
 

 

 
 
 
 
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN WDP DRAAGT TWEE NIEUWE BESTUURDERS VOOR 

 

De Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP, De Pauw NV, draagt twee nieuwe bestuurders 

voor, namelijk mevrouw Anne Leclercq en mevrouw Prof.  Dr.  Cynthia Van Hulle. Zij zullen twee 

bestaande bestuurders vervangen, respectievelijk de heer Dirk Van den Broeck en de heer Alex Van 

Breedam, wiens onafhankelijkheid verstrijkt in de eerste helft van 2015. WDP is de vertrekkende 

bestuurders zeer dankbaar voor hun bijdrage aan de uitbouw van de onderneming.  

 

Wissel binnen de Raad van Bestuur 

Zoals bepaald in het Corporate governance charter dat WDP onderschrijft, mogen onafhankelijke 

bestuurders binnen de Raad van Bestuur van de zaakvoerder De Pauw NV, niet meer dan drie 

opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur hebben uitgeoefend, 

zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar. De mandaten van twee bestuurders, met name 

de heer Dirk Van den Broeck en de heer Alex Van Breedam, vervallen in de eerste helft van 2015.  De 

Raad van Bestuur, tevens handelend als benoemingscomité, heeft dan ook, na uitvoerige studie van 

kandidatenlijsten, twee geschikte kandidaten weerhouden: 

Mevrouw Anne Leclercq studeerde rechten aan de KUL, en haalde daarnaast een diploma aan Kellog 

School of Management en een MBA aan de Vlerick Business School. Na een carrière bij verschillende 

banken, is zij sinds 1998 verbonden aan het Belgische Agentschap van de Schuld waar ze momenteel 

Director Treasury en Capital Markets is. In die capaciteit heeft ze belangrijke inzichten en expertise 

verworven in efficiënt financieel beheer, en heeft ze ook algemeen management ervaring. Daarnaast 

heeft zij ook verschillende opdrachten uitgevoerd voor supranationale instellingen zoals het IMF, de 

Wereldbank en de OESO. 

Mevrouw Prof.  Dr.  Cynthia Van Hulle behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische 

Wetenschappen aan de KUL, en is er nu Hoogleraar aan de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen. Corporate Finance, herstructureringen en Governanceproblematiek zijn 

belangrijke expertisedomeinen in haar academisch werk. Zij heeft eerder onder andere ook 

gestudeerd in Yale en de University of Chicago en gedoceerd aan de Columbia University. Daarnaast 

bekleedde zij de Francqui leerstoel aan de Universiteit van Gent. Voorheen bekleedde zij 

bestuursmandaten onder andere als voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora, als bestuurder 

bij Gimvindus, en als lid van de Hoge Raad van Financiën en van de privatiseringscommissie van Gimv. 

Zij is tevens lid van verschillende academische en beleidsvoorbereidende instanties.  
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Beide kandidaat-bestuurders worden door de Raad van Bestuur voorgedragen en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de zaakvoerder van WDP, De Pauw NV. Hun aanstelling 

werd reeds ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Zij zullen zetelen als onafhankelijk bestuurder, 

naast huidig onafhankelijk bestuurder, de heer Frank Meysman, en dit voor een periode van vier jaar 

en zullen zitting hebben in het audit- en remuneratiecomité.  

De Raad van Bestuur kan derhalve opnieuw beschikken over een evenwichtige samenstelling van 

kennis en ervaring. De selectie van de kandidaten komt bovendien tegemoet aan de Wet van 28 juli 

2011 die beursgenoteerde bedrijven aanmaant ervoor te zorgen dat minimum één derde van hun Raad 

van Bestuur bestaat uit leden van het andere geslacht dan de overige bestuurders.  

WDP stelt er prijs op de afscheidnemende bestuurders, de heer Dirk Van den Broeck en de heer Alex 

van Breedam van harte te danken voor hun jarenlange inzet en medewerking. Beide bestuurders 

hebben gedurende twaalf jaar de vennootschap bijgestaan in haar gestage groei en hebben op 

verschillende gebieden toegevoegde waarde gecreëerd.  

Mark Duyck, Voorzitter van de Raad van Bestuur van WDP: “Het is met enige fierheid dat wij deze 

nieuwe kandidaten aan de aandeelhouders kunnen voorstellen. De Raad van Bestuur zal kunnen 

rekenen op hun expertise en ervaring terzake, net zoals dat in het verleden het geval was bij hun 

afscheidnemende collega’s. De Raad van Bestuur en alle medewerkers van WDP wensen hen daarvoor 

dan ook nogmaals van harte te bedanken.” 
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Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium    T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400 
www.wdp.be   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.be joost.uwents@wdp.be  mickael.vandenhauwe@wdp.be 
 
Image gallery: www.wdp.be/relations/pressmedia 
 
 
WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 2 miljoen m² panden 
in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over meer dan 100 
sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Frankrijk, Nederland en Roemenië. Meer info over WDP 
kan u vinden op www.wdp.be. 
 
WDP Comm. VA – B-REIT (Openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht) 
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
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