
 

 

30.11.2022 – 08u30 
Gereglementeerde informatie - voorwetenschap 
Van de Velde stelt Karel Verlinde aan als interim CEO 

Van de Velde (Euronext: VAN.BR) kondigt vandaag aan dat het management van het bedrijf wordt hertekend, 
met onmiddellijke ingang. 
 
In onderling overleg is beslist dat Peter Corijn die sinds mei 2022 fungeerde als Chief Executive Officer (CEO) het 
bedrijf verlaat. De Raad van Bestuur heeft huidig CFO Karel Verlinde aangesteld als interim CEO. Hiermee komt 
een insider aan het hoofd die het bedrijf de voorbije jaren, samen met ex-CEO Marleen Vaesen, succesvol door 
uitdagende tijden heeft geleid. Karel Verlinde werkt nauw samen met het management team om continuïteit te 
bieden in de uitvoering van het strategisch plan. 
 
Herman Van de Velde, voorzitter van de Raad van Bestuur: 
“Peter en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen dat Peter’s verwachtingen niet 
overeenkomen met de interne verwachtingen en wensen van Van de Velde. Er is daarom beslist om snel 
duidelijkheid te verstrekken binnen het bedrijf.  
We zijn Peter dankbaar voor zijn inzet en engagement, en wensen hem alle succes bij het vervolg van zijn 
carrière.  
Met Karel komt iemand aan het hoofd die het bedrijf zeer goed begrijpt. Samen met het management team zal 
hij de leiding nemen en Van de Velde verder ontwikkelen.” 
 
Karel Verlinde, CEO ad interim: 
“Sinds mijn komst bij Van de Velde, drie en een half jaar geleden, heb ik de kans gekregen het bedrijf en zijn 
mensen grondig te leren kennen. Ik was nauw betrokken bij de strategische keuzes die het bedrijf met succes 
door uitdagende tijden hebben geloodst en tot sterke halfjaarcijfers hebben geleid. Samen met mijn collega’s zal 
ik blijven focussen op duurzame en rendabele groei”. 
 
Korte bio: 
Karel Verlinde (°1982) werd begin 2019 CFO bij Van de Velde. Hij behaalde een master economische 
wetenschappen aan UGent en een MA in economics & finance (national university of Ireland Maynooth). In een 
vorig leven was hij CFO bij IVC een divisie van Mohawk Industries. 

 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij legal@vandevelde.eu. 
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vast vertegenwoordigd door  
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Van de Velde ontwerpt modieuze lingerie van superieure kwaliteit met de sterke complementaire 
merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. We geloven in ‘Shaping the bodies and minds of 
women’: we willen een verschil maken in het leven van vrouwen door hun zelfvertrouwen en zelfbeeld 
te verbeteren met onze mooie en perfect passende lingerie. Voor ons staat een onberispelijke service 
in de winkel centraal, een aanpak die we hebben geconsolideerd in ons Lingerie Styling-concept.  
 
We werken nauw samen met 3.600 onafhankelijke lingerieboetieks wereldwijd. Daarnaast hebben 
we ons eigen retailnetwerk met de retailmerken Rigby & Peller en Lincherie. We richten ons 
voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Van de Velde heeft bijna 1.500 
werknemers in dienst en is genoteerd op Euronext Brussel.  

 

 

 

 

CONTACTEN 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu 

 
  

 


