
Bijlage 4 

 

Intern reglement van de effectieve Bedrijfsleiders 
 

 
1. Bedrijfsleiders 

 

1.1. Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles, is de daadwerkelijke leiding van de 

Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee personen, die de titel van “Bedrijfsleider” 
dragen. 

 
1.2. De Bedrijfsleiders zijn momenteel: 

 

de Gedelegeerd Bestuurders (2) van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 
 

 
2. Rol 

 

De rol van de Bedrijfsleiders is voornamelijk: 
 

- aan de Raad van Bestuur de strategie van de Vennootschap voorstellen; 
- de voorbereiding van alle beslissingen die door de Raad van Bestuur moeten genomen 

worden om zijn verplichtingen te kunnen vervullen; 
- de beslissingen van de Raad van Bestuur betreffende het verwerven of overdragen, in welke 

vorm ook, van onroerende goederen of aandelen van vastgoedvennootschappen uitvoeren; 

- beslissen over de verwerving of overdracht, in welke vorm ook, van onroerende goederen of 
aandelen van vastgoedvennootschappen met een waarde, conform de algemene strategie die 

door de Raad van Bestuur werd bepaald; 
- onroerende goederen verhuren, en meer in het algemeen, overeenkomsten in verband 

hiermee sluiten, conform de algemene strategie die door de Raad van Bestuur werd bepaald; 

- het dagelijkse bestuur van de Vennootschap verzekeren, en hierover verslag uitbrengen bij de 
Raad van Bestuur; 

- de opvolging van de thesaurietoestand van de Vennootschap; de voorstelling aan de Raad van 
Bestuur van een actuele, accurate en bevattelijke kijk op de operationele en financiële 

ontwikkelingen van de vennootschap en haar participaties; 

- interne controles (systemen voor het identificeren, evalueren, beheren en opvolgen van 
financiële, vastgoedgebonden en andere risico’s, met inbegrip van de interne controle- en 

risicobeheerssystemen met betrekking tot het proces van financiële verslaggeving, waaronder 
het Jaarverslag en van de geconsolideerde Jaarrekening), organiseren, onverminderd de 

toezichthoudende rol van de Raad van Bestuur, gebaseerd op het kader dat werd 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur; 

- toezicht houden op de voorbereiding van de financiële staten, overeenkomstig de 

toepasselijke standaarden voor Jaarrekeningen, boekhoudkundige normen en evaluatieregels 
van de Vennootschap; 

- de verplichte publicatie door de Vennootschap van de jaarrekeningen; 
- aan de Raad van Bestuur een objectieve en begrijpelijke evaluatie voorstellen van de 

financiële situatie, van het budget alsook van het “businessplan”, en de opvolging daarvan; en 

- het aannemen en ontslaan van personeelsleden en het vaststellen van de vergoeding van de 
personeelsleden. 

 
 

3. Opdrachten 
 

2.1. De Bedrijfsleiders nemen intern deel aan de uitvoering van de activiteiten van de 

Vennootschap en aan de uitstippeling van haar beleid. In dat kader hebben ze volgende 
hoofdopdrachten: 

 



2.1.1. algemeen de beslissingen van de Raad van Bestuur uitvoeren, 

 

2.1.2. het algemeen beleid en de algemene strategie van de Vennootschap analyseren en, 
desgevallend, voorstellen op dat vlak doen aan de Raad van Bestuur, de algemene 

strategie en het algemeen beleid van de Vennootschap daadwerkelijk invoeren, zoals 
ze door de Raad van Bestuur beslist werden, 

 

2.1.3.  de mogelijkheden of de behoeften op het gebied van investering, desinvestering en 
financiering afbakenen, en in voorkomend geval voorstellen op dat vlak doen aan de 

Raad van Bestuur, 
 

2.1.4. het management team van de Vennootschap aansturen en leiden, overeenkomstig de 
beslissingen van de Raad van Bestuur, 

 

2.1.5. toezicht houden op de uitvoerige, gerichte, betrouwbare en juiste voorbereiding van 
de financiële staten, volgens de boekhoudnormen en de waarderingsregels van de 

Vennootschap, de financiële staten voorleggen aan de Raad van Bestuur, 
 

2.1.6.  objectief en begrijpelijk de financiële situatie, het budget en het business plan van de 

Vennootschap evalueren, deze evaluatie voorleggen aan de Raad van Bestuur, 
 

2.1.7.  interne controles invoeren (systemen voor de identificatie, de beoordeling, het beheer 
en de opvolging van de financiële en andere risico’s), zonder afbreuk te doen aan de 

opvolgende rol van de Raad van Bestuur en van de Gedelegeerd Bestuurders, 
 

2.1.8.  aan de Raad van Bestuur, aan de FSMA en aan de Commissaris verslag uitbrengen 

over de evaluatie van het interne controle systeem, 
 

2.1.9.  de openbaarmaking van de financiële staten en van de andere financiële en niet-
financiële informatie voorbereiden. 

 

2.2. De Bedrijfsleiders van de Vennootschap voeren hun opdrachten uit onverminderd de 
bevoegdheden van de Raad van Bestuur. 

 
2.3. De Bedrijfsleiders zijn niet bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen, onder 

voorbehoud van bijzondere mandaten die ze in een andere hoedanigheid dan van 

Bedrijfsleider kunnen toevertrouwd krijgen.  
 

 
4. Werking 

 
3.1. De Bedrijfsleiders komen minstens twee keer per maand samen, en zo vaak als nodig is.  

 

3.2. De Bedrijfsleiders nemen de nodige maatregelen met het oog op een klimaat van vertrouwen 
en van nauwe samenwerking onderling, door bij te dragen tot open discussies en tot de 

opbouwende uiteenzetting van uiteenlopende standpunten. 
 

3.3. De Bedrijfsleiders voeren hun opdrachten collegiaal uit.  

 
 

5. Corporate Governance 
 

De Bedrijfsleiders handelen in het uitsluitend belang van de Aandeelhouders. Zij organiseren hun 
persoonlijke en zakelijke activiteiten zodanig om elk rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict 

met de Vennootschap te vermijden (zoals uiteengezet in Bijlage 8 bij het Charter). 

 



Ze nemen geen enkele beslissing en stellen geen enkele daad in de kwesties die binnen hun 

verantwoordelijkheid vallen, maar waarin ze zich in een situatie van conflict met de belangen van de 

Vennootschap of met het uitsluitend belang van haar Aandeelhouders zouden kunnen bevinden. 
 

De Bedrijfsleiders verbinden er zich toe om de bepalingen van de Belgische Corporate Governance 
Code en van dit Charter na te leven, in het bijzonder betreffende de regels om belangenconflicten en 

marktmisbruik te voorkomen. De bepalingen in hoofdstuk 3 aangaande “Integriteit en toewijding” van 

Bestuurders zijn van toepassing op de Bedrijfsleiders. 
 

 
6. Toezicht 

 
De Bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdrachten, die ze uitvoeren onder 

toezicht van de Raad van Bestuur en onverminderd de opdrachten van de leden van de Raad van 

Bestuur. 
 

De Bedrijfsleiders leggen bij de Raad van Bestuur geregeld verantwoording af over de uitvoering van 
de opdrachten. 

 

 
* * * * * 

 


