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INLEIDING  

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance is een adviserend 

orgaan van de Raad van Bestuur. 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance herziet op 

regelmatige tijdstippen zijn charter en stelt in desbetreffend geval aan de Raad van 

Bestuur de aan te brengen wijzigingen voor die het nodig acht.  

 

Het Charter van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 maart 2005. Een herwerkte versie 

werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur voor een laatste maal op 10 november 2016. 

Daarenboven is het de Secretaris-Generaal toegestaan op elk ogenblik vormwijzigingen aan 

te brengen die hij nuttig acht. 

 

Dit Charter is conform de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009. Indien de 

vennootschap zich niet aan een of meerdere bepalingen van deze Code houdt, legt ze de 

redenen hiervoor uit in de Corporate Governance Verklaring.  

 

 

I. ROL  

 

De rol van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance bestaat 

uit het bijstaan en adviseren van de Raad van Bestuur in alle kwesties over de 

samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn Comités en van het Directiecomité, over 

methodes en criteria voor het aanstellen en rekruteren van Bestuurders en leden van het 

Directiecomité, over bezoldigingsbeleid en -technieken van de Bestuurders en de leden 

van het Directiecomité, en inzake Corporate Governance. 

 

 

II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

In het kader van de vervulling van zijn rol heeft het Comité voor Benoemingen, 

Bezoldigingen en Corporate Governance de volgende functies en verantwoordelijkheden: 

 

1. Benoeming 

 

• Evalueren van de optimale omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn 

Comités en van het Directiecomité. Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en 

Corporate Governance houdt bij zijn overwegingen en besprekingen regelmatig 

rekening met de wenselijke evenwichten in de samenstelling van de Raad van Bestuur, 

meer bepaald met het oog op de evolutie van de aandeelhoudersstructuur van de 

vennootschap en de opportuniteit om mandaten te vernieuwen. 

 

Het Comité organiseert het verstrijken van de mandaten zodat een hernieuwing van 

alle mandaten samen wordt vermeden en een harmonieuze hernieuwing van de 

Bestuurders wordt bevorderd. In de mate van het mogelijke verbindt het zich ertoe om 

op elk moment in staat te zijn de Raad van Bestuur opvolgingsoplossingen te kunnen 

voorstellen in geval van een voorspelbare vacante functie. 
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• Identificeren van personen met de vereiste bestuurderskwaliteiten, overgaan tot een 

behoorlijke evaluatie van alle potentiële kandidaten en voorstellen aan de Raad van 

Bestuur van de weerhouden kandidaten, vergezeld van een evaluatie. Indien de Raad 

van Bestuur een voorgestelde kandidaatstelling verwerpt, dient hij het dossier terug te 

verwijzen naar het Comité dat nieuwe namen moet voorstellen. 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance streeft ernaar 

om kandidaten voor te stellen die blijk geven van de grootste persoonlijke en 

professionele integriteit en ethiek, uitstekende professionele vaardigheden bezitten en 

het best geschikt zijn om de belangen op lange termijn van de Vennootschap in het 

collegiale kader van de Raad te dienen (zie eveneens Bijlage V: “Benoemingsprocedure 

voor de Bestuurders”). 

 

• Beheren van het proces voor de herverkiezing of de opvolging van de Voorzitter van de 

Raad van Bestuur. 

 

• Voorstellen aan de Raad van Bestuur van de te benoemen Bestuurders als leden van de 

Raad van Bestuur. 

 

• Evalueren van potentiële kandidaten voor een functie binnen het Directiecomité en 

voorleggen van aanbevelingen over de benoeming of de ontheffing van de leden van 

het Directiecomité aan de Raad van Bestuur. Voor de benoeming of de ontheffing van de 

CEO baseert het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

zijn aanbeveling op een gemotiveerd voorstel van de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur; voor de benoeming of de ontheffing van de andere leden van het 

Directiecomité, baseert het zijn aanbeveling op een voldoende gemotiveerd voorstel 

dat door de CEO in overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt opgesteld.  

 

• Evalueren van de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur en van zijn Comités. 

 

2. Emolumenten en bezoldigingen 

 

• Voorstellen van de aan de Bestuurders toe te kennen vergoedingen. Het Comité voor 

Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance legt zijn voorstellen voor aan de 

Raad van Bestuur die hierover een beslissing neemt en de door hem aanvaarde voorstellen 

voorlegt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

• Voorstellen van een bezoldigingsbeleid voor de CEO en de andere leden van het 

Directiecomité dat aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd. 

 

• Vastleggen van de prestatiedoelstellingen voor de CEO en de overige leden van het 

Directiecomité, evalueren van de prestaties van de CEO en de overige leden van het 

Directiecomité in vergelijking met hun doelstellingen. Voor het bepalen van de 

doelstellingen en de evaluatie van de CEO baseert het Comité voor Benoemingen, 

Bezoldigingen en Corporate Governance zijn aanbeveling aan de Raad van Bestuur op een 

gemotiveerd voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur; voor het bepalen van de 

doelstellingen en de evaluatie van de overige leden van het Directiecomité, baseert het zijn 

aanbeveling op een voldoende gemotiveerd voorstel dat door de CEO in overleg met de 

Voorzitter wordt opgesteld. 
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• Evalueren en bestuderen van de bezoldiging, alle voordelen en elk systeem voor een 

vertrekvergoeding van de CEO en de andere leden van het Directiecomité. Er wordt 

gekeken naar alle elementen van de vergoeding, de principes voor de verdeling van het 

vaste en variabele gedeelte, de berekeningscriteria en de criteria voor de toekenning van 

de variabele gedeelten en de regels voor de toekenning van eventuele aandelenopties en 

aandelen-eenheden. Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate 

Governance legt een voorstel ter beslissing voor aan de Raad van Bestuur over de 

bezoldigingen die worden toegekend aan de CEO en de andere leden van het 

Directiecomité. (Zie eveneens Bijlage III “Algemene voorwaarden van het 

aandelenoptieplan van de Vennootschap” en Bijlage IV “Algemene voorwaarden voor het 

Phantom Stock Units Plan”.). 

 

3. Overige 

 

• De vervulling van de taken en het toezicht op kwesties rond het bestuur van 

Cofinimmo.  

 

• Bovendien vervult het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate 

Governance alle andere functies die de Raad van Bestuur aan hem zou toekennen. 

 

 

III. SAMENSTELLING  

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance bestaat uit 

minstens drie niet uitvoerende Bestuurders waarvan een meerderheid onafhankelijk is. 

Deze leden worden op voorstel van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en 

Corporate Governance door de Raad van Bestuur aangesteld voor een mandaat van vier 

jaar. Het mandaat kan echter worden verlengd voor maximum twee andere periodes van 

vier jaar op rij, op voorwaarde dat de leden aan de onafhankelijkheidscriteria blijven 

voldoen. 

 

De Raad van Bestuur waakt over een voldoende continuïteit binnen het Comité voor 

Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance via een beleid van gedeeltelijke 

hernieuwing van zijn leden. Het kan hiervoor bepaalde leden voor een kortere duur 

benoemen. De Raad van Bestuur kan de leden van het Comité vóór de vervaldag van hun 

mandaat uit hun functie ontheffen. 

 

De Voorzitter van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

wordt benoemd door de Raad van Bestuur. 

 

Het einde van het bestuurdersmandaat van een lid van het Comité voor Benoemingen, 

Bezoldigingen en Corporate Governance leidt ipso facto tot het einde van zijn mandaat in 

het Comité. 
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IV. WERKING 

 

1. Planning, agendapunten en deelname aan de vergaderingen 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance vergadert zo vaak 

als dit vereist is voor de uitoefening van zijn functies en in elk geval minstens twee maal per 

jaar. Zijn Voorzitter kan buitengewone vergaderingen samenroepen wanneer daar nood 

aan is of op verzoek van één van zijn leden. De leden worden verondersteld deel te nemen 

aan alle vergaderingen van het Comité. 

 

In overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de Voorzitter van het Comité 

voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance de agendapunten op van elke 

vergadering. Het Directiecomité of één van zijn leden kan aan de Voorzitter van het Comité 

voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance vragen om een punt op de 

agenda te zetten. 

 

De voorzitter van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

ziet er op toe dat er een vrije en open communicatie met het Directiecomité wordt 

onderhouden. Hij kan op zijn vergaderingen iedereen uitnodigen waarvan hij de 

aanwezigheid nuttig acht. 

 

2. Aankondiging van de vergaderingen en voorafgaande verdeling van de documenten 

 

In principe worden de leden minstens zeven kalenderdagen vóór de vergadering van het 

Comité verwittigd. De aankondigingstermijn kan echter worden verkort indien (i) de 

Voorzitter van het Comité dit zo beslist omwille van onvoorziene omstandigheden of (ii) 

indien alle leden een kortere aankondigingstermijn zijn overeengekomen. 

 

De aankondiging preciseert de datum, plaats en agendapunten van de vergadering. 

 

Op verzoek van de Voorzitter van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en 

Corporate Governance, worden de informatie en de gegevens die essentieel zijn voor de 

goede begrijpbaarheid van de onderwerpen die tijdens de volgende vergadering worden 

besproken, voorbereid door het Directiecomité of door elke andere persoon die de 

Voorzitter van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

heeft aangesteld en worden door hem nagezien. Deze documentatie en het ontwerp van 

de notulen van de vorige vergadering, worden schriftelijk opgesteld en verdeeld aan alle 

leden vóór het einde van de week voorafgaand aan de vergadering. De leden worden 

verondersteld deze documenten voor de vergadering te bestuderen. Materies die te 

delicaat zijn om op schrift te worden gesteld, worden uitvoerig besproken tijdens de 

vergadering. 

 

De Voorzitter moet er op toezien dat de leden precieze, volledige en duidelijke informatie 

ontvangen. Het Directiecomité is verplicht alle nodige informatie te leveren. Het Comité 

voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance kan alle gewenste 

verhelderingen vragen. 

 

Buiten de vergaderingen van het Comité kan enkel de Voorzitter van het Comité 

rechtstreeks communiceren met het Directiecomité om bijkomende informatie te vragen. 

De overige leden stellen hun vragen via de Voorzitter. 
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3. Besprekingen 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance kan de Human 

Resources Manager en de leden van het Directiecomité of het personeel van de 

vennootschap uitnodigen op al zijn vergaderingen of een deel ervan. 

 

De resoluties van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van 

de Voorzitter beslissend. 

 

4. Notulen van de vergadering 

 

De Secretaris-Generaal of een persoon die hij in gemeenschappelijk akkoord met de 

Voorzitter van het Comité heeft aangesteld, is belast met het secretariaat van het Comité 

en het opstellen van de notulen van zijn vergaderingen. De notulen bevatten de 

verschillende standpunten die tijdens de vergadering werden geformuleerd en het 

definitieve standpunt dat het Comité heeft ingenomen. 

 

De notulen worden op het algemeen secretariaat ter beschikking gehouden van alle leden 

van de Raad van Bestuur. 

 

5. Activiteitenverslag 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance deelt zijn 

conclusies, aanbevelingen en/of voorstellen na elke vergadering mee aan de Raad van 

Bestuur. Bovendien stelt het Comité onder leiding van zijn Voorzitter een jaarverslag over 

zijn werkzaamheden voor aan de Raad van Bestuur. Het jaarverslag omvat een evaluatie 

van de prestaties van het Comité in verband met de vervulling van zijn mandaat, zijn goede 

werking en de bijdrage van elk van zijn leden. 

 

 

V. BEVOEGDHEDEN 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance heeft onbeperkte 

toegang tot alle informatie i.v.m. sociale materies, waaronder de individuele dossiers van 

de Bestuurders en de leden van het Directiecomité en het personeel in het algemeen. Het 

kan contact opnemen met de consultants en andere recruteringsbureaus die benaderd 

zouden zijn geweest met het oog op de aanwerving van een lid van het Directiecomité of 

het selecteren van een kandidaat bestuurder teneinde alle nuttige informatie te 

verzamelen waarover het nog niet beschikt. Alle leden van het Directiecomité en alle 

werknemers van de vennootschap zijn gehouden samen te werken met het Comité voor 

Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance. 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance beschikt over de 

ruimste middelen die het nodig acht voor het vervullen van zijn opdracht: het kan op eigen 

initiatief alle nodige informatie bij de human resources verantwoordelijke verzamelen, op 

kosten van de vennootschap advies aan externe specialisten vragen en deze specialisten 

op zijn vergaderingen uitnodigen indien het deze initiatieven noodzakelijk acht. 
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De Voorzitter van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 

ziet er op toe dat het Directiecomité op de hoogte wordt gebracht van de voorziene en 

reële kostprijs van elke externe opdracht beslist door het Comité.  

 

 

 

°                    °  

° 


