
 

(Laatste bijwerking: 10 november 2016) 

 

 
 

BIJLAGE I : 

BEZOLDIGINGSBELEID VAN DE LEDEN  

VAN HET DIRECTIECOMITE 
 

 

De vennootschap stelt een bezoldigingsverslag op dat een specifiek deel van de Corporate 

Governance Verklaring vormt en dat een beschrijving bevat van de interne procedure die werd 

goedgekeurd voor (i) het uitwerken van een bezoldigingsbeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders 

en de leden van het Directiecomité en om (ii) het niveau van de bezoldiging vast te leggen voor de 

niet-uitvoerende bestuurders en de leden van het Directiecomité. 

 

De vennootschap publiceert in haar bezoldigingsverslag eveneens een verklaring over het 

bezoldigingsbeleid dat werd goedgekeurd voor de leden van het Directiecomité. Elke belangrijke 

wijziging aan dit bezoldigingsbeleid voor het boekjaar waarvoor een jaarverslag wordt opgesteld, 

moet expliciet in het bezoldigingsverslag worden vermeld. 

 

 

I. ALGEMENE PRINCIPES  

 

De Raad van Bestuur beslist over de bezoldiging van de leden van het Directiecomité op basis 

van aanbevelingen van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance.  

 

Het bezoldigingsbeleid waakt erover dat de bezoldigingen van de leden van het Directiecomité 

correct en gepast zijn om het Management aan te trekken, te houden en te motiveren en dat ze 

redelijk zijn rekening houdend met het economische aspect van de vennootschap en de handelwijzen 

in andere op de beurs genoteerde vennootschappen die het Comité voor Bezoldigingen, 

Vergoedingen en Corporate Governance een geschikte referentie vindt. 

 

 

II. SAMENSTELLENDE ELEMENTEN VAN DE BEZOLDIGING. 

 

Het bezoldigingsbudget van de leden van het Directiecomité bestaat uit de volgende elementen: 

de vaste bezoldiging, de korte termijn variabele bezoldiging, de lange termijn variabele 

bezoldiging, het spaar- en voorzorgsplan en de pensioenbeloftes.  

 

De vaste bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt bepaald op basis van hun 

verantwoordelijkheden en hun individuele competenties en wordt los van elk resultaat toegekend.    

 

De variabele bezoldiging vergoedt de collectieve of individuele bijdragen van de leden van het 

Directiecomité. Het bedrag wordt bepaald op basis van de effectieve realisatie van de financiële 

en kwalitatieve doelstellingen en meer in het bijzonder de realisatie van het jaarbudget van de 

Vennootschap, de inkomstengroei per aandeel op basis van criteria die jaarlijks worden 

vastgelegd, de bezettingsgraad van de gebouwen, de algemene beoordeling of elke andere 



parameter die werd weerhouden door de Raad van Bestuur op voorstel van het Comité voor 

Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance. De criteria voor het beoordelen van de 

prestaties in vergelijking met de doelstellingen worden gepubliceerd in het bezoldigingsverslag. Deze 

informatie wordt evenwel zo weergegeven dat er geen vertrouwelijke gegevens over de strategie van 

de vennootschap worden gegeven. 

 

De variabele bezoldiging is in principe (“target”) 50% van de vaste jaarlijkse bezoldiging, maar 

kan hoger liggen zonder de 75% te overschrijden. De variabele bezoldiging wordt enkel 

toegekend indien ten minste 80% van het budget is gerealiseerd. Vanaf het boekjaar 2013, de 

wet van 06/04/2010 strikt in acht genomen, besliste de Raad van Bestuur de helft van de 

variabele bezoldiging onder de vorm van stock bonus toe te kennen. De Raad van Bestuur mag 

naar eigen goeddunken beslissen om het geheel of een gedeelte van de variabele bezoldiging die 

al dan niet deel uitmaakt van een spreidingsplan, toe te kennen onder de vorm van unilaterale 

pensioenbelofte. 

 

  

Het aandelenoptieplan heeft als belangrijkste doelstellingen de waarde van de vennootschap op 

lange termijn te maximaliseren door de belangen van het management te koppelen aan die van 

de aandeelhouders, en de visie op lange termijn te versterken. 

 

Het spaar- en voorzorgplan en de pensioenbeloftes zijn bedoeld om het verschil tussen de 

inkomstenbronnen voor en na het pensioen zo veel mogelijk te beperken. De aanvullende 

pensioenen worden uitsluitend gefinancierd door bijdragen van Cofinimmo. De leden van het 

Directiecomité genieten een groepsverzekering van het type “defined contribution” bij een 

verzekeringsinstelling. 

 

De aldus toegekende bezoldigingen aan de leden van het Directiecomité omvatten al hun 

prestaties in hun hoedanigheid als bestuurder. 

 

Het bedrag van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt elk jaar in het 

jaarverslag van de vennootschap gepubliceerd. De vennootschap deelt meer bepaald de volgende 

elementen mee in haar jaarverslag: 

 

1. op individuele basis, de bezoldiging en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan 

de Voorzitter van het Directiecomité worden toegekend door de Vennootschap of elke andere 

dochteronderneming van de Groep, die als volgt wordt uitgesplitst: 

• de vaste bezoldiging, 

• de korte termijn variabele bezoldiging (bonus): elke premie voor het afgesloten financiële jaar, 

• de lange termijn variabele vergoeding (aandelenopties), 

• het spaar- en voorzorgplan en de pensioenbeloftes,  

• andere samenstellende elementen van de bezoldiging zoals de verzekeringsdekkingen, de 

geldwaarde van andere sociale voordelen met een toelichting en in desbetreffend geval de 

bedragen van de belangrijkste andere samenstellende elementen. 

 

2. op globale basis, de bezoldiging en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de 

andere leden van het Uitvoerend Comité worden toegekend door de Vennootschap of elke 

andere dochteronderneming van de Groep, die als volgt wordt uitgesplitst: 

• de vaste bezoldiging, 

• de korte termijn variabele bezoldiging (bonus): elke premie voor het afgesloten financiële jaar, 

• de lange termijn variabele vergoeding (aandelenopties), 

• het spaar- en voorzorgplan en de pensioenbeloftes,  



 

(Laatste bijwerking: 10 november 2016) 

• andere samenstellende elementen van de bezoldiging zoals de verzekeringsdekkingen, de 

geldwaarde van andere sociale voordelen met een toelichting en in desbetreffend geval de 

bedragen van de belangrijkste andere samenstellende elementen. 

 

3. de belangrijkste clausules inzake de modaliteiten voor het afsluiten en opzeggen van de 

bedrijfscontracten.  

 

 

III. EVALUATIEPROCEDURE VOOR DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ  

 

Onder leiding van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance en de 

voorzitter evalueert de Raad van Bestuur minstens één maal per jaar de omvang, de samenstelling, 

de prestaties en de interactie met de Raad.  

 

Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:  

• Beoordelen van de werking van het Directiecomité; 

• Beoordelen van de effectieve bijdrage van elk lid van het Directiecomité;  

• Controleren in welke mate de doelstellingen werden gerealiseerd en, 

• Controleren of de huidige samenstelling van het Directiecomité overeenkomt met wat wenselijk 

is. 

 

De evaluatie van de prestaties van het Directiecomité is gebaseerd op een procedure die werd 

gerealiseerd door het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance en die 

werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De beslissing hierover wordt op de agenda van de 

Raad van Bestuur geplaatst. 
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