
2.  Een verantwoord
handelende onderneming

Als investeringsholding zonder productie- of distributieactiviteiten en met 

slechts minder dan 50 mensen in dienst heeft GBL:

•  voornamelijk de volgende belanghebbenden: (i) haar werknemers, (ii)

haar aandeelhouders, (iii) de portefeuillebedrijven, (iv) de institutionele 

investeerders en (v) de gemeenschappen waar de onderneming 

gevestigd is; en

•  een eigen beperkte impact op sociaal vlak, al zeker wat het milieu

betreft. 

Desalniettemin heeft GBL verantwoorde bedrijfsvoering altijd als een vaste 

bedrijfswaarde beschouwd.

In de loop van het boekjaar 2017 heeft GBL haar inspanningen gericht 

op het verbeteren en versterken van haar beleid en programma’s 

inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen – ‘Corporate Social 

Responsibility’ (“CSR”) door ESG-aspecten beter te integreren teneinde 

GBL bewuster te maken van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. 

GBL heeft meer bepaald drie ESG-pijlers ontwikkeld:

Sociale aspecten

• Werknemersaangelegenheden

• Maatschappelijke betrokkenheid

• Mensenrechten

Governance

• Diversiteit binnen de Raad van Bestuur

• Solide corporate governance

• Ethiek en integriteit

Ecologische aspecten

Als gevolg van deze evaluatie is CSR-verklaring van GBL vervangen door 

een ESG-Verklaring, die op www.gbl.be/ESG_Nl ingekeken kan worden. 

2.1. Sociale aspecten
a) Werknemersaangelegenheden

Engagement

Als werkgever meent GBL dat waardecreatie onder andere voortvloeit uit 

het kunnen aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers met 

een verscheidenheid aan vormingsachtergrond, vaardigheden en ervaring 

én met een solide morele en ethische integriteit als grondslag. 

GBL streeft naar een omgeving waar mensen worden gewaardeerd 

en gesteund en waar zij kansen krijgen om zowel hun persoonlijke als 

professionele ambities waar te maken. De groep voorziet haar mensen van 

de nodige middelen om hun expertise en leidinggevende vaardigheden 

verder te ontwikkelen.

De groep ondersteunt actief een cultuur van ontwikkeling en prestaties en 

erkent de waarde van diversiteit en persoonlijk welzijn.

Uitvoering

GBL neemt de relevante arbeidswetgeving in acht en streeft ernaar:

•  met haar werknemers een positieve werkrelatie te onderhouden;

•  te voorzien in een diverse en inclusieve werkplek waar mensen met

wederzijds respect en met waardigheid fair met elkaar omgaan;

•  haar werknemers kansen te bieden om door te groeien;

•   een veilige en gezonde werkomgeving tot stand te brengen.

In de praktijk voorziet GBL haar werknemers en hun gezinnen van een 

ziektekostenverzekering. Alle werknemers krijgen toegang tot de Ethische 

Code zodat ze zich bewust zijn van de gedeelde bedrijfswaarden en deze 

ook naleven. De onderneming voorziet ook in ondersteuning voor en 

organisatie van opleidingsmogelijkheden voor de ontplooiing van de eigen 

werknemers. 

De fi losofi e van GBL inzake het verzekeren van een door diversiteit 

gekenmerkt personeelsbestand, vrij van discriminatie, wordt verder 

toegelicht in haar Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie.

De diversiteitscriteria die in GBL’s beleidsdocument opgenomen zijn, 

worden in aanmerking genomen bij het aanwerven van personeel.

In dit opzicht beoordeelt GBL de volgende belangrijke prestatie-indicatoren 

nauwlettend:

% vrouwen binnen GBL N.V. in voltijdse equivalenten 45,0 (1)

% onbepaalde tijd contracten per eind 2017 97,1 (1)

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer in 2017 6,7 (1)

% werknemers met privéziektekostenverzekering 100

% vorming op universitair niveau per eind 2017 57,1 (1)

(1) Bron: sociale balans van GBL N.V. op 31/12/2017

GBL’s beoordeling van het risico aangaande het personeelsbeleid wordt 

beschreven in het deel over risicobeheer (zie pagina’s 58 tot 65).

b) Maatschappelijke betrokkenheid

Engagement

GBL is ervan overtuigd dat haar succes als bedrijf en haar creatie van 

aandeelhouderswaarde afhangen van de mate waarin ze erin slaagt de 

belangen van al haar stakeholders te behartigen en ook voor hen waarde te 

creëren. Hiertoe is het noodzakelijk dat GBL haar zakelijke activiteiten voert 

op een manier die ook de maatschappij waar de onderneming gevestigd is 

ten goede komt.

Uitvoering

GBL engageert zich ertoe een positieve bijdrage te leveren aan de 

maatschappij waarin ze haar activiteiten uitoefent; dit maakt deel uit 

van GBL’s sponsoring-beleid dat op de volgende aspecten focust: 

wetenschappelijk onderzoek, liefdadigheidswerk, en onderwijs & cultuur. 

Bijdragen van GBL in 2017:

Gestort bedrag 1,4 miljoen EUR

Aantal gesteunde projecten 80

in de volgende domeinen:

•  de medische wereld: GBL verleent geldelijke steun aan verscheidene

ziekenhuizen en laboratoria ter bevordering van het medisch 

onderzoek en voor de fi nanciering van de aankoop van uitrusting;

•  liefdadigheidswerk: GBL steunt verenigingen en mensen die actief zijn

in de maatschappij door hulp te verlenen aan personen die een licha-

melijke, geestelijke of sociale handicap hebben;

•  onderwijs en cultuur: verscheidene privé- en overheidsorganisaties

genoten steun van GBL om culturele (artistieke en vormingsgerichte) 

en academische programma’s te organiseren. 
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Voorbeelden van GBL’s maatschappelijke 
betrokkenheid

In de medische wereld, Stichting Saint-Luc

Sinds 1986 fi nanciert Stichting Saint-Luc, de eerste privémecenas 

van Universitair Ziekenhuis Saint-Luc, het klinisch onderzoek van 

hoog niveau en de opleiding van medische en paramedische 

teams in gerenommeerde centra in België en in het buitenland. De 

stichting investeert eveneens in het aanschaffen van uitrusting en 

spitstechnologie. Zo draagt de stichting bij tot het continu verbeteren 

van de zorgverlening voor patiënten en het menselijke karakter van de 

ziekenhuisopname.

In 2017 heeft Comité Mecenaat van GBL beslist in te gaan op het 

door de stichting Saint-Luc geformuleerde verzoek tot storting van 

fi nanciële bijdragen voor een nieuwe infrastructuur voor het Koning 

Albert II (Kanker en Hematologie), volledig gewijd aan de strijd tegen 

kanker en bedoeld om onderzoekers, verzorgenden, patiënten en 

familie op één plaats samen te brengen. Deze vestiging zal begin 2020 

in Woluwe van start gaan.

Op cultuurgebied, Musica Mundi

Musica Mundi stelt zich als doel het ontwikkelen van het muzikaal 

en menselijk potentieel van jonge talenten uit alle hoeken van de 

wereld door hun de mogelijkheid te geven om tijdens stages en 

zomerfestivals mensen van soortgelijk niveau te ontmoeten en samen 

te werken met andere jonge muzikanten en sommige van de grootste 

pedagogen en artiesten van deze tijd.

Het toenemende succes deed Musica Mundi inzien dat de jonge 

talenten dringend een structuur moest worden aangeboden zodat deze 

jongeren – van 10 tot 18 jaar oud - onder hetzelfde dak een kwalitatieve 

muzikale opleiding en algemeen onderwijs zouden kunnen krijgen.

In 2017 heeft Comité Mecenaat van GBL beslist steun te geven aan dit 

educatieve project, waarmee Brussel vanaf september 2018 over een 

uniek expertisecentrum in continentaal Europa zal beschikken.

Op onderwijsgebied, École 19

École 19 is een privéschool voor computerprogrammeerwerk zonder 

winstoogmerk, zonder lesgeld en zonder leerkrachten. École 19 is 

gestart in februari 2018 met de steun van École 42 (opgericht door 

de Franse ondernemer Xavier Niel) voor studenten tussen 18 en 

30 jaar oud.

In 2017 heeft Comité Mecenaat van GBL beslist steun te verlenen aan 

dit project dat beoogt om in de komende 3 jaar aan 450 studenten 

een opleiding in programmeren te geven. 

c) Mensenrechten

Engagement

Als een gediversifi eerde holding erkent GBL de rol die het kan spelen in 

het ondersteunen van de bescherming van de universele mensenrechten. 

GBL gelooft dat het eerbiedigen en beschermen van mensenrechten 

fundamenteel is voor het tot stand brengen van duurzame waarde voor de 

lange termijn.

GBL heeft haar engagement tot het eerbiedigen van mensenrechten 

vastgelegd in de volgende documenten: haar ESG-Verklaring, haar 

Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie en haar Ethische Code.

Uitvoering

Principieel is het eerbiedigen van Mensenrechten altijd een vast onderdeel 

geweest van GBL’s fi losofi e ten aanzien van verantwoorde bedrijfsvoering. 

Het volhouden van dit engagement tot het eerbiedigen van mensenrechten 

is de verantwoordelijkheid van de hele onderneming. Binnen de grenzen 

van wat van wezenlijk belang en relevant is, wordt bij het zaken doen met 

handelspartners en bij het analyseren van investeringen gekeken naar de 

rechtstreekse en onrechtstreekse impact op mensenrechten.

De uitvoeringsinspanningen die hiertoe op groepsniveau geleverd worden 

behelzen eveneens het sensibiliseren van alle werknemers met betrekking 

tot de bedrijfswaarden en het ermee samenhangend respect voor de 

mensenrechten. 

Als een belangrijke prestatie-indicator waakt GBL erover dat alle 

werknemers en Bestuurders vanaf hun aantreden toegang krijgen tot de 

volgende documenten: de ESG-Verklaring, het Beleidsdocument Diversiteit 

& Inclusie, de Ethische Code en het Corporate Governance Charter.

GBL’s beoordeling van risico’s in verband met mensenrechten wordt nader 

toegelicht in het deel over risicobeheer (zie pagina’s 58 tot 65). Dit geldt 

in het bijzonder voor de risico’s die inherent zijn aan het niet-naleven van 

beroepsregels en ethische normen zowel als het risico in verband met het 

personeelsbeleid. 

2.2. Bestuur
a)  Diversiteit binnen de Raad van Bestuur en het Uitvoerend

Management

Engagement

GBL engageert zich tot een correcte toepassing van de bepalingen inzake 

deugdelijk bestuur. Dit omvat een divers samengestelde Raad van Bestuur 

en Uitvoerend Management (d.w.z. de Gedelegeerde Bestuurders) die tot 

deugdelijk bestuur bijdragen. GBL streeft ernaar het diversiteitsbeginsel 

toe te passen op de samenstelling van haar bestuursorganen, 

niettegenstaande de aanwezigheid van een controlerende aandeelhouder.

Voor de selectie van nieuwe Bestuurders en Gedelegeerde Bestuurders 

past GBL dan ook diversiteitscriteria toe; discriminatie, op welke grond 

ook, wordt niet geduld.

In deze context streeft de onderneming ernaar om ervoor te zorgen 

dat de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management 

verschillende complementaire achtergronden hebben in de fi nanciële, 

industriële en dienstensectoren en vanuit de nationale en internationale 

academische wereld.

Daarnaast ziet de Raad van Bestuur erop toe dat onafhankelijke 

Bestuurders in voldoende aantal en met voldoende kwalifi caties 

aanwezig zijn en hun inbreng kunnen doen, zodat de belangen van alle 

aandeelhouders in acht genomen worden.

Uitvoering

Reeds enkele jaren werkt GBL eraan om geleidelijk meer vrouwen te 

hebben in haar Raad van Bestuur, die na de benoeming van Laurence 

Danon Arnaud als Bestuurder door de Algemene Vergadering van 

25 april 2017, 6 vrouwen telt op een totaal van 18 leden. GBL voldoet 

zodoende aan het quotum van een derde van de leden van de Raad van 

Bestuur, die van een ander geslacht zijn dan de rest van de Raad. GBL 

voldoet aan de vereisten van de wet van 28 juli 2011, die tot doel heeft de 

diversiteit in de Raad van Bestuur van beursgenoteerde vennootschappen 

te waarborgen.

GBL heeft haar Raad van Bestuur de voorbije jaren overigens verjongd: de 

gemiddelde leeftijd van de Bestuurders is gedaald van 64 jaar (eind 2013) 

naar 59 jaar (eind 2017).

b) Deugdelijk bestuur

GBL is van mening dat een deugdelijk bestuur essentieel is om op 

lange termijn een duurzame winst te kunnen maken en verbindt zich 

ertoe de hoogste normen van deugdelijk bestuur na te leven. De 

verantwoordelijkheid voor ESG is toegewezen aan de Raad van Bestuur, 

die op basis van het door de ESG Verantwoordelijke opgestelde jaarverslag 

toezicht houdt op de uitvoering van de ESG-Verklaring.

Jaarverslag 2017

54 Ecologische, sociale en governance-gerelateerde (“ESG”) verantwoordelijkheid



De gedragsregels voor de leden van de Raad van Bestuur van GBL en 

diens gespecialiseerde Comités, zowel als de regels die de werking van 

deze organen regelen, zijn vastgelegd in het Corporate Governance 

Charter (zie pagina 149).

De samenstelling van GBL’s Raad van Bestuur weerspiegelt de controle-

aandeelhouderstructuur van de onderneming, die wordt gecontroleerd 

door Pargesa Holding S.A. (via diens volledige dochteronderneming 

Pargesa Netherlands B.V.). Pargesa Holding S.A., een vennootschap 

naar Zwitsers recht, wordt zelf gecontroleerd door Parjointco N.V., een 

vennootschap naar Nederlands recht, die gelijkwaardig gecontroleerd 

wordt door Groep Frère en Power Corporation of Canada.

Per 31 december 2017 telt GBL’s Raad van Bestuur op een totaal van 

18 leden 10 vertegenwoordigers die voorgedragen zijn door de controle-

aandeelhouder, Pargesa Holding S.A. Deze controlesituatie verantwoordt 

ook de aanwezigheid van vertegenwoordigers die voorgedragen zijn door 

de controle-aandeelhouder, Pargesa Holding S.A., in het Auditcomité 

(2 van de 5 leden) en in het Vast Comité (10 van de 13 leden).

Tot slot wordt de impact van GBL’s deugdelijk bestuur versterkt door 

de beoordeling van zowel de Raad van Bestuur als het Uitvoerend 

Management:

•  in overeenstemming met haar intern reglement evalueert de

Raad van Bestuur om de drie jaar haar eigen functioneren op basis 

van een individuele vragenlijst. Deze vragenlijst heeft betrekking op de 

omvang, samenstelling en gezamenlijke prestaties van de Raad van 

Bestuur, alsook op de werkelijke bijdrage van elke Bestuurder en de 

interactie van de Raad van Bestuur met het Uitvoerend Management;

•  de interne regels en het huishoudelijk reglement bevatten geen

specifi eke procedures voor de beoordeling van de prestaties van 

het Uitvoerend Management. Deze beoordeling gebeurt op een 

permanente en informele basis in het kader van de vergaderingen van 

de Raad en zijn Comités en meer formeel via de driejaarlijkse evaluatie 

van de prestaties van de Raad van Bestuur. Bovendien komen de 

niet-uitvoerende Bestuurders jaarlijks bijeen, in afwezigheid van het 

Uitvoerend Management, om de interactie tussen de niet-uitvoerende 

Bestuurders en het Uitvoerend Management te evalueren.

c) Ethiek en integriteit

Engagement

GBL engageert zich ertoe haar activiteiten wereldwijd op een ethische 

manier en conform alle toepasselijke wetgeving uit te oefenen. Dit omvat 

onder meer het verbod op corrupte en onwettige praktijken, zoals 

omkoping, om een commercieel voordeel te verkrijgen of behouden. 

Dienovereenkomstig duldt GBL geen corruptie of omkoping in de 

uitoefening van haar werkzaamheden. GBL’s kernwaarden en zakelijke 

principes worden gespecifi ceerd in de Ethische Code, waarin is 

aangegeven tot wie een werknemer zich in geval van vragen of 

onzekerheid moet richten. 

Uitvoering

Tot de praktische invoering op groepsniveau behoort het bewustmaken 

van werknemers van de bedrijfswaarden van GBL en de daarmee 

samenhangende maatregelen ter bestrijding van corruptie.

Bij wijze van belangrijke prestatie-indicator waakt GBL erover dat alle 

werknemers en Bestuurders toegang krijgen tot de ESG-Verklaring, het 

Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie, de Ethische Code en het Corporate 

Governance Charter.

De Ethische Code geeft grenzen en andere elementen aan die in 

aanmerking genomen moeten worden om volledig te voldoen aan de lokale 

regels zowel als de corruptiebestrijdingsmaatregelen die de groep steunt.

In de praktijk zal GBL jaarlijks opleidingen organiseren voor haar 

werknemers met het oog op sensibilisering en om te verzekeren dat haar 

beleid gevolgd wordt. 

GBL’s beoordeling van risico’s in verband met ethiek en integriteit wordt 

verder toegelicht in het deel over risicobeheer (zie pagina’s 58-65) als 

onderdeel van het risico verbonden aan niet-naleving van professionele 

praktijken en ethische normen. 

2.3. Ecologie
Engagement

Als holding zonder productie- of distributie-activiteiten heeft GBL een 

beperkte rechtstreekse impact op het milieu. Ondanks haar beperkte 

ecologische voetafdruk erkent GBL de rol die het te spelen heeft in:

•  het promoten van ecologische waarden in haar bedrijfswerking en het

beperken van mogelijke negatieve impact voor zover de onderneming 

er zelf vat op heeft; 

•  haar aanpak als een professional investeerder door in haar

investeringscyclus alle ESG-aspecten in te bedden op het niveau van 

haar portefeuille, inclusief de milieueffecten van de ondernemingen 

van de portefeuille, zoals in deel 3 beschreven is.

GBL verbindt zich tot het naleven van de van toepassing zijnde 

milieuwetgeving en -reglementering alsook tot het inschatten en beperken, 

waar zulks relevant en van toepassing is, van de voorzienbare milieu-

impact van haar activiteiten. 

Reeds vele jaren spitst GBL haar ecologische inspanningen toe op 

het behoud van natuurlijke bronnen, energie-effi ciëntie en afvalbeheer. 

Voor GBL is het zaak haar beperkte rechtstreekse impact op het milieu 

nog verder terug te schroeven door te kijken waar er nog ruimte voor 

verbetering is en door de initiatieven op het vlak van milieubeheer van de 

ondernemingen in portefeuille te steunen (zie de beschrijving in deel 3).

Uitvoering

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemers van GBL om aandachtig 

toe te zien op de impact van de onderneming op het milieu en om de 

verbintenissen na te komen die op dit gebied zijn aangegaan. Zij zullen de 

milieuverplichtingen en bedrijfswaarden van het bedrijf respecteren.

Bovendien moedigt GBL de toepassing van geavanceerde methoden op 

het vlak van energie-effi ciëntie en afvalbeheer aan. Ter illustratie: in 2013 

zijn GBL’s bedrijfsruimten in Brussel en Luxemburg volledig gerenoveerd 

om hun energieverbruik te verminderen.
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