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Niet-gereglementeerde informatie  

CFO Bart Rabaey verlaat Van de Velde 
 

Van de Velde maakt bekend dat Bart Rabaey, Chief Financial Officer, de groep verlaat om 

een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan. Het vertrek gebeurt in de beste 

verstandhouding en Bart Rabaey zal in functie blijven tot uiterlijk 31 december 2018. De 

zoektocht naar een opvolger is opgestart.  

 

Bart Rabaey vervoegde het directiecomité van Van de Velde in 2016 en blikt tevreden 

terug op de afgelopen 3 jaar: “Ik ben blij te hebben kunnen bijdragen aan bouwen van 

het schaalbare platform voor toekomstige groei bij Van de Velde. Nu de lancering van de 

omnikanaal aanpak met een centrale rol voor de retail partner succesvol is opgestart, is 

het voor mij tijd voor een nieuwe stap in mijn loopbaan.” 

 

Erwin Van Laethem, CEO van Van de Velde zegt over het vertrek: “We danken Bart voor 

zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het bedrijf in het bijzonder bij het definiëren en 

implementeren van het strategisch plan en het stroomlijnen van onze rapportering en 

bedrijfsprocessen in uitdagende omstandigheden. We wensen hem veel succes in zijn 

verdere loopbaan.” 
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Positron BVBA,     Bart Rabaey Consulting VOF, 
vast vertegenwoordigd door,    vast vertegenwoordigd door 
Erwin Van Laethem    Bart Rabaey 
Voorzitter Directiecomité   Financieel Directeur 

 

 

  

Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van de wereldleiders in de 

lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de ultieme persoonlijke paskamerervaring bieden. 

Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, 

die pasvorm, stijl en mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels, 

zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. Ons eigen retailkanaal 

runnen we onder de labels Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op 

het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel. 
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