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Bijlage bij het corporate-governancecharter  

van BEFIMMO NV 
 

REMUNERATIEBELEID 
 

(Laatste update: 23 februari 2017) 

 

Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd door de 

Raad van Bestuur van Befimmo NV (de “Vennootschap”), op voorstel van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité. 

 

Het remuneratiebeleid van Befimmo en haar dochterondernemingen is opgemaakt in 

overeenstemming met de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de 

genoteerde vennootschappen en met de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 

(“Code 2009”). 

 

Het remuneratiebeleid van Befimmo NV is bedoeld om de betrokkenen bij het beheer van de groep 

Befimmo een zodanige vergoeding aan te bieden, die mogelijk maakt om de gewenste profielen aan 

te trekken, te behouden en te motiveren, die aansluiten op de kenmerken en de uitdagingen van de 

Vennootschap, terwijl de risico’s gezond en doeltreffend beheerd worden en de kosten voor de diverse 

vergoedingen onder controle blijven. 

 

De Vennootschap wenst deze betrokkenen een vergoedingsniveau aan te bieden dat de vergelijking 

doorstaat met de bezoldigingen die andere vennootschappen met een vergelijkbare omvang en 

activiteit voor gelijkaardige functies uitkeren. 

 

Om op de hoogte te blijven van de vergoedingen die op de markt gelden, neemt de Vennootschap deel 

aan benchmarks door sociale secretariaten of gespecialiseerde consultants. Ze gaat ook soms te rade 

bij deze specialisten, buiten enige benchmark. 

 

Wat betreft de identiteit van de verschillende categorieën van betrokkenen die een vergoeding innen, 

verwijst dit hoofdstuk naar de andere hoofdstukken van het governancecharter. 

 

 

1.  Niet-Uitvoerende Bestuurders van Befimmo NV 

 

De vergoeding van de niet-uitvoerende Bestuurders van Befimmo NV wordt bepaald door de 

Algemene Vergadering van Befimmo NV, op voorstel van haar Raad van Bestuur, dat zelf voorstellen 

kreeg van het Benoemings- en Remuneratiecomité. 

 

De vergoeding bestaat uit: 

- een jaarlijks vast bedrag, en 

 

 

 



2 
 

- presentiegelden; deze worden aan de niet-uitvoerende Bestuurders toegekend voor hun 

assistentie tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, voor 

hun assistentie tijdens de vergaderingen van de Comités die de Raad van Bestuur oprichtte; er 

worden ook presentiegelden toegekend aan de Bestuurders die bijzondere opdrachten krijgen 

van de Raad. 

 

De niet-uitvoerende Bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden vergoedingen, zoals bonussen 

en aandelengerelateerde incentiveprogramma’s op lange termijn, en ontvangen ook geen voordelen 

in natura noch voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen. 

 

De Bestuurders kunnen een bestuurdersmandaat uitoefenen bij de dochterondernemingen van 

Befimmo NV. De eventuele vergoedingen die ze voor de uitoefening van deze mandaten innen, worden 

geïntegreerd in het “remuneratieverslag” van Befimmo NV. 

 

Overeenkomstig de wet zijn de Bestuurders ad nutum afzetbaar, zonder vergoeding. 

 

 

2.  De Chief Executive Officer van Befimmo NV 

 

De Gedelegeerd Bestuurder van Befimmo NV – die de enige uitvoerende Bestuurder is van 

Befimmo NV en geen vergoeding als Bestuurder van Befimmo NV krijgt – oefent de functie van Chief 

Executive Officer (“CEO”) en van Voorzitter van het Directiecomité van Befimmo NV uit. Hij heeft ook 

de hoedanigheid van “Effectieve Bedrijfsleider”, overeekomstig artikel 14 § 3 van de wet betreffende 

de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen.  

 

2.1  Vergoeding 

 

De vergoeding van de CEO wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur van Befimmo NV, op voorstel 

van het Benoemings- en Remuneratiecomité. 

 

Deze vergoeding bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. 

 

- Vast gedeelte: het bedrag van de jaarlijkse vaste vergoeding wordt bepaald op basis van 

vergelijkingen met de vaste vergoedingen die op de markt voor een vergelijkbare functie 

gelden in een vergelijkbare vennootschap. De vaste jaarlijkse vergoeding wordt per 

maandelijkse twaalfden uitbetaald op de vervaldag. 

Op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité buigt de Raad van Bestuur zich 

geregeld, op het einde van het burgerlijk jaar, over het bedrag voor de jaarlijkse vergoeding, 

om te bepalen of dit bedrag gewijzigd moet worden en zo ja, in welke mate. De nieuwe vaste 

vergoeding zal betaald worden vanaf de 1ste januari van het volgende jaar. 
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- Variabel gedeelte: het doelbedrag van de jaarlijkse variabele vergoeding, die beantwoordt aan 

een prestatie van kwaliteit die aan de verwachtingen inzake resultaten, professionalisme en 

motivatie voldoet, wordt vooraf door de Raad van Bestuur bepaald bij het vastleggen van de 

doelstellingen. Het gaat om een combinatie van individuele kwalitatieve doelstellingen en 

financiële en kwalitatieve doelstellingen van Befimmo NV, waaraan een gewicht wordt 

toegekend.  

 

De Raad vermijdt de bepaling van criteria die de CEO kunnen aanzetten om voorrang te geven 

aan doelstellingen op korte termijn die zijn variabele vergoeding kunnen beïnvloeden, maar 

die een negatieve invloed kunnen hebben op de Vennootschap op middellange en lange 

termijn. De Raad bepaalt ook een maximale variabele vergoeding, die enkel kan toegekend 

worden wanneer de prestatie de verwezenlijking van de doelstellingen overtreft. 

Om de omvang van de toe te kennen variabele vergoeding te bepalen, beoordeelt de Raad van 

Bestuur desgevallend – op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité – na afloop 

van elk burgerlijk jaar de prestaties van de CEO tijdens het betrokken boekjaar, ten opzichte 

van de doelstellingen die voor dit boekjaar vastlagen. 

De betaling van de variabele vergoeding van de CEO wordt gespreid in de tijd en de definitieve 

toekenning van het deel van de variabele vergoeding dat uitgesteld wordt, is onderworpen 

aan vooraf bepaalde prestatiecriteria die objectief meetbaar zijn op middellange en lange 

termijn.  

De betaling van de variabele vergoeding wordt over drie jaar gespreid. Het verdiende gedeelte 

van de variabele vergoeding in het jaar ”N” (het boekjaar waarop de evaluatie betrekking 

heeft), dat in het eerste jaar (N + 1) te betalen is, mag niet meer bedragen dan 50% van de 

totale toegekende variabele vergoeding. De betaling van 25% van de variabele vergoeding zal 

met een jaar uitgesteld worden en zal betaalbaar zijn in het jaar N+2, als de 

resultaatindicatoren van de Vennootschap goed blijven presteren tijdens de jaren N en N+1. 

Het saldo van 25% van de variabele vergoeding zal met twee jaar uitgesteld worden en zal 

betaalbaar zijn in het jaar N+3, ook weer als de prestatie aangehouden blijft voor de jaren N 

tot N+2 (inbegrepen). 

Het principe van de spreiding van de variabele vergoeding zorgt ervoor dat er een sterke band 

wordt gecreëerd tussen het belang van de CEO en het belang van de Vennootschap en van 

haar aandeelhouders. 

  

- Diverse kosten: Befimmo betaalt geregeld de kosten terug die de CEO maakte in het kader van 

zijn dagelijks beheer, op vertoon van bewijsstukken aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

of aan elke andere persoon die hij daartoe heeft aangeduid. 

 

Buiten de terbeschikkingstelling van een laptop en een telefoon die beantwoorden aan de 

normen van Befimmo NV (met name inzake veiligheid) en waarvan hij het verbruik zelf ten 

laste neemt, ontvangt de CEO in principe geen enkel voordeel in natura.  
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2.2  Mandaten in de dochterondernemingen 

 

De Gedelegeerd Bestuurder kan een uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurdersmandaat uitoefenen 

bij de dochterondernemingen van Befimmo NV. De eventuele vergoedingen die hij voor de uitoefening 

van deze mandaten int, worden geïntegreerd in het “remuneratieverslag” van Befimmo NV. Tenzij de 

partijen anders overeenkomen, zal de beëindiging van de overeenkomst die de CEO met Befimmo NV 

verbindt tot de beëindiging van de mandaten leiden die door de CEO1 in de dochterondernemingen 

van Befimmo NV uitgeoefend worden. 

 

2.3  Vertrekvergoeding 

 

Wanneer de overeenkomst die de CEO met Befimmo NV verbindt, op initiatief van Befimmo NV 

verbroken wordt vóór de vervaldag, en buiten  de contractueel voorziene gevallen  waarin geen enkele 

vergoeding verschuldigd is, heeft de CEO contractueel recht op een vergoeding wegens beëindiging 

van de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 554, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen en 

de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code, mag deze vergoeding wegens 

vervroegde beëindiging van de overeenkomst in principe niet meer dan 12 maanden vergoeding 

bedragen (vaste en variabele, berekend op de 12 maanden die de verbreking voorafgaan), of 18 

maanden (volgens met redenen omkleed advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité). 

Bovendien, als de Vennootschap een overeenkomst afsluit die een vertrekvergoeding bepaalt die 

boven deze limieten gaat, moet dit afwijkend beding op het vlak van vertrekvergoeding vooraf 

goedgekeurd worden door de eerste Gewone Algemene Vergadering die volgt op de afsluiting van 

deze overeenkomst. 

 

 

3.  De andere leden van het Directiecomité van Befimmo NV 

 

De andere leden van het Directiecomité van Befimmo NV worden vergoed in het kader van een 

managementovereenkomst die met Befimmo NV wordt afgesloten in de hoedanigheid van 

zelfstandigen. Zij hebben ook de hoedanigheid van Effectieve Bedrijfsleden overeenkomstig artikel 14 

§ 3 van de wet betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen. 

 

3.1  Vergoeding 

 

De Raad van Bestuur van Befimmo NV beslist over de aanwerving, de promotie en de vaste en variabele 

vergoeding van elk van deze andere leden van het Directiecomité van Befimmo NV, op voorstel van 

het Benoemings- en Remuneratiecomité, dat zelf vooraf daarover te rade ging bij de CEO. 

 

- Vast gedeelte: het bedrag van de vaste vergoeding wordt bepaald op basis van informatie over 

de vergoedingen die gehanteerd worden voor vergelijkbare functies in vergelijkbare bedrijven. 

Deze informatie wordt verzameld door het Benoemings- en Remuneratiecomité. 

De vaste vergoeding wordt maandelijks betaald op de vervaldag. 

Elke herziening van de vaste vergoeding van de andere leden van het Directiecomité wordt 

beslist door de Raad van Bestuur, op met redenen omklede aanbeveling van de CEO en van 

het Benoemings- en Remuneratiecomité. 

                                                           
1 Als natuurlijk persoon of als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon. 
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Variabel gedeelte: het doelbedrag van de jaarlijkse variabele vergoeding voor een prestatie 

van kwaliteit die beantwoordt aan de verwachtingen inzake resultaten, professionalisme en 

motivatie. Dit bedrag wordt vooraf bepaald door de Raad van Bestuur wanneer de 

doelstellingen vastgelegd worden. Het gaat om een combinatie van individuele en collectieve 

doelstellingen in overeenstemming met de specifieke operationele verantwoordelijkheden 

van elk lid van het Directiecomité (uitvoering van bijzondere opdrachten, prestaties van hun 

team of hun afdeling) en financiële en kwalitatieve doelstellingen van Befimmo NV, waaraan 

een gewicht wordt toegekend. De Raad zal vermijden om criteria te bepalen die de leden van 

het Directiecomité kunnen aanzetten om in hun gedrag voorrang te verlenen aan 

doelstellingen op korte termijn die een invloed hebben op hun variabele vergoeding op korte 

termijn, maar de Vennootschap negatief kunnen beïnvloeden. De Raad van Bestuur bepaalt 

ook een maximale variabele vergoeding die enkel kan toegekend worden wanneer de prestatie 

de doelstellingen overschrijdt.   

 

Om de omvang van de toe te kennen variabele vergoeding te bepalen, beoordeelt de Raad van 

Bestuur desgevallend – op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité dat vooral 

zelf de CEO hoorde - na afloop van elk burgerlijk jaar de prestaties van de andere leden van 

het Directiecomité tijdens het betrokken boekjaar, ten opzichte van de doelstellingen die voor 

dit boekjaar vastlagen. 

 

De betaling van de variabele vergoeding van de andere leden van het Directiecomité wordt 

gespreid in de tijd en de definitieve toekenning van het deel van de variabele vergoeding dat 

uitgesteld wordt, is onderworpen aan vooraf bepaalde prestatiecriteria die objectief meetbaar 

zijn op middellange en lange termijn.  

De betaling van de variabele vergoeding wordt over drie jaar gespreid. Het verdiende gedeelte 

van de variabele vergoeding in het jaar ”N” (het boekjaar waarop de evaluatie betrekking 

heeft), dat in het eerste jaar (N + 1) te betalen is, mag niet meer bedragen dan 50% van de 

totale toegekende variabele vergoeding.  

 

De betaling van 25% van de variabele vergoeding zal met een jaar uitgesteld worden en zal 

betaalbaar zijn in het jaar N+2, als de resultaatindicatoren van de Vennootschap goed blijven 

presteren tijdens de jaren N en N+1. Het saldo van 25% van de variabele vergoeding zal met 

twee jaar uitgesteld worden en zal betaalbaar zijn in het jaar N+3, ook weer als de prestatie 

aangehouden blijft voor de jaren N tot N+2 (inbegrepen). 

 

Het principe van de spreiding van de variabele vergoeding zorgt ervoor dat er een sterke band 

wordt gecreëerd tussen het belang van de andere leden van het Directiecomité en het belang 

van de Vennootschap en van haar aandeelhouders.  

 

- Diverse kosten: Befimmo betaalt de kosten terug die de andere leden van het Directiecomité 

maakten in het kader van hun taken, op voorlegging van bewijsstukken aan de CEO of aan elke 

andere persoon die deze daartoe heeft aangeduid. 
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Buiten de terbeschikkingstelling van een laptop en een telefoon die beantwoorden aan de normen 

van Befimmo NV (met name inzake veiligheid) en waarvan ze het verbruik zelf ten laste nemen, 

ontvangen de andere leden van het Directiecomité geen enkel voordeel in natura. 

 

3.2  Mandaten in de dochterondernemingen 

 

De andere leden van het Directiecomité kunnen een uitvoerend of niet-uitvoerend 

bestuurdersmandaat uitoefenen bij de dochterondernemingen van Befimmo NV. De eventuele 

vergoedingen die ze voor de uitoefening van deze mandaten innen, worden geïntegreerd in het 

“remuneratieverslag” van Befimmo NV. Tenzij de partijen anders overeenkomen, zal de beëindiging 

van de overeenkomst die een ander lid van het Directiecomité met Befimmo NV verbindt, tot de 

beëindiging van de mandaten leiden die doordit lid 2 in de dochterondernemingen van Befimmo NV 

uitgeoefend worden. 
 

3.3  Vertrekvergoeding 

 

Wanneer de overeenkomst die een lid van het Directiecomité met Befimmo NV verbindt, op initiatief 

van Befimmo NV verbroken wordt vóór de vervaldag, en buiten de contractueel voorziene gevallen 

waarin geen enkele vergoeding verschuldigd is, heeft het betrokken lid contractueel recht op een 

vergoeding wegens beëindiging van de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 554, lid 4 van het 

Wetboek van Vennootschappen en de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code, 

mag elke vergoeding wegens vervroegde beëindiging van de overeenkomst in principe niet meer dan 

12 maanden bezoldiging bedragen (vaste en variabele, berekend op de 12 maanden die de verbreking 

voorafgaan), of 18 maanden (volgens met redenen omkleed advies van het Benoemings en 

Remuneratiecomité). Bovendien als de Vennootschap een overeenkomst afsluit die een 

vertrekvergoeding bepaalt die boven deze limieten gaat, moet dit afwijkend beding op het vlak van 

vertrekvergoeding vooraf goedgekeurd worden door de eerste Gewone Algemene Vergadering die 

volgt op de afsluiting van deze overeenkomst.  

 
 

4.  Alle personeel 
 

Voor alle personeel van Befimmo vertrouwde de Raad van Bestuur aan het Benoemings- en 

Remuneratiecomité het onderzoek toe van de voorstellen die de CEO jaarlijks doet inzake het globaal 

budget voor de verhoging (buiten indexering) van de vaste vergoedingen van de personeelsleden van 

Befimmo, evenals inzake het globaal budget van de variabele vergoedingen die aan de medewerkers 

toegekend worden. 
 

 

5.  Uitzonderlijke premies, optieplannen of aandelenplannen 
 

Op voorwaarde van het akkoord van de Raad van Bestuur kan, op voorstel van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité, tijdens het boekjaar een uitzonderlijke premie toegekend worden aan één of 

meerdere leden van het Directiecomité (de CEO inbegrepen) of aan de andere onder punt 4 hierboven 

bedoelde personen, als er uitzonderlijke prestaties geleverd werden en zonder dat een dergelijke 

                                                           
2 Als natuurlijk persoon of als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon. 
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premie een invloed kan hebben op de eventuele toekenning van een variabele vergoeding voor 

datzelfde boekjaar. 

 

De Vennootschap heeft ook geen aandelenaankoopplannen of aandelenoptieplannen ingevoerd voor 

haar CEO, haar andere leden van het Directiecomité of haar personeel in het algemeen. 

 

 

6.  Wijzigingen en bekendmaking van dit remuneratiebeleid 

 

Huidig remuneratiebeleid is een integrerend deel van het corporate-governancecharter van Befimmo 

NV en staat ter inzage op de website van de Vennootschap. 

 

Het “remuneratieverslag” dat jaarlijks in het beheersverslag van het Jaarlijks Financieel Verslag zal 

gevoegd worden, zal de grote principes van dit beleid vermelden, evenals de wijze waarop ze in de 

loop van het boekjaar toegepast werden. 

 

Elke significante afwijking van dit remuneratiebeleid tijdens het boekjaar, evenals de grote belangrijke 

wijzigingen die in de toekomst aan dit beleid zouden aangebracht worden, worden uitdrukkelijk 

vermeld in het volgend remuneratieverslag. 

 

De Algemene Vergadering van de Vennootschap spreekt zich elk jaar met een afzonderlijke stemming 

uit over het remuneratieverslag. 

 

 

*** 


