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Toespraak van de Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en 

Governancecomité tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 
 

 
 
Dames en heren, 
 
Als Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité van GBL heb ik het 
genoegen om mij dit jaar in zeer bijzondere omstandigheden tot u te richten. 
 
Vervolgens de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en de 
Governance Code is het aan de Algemene Vergadering om dit jaar, naast het remuneratieverslag 
over het boekjaar 2019, het remuneratiebeleid goed te keuren. 
 
1. Remuneratiebeleid  
 
Zoals ik u heb aangegeven, moet de Vergadering het remuneratiebeleid voor de CEO en de 
niet-uitvoerende Bestuurders goedkeuren dat vanaf 1ste januari 2020 van toepassing zal zijn. 
 
1.1. Ian Gallienne 
 
Het remuneratiebeleid is gebaseerd op de kenmerken van de activiteiten van een 
portefeuillemaatschappij waarvan de prestaties kunnen worden gewaardeerd op lange termijn. 
Dit verklaart de keuze voor een vaste remuneratie, zonder variabele remuneratie. 
 
De beginselen voor de remuneratie zijn bedoeld om: 
•  de aandeelhouders en de CEO te helpen duurzaam naar elkaar toe te groeien door de 

investering in GBL-aandelen te versterken; 
•  zijn remuneratie op lange termijn te koppelen aan de (beurs)prestatie van de vennootschap 

op lange termijn, door de uitoefening van de opties afhankelijk te maken van een TSR-
voorwaarde; 

•  toe te zien op de afstemming van zijn remuneratie en de remuneratie van de teams van GBL 
om in een bedrijfssector die berust op de waarde van de teams en waar een scherpe 
concurrentie heerst, de beste talenten aan te trekken, te behouden en te motiveren. 

 
Dit beleid, dat sinds 2019 van kracht is, wordt nader beschreven in het jaarverslag 2019 op 
pagina 190 en wordt om de drie jaar herzien, met als volgende vervaltermijn 2022. Zoals u zult 
lezen, bevat het contract tussen onze vennootschap en Ian Gallienne ook een verplichting om 
GBL-aandelen aan te houden - hij heeft er momenteel 25.000 in zijn bezit.  Dit contract omvat 
ook de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, de hem toegekende opties "terug te 
roepen". 
 
1.2. Niet-uitvoerende Bestuurders  
 
Hun remuneratie wordt zodanig vastgelegd dat kwaliteitsleden die kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de vennootschap worden aangetrokken en behouden. 
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Zij ontvangen een remuneratie in geld, zitpenningen en ze ontvangen geen variabele 
remuneratie.  
 
Bovendien zullen zij vervolgens de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische Governance 
Code jaarlijks 350 aandelen van de vennootschap ontvangen, die ten minste drie jaar na de 
toekenning ervan moeten worden aangehouden. 
 
2. Werkzaamheden van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité in 2019  
 
Het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité is in 2019 drie keer bijeengekomen. 
Haar werkzaamheden waren gericht op de remuneratie van de CEO en van de niet-uitvoerende 
Bestuurders na de door de onderneming op 10 december 2018 aangekondigde wijzigingen in 
het governance en op een nieuw aandelenoptieplan dat in 2019 aan de CEO zal worden 
toegekend. 
 
Het Comité heeft ook opgemerkt dat de voorwaarde van TSR in het kader van de 
aandelenoptieplannen die zijn vastgesteld op 5% gemiddeld per jaar, is vervuld voor het plan 
2016, waardoor de CEO en het personnel hun opties kunnen uitoefenen. 
 
Hij heeft ook in 2019 de beginselen onderzocht die de samenstelling en de werking van de Raad 
en de Comités regelen. Het is van mening dat het bestuur van de vennootschap in 
overeenstemming is met de geldende regelgeving en de beste praktijken, rekening houdend met 
de aandeelhoudersstructuur. 
 
Ten slotte heeft het Comité aan de Raad voorgesteld het Corporate Governance Charter aan te 
passen om rekening te houden met de nieuwe 2020 Governance Code. 
 
 

*     *     * 
 
De aandeelhouders worden uitgenodigd om te stemmen over : 
 
1.  het remuneratiebeleid voor de CEO en de niet-uitvoerende Bestuurders;  
 
2.   de jaarlijkse toekenning van 350 GBL-aandelen aan de niet-uitvoerende Bestuurders 

vervolgens de inwerkingtreding van de nieuwe Governance Code; en 
 
3.  het remuneratieverslag 2019. 
 
Dames en heren, 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 


