
 

(Laatste bijwerking: 10 november 2016) 

 

 

BIJLAGE V :  

PROCEDURE VOOR DE BENOEMING VAN DE 

BESTUURDERS 

 

 

 

Voor elke benoeming tot Bestuurder wordt de volgende procedure toegepast: 

 

 

I. IDENTIFICATIE VAN DE EXPERTISE EN DE KENNIS VAN DE RAAD 

 

Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance bepaalt, in overleg 

met de Voorzitter van de Raad, de expertise en de kennis die hij voor de leden van de Raad 

zelf en zijn Comités essentieel vindt om de activiteiten van Cofinimmo het best te begrijpen 

en zich op een correcte manier van hun respectieve mandaten te kwijten. 

 

De Raad in zijn geheel moet de hierna opgesomde kenmerken bezitten: 

 

• Ruime ervaring en grondige kennis over de activiteiten en de vastgoedmarkt; 

• Management-ervaring binnen een directiecomité of een ander beslissingsorgaan 

inzake bedrijfsbeheer en –organisatie van een grote onderneming werd opgedaan; 

• Leidinggevende capaciteit en vermogen om een strategische visie op te bouwen en uit te 

voeren; 

• Ervaring om activiteiten te leiden in een internationale context 

• Kennis van de boekhoudkundige en financiële normen, procedures en technieken en 

hun toepassing in de vastgoedsector; 

• Grondige kennis van het juridische en reglementaire kader dat van toepassing is op de 

vastgoedsector en de vastgoedbevaks in het bijzonder; 

• Capaciteit inzake remuneratie-beheer; 

• Onbesproken reputatie en een perfecte ondernemingsethiek navolgen; 

• Gediversifieerde sociaal-economische vertegenwoordiging in de bedrijfswereld; 

• Ondernemingsgeest 

• Diversiteit in het algemeen en in de ruimste zin van het woord. 

 

 

II. COMPETENTIEROOSTER  

 

In overleg met het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance stelt de 

voorzitter van de Raad een competentierooster op met de kennisgebieden en de expertisetypes op 

de ene as en de lijst van leden van de Raad op de andere as. 

 

 



III. « GAP ANALYSIS » 

 

Op basis van de resultaten van de recentste evaluatie van de Bestuurders in de Raad en in de 

Comités, bepaalt het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance met 

behulp van een competentierooster welke verbeteringen nodig zijn op het vlak van expertise en 

kennis. 

 

 

IV. HET PROFIEL ZOEKEN 

  

• Op basis van de noodzakelijke verbeteringen die door het Comité voor Benoemingen, 

Bezoldigingen en Corporate Governance worden bepaald en rekening houdend met de 

toelatingsvoorwaarden voor de Raad, zoekt het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen 

en Corporate Governance kandidaten die over de vereiste bekwaamheden beschikken. Het 

Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance onderzoekt het 

curriculum vitae en de referenties van de kandidaten die voor verkiezing of herverkiezing 

als lid van de Raad worden voorgedragen.  

 

• Bij het opstellen van de lijst met kandidaten wordt rekening gehouden met de pertinentie 

van hun referenties en voor de kandidaten die al bestuurder zijn, met een evaluatie van 

hun prestaties.  

 

 

V. INTERVIEWS 

 

Na het identificeren van de kandidaten worden deze individueel ontvangen door de Voorzitter 

van de Raad en alle leden van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate 

Goverance teneinde ze te beoordelen. Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en 

Corporate Governance beraadslaagt over de resultaten van deze gesprekken.  

 

Als gevolg van de hierboven vermelde procedure en in functie van de aanbevelingen van het 

Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance stelt de Voorzitter van de 

Raad een lijst van potentiële kandidaten als Bestuurder van Cofinimmo ter bestudering en ter 

goedkeuring voor aan de Raad. 

 

Na de beslissing van de Raad van Bestuur wordt (worden) de weerhouden kandidaatstelling 

(kandidaatstellingen) voorgelegd aan de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering.  
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