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INLEIDING 
 
Het Directiecomité, opgericht krachtens artikel 14 van de Statuten, is een beslissingsorgaan 
met een collectieve verantwoordelijkheid en werking. 
 
Het Directiecomité 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 Directiecomité werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 
maart 2005. Het is 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 Directiecomité is:  
 

 Aan de Raad van Bestuur de strategie van de vennootschap voorstellen; 

 De weerhouden strategie uitvoeren, met inbegrip van de beslissingen om zakelijke 
rechten op gebouwen of aandelen van vastgoedvennootschappen te verwerven of over 
te dragen of in pand te geven; 

 Waarnemen van het dagelijks bestuur van de onderneming en hierover verslag 
uitbrengen aan de Raad van Bestuur. 

 
 
II. VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 
De beheersbevoegdheden van het Directiecomité omvatten meer bepaald de volgende 
materies: 
 
1. Onder leiding van de CEO het analyseren, definiëren en voorstellen van het algemene 

beleid en strategie van de Vennootschap voor te leggen aan de Raad (met inbegrip van 
de algemene beleidslijnen inzake het financiële beheer, het risicobeheer, het opstellen 
van het bedrijfsplan en het budget); 

 
2. Het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsprojecten en het formuleren van 

aanbevelingen voor de Raad voor het sluiten van daaruit voortvloeiende contracten: 

 voor een bedrag van meer dan € 50 miljoen; 

 of een bedrag van minder dan € 50 miljoen betreft: 
- een aankoop buiten de uitgestippelde strategie of van een operationele 

Vennootschap (met personeel); 
- of die een partnerschap impliceert; 
- of elke transactie die het Directiecomité nodig acht om ter beslissing voor te leggen 

aan de Raad van Bestuur omwille van zijn aard, de gelopen risico’s of van de 
betrokken partijen. 
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3. Aan de Raad van Bestuur de volledige, nauwkeurige, betrouwbare en correcte 
voorbereiding van de financiële staten voorleggen in overeenstemming met de 
boekhoudnormen en het beleid van de vennootschap, evenals een objectieve en 
duidelijke evaluatie van de financiële situatie van de vennootschap; 

 
4. Het uitwerken, voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de Raad van Bestuur of 

aan zijn afgevaardigde Comités voor alle onderwerpen die onder hun bevoegdheden 
vallen; 

 
5. Het onderhandelen over en afsluiten van elke investerings- of 

desinvesteringsovereenkomst voor een bedrag lager dan € 50 miljoen, ongeacht wat 
werd vermeld in punt 2; 

 
6.  Het operationele beheer van Cofinimmo. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer 

volgende niet limitatieve aspecten 
 

 Het uitvoeren van de beslissingen en de beleidslijnen van de Raad van Bestuur; 

 Het commerciële, operationele en technische beheer van het vastgoedpark; 

 De financiële en niet-financiële communicatie; 

 Het beheer van de financiële schuldenlast; 

 Het opstellen van financieringsschema’s die gekoppeld zijn aan investeringsprojecten; 

 Het organiseren en het beheren van de ondersteunende functies zoals:  
 

- Human resources waaronder de aanwerving, de opleiding en de bezoldiging van 
het personeel; 

- Juridische en fiscale materies (waaronder geschillen); 
- Financiële en vastgoedreporting; 
- Beheerscontrole en interne audit : invoeren van interne controles (identificatie-,  

evaluatie-,  risicobeheers-  en risico-opvolgings-,  financiële en andere systemen), 
gebaseerd op het referentiekader goedgekeurd door de Raad van Bestuur, zonder 
afbreuk te doen aan de opvolgingstaak van de Raad van Bestuur;  

- Interne en externe communicatie; 
- Informatica. 

 
7. Te gelegener tijd alle noodzakelijke informatie aan de Raad van Bestuur bezorgen voor de 

uitvoering van zijn verplichtingen. 
 

  
III. SAMENSTELLING  
 
Het Directiecomité bestaat uit minimum 3 leden waaronder minstens twee Bestuurders 
zijn. 
 
De leden van het Directiecomité worden op voorstel van de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur en het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance 
aangesteld door de Raad van Bestuur. 
 
Het is samengesteld uit: 

 Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer, Voorzitter van het Directiecomité; 

 Jean Kotarakos, Chief Financial Officer, lid van het Directiecomité. 

 Françoise Roels, Chief Corporate Affairs & Secretary General, lid van het Directiecomité; 
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 Sébastien Berden, Chief Operating Officer Healthcare, lid van het Directiecomité; 

 Yeliz Bicici, Chief Operating Officer Offices, lid van het Directiecomité. 
 
 
IV. DE VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE & DE CEO  
 
De verantwoordelijkheden van de Voorzitter van het Directiecomité & CEO zijn: 
 

 Voorzitten, leiden en organiseren van de goede werking van het Directiecomité; 

 Bevorderen van een bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door een strikte ethiek, een 
perfecte individuele integratie en een grote verantwoordelijkheidszin; 

 Communiceren van de waarden van Cofinimmo en door zijn gedrag de houding van het 
personeel van Cofinimmo inspireren; 

 Leiding, steun en advies geven aan de andere leden van het Directiecomité bij de 
uitvoering van hun individuele operationele verantwoordelijkheden; 

 Vastleggen van objectieven voor de leden van het Directiecomité, hun prestatie 
evalueren en aan het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate 
Governance voorstellen voor hun bezoldiging formuleren; 

 Optreden als belangrijkste woordvoerder van Cofinimmo tegenover de buitenwereld;  

 Handhaven van een permanente communicatie en dialoog met de Voorzitter van de 
Raad in een open en positief klimaat; 

 Bij de Raad van Bestuur verslag uitbrengen van de belangrijkste initiatieven en 
beslissingen die door het Directiecomité werden genomen bij de uitoefening van zijn 
functies; 

 Samen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris-generaal de 
agendapunten van de Raad van Bestuur voorbereiden en met hen alle kwesties 
bespreken in alle gebieden voor informatie en oriëntatie die nodig zijn voor de goede 
harmonie tussen het Directiecomité en de Raad van Bestuur. 

 
 
V. WERKING  
 
1. Planning, agendapunten en deelname aan de vergaderingen van het Directiecomité   
 
Het Directiecomité vergadert na samenroeping door zijn Voorzitter, in principe elke week 
op maandag of op de datum die tijdens de vorige vergadering werd vastgelegd. In zover 
nodig kan hij op elk ander moment worden bijeengeroepen door de Voorzitter of op 
verzoek van minstens twee leden. 
 
Het Directiecomité beraadslaagt op basis van de dossiers die alle nodige informatie 
bevatten om de beslissingen te nemen, en waarvan elk lid vooraf een exemplaar heeft 
ontvangen. 
 
Het Directiecomité kan op zijn vergaderingen iedereen uitnodigen waarvan het de 
aanwezigheid nuttig acht.  
 
2. Beraadslagingen 
 
Het Directiecomité werkt op collegiale wijze en zijn beslissingen worden genomen via 
consensus van zijn leden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. In desbetreffend 
geval kan de Voorzitter van het Directiecomité op zijn initiatief of op verzoek van twee 
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andere leden, de besproken kwestie ter stemming voorleggen. De beslissing wordt dan 
met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. 
 
3. Notulen van de vergadering 
 
Een Secretaris is belast is met het secretariaat van het Directiecomité en met het 
opstellen van de notulen van zijn vergaderingen. Deze bevatten de verschillende 
standpunten die tijdens de vergadering werden geformuleerd en de definitieve positie die 
het Directiecomité heeft ingenomen. 
 
De dossiers over de agendapunten worden gecentraliseerd bij en verdeeld door de 
Secretaris van het Directiecomité. 
 
De door de Voorzitter van het Directiecomité ondertekende notulen worden op het 
Secretariaat-generaal ter beschikking gehouden van de leden van het Directiecomité. Een 
kopie van de notulen wordt ter informatie overhandigd aan de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur. De Secretaris-generaal houdt de beslissingen van het Directiecomité bij.   
 
4. Activiteitenverslag 
 
Bij elke vergadering van de Raad brengen de CEO of de andere leden van het 
Directiecomité aan de Raad verslag uit over de belangrijke aspecten van het dagelijks 
bestuur. De CEO levert aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur continu alle belangrijke 
informatie over de hieronder opgesomde materies en brengt hiervan verslag uit aan de 
Raad tijdens een van zijn vergaderingen: 
 

 De ontwikkelingen die een invloed hebben op de activiteiten van de Vennootschap en 
de wijzigingen van haar strategische context; 

 De vooruitzichten en de financiële resultaten van de Vennootschap en de Groep 
evenals een evaluatie van haar financiële situatie; 

 De belangrijkste huidige of potentiële geschillen; 

 De regelmatige follow-up van alle kwesties rond de bevoegdheden van de Raad. 
 

 
VI. BEPALEN VAN DE DOELSTELLINGEN EN EVALUATIE VAN DE PRESTATIES 
 
Elk jaar bepaalt de Raad van Bestuur op voorstel van het Comité voor Benoemingen, 
Bezoldigingen en Corporate Governance de doelstellingen voor de leden van het 
Directiecomité voor het volgende boekjaar en evalueert bij hun prestaties van het 
voorbije jaar. Deze evaluatie wordt onder andere gebruikt om het variabele gedeelte van 
hun jaarlijkse bezoldiging volledig of voor een deel vast te leggen. 

 
 

VII. BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE 
 
De Raad van Bestuur beslist over de bezoldiging van de leden van het Directiecomité op 
basis van de aanbevelingen geformuleerd door het Comité voor Benoemingen, 
Bezoldigingen en Corporate Governance. De Voorzitter van de Raad van Bestuur 
formuleert de voorstellen opgesteld conform het bezoldigingsbeleid van Cofinimmo ter 
attentie van de Raad (zie bijlage I). 
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De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2006 heeft de basisprincipes 
van een aandelenoptieplan op bestaande aandelen (het « Aandelenoptieplan 2006 » van 
Cofinimmo), op voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd (zie bijlage III).  
 
De Raad van Bestuur van 6 fébruari 2014 heeft  beslist om de toekenning van de variabele 
bezoldiging te spreiden over een periode van drie jaar en voor de helft de variabele 
bezoldiging het definitieve bedrag te laten afhangen van de beurskoers van het Gewone 
Aandeel. De basisprincipes van de Phantom Stock Unit Plan worden uitgelegd in bijlage IV. 
 
 
VIII. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP 
 
De vennootschap is in al haar daden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. 
 
Het artikel 17 van de statuten voorziet dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd 
wordt in al haar handelingen, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of, 
binnen de beperkingen van bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee 
leden van dit directiecomité die hiertoe gezamenlijk optreden. Van dan af, wordt de 
Vennootschap voor al haar handelingen en alle verplichtingen tegenover elke derde of 
openbare of privé-administratie geldig vertegenwoordigd met de gezamenlijke 
handtekening van twee van de volgende personen: 
 

 Jean-Pierre Hanin, Afgevaardigd Bestuurder, Voorzitter van het Directiecomité; 

 Jean Kotarakos, Bestuurder, lid van het Directiecomité. 

 Françoise Roels, Bestuurder, lid van het Directiecomité; 

 Sébastien Berden, lid van het Directiecomité; 

 Yeliz Bicici, lid van het Directiecomité. 
 

Een specifieke delegatie van bevoegdheden werd eveneens bewerkstelligd door het 
Directiecomité middels (notariële akte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) inzake 
huurovereenkomsten, werken, leningen, kredieten en zekerheden, informatie- en 
communicatietechnieken, human resources, fiscaal bestuur, indekking verrichtingen, 
verrichtingen van fondsenoverdrachten en verzekeringsverrichtingen. 
 
 
 
 

                      
 

 
 
 
 

 


