité (met uitzondering 
van de Gedelegeerd Bestuurder) verschuldigde winst met 
betrekking tot de uitoefening in 2020 van het saldo van 
de AGP-aandelenopties die in 2018 werden toegekend 
(d.w.z. 260 opties) bedroeg 3.324.441 euro, waarvan 
1.726.152 euro werd uitbetaald in 2020 en waarvan het 
saldo, hetzij 1.598.289 euro zal worden uitbetaald in 2021.
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VERTREKVERGOEDINGEN
In 2020 vertrok geen bestuurder noch lid van het Uitvoerend 
Comité.

GEBRUIK VAN HET RECHT OP TERUGGAVE VAN VARIABELE 
REMUNERATIE
Er werd geen specifiek recht op teruggave van variabele 
remuneratie geïmplementeerd in het voordeel van de 

Vennootschap met betrekking tot 2020, noch met betrekking 
tot de voorbije boekjaren. 

GEEN ENKELE AFWIJKING MET BETREKKING TOT DE 
BESTAANDE REMUNERATIEPRAKTIJKEN
Er was in 2020 geen enkele afwijking met betrekking tot de 
bestaande remuneratiepraktijken.

JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN DE REMUNERATIE, VAN DE PRESTATIES, VAN DE GEMIDDELDE JAARLIJKSE KOST VAN DE MEDEWERKERS
Tabel 1: evolutie van de totale remuneratie van de bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité (kost vennootschap, in euro):

FY2016 vs. FY2015 FY2017 vs. FY2016 FY2018 vs. FY2017 FY2019 vs. FY2018 FY2020 vs. FY2019
€ % € % € % € % € %

Bestuurders en leden 
van het Uitvoerend 
Comité

+ 127.398 € + 5,92% -160.876 € - 7,05% + 855.861 € + 40,37% - 265.712 € - 8,93% - 61.780 € - 2,28%

Tabel 2: evolutie van de prestaties van de vennootschap (op geconsolideerde basis):

Prestatiecriteria

FY2016 vs. FY2015 FY2017 vs. FY2016 FY2018 vs. FY2017 FY2019 vs. FY2018 FY2020 vs. FY2019
€ % € % € % € % € %

Netto winst +416.746 +2,09% +1.804.520 +8,86% +12.997.248 +58,60% +2.600.207 +7,39% -13.647.975 -36,13%

Eigen fondsen +12.595.323 +9,93% +10.245.106 +7,35% +20.658.157 +13,81% +16.749.644 +9,84% +74.164.747 +39,65%

Bruto dividend +0,04 +2,00% +0,04 +1,96% +0,12 +5,77% +0,11 +5,00% +0,11 +4,76%

Beurskapitalisatie -8.390.303 -3,17% +8.390.303 +3,27% +22.524.304 +8,51% +119.378.811 +41,57% -5.349.522 -1,32%

Tabel 3: evolutie van de gemiddelde kost op basis van voltijdse equivalenten van de medewerkers die geen bestuurder of lid zijn 
van het Uitvoerend Comité:

FY2016 vs. FY2015 FY2017 vs. FY2016 FY2018 vs. FY2017 FY2019 vs. FY2018 FY2020 vs. FY2019
€ % € % € % € % € %

Kost vennootschap + 8.801 € + 7,69% - 10.269 € -8,34% + 24.504 € +21,70% - 11.663 € -8.49% - 3.790 € -3,01%

 
RATIO TUSSEN DE HOOGSTE EN LAAGSTE REMUNERATIE
Voor boekjaar 2020 is de ratio, per land tussen de hoogste en 
de laagste remuneratie, uitgedrukt in voltijdse equivalenten 
gelijk aan: 17,02 (Hongarije), 14,97 (België), 7,04 (Roemenië), 
6,85 (Luxemburg), 3,48 (Portugal), 3,16 (Polen) en 2,51 
(Frankrijk).

 
DE STEMMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET 
VOORGAANDE JAAR
Het remuneratierapport voor het boekjaar 2019 werd 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
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VERBINTENIS TEGENOVER DE BELANGHEBBENDEN
ATENOR is zich bewust van de impact van haar activiteiten. 
Als beursgenoteerd vastgoedontwikkelingsbedrijf 
onderhoudt ATENOR een regelmatige dialoog met 
haar belanghebbenden in elke fase van de levenscyclus 
van een gebouw, al vanaf het ontwerp en de 
vergunningsaanvraag. 

Het doel is om een evenwicht te vinden tussen de belangen 
van elke belanghebbende met de buurtbewoners, 
de lokale autoriteiten, de klanten, de overheden, de 
investeerders en de aandeelhouders, als die van haar 
team. 

 
ATENOR respecteert de vergunningsprocedures tot en 
met de amendering van het project.

Vooraf hechten we veel belang aan de politieke functie 
en aan de democratische vertegenwoordigers bij het 
ontwerp van een project.  

Via een actieve en transparante dialoog met politici en 
overheidsinstanties integreren wij vanaf de ontwerpfase 
van het project de aspiraties, desiderata en andere visies 
van de verschillende belanghebbenden die door de 
democratisch gekozen vertegenwoordigers worden geuit.

Belanghebbenden Verwachtingen van de belanghebbenden Verbintenissen

Overheidsinstanties • Toezicht op de wetgeving
• Goede relatie en dialoog met de verschillende instanties

•  Regelmatige en transparante contacten tijdens  
projecten

•  Naleven van de wetgeving en openstaan voor dialoog 

Klanten • Strategische situatie 
• Modulair oppervlak 
•  Projecten in lijn met de beste marktpraktijken op het 

gebied van welzijn, veiligheid en ecologie

•  Uitwerken van kwaliteitsprojecten in overeenstemming 
met de beste marktpraktijken op het gebied van milieu, 
veiligheid, mobiliteit en welzijn

• Flexibiliteit en modulaire ruimtes

Team • Professionele ontwikkeling 
• Balans tussen privéleven en werk
• Veiligheid en welzijn
• Motiverend salarispakket
• Ethiek

• Jaarlijkse evaluatie
• Opleidingen 
•  Prettige werkomgeving waarin contacten met anderen, 

welzijn en veiligheid centraal staan 
• Ethische gedragscode
• Interne communicatie

Investeerders & 
aandeelhouders

• Financiële en strategische transparantie 
• Monitoring van de principes van corporate governance
• Ethiek 
• Waarde creëren en winst genereren

• Algemene vergaderingen
• Persberichten en financiële verslagen 
• Regelmatige update van de website 
• Brief aan de aandeelhouders
• Groeiplan en duidelijke doelstellingen
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GRI STANDARD INDEX

Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de GRI-standaarden: essentiële nalevingsoptie

GRI Pagina SDG

Organizational profile

GRI 102: General disclosures
102-1 Name of the organisation 150
102-2 Activities, brands, products and services pg 1 & 3 11
102-3 Location of headquarters 150
102-4 Location of operations 31, 60 - 93
102-5 Ownership and legal form 96, 150
102-6 Markets served 3, 6-7, 60 - 93
102-7 Scale of the organisation 31, 32, 60 - 93
102-8 Information on employees and other workers 28 - 32 8
102-9 Supply chain 16 -18, 20 -22
102-10 Significant changes to the organisation and its supply chain 10 -13, 18 -19, 22, 24
102-11 Precautionary principle or approach 16 - 17, 18 - 22, 28 - 30
102-12 External initiatives 23 - 26
102-13 Membership of associations 154

 
Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 6-7
102-15 Key impacts, risks and opportunities 3, 16 - 17, 19, 36 - 37, 112 - 113 11

 
Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards and norms of behaviour 1 - 2, 16 - 17, 19, 20 - 30 11,16
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 1, 30, 33 -47 16

 
Governance

102-18 Governance structure 33 -35, 52, 54 - 55
102-19 Delegating authority 16 -17, 18, 35

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, 
and social topics 18, 34 - 36

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and 
social topics 16 - 21, 33, 47 16

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees 34, 52 - 55 5,16

102-23 Chair of the highest governance body 34, 52 - 55,  
Corporate Governance Charter 16

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 35, Corporate Governance Charter 5,16
102-25 Conflicts of interest 36, Corporate Governance Charter 16

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values 
and strategy 

1, 29, 35, 36 
Corporate Governance Charter

102-27 Collective knowledge of highest governance body 35, 37 4

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 35 -36,  
Corporate Governance Charter

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 
social impacts

16 - 17, 18, 19 - 21, 23,  
25 - 26, 28 - 30 16

102-30 Effectiveness of risk management processes 36-38, 112 -113, 
Corporate Governance Charter

102-31 Review of economic, environmental and social topics 10 - 13, 16 - 18, 19 -21, 23, 24 - 26
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102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 36
102-33 Communicating critical concerns 38 - 39, 114
102-35 Remuneration policies 29, 39 -45, 112, 125
102-36 Process for determining remuneration 29, 39 -45
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 34 -35 16

Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups 47
102-41 Collective bargaining agreements 28-30, 32
102-42 Identifying and selecting stakeholders 47, Corporate Governance Charter

102-43 Approach to stakeholder engagement 33, 47,  
Corporate Governance Charter

102-44 Key topics and concerns raised 19 -22, 47
 
Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements Alle entiteiten zijn inbegrepen.
102-46 Defining report content and topic boundaries 16 - 23, 33, 38 - 39, 107  -108, 114
102-47 List of material topics 3, 16 -17, 18, 19 - 21, 29
102-48 Restatements of information N.A.
102-49 Changes in reporting N.A.

102-50 Reporting period Boekjaar van 01.01.2020 tot 
31.12.2020

102-51 Date of most recent report Maart 2021
102-52 Reporting cycle Annual Jaarlijks

102-53 Contact point for questions regarding the report 2 Stéphan Sonneville S.A., e-mail : 
sonneville@atenor.eu

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 
Dit rapport is opgesteld in 

overeenstemming met de GRI-
normen, Core-optie.

102-55 GRI content index 48 - 51
102-56 External assurance 145

 

GRI 103 Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and its boundary 3, 16, 17, 19-21
103-2 The management approach and its components 3, 16, 17, 19-21 1,5,8,16
103-3 Evaluation of the management approach 3, 16, 17, 19-21

 
Topicspecific Standards

GRI 200 Economic Disclosures

GRI 201 : Economic Performance
201-1 Direct economic value generated and distributed 103, 118 5,7,8,9

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to 
climate change 137 13

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 137 - 140
 

GRI 203 Indirect economic impacts 18, 20 - 21

GRI 205 Anti-corruption 

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures 100% 16

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken
Er heeft zich het afgelopen boekjaar 

geen incident van corruptie 
voorgedaan.

16
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GRI 206 Anti-competitive Behavior

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 
monopoly practices

Er waren het afgelopen jaar 
geen juridische stappen 

wegens concurrentieverstorend 
gedrag, overtredingen van 
de antitrustwetgeving en 

monopolistische praktijken.

16

 

GRI 300 Environmental disclosures

GRI 301 Materials
301-1 Materials used by weight or volume 21 7,8,12,13
301-2 Recycled input materials used 21 7,8,12,13

GRI 302 Energy
302-2 Energy consumption outside of the organization 21, 23 7,8,12,13
302-3 Energy intensity 21, 23 7,8,12,13
302-4 Reduction of energy consumption 20 -21, 23 7,8,12,13
302-5 Reductions in energy requirements of products and services 20 -21, 23 7,8,12,13

 

GRI 303 Water
303-1 Water withdrawal by source 20 -21, 23 6
303-3 Water recycled and reused 20 -21, 23 6,8,12

 

GRI 305 Emissions 
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 20-21, 23 3,12,13,15
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 20-21, 23 3,12,13,15
305-4 GHG emissions intensity 20-21, 23 3,12,13,15

 

GRI 306 Effluents and Waste
306-2 Waste by type and disposal method 20-21, 23 3,6,12

 

GRI 307 Environmental Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations
Er waren geen boetes voor niet-
naleving tijdens het afgelopen 

boekjaar.
16

 

GRI 400 Social disclosures

GRI 401 Employment
401-1 New employee hires and employee turnover 28,30, 32 5,8

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided 
to temporary or part-time employees 29, 137 - 138 8

 

GRI 403 Occupational health and safety

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities 0 3,8

403-9 Work-related injuries 0 3,8

GRI 404 Training and education
404-1 Average hours of training per year per employee 32 4,5,8

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs 28 - 29 4,8

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews 28 - 29, 32 5,8
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GRI 405 Diversity and equal opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and employees 30, 31 - 32, 34 5,8
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 46 5,8,9

 

GRI 406 Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken Er waren het afgelopen boekjaar 
geen gevallen van discriminatie. 5,8,16

 

GRI 413 Local communities

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs 21, 24 - 26, 28-29

 

GRI 414 Supplier Social Assessment
414-1 New suppliers that were screened using social criteria 37

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken
Er waren geen negatieve sociale 
gevolgen tijdens het afgelopen 

boekjaar.
 

GRI 416 Customer health and safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and 
service categories 20, 23

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety 
impacts of products and services 0 16

 

GRI 417 Marketing and Labeling
417-1 Requirements for product and service information and labeling 23 12

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications 0 16

 

GRI 419 Socio-economic Compliance 

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and 
economic area

Het afgelopen boekjaar werden er 
geen boetes opgelegd. 16

Product responsibility :

CRE8 Type and number of certifications, ratings and labels for 
assets under construction, operation and redevelopment 23

4, 6, 7, 
8, 10, 11, 

12, 13
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