
BIJLAGE 2 

 

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 

 
 
1. SAMENSTELLING 

 
De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal uit vier personen, van wie: 
 
- een meerderheid niet-uitvoerende Bestuurders zijn, i.e. Bestuurders die geen actieve functies 

bekleden binnen de Vennootschap; 
- minstens drie Bestuurders kwalificeren als “onafhankelijk” in de zin van het Wetboek van 

Vennootschappen en van Bijlage A van de Corporate Governance Code; en 
- een meerderheid van de Bestuurders geen banden hebben met de promotor.  
 
De lijst van de leden van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in de CG-Verklaring, vermeldt welke 
Bestuurders onafhankelijk zijn.  
 
De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat er een evenwicht is aan competenties en 
beroepservaring in disciplines als vastgoed, financiën en algemeen bestuur, zonder daarom kandidaat-
Bestuurders uit te sluiten van wie de ervaring op andere gebieden en de persoonlijkheid troeven voor 
de Vennootschap zouden zijn. 
 
Elke Bestuurder moet tevens de persoonlijke eigenschappen bezitten die hem in staat stellen om zijn 
mandaat soepel en collegiaal uit te oefenen, maar wel in alle onafhankelijkheid van geest. Hij moet 
een onberispelijke faam van integriteit hebben (vooral op het vlak van geheimhouding, 
belangenconflicten en het voorkomen van misbruik van voorkennis), kritisch en zakelijk ingesteld zijn 
en een strategische visie kunnen ontwikkelen. 
 
Elke Bestuurder moet ook voldoende gemotiveerd zijn en over de nodige tijd beschikken om aanwezig 
te zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur – en desgevallend de vergaderingen van het of 
de comités waarvan hij lid is – en om deze vergaderingen voor te bereiden. 
 
Voor de samenstelling van zijn Raad van Bestuur geeft de Vennootschap de voorkeur aan de 
complementariteit van de competenties, ervaring en kennis en, in de mate van het mogelijke, aan een 
mix van de geslachten en de diversiteit in het algemeen. 
 
Twee van de Bestuurders zijn benoemd tot Gedelegeerd Bestuurders en zijn belast met het dagelijks 
bestuur van de Vennootschap. De Gedelegeerd Bestuurder fungeert niet tevens als Voorzitter. De 
Gedelegeerd Bestuurders worden bij de uitvoering van hun taken bijgestaan door een compacte 
managementorganisatie.  
 
De Raad van Bestuur heeft ervoor geopteerd om geen directiecomité op te richten in de zin van het 
Wetboek van Vennootschappen. 
 
 
2. DUUR, BENOEMING, BEOORDELING EN VERLENGING VAN DE BESTUURDERSMANDATEN 

 
2.1 Duur 
 
De duur van de bestuurdersmandaten mag niet meer dan vier jaar zijn. De mandaten zijn 
verlengbaar. 
 
De Bestuurders worden benoemd en hun mandaat wordt verlengd door de algemene vergadering van 
de Zaakvoeder, op voorstel van de Raad van Bestuur. 
 



Teneinde de continuïteit van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur te verzekeren en te 
voorkomen dat meerdere Bestuurders tegelijk aftreden, stelt de Raad van Bestuur stelt een rooster op 
volgens welke Bestuurders periodiek aftreden. Het door de Raad van Bestuur vastgestelde meest 
recente rooster van aftreden voor de komende drie jaar zal in het Jaarverslag worden vermeld. Van 
iedere Bestuurder wordt vermeld wanneer hij voor het eerst is benoemd en voor het laatst is 
herbenoemd. 
 
 

2.2 Benoeming 
 
Conform artikel 38, § 2 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles moeten de personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid 
van de Vennootschap, zonder deel te nemen aan de effectieve leiding, beschikken over de voor de 
uitoefening van hun taak vereiste deskundigheid en passende ervaring. 
 
Alvorens zijn voorstellen te doen aan de Algemene Vergadering, zal de Raad van Bestuur: 
 
1) De adviezen en aanbevelingen inwinnen, met name: 

 
• inzake het aantal Bestuurders dat het wenselijk acht, zonder dat dit aantal onder het 

wettelijk minimum mag liggen, 
• inzake de afstemming van het profiel van de Bestuurder van wie het mandaat 

desgevallend moet verlengd worden op de behoeften van de Raad van Bestuur, 
• inzake de bepaling van het nagestreefde profiel, op basis van de algemene 

selectiecriteria voor de Bestuurders en op basis van de laatste evaluatie van de 
werking van de Raad van Bestuur (waaruit onder meer de huidige en benodigde 
competenties, kennis en ervaring in de schoot van de Raad van Bestuur blijken), en 
van eventuele bijzondere criteria die gehanteerd worden om één of meer nieuwe 
Bestuurders te zoeken, 
 

2) Op zijn beurt een gesprek met de kandidaten hebben, desgewenst hun curriculum vitae en 
hun referenties onderzoeken, kennis nemen van de andere mandaten die ze uitoefenen (in al 
of niet beursgenoteerde vennootschappen) en ze evalueren. 
 

3) Beraadslagen in overeenstemming met de bepalingen van punt 8.6 van dit Intern Reglement. 
 
De Raad van Bestuur ziet erop toe dat er passende plannen bestaan voor de opvolging van de 
Bestuurders, waakt erover dat elke benoeming of elke verlenging van bestuurdersmandaten, zowel 
voor uitvoerende als voor niet-uitvoerende Bestuurders, mogelijk maken om de continuïteit van de 
werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van zijn comités te garanderen en om het evenwicht in 
de competenties en de ervaring in hun schoot te bewaren. 
 
Niet-uitvoerende Bestuurders worden terdege bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op 
het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen, voornamelijk wat de tijdbesteding in het kader van hun 
opdracht aangaat. Zij mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten in beursgenoteerde 
vennootschappen in overweging nemen. Eventuele wijzigingen in hun andere relevante 
engagementen en nieuwe engagementen buiten de Vennootschap, worden ten gepaste tijde aan de 
voorzitter van de Raad van Bestuur gemeld. 
 
Elk voorstel tot benoeming van een Bestuurder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
wordt vergezeld van een aanbeveling door de Raad van Bestuur. Het voorstel maakt melding van de 
voorgestelde duur van het mandaat, die niet meer dan vier jaar mag bedragen, en wordt vergezeld 
van relevante informatie over de professionele kwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van 
de functies die de kandidaat reeds vervult. De Raad van Bestuur vermeldt welke kandidaten voldoen 
aan de onafhankelijkheidscriteria van Bijlage A van de Corporate Governance Code. Onverminderd de 
geldende wetsbepalingen ter zake worden voorstellen tot benoeming minstens 24 dagen vóór de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend gemaakt, samen met de andere agendapunten 



 
Bij (her)benoeming vindt voorafgaande toetsing plaats aan de profielschets. De redenen voor 
herbenoeming zullen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden toegelicht. Bij 
herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Bestuurder 
heeft vervuld. Ook de aanwezigheid gedurende de achterliggende zittingsperiode van een 
tegenstrijdig belang zal worden betrokken in het oordeel.  
 
Wanneer één of meer bestuurdersmandaten vrij vallen, hebben de overblijvende Bestuurders het 
recht om deze voorlopig in te vullen tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders die 
tot de definitieve verkiezing zal overgaan. 
 

 

2.3 Professionele ontwikkeling 
 
De Voorzitter zorgt ervoor dat nieuwe Bestuurders een gepaste initiële vorming krijgen opdat zij snel 
kunnen bijdragen tot de Raad van Bestuur. 
 
De Bestuurders dienen hun kennis van de zaken van de vennootschap en van de evolutie van de 
vastgoedsector constant bij te werken. De Bestuurders trekken voldoende tijd uit om doeltreffend hun 
functie te vervullen en hun verantwoordelijkheden op te nemen.  
 

 

2.4 Evaluatie 
 
Onder leiding van zijn Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur regelmatig (en minstens om de twee 
tot drie jaar) zijn omvang, samenstelling, zijn prestaties en die van zijn comités, alsook zijn interactie 
met de Bedrijfsleiders. 
 
Dit evaluatieproces streeft vier doelstellingen na : 
 
(i) de werking van de Raad van Bestuur en zijn comités beoordelen  
(ii) nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken; 
(iii) de daadwerkelijke bijdrage van elke Bestuurder, zijn aanwezigheid bij de vergaderingen van 

de Raad van Bestuur en van de comités en zijn constructieve betrokkenheid bij de 
besprekingen en de besluitvorming evalueren; en 

(iv) nagaan of de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur of van de comités afstemt op 
deze die wenselijk is. 

 
De niet-uitvoerende Bestuurders evalueren regelmatig hun interactie met de Bedrijfsleiders. Daartoe 
komen zij minstens éénmaal per jaar bijeen. 
 
De bijdrage van elke Bestuurder wordt periodiek geëvalueerd om - rekening houdend met wijzigende 
omstandigheden - de samenstelling van de Raad van Bestuur te kunnen aanpassen. In geval van een 
herbenoeming vindt er een evaluatie plaats van het engagement en de effectiviteit van de Bestuurder, 
conform een vooraf bepaalde en transparante procedure. 
 
De Raad van Bestuur handelt op basis van de resultaten van de evaluatie door zijn sterktes te 
onderscheiden en zijn zwaktes aan te pakken. In voorkomend geval houdt dit in dat er nieuwe leden 
ter benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld om bestaande leden niet te 
herbenoemen of dat maatregelen worden genomen die nuttig worden geacht voor de doeltreffende 
werking van de Raad van Bestuur. 
 
De Raad van Bestuur kan zich bij deze evaluatie door externe deskundigen laten bijstaan. 
 
Onder de leiding van zijn Voorzitter neemt de Raad van Bestuur kennis van de zelfevaluatieverslagen 
van de Comités die het oprichtte, beoordeelt de samenstelling en de omvang van de Comités en 
spreekt zich uit over de eventueel door deze Comités voorgestelde aanpassingen. 
 



Ter gelegenheid van de voorbereiding van de CG-Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het 
Jaarverslag zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden van de naleving van de procedures, regels en 
reglementen die van toepassing zijn op de Raad van Bestuur. 
 
De CG-Verklaring bevat informatie over de belangrijkste kenmerken van het evaluatieproces van de 
Raad van Bestuur, van zijn comités en van zijn individuele Bestuurders. 
 
 
3. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS 

 
Het bedrag van de vergoeding van de niet-uitvoerende Bestuurders wordt bepaald door de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de Zaakvoerder, op voorstel van de Raad van Bestuur.  
 
De totale vergoeding bestaat uit een jaarlijks vast bedrag. 
 
Het bedrag van de vergoeding van de uitvoerende Bestuurders wordt vastgelegd in een overeenkomst 
met de Zaakvoerder en wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Diezelfde procedure wordt 
toegepast voor elke herziening van de vergoeding van de uitvoerende Bestuurders. 
 
Het remuneratiebeleid wordt verder beschreven in Bijlage 4 van dit Charter welke een integraal 
gedeelte ervan vormt. 
 
 
4. VOORZITTERSCHAP 

 
De Raad van Bestuur stelt één van zijn onafhankelijke Bestuurders aan als Voorzitter, op basis van zijn 
kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen. Indien de Raad van Bestuur overweegt 
om de vorige Directeur als voorzitter aan te stellen, moeten de voor- en nadelen van dergelijke 
beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en moet in de CG-Verklaring worden vermeld 
waarom deze benoeming in het beste belang van de Vennootschap is. 
 
De rol van de Voorzitter bestaat erin de werking van de Raad van Bestuur te vergemakkelijken op 
onafhankelijke wijze en de kwaliteit van het bestuur van de Vennootschap te bevorderen. 
 
De Voorzitter heeft als specifieke taken: 
 
(i) de communicatie met de Gedelegeerd Bestuurder en de Directeur; 
(ii) de vervulling van het voorzitterschap van de Raad van Bestuur en de daaraan verbonden 

taken, zoals verwoord in dit Charter en de statuten van de Vennootschap; 
(iii) het leiden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; 
(iv) het voeren van overleg met de eventuele door de Raad van Bestuur ingeschakelde adviseurs; 
(v) het bespreken met de leden van de Raad van de uitkomst van de jaarlijkse evaluatie van het 

functioneren van de Raad van Bestuur; 
(vi) De Voorzitter treedt voorts initiërend op inzake onderwerpen als selectie, (her)benoeming en 

beoordeling van leden van de Raad van Bestuur, honoreringsvraagstukken, contacten/ 
communicatie met externe adviseurs, een en ander mede ter voorbereiding van de bespreking 
van deze onderwerpen in de plenaire vergadering van de Raad van Bestuur; en 

(vii) De Voorzitter verzekert zich er in het bijzonder van dat de beste praktijken inzake Corporate 
Governance worden toegepast op de relaties tussen de Aandeelhouders, de Raad van Bestuur 
en de Bedrijfsleiders. 

 
Voorts ziet de Voorzitter erop toe dat : 
 
(i) nieuwe leden van de Raad van Bestuur een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma 

volgen; 
(ii) de leden van de Raad van Bestuur tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede 

uitoefening van hun taak; en dat 
(iii) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur. 



 
Daarenboven oefent de Voorzitter de taken die hem worden toegekend door de wet, de statuten van 
de Vennootschap en de Raad van Bestuur. 
 
 
5. OPDRACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 
Naast zijn wettelijke en statutaire verplichtingen, oefent de Raad van Bestuur de opdracht van de 
Zaakvoerder uit en is, in die hoedanigheid, onder meer belast met volgende taken: 
 
(i) De Raad van Bestuur waakt over de waarden en de strategie van de Vennootschap, over haar 

bereidheid om risico’s te nemen en over de voornaamste beleidslijnen. 
 
- Strategische beslissingen waaronder investeringen en desinvesteringen, 

verhuurstrategie, de algemene werking van de Vennootschap en uitspraak te doen 
over elk initiatief dat aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd; 

- De Raad van Bestuur zorgt voor de nodige financiële en menselijke middelen opdat de 
vennootschap haar doelstellingen kan verwezenlijken; 

- Bij het realiseren van haar doelstellingen houdt de Raad van Bestuur rekening met het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en met de diversiteit in het algemeen; 
 

(ii) De Raad van Bestuur houdt toezicht: 
 
- Op de prestaties van het uitvoerend management en op de verwezenlijking van de 

strategie van de vennootschap; 
- Op de doeltreffendheid van de Auditcomité; 
- Op de integriteit van Vennootschap; 
- Op het tijdig openbaar maken van financiële en niet-financiële informatie 

overeenkomstig  de bestaande wetgeving en reglementen; 
- Een kader goed te keuren van interne controle en risicobeheer en de implementatie 

hiervan beoordelen, rekening houdend met de beoordeling van het Auditcomité; 
- Op de prestaties van de Commissaris en op de interne auditfunctie, rekening houdend 

met de beoordeling van het Auditcomité; 
- Een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en 

risicobeheersystemen en openbaarmaking hiervan. 
 

(iii) De Raad van Bestuur beslist over de structuur van het uitvoerend management en bepaalt de 
bevoegdheden die aan het uitvoerend management zijn toevertrouwd. Deze worden 
opgenomen in het intern reglement van de Raad van Bestuur en in dat van het uitvoerend 
management. 
 

(iv) De maatregelen te nemen voor een vlotte en efficiënte dialoog met de huidige en potentiële 
Aandeelhouders, gebaseerd op wederzijds begrip van de doelstellingen en belangen. 
 

(v) Zich ervan te verzekeren dat aan de verplichtingen tegenover alle Aandeelhouders voldaan 
wordt. 

 
 
6. AANSLUITING BIJ DE TOEPASBARE REGELS 

 
Met de aanvaarding van zijn mandaat, sluit de Bestuurder zich aan bij alle regels die van toepassing 
zijn bij de Zaakvoerder en op de Vennootschap, en in het bijzonder bij, bij de wetgeving op 
Vastgoedbevaks, bij de statuten van de Vennootschap en van de Zaakvoerder, bij het Charter, evenals 
bij huidig Intern Reglement. 
 
  



 
7. RECHT OP INFORMATIE 

 
Iedere Bestuurder, zowel bij de Zaakvoerder als bij de Vennootschap, heeft het recht om alle 
informatie en documenten te ontvangen die nodig zijn voor de goede uitoefening van zijn functie, 
onder voorbehoud van de informatie en documenten in verband met “corporate opportunities”, die in 
het Charter bepaald zijn, en in de gevallen die het vastlegt. 
 
 
8. WERKING 

 
8.1 Algemeen 
 
De statuten van de Vennootschap bepalen dat de Zaakvoerder op zodanige wijze georganiseerd moet 
worden, dat in de schoot van zijn Raad van Bestuur tenminste twee fysische personen op collegiale 
wijze het toezicht uitoefenen op de Gedelegeerd Bestuurders voor wat de handelingen betreft die de 
Vennootschap aanbelangen.  
 
 
8.2 Frequentie 
 
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar, en zo vaak als nodig is. 
 
Frequentie en tijdschema van de vergaderingen worden door de Raad vastgesteld in nauw overleg 
met de Gedelegeerd Bestuurder. Het vergaderschema wordt voor het gehele kalenderjaar vastgesteld 
uiterlijk aan het eind van het derde kwartaal van het voorgaande kalenderjaar. 
 
De Raad van Bestuur bespreekt tenminste éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan 
de onderneming. 
 
 
8.3 Bijeenroeping en agenda 
 
De Raad van Bestuur komt samen na bijeenroeping door zijn Voorzitter of door twee Bestuurders. De 
bijeenroeping moet minstens 24 uur vóór de bijeenkomst gebeuren. 
 
De oproepingen worden geldig verricht per brief of met ieder ander telecommunicatiemiddel dat een 
materiële drager heeft. Ze bevatten de agenda. 
 
De agenda vermeldt de onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod zullen komen. 
 
De Voorzitter ziet erop toe dat de Bestuurders tijdig vóór de vergaderingen de passende en juiste 
informatie ontvangen opdat de Raad van Bestuur met kennis van zaken kan beraadslagen. 
 
De Bestuurders besteden bij de voorbereiding van de zitting van de Raad van Bestuur de nodige tijd 
aan het onderzoek van de informatie en van de documenten die ze ontvangen, en vragen bijkomende 
informatie en documenten telkens zij dit gepast achten. Ze verbinden er zich toe om actief mee te 
werken aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. 
 
 
8.4 Voorzitterschap en secretariaat 
 
De Voorzitter zit elke vergadering voor. Indien hij afwezig is, wordt hij vervangen door de oudste 
Bestuurder.  
 
De Raad van Bestuur heeft een secretaris van de Vennootschap aangesteld, die tevens de functie van 
Compliance Officer vervult. Alle Bestuurders hebben toegang tot de secretaris. 
 



 
8.5 Volmachten 
 
Elke verhinderde Bestuurder kan zich op een welbepaalde vergadering door een ander lid van de Raad 
van Bestuur laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk of met ieder ander 
telecommunicatiemiddel dat een materiële drager heeft, gebeuren. 
 
Een Bestuurder kan meerdere collega’s vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem zoveel stemmen 
uitbrengen als hij volmachten kreeg. 
 
 
8.6 Beslissingen, quorum en meerderheid 
 
Behalve bij overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer 
minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet vervuld 
is, moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden die, op voorwaarde dat twee Bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op 
de agenda van de vorige vergadering stonden. 
 
Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen bij absolute meerderheid van de aanwezige 
of vertegenwoordigde Bestuurders en, in het geval één of meer van hen zich onthoudt, bij 
meerderheid van de andere Bestuurders. Bij verdeeldheid, is de stem van de persoon die de 
vergadering voorzit, doorslaggevend. 
 
Alle Bestuurders hebben één stem, blanco stemmen en onthoudingen worden bij het vaststellen van 
het aantal stemmen geacht niet te zijn uitgebracht. Indien na een tweede stemming geen 
meerderheid over een te nemen besluit wordt behaald, wordt het voorstel als verworpen beschouwd. 
 
In uitzonderlijke gevallen die behoorlijk gerechtvaardigd worden door de hoogdringendheid en het 
maatschappelijk belang, kan de Raad van Bestuur schriftelijk besluiten treffen. Deze procedure kan 
echter niet worden gebruikt om de Jaarrekeningen af te sluiten en, in voorkomend geval, voor de 
aanwending van het toegestane kapitaal. De beslissingen moeten bij eenparig akkoord van de 
Bestuurders genomen worden. De ondertekening van de Bestuurders zal worden aangebracht hetzij 
op een enkel document, hetzij op meerdere exemplaren hiervan. Deze besluiten zullen dezelfde 
geldigheid hebben als zouden zij tijdens een regelmatig bijeengeroepen bijeenkomst van de Raad van 
Bestuur zijn genomen en zullen de datum dragen van de laatste handtekening die door de 
Bestuurders op het hoger vermeld document werd aangebracht. 
 
 
8.7 Notulen 
 
De beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Bestuur geven een samenvatting van de 
besprekingen, specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van het eventuele 
voorbehoud van bepaalde Bestuurders. 
 
Zij worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en minstens één andere Bestuurder evenals 
door de leden die dit wensen, ondertekend. 
 
Het origineel is bestemd voor de archieven van Wereldhave Belgium NV, de Vennootschap bewaart 
een kopie voor haar archieven. 
 
De Voorzitter een Gedelegeerd Bestuurder ieder van hen samen met een andere Bestuurder 
handelend, zijn gemachtigd om afschriften of uittreksels van de notulen voor echt te verklaren. 
 
  



 
9. BELANGENCONFLICTEN EN CONFLICTEN VAN FUNCTIES 

 
De Bestuurder regelt zijn persoonlijke en zakelijke belangen zo dat elk conflict met de belangen van 
de Vennootschap en met het uitsluitend belang van de Aandeelhouders. 
 
De Bestuurder brengt de Raad van Bestuur op de hoogte van de belangenconflicten, en eventueel 
stemt hij niet mee over het betrokken punt, in overeenstemming met het Wetboek van 
Vennootschappen. 
 
Iedere Bestuurder die vaststelt dat een verrichting voorgelegd aan de Raad van Bestuur van aard is 
een andere vennootschap waarin hij een bestuurdersmandaat of een ander mandaat uitoefent, te 
interesseren, brengt hiervan onmiddellijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte. 
Behalve wanneer de entiteit waar hij deel van uitmaakt gepaste “Chinese Walls”-procedures hanteert, 
trekt hij zich terug uit het beraadslagings- en beslissingsproces met betrekking tot deze verrichting en 
ontvangt hij de informatie betreffende die verrichting niet, conform hetgeen hieromtrent in het 
Charter voorzien is. 
 
Een Bestuurder mag mandaten in andere vennootschappen aanvaarden, voor zover hij niet meer dan 
vijf bestuurdersmandaten in beursgenoteerde vennootschappen uitoefent en hij zich schikt naar de 
verplichtingen omtrent de bekendmaking van deze mandaten die in het Charter worden bepaald. Elke 
Bestuurder die voornemens is om een mandaat te aanvaarden bovenop deze die hij uitoefent (met 
uitzondering van bestuurdersmandaten in vennootschappen die door de Vennootschap worden 
gecontroleerd en van de bestuurdersmandaten die, naar het oordeel van de betrokken Bestuurder, 
niet van aard zijn om zijn beschikbaarheid te beïnvloeden), brengt dit feit ter kennis van de Voorzitter 
met wie hij onderzoekt of deze nieuwe last hem voldoende beschikbaar voor de Vennootschap laat. 
 
 
10. TRANSACTIES IN EFFECTEN VAN DE VENNOOTSCHAP 

 
Inzake transacties in effecten van de Vennootschap, is de Bestuurder onderworpen aan de 
preventieve regels op het marktmisbruik die in Bijlage 7 bij het Charter staan. 
 
Hij moet onder meer de Compliance Officer voorafgaandelijk aan elke transactie op de hoogte 
brengen. 
 
 

* * * * * 

 


