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Charter van deugdelijk bestuur en Gedragscode 

Inleiding  

 

De opdracht van Armonea is senioren te helpen waardig ouder worden, ieder op zijn of haar manier. 

 

Het is onze verantwoordelijkheid onze residenten de zorg en diensten aan te bieden die echt welzijn 

scheppen en zich te laten “thuis” voelen, met het oprechte respect voor de privacy en de individuele 

noden van elke resident.  Armonea erkent haar sociaal belang en streeft een sterke verankering na in 

de lokale gemeenschap.  Wij ondersteunen interactie met lokale organisaties en scholen en 

moedigen vrijwilligerswerk aan om het dagdagelijks leven van de residenten te verrijken door het 

lokale leven in onze huizen binnen te brengen. 

 

Armonea gelooft dat een professionele, op vertrouwen gesteunde relatie met al haar 

belanghebbenden een kritische factor is voor haar succes in het verwezenlijken van deze 

doelstellingen.  Armonea's Charter van deugdelijk bestuur en haar Gedragscode zijn een 

fundamenteel instrument om dergelijk vertrouwen te creëren en behouden.   

 

Het Charter van deugdelijk bestuur en de Gedragscode beogen de fundamentele richtlijnen aan te 

geven overeenkomstig dewelke Armonea bestuurd en gecontroleerd wordt om een optimale 

interactie tot stand te brengen tussen klanten, aandeelhouders, bestuurders, management, 

werknemers, overheidsinstanties en het publiek (zoals de samenleving, vrijwilligers, enz.) met het 

oog op het creëren van duurzame lange-termijnwaarde.   

 

De hierin uitgedrukte richtlijnen beogen iedereen die deelneemt aan het bestuur van of die 

tewerkgesteld is bij Armonea inzicht te verschaffen in de manier waarop diensopdracht op een 

ethische manier kan worden uitgevoerd, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen 

en het door Armonea uitgevaardigde beleid en normenkader.  Uiteindelijk rust de 

verantwoordelijkheid voor deugdelijk gedrag bij ieder van ons.  Bij het uitvoeren van de dagelijkse 

activiteiten moet elke werknemer zich laten leiden door persoonlijke integriteit en gezond 

beoordelingsvermogen.   

 

Bovendien heeft niemand binnen de organisatie de autoriteit om de Gedragscode en haar 

beleidslijnen te schenden of om een opdracht te geven of een beslissing te nemen die  een schending 

ervan tot gevolg kan hebben.  Opzettelijke schendingen zullen ernstig genomen worden en kunnen 

uitmonden in tuchtmaatregelen, inclusief de beëindiging van tewerkstelling. 
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Consulteer steeds het Charter van Deugdelijk Bestuur en de Gedragscode en aarzel niet om hulp te 

zoeken in geval van twijfel of wanneer u met een moeilijke situatie geconfronteerd wordt..  Wij zijn 

immers allemaal samen verantwoordelijk voor het vrijwaren van Armonea's reputatie. Het is onze 

collectieve verantwoordelijkheid om een betrouwbare en zorgende organisatie uit te bouwen en te 

verzekeren met sterke waarden en een ethische beoordelingsvermogen.   

 

Hoogachtend, 

 

Chris Cools  Rudi Thomaes 

CEO  Voorzitter 

Als vertegenwoordiger van Coolberry BVBA Als vertegenwoordiger van Rothco BVBA 
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Deel 1 - Charter van Deugdelijk Bestuur 

 

1. INLEIDING 

 

1.1 De visie van Armonea met betrekking tot deugdelijk bestuur 

 

Armonea is een leidinggevende Europese verstrekker van residentiële en semi-residentiële 

ouderenzorg in België, Duitsland (DPUW) en Spanje (La Saleta). 

 

Ouderenzorg wordt, zoals andere domeinen in de gezondheidszorg, met enorme uitdagingen 

geconfronteerd.  Door de veranderende demografische toestand en de publieke budgettaire 

beperkingen wordt verwacht dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van ouderenzorg onder druk 

zullen komen te staan.  Bij Armonea willen wij deze uitdagingen aangrijpen als opportuniteit, om op 

die manier echt het verschil te maken.  Met een innovatief dienstenaanbod, nieuwe technologische 

oplossingen en bovenal duizenden gedreven medewerkers kunnen we van deze uitdagingen een 

succesverhaal maken.  

 

Armonea is ervan overtuigd dat goed bestuur cruciaal is voor elke succesvolle 

(vennootschaps)organisatie en in het bijzonder voor zorgverleners.  Duidelijke bestuursregels zullen 

leiden tot transparant, toerekenbaar en verantwoordelijk gedrag en vormt de beste garantie voor 

duurzame “waarde-creatie”, die uiteindelijk alle belanghebbenden ten goede komt.    

 

Wanneer ondernemingen het woord “waarde-creatie” gebruiken, wordt dit vaak opgevat als of 

herleid tot het maken van winst en onverenigbaar beschouwd met diensten in de gezondheidszorg.  

Het standpunt van Armonea is evenwichtiger.   In het ouderenzorgmodel van Armonea betekent 

“waarde-creatie”  een gezonde en verantwoordelijke combinatie van zorg en economisch 

verantwoord ondernemen, gericht op:  

 

- het behandelen van senioren met het respect en de waardigheid die ze verdienen 

- het verschaffen van een nieuwe thuis voor residenten wanneer hun bekende en vertrouwde 

thuis niet langer de benodigde zekerheid en veiligheid kan bieden 

- het creëren van inspirerende arbeidsplaatsen, waar werknemers de gelegenheid geboden 

wordt om te groeien en het verschil te maken 

- het bijdragen aan de samenleving en aan het lokale gemeenschapsleven  

- het verschaffen van een inkomen aan werknemers en leveranciers 

- het op een eerlijke, marktconforme wijze vergoeden van aandeelhouders voor de gedane 

investeringen 

 

2Om deze doelstellingen te garanderen, moeten alle beschikbare middelen op een slimme en 

efficiënte manier aangewend worden, zodat elke vorm van verspilling vermeden wordt.   

 

Armonea is ambitieus en verbindt zich ertoe haar werking, procedures en processen voortdurend te 

verbeteren om deugdelijk bestuur en feilloos gedrag te verzekeren. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
20171120 - Charter van Deugdelijk Bestuur en Gedragscode (NL)-Legal 

  4 / 70 

 

Het oorspronkelijke Charter van Deugdelijk Bestuur werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 

25 juni 2015. Huidig bijgewerkt Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 3 juli 2017  

Het Charter zal regelmatig bijgewerkt en aangepast worden om rekening te houden met wijzigende 

wetgeving en veranderingen in de voorschriften van deugdelijk bestuur evenals ontwikkelingen van 

intern beleid en organisatie. 

 

Bij dit Charter zijn een aantal bijlagen gevoegd.  Zij worden geacht een integraal deel ervan uit te 

maken en zijn hieronder opgesomd: 

 

 

Bijlage 1. – Organigram van de organisatie 

Bijlage 2.–- Charter van de Raad van Bestuur 

Bijlage 3. – Charter van het Auditcomité 

Bijlage 4. – Charter van het Remuneratiecomité 

Bijlage 5. – Charter van het Investeringscomité 

Bijlage 6. – Charter van het ExCom 

Bijlage 7. – Charter van het Management Comité 

Bijlage 8. – Charter van het Ethisch Comité 

Bijlage 9. – Richtlijnen voor een Bezoldigingsbeleid 

 

 

1.2 Armonea erkent en gelooft in de negen principes van deugdelijk bestuur  

 

1. Armonea past een duidelijke governance structuur toe 

2. Armonea heeft een doeltreffende en efficiënte Raad van Bestuur die beslissingen 

neemt in het vennootschapsbelang  

3. Alle bestuurders geven blijk van integriteit en toewijding 

4. Armonea heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de benoeming en 

beoordeling van de raad van bestuur en zijn leden 

5. De Raad van Bestuur heeft gespecialiseerde Comités opgericht 

6. Armonea heeft een duidelijke structuur voor het uitvoerend management bepaald 

7. Armonea vergoedt bestuurders en leden van het ExCom billijk en op een 

verantwoordelijke manier  

8. Armonea treedt in dialoog met haar aandeelhouders en potentiële aandeelhouders, 

gebaseerd op wederzijds begrip voor elkaars doelstellingen en verwachtingen 

9. Armonea verzekert een passende openbaarmaking van haar corporate governance 
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2. DEFINITIES 

 

De termen en uitdrukkingen die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die 

daaraan in dit Charter of zoals hierna wordt gegeven: 

 

Filialen: betekent alle met Armonea Group SA/NV verbonden entiteiten 

in de betekenis van artikel 11 van het Belgisch Wetboek van 

Vennootschappen, zoals opgesomd in Bijlage 1. 

Armonea:  betekent Armonea Group en al haar Filialen. 

Armonea Group of  de 

Vennootschap:  

betekent Armonea Group NV, met maatschappelijke zetel te 

1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 

0656.955.858. 

Charter: betekent dit Charter van deugdelijk bestuur zoals 

oorspronkelijk goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 25 

juni 2015, en laatst gewijzigd op 3 juli 2017, zoals van tijd tot 

tijd herzien en gewijzigd, inclusief zijn Bijlagen. 

CEO of Chief Executive 

Officer: 

betekent de eerste bestuurder van Armonea, die de algemene 

verantwoordelijkheid draagt voor de (trans)acties van de 

gehele Armonea en die verantwoordelijk is voor het toezicht en 

de coördinatie van de (trans)acties in alle landen waar 

Armonea activiteiten ontplooit. De CEO heeft daarenboven een 

volmacht verkregen vanwege de Raad van Bestuur om 

Armonea’s dagelijkse leiding op te nemen als Gedelegeerd 

Bestuurder. 

Code: betekent de Belgische Corporate Governance Code voor niet-

beursgenoteerde ondernemingen van juni 2009. 

CM of Country Manager: betekent de bestuurder die de algemene verantwoordelijkheid 

heeft over het beheer van de winst- en verliesrekening van een 

land waarin Armonea Group activiteiten ontplooit en die 

verantwoordelijk is voor het toezicht op de dagelijkse operaties 

en kwaliteit, marketing en communicatie, HR, 

faciliteitenbeheer en ontwikkelingsactiviteiten in het betrokken 

land. De CM neemt de rol op zich van voorzitter van het 

Managementcomité van het betrokken land. 

ExCom of Executive 

Committee: 

betekent de senior uitvoerende managers van Armonea, die 

verantwoordelijk zijn voor het beleid en beslissingen op 

groepsniveau. Het ExCom wordt voorgezeten door de CEO en 

wordt voorts samengesteld uit de volgende functies: CFO, CLO 

en CM’s. 

ManCom of Management 

Comité: 

betekent een Management Comité samengesteld uit het senior 

uitvoerend management van Armonea op nationaal niveau. 

Het ManCom wordt voorgezeten door de CM en wordt voorts 
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samengesteld uit het management verantwoordelijk voor de 

volgende functies: operations, quality, HR, ondersteunende 

diensten, faciliteitenbeheer en ontwikkeling en marketing en 

communicatie. Het wordt bovendien bijgestaan door de 

hoogste verantwoordelijke van de departementen finance en 

legal. 

Bijlagen: betekent alle bijlagen ingesloten bij dit Charter, die er integraal 

deel van zullen uitmaken. 

  

 

 

3. ACTIVITEITEN, GESCHIEDENIS WETTELIJKE & BESTUURLIJKE STRUCTUUR EN 

BEDRIJFSORGANISATIE 

 

3.1 Activiteiten 

 

De kernactiviteit van de Armonea bestaat uit residentiële en semi-residentiële ouderenzorg, waarbij 

huisvesting en/of zorg wordt aangeboden aan senioren in verschillende settings, afhankelijk van de 

graad van onafhankelijkheid en zorgbehoefte:  

- woonzorgcentra 

- assistentiewoningen 

- dagverzorgingscentra 

- On a smaller scale, Armonea Group also offers home care activities and 

residential solutions to other persons in need of care. 

Op een kleinere schaal, biedt Armonea eveneens thuiszorgactiviteiten en residentiële oplossingen 

voor andere zorgbehoevenden aan. 

 

Bovendien worden een aantal verbonden activiteiten uitgevoerd door afzonderlijke commerciële 

entiteiten: 

- ontwikkeling van zorg gerelateerde software en hardware oplossingen 

- publieke apotheek, inclusief geautomatiseerde individuele medicatie voorbereiding 

 

 

3.2 Geschiedenis 

Armonea werd opgericht in 2008, wanneer de Vlaamse familie Van den Brande (die actief was in de 

ouderenzorg sinds eind jaren ’70) en de Restel groep (voornamelijk actief in Brussel en Wallonië hun 

activiteiten samengevoegd hebben. Zonder haar strategie en filosofie om kwaliteit van zorg en 

dienstverlening op de eerste plaats te zetten af te vallen, is Armonea sindsdien steeds blijven 

groeien, zowel als resultaat van organische groei als door overnames, om zo de leidende private 

ouderenzorgoperator te worden in België. 

 

In 2016 is Armonea actief geworden op de Spaanse en Duitse markt, door de overname van de 

Spaanse groep “La Saleta” en de Duitse groep “DPUW”. 
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3.3 Juridische Structuur 

 

Armonea bestaat uit een aantal vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk.  De 

moedervennootschap, de Belgische Armonea Group NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht, met maatschappelijke zetel in 1080 Brussel (België), François Sebrechtslaan 40, geregistreerd 

in het Rechtspersonenregister (Brussel) 0656.955.858. 

 

Een organigram van de Armonea Group is beschikbaar in Bijlage 1. 

 

De Statuten van Armonea Group NV zijn beschikbaar op de website van de Onderneming 

www.armonea.be. 

 

3.4 Bestuurlijke Structuur 

 

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de Onderneming.  De Raad van Bestuur is 

verantwoordelijk voor het algemene beleid van Armonea en is gemachtigd om alle noodzakelijke of 

nuttige handelingen te stellen om Armonea's doelstellingen te kunnen realiseren, uitgezonderd die 

bevoegdheden die bij wet of door de Statuten van de Onderneming voorbehouden zijn aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

De samenstelling, bevoegdheden en functionering van de Raad van Bestuur worden beschreven in 

een gedetailleerd charter in Bijlage 2. 

 

De Raad van Bestuur heeft verschillende adviserende comités in het leven geroepen met het 

oogmerk de Raad van Bestuur in hun specifiek domein van expertise bij te staan (door diepgaande 

studie van specifieke punten en het formuleren van aanbevelingen).  De finale besluitvorming blijft 

evenwel de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.  Elk comité heeft zijn eigen 

charter dat zijn samenstelling, bevoegdheden en functionering beschrijft (Bijlagen 3, 4 en 5).   

 

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap is door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan een 

Gedelegeerd Bestuurder, die tevens Chief Executive Officer (CEO) is. 

 

De Raad van Bestuur en de CEO  laten zich bijstaan door 

(i)  het ExCom, dat samengesteld is uit het hoger managementkader van Armonea, om de 

beleidslijnen en beslissingen te implementeren op groepsniveau.  Het ExCom is een 

managementcomité dat opereert buiten het kader van een “Directiecomité/Comité de 

Direction” zoals voorzien in artikel 524bis en volgende van het Belgisch Wetboek van 

Vennootschappen.  Het ExCom maakt bijgevolg geen vennootschapsorgaan uit, noch 

heeft het enige wettelijk vastgestelde besluitvormende of vertegenwoordigende 

bevoegdheden.  Het ExCom functioneert binnen de algemene richtlijnen en specifieke 

delegatie vastgesteld door de Raad van Bestuur.  Zijn samenstelling, bevoegdheden en 

functionering worden beschreven in Bijlage 6. 
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(ii) De Country Managers, die verantwoordelijk zijn voor Armonea’s zaken in de 

respectievelijke landen waar Armonea activiteiten ontplooit. In de uitvoering van zijn 

taken, wordt de Country Manager bijgestaan door het Management Comité (ManCom) 

waarvan de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze wordt uiteengezet in Bijlage 8. 

 

3.5 Bedrijfsorganisatie 

 

Om hun opdracht te vervullen, worden de leden van het ExCom en ManCom bijgestaan door het 

Senior Leadership Team (SLT).  Het Senior Leadership Team brengt het hoger management samen 

dat verantwoordelijk is voor de verschillende bedrijfsactiviteiten en ondersteunende departementen.  

 

Lokale huizen worden bestuurd door een Lokaal Management Team (LMT) dat bestaat uit een 

sitedirecteur, een head care, een head hospitality en een head administration. 

 

 

4. AANDEELHOUDERS 

 

4.1 Aandeelhouderschap en Controlestructuur van Armonea Group 

 

Armonea Group's maatschappelijk kapitaal bestaat uit categorie A-aandelen (met stemrecht) en 

categorie B-aandelen (zonder stemrecht).  De aandelen van Armonea Group zijn niet genoteerd op 

een aandelenbeurs, noch heeft Armonea op enige andere manier beroep gedaan op het openbaar 

spaarwezen. 

 

100% van de categorie A-aandelen is rechtstreeks of onrechtstreeks (via Stichting 

Administratiekantoor Armonea, een STAK naar Nederlands recht, waarin de aandeelhouders hun 

krachten gebundeld hebben) eigendom van: 

 

� Cofintra SA: een Belgische vennootschap, aangehouden door Verlinvest, een Belgische familiale 

investeringsholding, met als doelstelling om familiale investeringen te diversifiëren via private 

equity participaties met focus op investeringen in ondernemingen die een antwoord bieden op 

welbepaalde duurzame consumententrends en op veranderend consumentengedrag 

 

� Oaktree Invest NV: een Belgische investeringsmaatschappij, eigendom van de familie Van den 

Brande via Palmyra Brands.  Naast investeringen in de sector van de rust- en verzorgingstehuizen 

heeft Palmyra Brands participaties in de vastgoedsector (bouwprojecten en vernieuwende 

bouwmaterialen), detailhandel, farmaceutische sector en in de mode. 

 

De categorie B-aandelen werden gecreëerd in het kader van een warrantenplan als incentive voor de 

uitvoerende bestuurders en het hoogste management.  Het voorziet in de uitgifte, over een periode 

van 5 jaar (2016-2020), van warranten die recht geven op de intekening op categorie B-aandelen van 

Armonea Group voor in totaal maximum 462.364 nieuwe aandelen categorie B. 
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Het oorspronkelijke stimuleringsplan dat gecreëerd werd op niveau van Armonea’s Belgische dochter 

Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Brussel (België), avenue François Sebrechtslaan 40, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0889.421.308 (hierna 

“Armonea NV”), volgens hetwelk warranten werden uitgegeven tussen 2011 en 2015, die elk recht 

gaven om in te schrijven op aandelen categorie B, blijft in voege tot wanneer alle uitgegeven 

warranten uitgeoefend werden, dan wel nietig zullen zijn geworden. 

 

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Armonea Group wordt gehouden op de 

tweede dinsdag van mei.  Er wordt geen verdere informatie verstrekt betreffende de deelname aan 

en de stemming op de algemene vergadering, aangezien alle aandelen van Armonea Group privaat 

worden aangehouden. 

 

 

5. TRANSACTIES EN CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN ARMONEA EN DE LEDEN VAN DE RAAD 

OF HET EXCOM & TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

 

De Raad van Bestuur heeft onderstaande regels vastgelegd betreffende Transacties met Verbonden 

Partijen tussen Armonea, inclusief elk van haar Filialen, aan de ene kant en leden van de Raad van 

Bestuur of het ExCom of een ManCom, zelfs wanneer de wettelijke bepalingen aangaande 

belangenconflicten strikt genomen niet van toepassing zijn, aan de andere kant.   

 

5.1 Definities 

 

In deze sectie zullen de termen met een hoofdletter de volgende betekenis hebben: 

 

Verbonden Partij: betekent een bestuurder, een lid van het ExCom of ManCom of enig persoon 

die kan gekwalificeerd worden als Naaste Familie van een bestuurder of lid van het ExCom of 

ManCom of enige juridische  entiteit die gecontroleerd wordt door de bestuurder of het ExCom of 

ManCom lid  of die een bestuurder of ExCom lid controleert in de zin van artikel 11 van het Belgisch 

Wetboek van Vennootschappen.   

 

Naaste Familie: betekent een verwante van de bestuurder of het ExCom of ManCom lid tot en 

met  de derde graad in rechte lijn en tot en met  de tweede graad in zijdelingse lijn of enige dergelijke 

verwante van elke persoon die het huishouden deelt met zulk een bestuurder of ExCom of ManCom 

lid  

 

Transactie met Verbonden Partij: betekent elke materiële transactie tussen Armonea Group of 

een Filiaal en een Verbonden Partij en elk materieel amendement of elke materiële  of wijziging van 

een bestaande Transactie met Verbonden Partij, met uitzondering van daden van de bestuurder of 

het ExCom of ManCom lid in de context van de uitvoering van het mandaat of contract binnen 

Armonea.  Onder materiële transactie of materieel amendement of materiële wijziging wordt 

verstaan elke transactie, amendement of wijziging voor een bedrag van 100.000 euro of meer op 

individuele basis en 250.000 euro gecumuleerd op jaarbasis. 
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5.2 Beleid van Armonea 

 

(i) Van alle leden van de Raad van Bestuur, van het ExCom en van een Management Comité 

wordt verwacht dat zij handelingen, posities of belangen vermijden die conflicteren of 

schijnbaar kunnen conflicteren met het belang van de Armonea.   

 

(ii) Alle Transacties met Verbonden Partijen moeten bekendgemaakt worden aan de Raad van 

Bestuur, respectievelijk de CEO of Country Manager en kunnen enkel plaatsvinden in tegen 

marktconforme voorwaarden.  Bij het beoordelen van een Transactie met Verbonden Partij 

zal met volgende overwegingen rekening gehouden worden: 

- zijn de voorwaarden van de voorgestelde transactie eerlijk voor Armonea? 

- liggen de voorwaarden en modaliteiten in lijn met de voorwaarden en modaliteiten die 

van toepassing zouden zijn bij gelijkaardige transacties waarbij geen Verbonden Partij 

betrokken is? 

- zou de transactie de onafhankelijkheid van een externe bestuurder in het gedrang 

brengen? 

- zou de transactie een ongepast belangenconflict opleveren voor enige bestuurder of 

hoger kaderlid van Armonea, rekening houdend met: 

• de omvang en de duur van de transactie 

• de globale financiële positie van de bestuurder, het ExCom of ManCom lid of de 

Verbonden Partij 

• de aard van het belang van de bestuurder, het ExCom of het ManCom lid bij de 

transactie 

• elk ander relevant element. 

 

(iii) Bestuurders, ExCom of ManCom leden die geconfronteerd worden met een belangenconflict 

dat toe te schrijven is aan een Transactie met Verbonden Partij, moeten zich onthouden van 

deelname aan commerciële onderhandelingen en contractnegotiaties en dit zowel voor 

rekening van Armonea Group of haar Filiaal als voor rekening van de Verbonden Partij. 

 

(iv) Bestuurders of leden van het ExCom of ManCom die geconfronteerd worden met een 

mogelijke Transactie met Verbonden Partij of een ander belangenconflict dat voortkomt uit 

een beslissing of transactie van de Armonea, moeten de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

respectievelijk de CEO, respectievelijk de Country Manager zo spoedig mogelijk inlichten.   

 

De wettelijke bepalingen zoals voorzien bij artikel 523 en volgende van het Belgisch Wetboek 

van Vennootschappen moet te allen tijde gerespecteerd worden binnen Armonea Group en 

haar Belgische dochters en van de desbetreffende bestuurder wordt verwacht dat hij of zij 

zich onthoudt van enige beraadslaging en stemming, hoewel Armonea geen publiek beroep 

op het spaarwezen heeft gedaan. Gelijkaardige wettelijke bepalingen in buitenlandse 

jurisdicties moeten uiteraard eveneens te allen tijde worden gerespecteerd door de 

buitenlandse dochters. 
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Zelfs wanneer de wettelijke voorschriften met betrekking tot belangenconflicten niet van 

toepassing zijn, zal het bestaan van een mogelijk belangenconflict opgetekend worden in de 

notulen van de relevante vergadering maar niet gepubliceerd worden. 

 

Ingeval van een belangenconflict in hoofde van een ExCom of ManCom lid dat geen 

bestuurder is, zal dit mogelijk belangenconflict genotuleerd maar niet gepubliceerd worden 

en het betrokken ExCom of ManCom lid zal zich onthouden van stemming. 

 

(v) De leden van het ExCom of het ManCom zullen steeds de meest strenge van de bepalingen 

van de huidige beleid met betrekking tot Transacties met Verbonden Partijen en de 

Gedragscode van toepassing zijn. 

 

(vi) Minstens twee maal per jaar zal de Raad van Bestuur een overzicht worden voorgelegd van 

alle nieuwe, bestaande en voorgestelde Transacties met Verbonden Partijen, met voor elke 

transactie een beschrijving van: 

- het zakelijk opzet van de transactie 

- de voornaamste voorwaarden van de transactie 

- de voordelen van de transacties voor Armonea en voor de betrokken Verbonden Partij. 

 

6. DIVERSE 

 

6.1 Loyauteit aan het Charter 

 

Bij de aanvaarding van het mandaat moet eenieder die aangesteld wordt als lid van de Raad van 

Bestuur of als ExCom dan wel ManCom lid schriftelijk verklaren dat hij of zij dit Charter, alsook de 

grondbeginselen en regels die erin opgenomen zijn, begrijpt en aanvaardt en dat hij of zij zich ertoe 

verbindt de bepalingen ervan na te leven. 

 

6.2 Amendementen en Afwijkingen 

 

Dit Charter kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande aankondiging geamendeerd worden door de 

Raad van Bestuur.  Dit kan, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, het geval zijn om gevolg 

te geven aan een wijziging in de wetgeving of een wijziging van beleidslijnen van Armonea.   

 

De Raad van Bestuur kan, na rijp beraad en binnen het toepasselijk wettelijke en statutaire kader, 

beslissen om af te wijken van een specifiek in dit Charter behandeld punt. 

 

Wijzigingen zullen aangekondigd worden op de website van Armonea, respectievelijk in de Verklaring 

van Deugdelijk Bestuur opgenomen in het jaarverslag. 

 

Derden kunnen geen rechten ontlenen uit een dergelijke wijziging of afwijking. 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
20171120 - Charter van Deugdelijk Bestuur en Gedragscode (NL)-Legal 

  12 / 70 

6.3 Gedeeltelijke nietigheid 

 

Indien enige bepaling van dit Charter geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwettelijk blijkt te zijn, zal 

dit Charter geldig blijven wat betreft zijn andere bepalingen en voor de rest van de getroffen 

bepaling.  De Raad van Bestuur kan de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling, 

waarvan de gevolgen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de ongeldige bepaling en rekening houdend 

met de inhoud en de doelstelling van dit Charter. 

 

6.4 Conflicten, Toepasselijk Recht en Jurisdictie 

 

In geval van conflict tussen de bepalingen van dit Charter en een (meer bindende) wettelijke of 

reglementaire bepaling of een bepaling voorzien in de Statuten van de Onderneming zullen 

laatstgenoemde bepalingen voorrang krijgen. 

 

Dit Charter wordt beheerst door het Belgisch recht.  De rechtbanken en hoven van België (Brussel) 

zullen exclusief bevoegd zijn ingeval van betwistingen die voortkomen uit of betrekking hebben op 

dit Charter of enige van zijn bepalingen. 
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Bijlage 1. - Organigram van de Armonea Groep 

 

 

 

(zie afzonderlijk bestand) 
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Bijlage 2. - Charter van de Raad van Bestuur 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op de Raad van Bestuur van 

Armonea Group.    

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING EN BENOEMING 

 

1.1 Samenstelling 

 

1. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 3 categorieën van bestuurders: Categorie A-

bestuurders, categorie B-bestuurders, categorie C-bestuurders.  De Raad van Bestuur moet 

minstens 3 leden tellen.  De Statuten van Armonea Group voorzien geen maximum aantal 

bestuurders en het feitelijke aantal mandaten kan variëren naargelang de behoeften van de 

Onderneming. 

 

2. De Raad van Bestuur van Armonea Group is momenteel samengesteld uit 8 bestuurders:  

- drie categorie A-bestuurders, die allen niet-uitvoerend zijn 

- twee categorie B-bestuurders, die allen niet-uitvoerend zijn 

- drie categorie C-bestuurders.  De categorie C-bestuurders bestaat uit twee 

onafhankelijke bestuurders in de zin van Artikel 526ter van het Belgisch Wetboek 

Vennootschappen, waarbij één van hen tevens de Voorzitter is en de CEO.   

  

3. De Raad van Bestuur zal de CEO verkiezen, die verantwoordelijk zal zijn voor het dagelijks 

bestuur van de Onderneming en die ook de verantwoordelijkheden zal dragen van Chief 

Executive Officer van Armonea. 

 

4. Een lijst van de leden van de Raad van Bestuur en de categorie van hun mandaat wordt 

bekendgemaakt in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur die aan het jaarverslag van de 

Onderneming wordt toegevoegd.  

 

1.2 Benoeming 

 

5. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal ervoor zorgen dat de Raad van Bestuur 

voldoende evenwichtig is samengesteld en bekwaam is om zijn opdracht uit te voeren en 

efficiënte deliberatie en besluitvorming toe te laten.  

 

6. Het Remuneratiecomité beveelt een of meer kandidaten aan, rekening houdend met de 

noden van de Onderneming en met naleving van de benoemingsprocedure en selectiecriteria 

die door de Raad van Bestuur in dat verband geformuleerd werden. 
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7. De bestuurders worden aangesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor 

een hernieuwbare termijn van maximaal 6 jaar.  Het mandaat van een bestuurder kan door 

de algemene vergadering van aandeelhouders op elk ogenblik beëindigd worden.  De 

benoemingsbeslissing zal aangeven tot welke categorie de bestuurder behoort.  In geval van 

een vroegtijdige vacature van een bestuurdersmandaat kan de Raad van Bestuur tijdelijk 

(d.w.z. tot aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders) in vervanging 

voorzien.   

 

8. De Raad van Bestuur kan leeftijdsgrenzen instellen.  Hij beveelt aan dat een bestuurder, die 

gedurende zijn mandaat de leeftijd van 70 bereikt, zich na afloop van het lopende mandaat, 

niet langer verkiesbaar stelt voor een nieuw mandaat. 

 

 

HOOFDSTUK II: BEVOEGDHEDEN 

 

2.1 Rol 

 

9. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van Armonea, hij 

verzekert een langetermijnvisie door ondernemersleiderschap te betonen bij het inschatten 

en beheersen van de risico's voor de Onderneming.  De Raad van Bestuur heeft de hoogste 

bevoegdheden om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om het 

maatschappelijk doel van de Vennootschap te verwezenlijken, uitgezonderd die 

bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. 

 

10. De Raad van Bestuur is rekenschap verschuldigd aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders en is verantwoordelijk als collegiaal orgaan.   

 

2.2 Taken 

 

11. De voornaamste taken van de Raad van Bestuur bestaan meer in het bijzonder uit: 

 

- de strategie van Armonea: 

• de strategie van Armonea uitstippelen en goedkeuren op voorstel van het ExCom 

en rekening houdend met o.a. de SWOT-analyse van de ouderenzorgsector voor 

de verschillende landen waar Armonea haar activiteiten ontplooit en van de 

Onderneming, inbegrepen haar dochters en met de positie van de groep op de 

markt. 

• de implementering van de strategie controleren 

 

- het bestuursmodel van Armonea: 

• de strategie voor deugdelijk bestuur definiëren 

• de beleidsprincipes voor het bestuur bepalen 
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• de rol, bevoegdheden en werking definiëren van de adviserende comités en 

toezicht houden op hun prestaties 

• de dialoog met en de naleving van de verplichtingen tegenover de 

aandeelhouders verzekeren, rekening houdend met de belangen van de relevante 

aandeelhouders 

• toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving (compliance) 

 

- de strategische financiële aspecten van Armonea: 

• de financiële structuur van de Onderneming bepalen, met inbegrip van de globale 

structuur van haar schuldfinanciering en aandelenkapitaal 

• het Long Term Business Plan goedkeuren 

• de jaarlijkse begroting goedkeuren 

• toezicht houden op het globale financiële resultaat 

 

- de sleutelinvesteringen van Armonea: 

• het investeringsbeleid en de globale investeringsplannen bepalen 

• de belangrijke transacties goedkeuren, zoals overnames en desinvesteringen, joint 

venture-activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten 

 

- de organisatie van Armonea: 

• de algemene organisatie en de bevoegdheden van de CEO en van de leden van 

het ExCom en ManCom definiëren 

• de leden van het ExCom en ManCom benoemen en hun mandaat beëindigen 

• het bezoldigingsbeleid voor de leden van het ExCom / ManCom bepalen 

waaronder incentive plannen zoals aandelenoptieplannen 

• de leden van het ExCom en ManCom evalueren 

 

- de instrumenten en procedures voor controle van Armonea 

• op voorstel van het ExCom, het kader voor compliance, interne controle en 

risicobeheer goedkeuren, om de naleving van regelgeving en beleid te verzekeren 

• de commissaris voordragen ter benoeming door de algemene vergadering van 

aandeelhouders en toezicht houden op zijn prestaties 

 

12. De Raad van Bestuur moet zich focussen op het ontwikkelen en superviseren van het 

engagement van de Onderneming om aan de hoogste kwaliteitsstandaarden te voldoen, in 

een respectvolle omgeving voor residenten en personeel, met stevige en stabiele financiële 

resultaten die duurzame groei waarborgen.  De Raad van Bestuur is collectief 

verantwoordelijk voor een correcte en gepaste aanwending van de bedrijfsmiddelen.  De 

Raad van Bestuur moet altijd handelen in overeenstemming met het belang van de 

Onderneming en Armonea. 
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2.3 Vertegenwoordiging 

 

De Onderneming is wettelijk vertegenwoordigd ten aanzien van derden, voor de rechtbank of in 

aktes, inclusief in aktes waarvoor de tussenkomst van een overheidsambtenaar of een notaris vereist 

is, door twee bestuurders, ongeacht hun categorie, gezamenlijk handelend. 

Binnen het kader van dagelijks bestuur is de Onderneming geldig vertegenwoordigd door de persoon 

aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn toevertrouwd.  In het geval dat aan een 

bestuurder bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn verleend, voert hij de titel van Gedelegeerd 

Bestuurder/CEO.  In het geval aan een ander persoon dan een bestuurder bevoegdheden van 

dagelijks bestuur worden verleend, draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke 

andere titel zoals aangegeven in het benoemingsbesluit. 

 Bovendien is de Onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke houder van een bijzondere 

volmacht, binnen het kader van dergelijke volmacht. 

Tenslotte wordt de Onderneming geldig in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon die 

hiertoe uitdrukkelijk is aangesteld door de Raad van Bestuur. 

 

 

HOOFDSTUK III: WERKING 

 

3.1 Uitnodigingen 

 

13. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter of op verzoek van twee 

Bestuurders.   

 

14. Uitnodigingen kunnen uitgestuurd worden per brief, fax of e-mail.  De Voorzitter zal, 

minstens een week vóór elke vergadering, per e-mail een duidelijke agenda en de nodige 

ondersteunende documenten bezorgen.  Bestuurders mogen ten laatste tien kalenderdagen 

op voorhand om de toevoeging van agendapunten verzoeken door een verzoek per e-mail 

aan de Voorzitter te zenden. Indien alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders 

akkoord gaan, kan een dringend agendapunt tijdens de vergadering zelf worden toegevoegd. 

 

15. De Raad van Bestuur kan naar zijn keuze interne en externe deskundigen uitnodigen.   

 

3.2 Frequentie en locatie van de vergaderingen 

 

16. De Raad van Bestuur zal minstens 6 keer per jaar fysiek samenkomen op de data die ten 

laatste worden bepaald tijdens de laatste vergadering van het voorgaande jaar (en 

frequenter als de Voorzitter het gepast acht of op verzoek van twee bestuurders).  

Bestuurders kunnen deelnemen via video- of telefoonconferentie.  Bovendien zal de Raad 

van Bestuur tussentijdse teleconferentievergaderingen houden om de maandelijkse 

financiële gegevens of enig ander dringend probleem dat zou kunnen ontstaan tussen de 

fysieke vergaderingen in, te bespreken. 
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17. De niet-uitvoerende bestuurders moeten minstens éénmaal per jaar vergaderen in 

afwezigheid van de CEO en andere uitvoerende bestuurders. Aanvullend zal de Raad van 

Bestuur, na elke fysieke vergadering, een sessie houden waaraan uitsluitend niet-

uitvoerende bestuurders deelnemen. 

 

18. Fysieke vergaderingen zullen gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op een 

administratieve zetel van Armonea, of in een operationele vestiging van de Armonea Groep 

of op elke andere locatie in België of het buitenland, zoals naar behoren aangeduid in de 

uitnodiging.  

 

3.3 Vertegenwoordiging van een afwezige bestuurder 

 

19. Een bestuurder die belet is een vergadering bij te wonen, kan een bijzondere volmacht 

verlenen aan elke andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen.  Een bestuurder mag 

zoveel andere bestuurders van dezelfde klasse vertegenwoordigen waardoor hij 

gemandateerd werd.  Een volmacht moet verstrekt worden door middel van een 

ondertekende (inclusief elektronische handtekening) brief, fax of e-mail die ten laatste bij de 

aanvang van de vergadering aan de Voorzitter of de Secretaris overhandigd wordt.   

 

3.4 Verloop van vergaderingen van de Raad van Bestuur 

 

20. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter.  In zijn 

afwezigheid wordt de vergadering van de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste in 

leeftijd van de aanwezige bestuurders. 

 

21. De CEO zal de Raad van Bestuur de nodige uitleg verschaffen en antwoorden op alle gestelde 

vragen en zal hiertoe worden bijgestaan door de relevante leden van het  ExCom of 

ManCom, die hij kan uitnodigen om enig agendapunt bij te wonen.   

 

22. De Raad van Bestuur heeft vrije toegang tot het leidinggevend personeel van Armonea, op 

voorwaarde dat alle contacten en vergaderingen georganiseerd worden via de Voorzitter of 

de CEO. 

 

23. Elke Bestuurder die een belangenconflict heeft in de zin van artikel 523 van het Belgisch 

Wetboek Vennootschappen of in de zin van het beleid met betrekking tot Transacties met 

Betrokken Partijen zal de andere Bestuurders hieromtrent informeren voorafgaandelijk aan 

de start van dat agendapunt.  In dat geval z(a)(u)l(len) de Bestuurder(s) niet deelnemen aan 

de beraadslaging en zich van de stemming betreffende dat agendapunt onthouden. 

 

 

3.5 Quorum en meerderheid 

 

24. De Raad van Bestuur kan geldig samenkomen en beslissen wanneer minstens 50% van de 

Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet 
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een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur worden samengeroepen die geldig kan 

beslissen over de agendapunten van de eerste vergadering ingeval ten minste één A-

bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

25. Beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen.  In geval van onthouding van 

aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, of indien geen overeenstemming kan bereikt 

worden, worden beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.   

 

26. In uitzonderlijke omstandigheden en als de wet het toelaat, kunnen beslissingen genomen 

worden via de procedure van schriftelijke besluitvorming. 

 

3.6 Notulen 

 

27. De Secretaris van de Onderneming of een andere persoon die hiertoe aangeduid wordt door 

de Voorzitter, stelt notulen op die de besprekingen en beslissingen van de Raad van Bestuur 

evenals eventuele bezwaren door de bestuurders weergeven.  Ontwerpnotulen worden 

binnen de 8 dagen na de vergadering verspreid onder alle Bestuurders.  De notulen worden 

goedgekeurd tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur en bewaard onder de 

verantwoordelijkheid van de Secretaris. 

 

3.7 Secretaris van de Onderneming 

 

28. De Raad van Bestuur zal een Secretaris van de Onderneming benoemen om de Raad van 

Bestuur te adviseren met betrekking tot alle uitvoerende aangelegenheden. Indien nodig zal 

een gespecialiseerde advocaat de Secretaris bijstaan.  Onder leiding van de Voorzitter zal de 

Secretaris- een goede informatiestroom verzekeren.  Bestuurders zullen individuele toegang 

hebben tot de Secretaris van de Onderneming.  

 

29. De Secretaris moet verzekeren dat de organen van de Onderneming die onderworpen zijn 

aan het vennootschapsrecht de wet, alsook de Statuten van de Onderneming, het Charter en 

de interne voorschriften, naleven.   

 

 

HOOFDSTUK IV: COMITÉS: 

 

30. Om zijn taken en verantwoordelijkheden efficiënt uit te voeren, heeft de Raad van Bestuur 

gespecialiseerde Comités opgericht om specifieke punten te analyseren, advies uit te 

brengen en aanbevelingen te formuleren aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur 

heeft een Auditcomité, een Remuneratiecomité en een Investeringscomité opgericht.  De 

Raad van Bestuur heeft het recht de bijkomende comités op te richten die hij aangewezen 

acht.  
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31. De rol van deze Comités is  uitsluitend adviserend.  De finale besluitvorming blijft de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.   

 

32. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een intern charter voor elk 

Comité, met beschrijving van zijn samenstelling, bevoegdheden en werking (Bijlagen 3, 4 en 

5).  De Raad van Bestuur verzekert dat bij de benoeming van de leden van de Comités op 

gepaste manier rekening zal worden gehouden met de noden en kwalificaties die vereist zijn 

voor het optimaal functioneren van het desbetreffende Comité. 

 

33. Aanvullend heeft de Raad van Bestuur een Ethisch Comité opgericht binnen de schoot van de 

Belgische dochter, Armonea NV, in overeenstemming met het intern charter, zoals 

aangehecht in bijlage 8. De Raad van Bestuur zal te allen tijde kunnen beslissen om eveneens 

een Ethisch Comité op te richten binnen de schoot van de Spaanse en Duitse dochters.  

 

HOOFDSTUK V: VOORZITTER 

 

5.1 Benoeming 

 

34. De Raad van Bestuur zal zijn Voorzitter benoemen op basis van zijn of haar kennis, 

deskundigheid, ervaring en bemiddelingsvaardigheden.    

 

35. De Voorzitter moet voldoen aan de criteria van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 

526ter van het Belgisch Wetboek Vennootschappen. 

 

5.2 Rol 

 

36. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de Raad van Bestuur en voor zijn 

efficiënte werking in al zijn facetten.  

 

37. De Voorzitter zal de nodige acties ondernemen om in de Raad van Bestuur een klimaat van 

vertrouwen te scheppen, dat bijdraagt tot open discussie, constructieve meningsverschillen 

en steun voor de beslissingen die door de Raad van Bestuur genomen worden. 

 

38. De Voorzitter zal doeltreffende interactie tussen de Raad van Bestuur en de CEO stimuleren. 

Hij of zij zal nauwe betrekkingen onderhouden met de CEO en hem of haar met raad en daad 

bijstaan, met volle respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO. 

 

5.3 Taken 

 

39. De voornaamste taken van de Voorzitter binnen de Raad van Bestuur zijn: 

 

a. de agenda bepalen van de vergaderingen, na raadpleging van de CEO en consultatie 

van de bestuurders om agendapunten te suggereren 
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b. verzekeren dat de bestuurders accurate, tijdige en heldere voorbereidende informatie 

krijgen vóór en indien nodig tussen vergaderingen in 

c. verzekeren dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen 

d. een voldoende en adequate documentatie bij de presentatie verzekeren, na 

consultatie met de CEO 

e. verzekeren dat de vergaderingen van de Raad van Bestuur goed en collegiaal 

functioneren met respect voor procedures betreffende voorbereidend werk, 

deliberaties, besluitvorming en de tenuitvoerlegging hiervan 

f. verzekeren dat de beraadslaging en besluitvorming helder worden vertaald in 

beslissingen 

g. toezicht houden op de tenuitvoerlegging van genomen beslissingen en besliste 

actiepunten, en (zo nodig) besluiten tot verdere beraadslaging in de Raad van Bestuur, 

in nauwe samenwerking met de CEO 

h. een periodieke evaluatie verzekeren van de vennootschapsstructuur van de 

Onderneming en haar deugdelijk bestuur en hun goede werking beoordelen 

i. verzekeren dat nieuwe bestuurders een gepaste introductie krijgen, met betrekking tot 

het functioneren van de Raad van Bestuur, de voornaamste karakteristieken en 

aandachtspunten van de activiteiten van de Onderneming, enz. 

j. het benoemingsproces van nieuwe bestuurders leiden, in overleg met het 

Remuneratiecomité, en verzekeren dat de leden van een Comité en hun voorzitter 

naar behoren worden benoemd door de Raad van Bestuur 

k. beschikbaar zijn voor i) de Bestuurders, de leden van het ExCom en het ManCom voor 

discussies aangaande het beheer van de Onderneming, ii) het hoofd van de interne 

audit voor discussies aangaande de audits uitgevoerd door de auditor en iii) de 

functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor discussies aangaande bescherming 

van persoonsgegevens. 

 

40. De Raad van Bestuur kan bijkomende verantwoordelijkheden aan de Voorzitter verlenen. 

 

 

HOOFDSTUK VI: PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 

6.1 Opleiding en professionele ontwikkeling 

 

41. Nieuw benoemde Bestuurders moeten gepaste opleidingen volgen.  De doelstelling  van het 

eerste opleidingsproces is: 

a. nieuwe Bestuurders helpen inzichten te verwerven in de fundamentele 

karakteristieken van de Onderneming, met inbegrip van de waarden en het strategisch 

plan van Armonea en haar belangrijke operationele en financiële aangelegenheden 

evenals haar risicomanagement, en 

b. nieuwe Bestuurders in te lichten over hun rechten en plichten als bestuurder. 
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Indien een nieuw aangestelde Bestuurder ook als lid van een Comité benoemd is, zal de 

opleiding worden uitgebreid met details betreffende de doelstellingen en werking  van dat 

Comité. 

 

42. Elke nieuwe Bestuurder moet de nodige tijd nemen en de nodige inspanning leveren om zich 

het strategisch plan van Armonea en haar  significante operationele en financiële 

aangelegenheden evenals haar risicomanagement eigen te maken. Het is aanbevolen een 

uitgekozen aantal ouderenvoorzieningen van Armonea te bezoeken om Armonea's  ethiek en 

kwaliteitsvereisten te begrijpen.   

 

43. De Bestuurders zijn individueel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kennis en 

kwalificaties die vereist zijn om hun taken als lid van de raad van bestuur en het betreffende 

comité uit te voeren. 

 

6.2 Opleiding en professionele ontwikkeling 

 

44. Elke Bestuurder kan voorstellen om bepaalde onderwerpen door een externe deskundige te 

laten onderzoeken. De Raad van Bestuur zal de noodzaak hiervan beoordelen en, 

desgevallen, beslissen over de identiteit van de expert en de reikwijdte van en het budget 

voor zijn/haar opdracht 

 

6.3 Beoordeling 

 

45. De Raad van Bestuur zal, minstens elke twee jaar, zijn taakomschrijving (omvang, 

samenstelling, werking) en doeltreffendheid evalueren.  De Voorzitter zal rapporteren en de 

nodige aanbevelingen doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 

hieromtrent feedback verlenen aan de Raad van Bestuur. 

 

46. De Raad van Bestuur zal de werking van en wisselwerking met de Comités elke twee jaar 

beoordelen.  Waar gepast, zullen de nodige voorstellen gedaan worden om de werking van 

een Comité te verbeteren.  

 

47. Op basis van de resultaten van de evaluatie en, zo nodig in overleg met externe experts, zal 

het Remuneratiecomité aan de Raad van Bestuur een verslag voorleggen, dat de sterktes en 

zwaktes toelicht, en, al naargelang het geval, voorstellen doen aangaande de benoeming van 

nieuwe Bestuurders of de niet-hernieuwing van een mandaat dat ten einde loopt. 

 

48. De niet-uitvoerende Bestuurders zullen hun interactie met het ExCom en ManCom elk jaar 

beoordelen.  Waar gepast zullen de niet-uitvoerende Bestuurders voorstellen doen aan de 

Voorzitter met de bedoeling deze wisselwerking te verbeteren. 

 

49. Samen met het Remuneratiecomité zal de CEO de werking en prestatie van het ExCom en 

ManCom elk jaar evalueren. 
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HOOFDSTUK VII: BEZOLDIGING 

 

50. De Bestuurders worden bezoldigd voor de uitvoering van hun bestuursmandaat.  Beslissingen 

in dit opzicht worden genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

51. Het Remuneratiecomité is verantwoordelijk voor het uittekenen van een bezoldigingspolitiek 

voor de uitvoerende en niet-uitvoerende Bestuurders. 

 

52. De richtlijnen van de Onderneming voor haar bezoldigingsbeleid zijn uiteengezet in Bijlage 9. 

 

 

HOOFDSTUK VIII: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CODE  

 

53. Elke Bestuurder moet te allen tijde op een ethische manier handelen, in wat hij of gelooft 

redelijkerwijze in het beste belang van Armonea te zijn, waarbij een onafhankelijkheid 

oordeel vanwege alle bestuurders vereist is, ongeacht de categorie van zijn of haar 

bestuursmandaat.   

 

54. Elke Bestuurder moet zich houden aan het Charter van behoorlijk bestuur van Armonea en 

aan de Gedragscode, en onmiddellijk bij aanstelling moet elke Bestuurder hiertoe een 

geschreven verbintenis ondertekenen. 

 

55. Van de Bestuurders wordt verwacht de vergaderingen van de Raad van Bestuur en (indien 

benoemd) van de Comités naar behoren voor te bereiden en bij te wonen.  Een Bestuurder 

wordt geacht de vergaderingen regelmatig bij te wonen. In geval van herhaaldelijke 

afwezigheid kan het Remuneratiecomité aanbevelen het mandaat te beëindigen. 

 

56. Van een Bestuurder die de andere verantwoordelijkheden die hij had op het moment van zijn 

verkiezing substantieel wijzigt, wordt niet automatisch verwacht dat hij/zij zal aftreden als lid 

van de Raad van Bestuur.  Een dergelijke Bestuurder moet evenwel de Voorzitter inlichten 

alvorens nakende nominaties of mandaten te aanvaarden. Het Remuneratiecomité zal 

gevraagd worden een aanbeveling te doen over het al dan niet gepast karakter van het 

huidige mandaat binnen Armonea. 
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Bijlage 3. – Charter van het Auditcomité 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op het Auditcomité van 

Armonea Group, een adviserend comité dat is opgericht in de schoot van de Raad van Bestuur van 

Armonea Group.    

 

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING EN BENOEMING 

 

1. Het Auditcomité is samengesteld uit minstens 4 niet-uitvoerende leden van de Raad van 

Bestuur van wie: één bestuurder uit categorie A, één bestuurder uit categorie B en minstens 

twee onafhankelijke bestuurders.   

 

2. De leden worden aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van 2 

tot 5 jaar.  Het lidmaatschap van het Auditcomité zal automatisch eindigen in geval een lid 

niet langer bestuurder is van Armonea Group.  Een lid kan herbenoemd worden door de 

Raad van Bestuur, maar een automatische hernieuwing van het mandaat is uitgesloten. 

 

3. De vergaderingen van het Auditcomité worden voorgezeten door de Voorzitter (verkozen 

door het Auditcomité uit de onafhankelijke bestuursleden voor een hernieuwbare termijn 

van 2 jaar).   

 

4. Tenzij anders aangegeven door de Voorzitter wordt het Auditcomité bijgewoond door de 

Chief Financial Officer; het Auditcomité kan andere interne en externe deskundigen naar zijn 

keuze uitnodigen.   

 

5. De rol van Secretaris van het Auditcomité zal worden opgenomen door de Chief Financial 

Officer.  

 

6. De Raad van Bestuur zal verzekeren dat het Auditcomité voldoende evenwichtig is 

samengesteld en dat de leden van het Auditcomité voldoende relevante deskundigheid 

bezitten, in de eerste plaats in financiële aangelegenheden, om hun taken te vervullen. 

 

7. De leden van het Auditcomité worden vergoed voor hun opdracht.  De genodigden van het 

Auditcomité worden niet apart vergoed voor hun opdracht. 

 

 

HOOFDSTUK II: DOELSTELLING 

 

8. Het Auditcomité zal de Raad van Bestuur bijstaan in zijn superviserende taken met als 

doelstelling een audit in de breedste zin van het woord.  
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9. Het Auditcomité zal regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van 

zijn taken, minstens wanneer de Raad van Bestuur de jaarrekening en de geconsolideerde 

jaarrekening opstelt en, ingeval van enige wettelijke verplichting in dit verband, naar 

aanleiding van publicatie van de beknopte financiële overzichten (artikel 526bis, §4, tweede 

paragraaf van het Belgisch Wetboek Vennootschappen). 

 

 

HOOFDSTUK III: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID 

 

10. Het Auditcomité zal de Raad van Bestuur assisteren en zal niet-bindende aanbevelingen doen 

in de volgende aangelegenheden: 

 

10.1. Toezicht houden op de integriteit van de financiële informatie en rapportering 

 

Het Auditcomité:  

- verzekert dat Armonea's (geconsolideerde) financiële rapportering een 

waarheidsgetrouwe, volledige en consistente weerspiegeling is van de positie en 

vooruitzichten van de Onderneming en Armonea. 

- controleert de nauwkeurigheid, volledigheid en samenhang van de financiële 

informatie 

- bespreekt belangrijke aangelegenheden betreffende de financiële rapportering 

met het ExCom en de commissaris 

- verzekert correct en consequent gebruik van boekhoudnormen en 

waarderingsregels en doet, indien gepast, aanbevelingen over wijzigingen ervan 

- verzekert opvolging van wettelijke en fiscale aangelegenheden en 

buitenbalansverplichtingen 

- zal, op voorstel van de Chief Financial Officer, aanbevelingen doen over i) 

belangrijke financiële transacties die een impact hebben op de 

schuldenstructuur, liquiditeitspositie enz. van Armonea, en ii) de wettelijke en 

fiscale aangelegenheden van de groepsstructuur 

 

10.2. Onderzoek en evaluatie van interne controle en risicobeheer 

 

Het Auditcomité:  

- verifieert of een behoorlijke risicoanalyse minstens eens per jaar wordt 

uitgevoerd 

- verifieert of de aangewezen, op de risicoanalyse gebaseerde beleidslijnen 

worden toegepast 

- beoordeelt de systemen voor interne controle en risicobeheer van Armonea 

- verifieert de risicoverklaringen die opgenomen worden in het jaarverslag 
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- evalueert de interne klokkenluiderprocedures (inclusief de voorschriften 

betreffende het behoorlijk onderzoek naar en het gepaste toezicht op gemelde 

onregelmatigheden) en hun implementering 

 

10.3. Toezichthouding op de procedures van interne audit 

 

Het Auditcomité:  

- keurt de aanstelling en het ontslag goed van het hoofd van de interne audit of 

- evalueert de effectiviteit van de organisatie van de interne audit 

- verzekert de uitvoering van systematische interne controles 

- verzekert de kwaliteit van interne audit controles en rapporten 

- beoordeelt de doeltreffendheid van de interne auditprocedures en volledigheid 

van het interne auditplan 

- beoordeelt de opvolging van de bevindingen en aanbevelingen van het 

Auditcomité 

- beoordeelt problemen met de interne audit en mogelijke conflicten met het 

management 

 

10.4. Toezicht houden op de onafhankelijkheid van externe auditprocedures 

 

Het Auditcomité:  

- houdt toezicht op de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening 

- adviseert over de (her)benoeming en vergoeding van de commissaris 

- vrijwaart de onafhankelijkheid van de commissaris 

- behandelt mogelijke problemen die de commissaris zou kunnen hebben of 

mogelijke conflicten met het management 

- bepaalt verboden en toegestane niet-audit diensten door de commissaris 

- beoordeelt de doeltreffendheid van de externe audit en de implementering van 

de aanbevelingen van de commissaris 

 

10.5. Toezicht houden op de naleving van toepasselijke wettelijke en reglementaire 

bepalingen 

 

Het Auditcomité: 

- evalueert de efficiëntie van systemen die geïmplementeerd worden om de 

naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen te verzekeren door 

Armonea. 

 

10.6 Toezicht houden bestuurlijke aangelegenheden 

 

Het Auditcomité: 

- evalueert het bestuursmodel van Armonea, inbegrepen de delegatie van 

bevoegdheden 
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- doet aanbevelingen om het te verbeteren 

 

10.7 Toezicht houden op processen en procedures aangaande bescherming van 

persoonsgegevens 

 

 Het Auditcomité: 

- Adviseert over de benoeming en het ontslag van de functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO) 

- adviseert over de benoeming en het ontslag van de functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO) 

- verzekert de effectiviteit en adequaatheid van de technische en organisatorische 

maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 

- beoordeelt de kwaliteit van de gegevensbeschermingsimpactanalyse en het 

beleid rond privacy 

- beoordeelt problemen van bescherming van persoonsgegevens en mogelijke 

conflicten met het management 

 

 

HOOFDSTUK IV: WERKING 

 

4.1 Vergaderingen 

 

11. Het Auditcomité wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter die, minstens een week op 

voorhand, een duidelijke agenda en de nodige ondersteunende documenten zal bezorgen. 

 

12. Het Auditcomité zal minstens 2 keer per jaar samenkomen en frequenter wanneer de 

Voorzitter het gepast acht of op verzoek van een lid of van de Raad van Bestuur.  De 

commissaris kan de Voorzitter vragen om deel te nemen aan een vergadering van het 

Auditcomité. 

 

13. Vergaderingen kunnen gehouden worden via telefoon- of videoconferentie. 

 

14. Minstens eens maal per jaar zal het Auditcomité (zonder aanwezigheid van andere 

genodigden) vergaderen met de commissaris en de functionaris voor gegevensbescherming. 

Bovendien zal de Voorzitter minstens eenmaal per jaar vergaderen met de interne auditor en 

functionaris voor gegevensbescherming. 

 

15. Het Auditcomité kan de CEO, het hoofd van de interne audit, de functionaris voor 

gegevensbescherming of enige hoger kader van de Onderneming, haar externe juridische 

adviseurs of de commissaris verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te wonen of 

met leden of adviseurs van het Auditcomité overleggen. 
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16. Het Auditcomité kan, op kosten van de Onderneming, extern professioneel advies inwinnen 

over kwesties die binnen zijn bevoegdheden vallen, na de Voorzitter van de Raad van Bestuur 

te hebben ingelicht. 

 

17. Het Auditcomité kan geldig samenkomen en beslissen wanneer alle leden aanwezig zijn.   

Beslissingen worden bij voorkeur bij eenparigheid van stemmen genomen.  Indien dergelijke 

consensus niet bereikt kan worden, worden beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige leden genomen.  In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter een 

doorslaggevende stem. 

 

18. De besprekingen en beslissingen van het Auditcomité worden in notulen opgetekend, die 

voorbereid worden door de Secretaris van het Auditcomité (of in zijn afwezigheid door de 

Voorzitter) en ondertekend door alle aanwezige leden.  De notulen worden bewaard onder 

de verantwoordelijkheid van de Secretaris, bijgestaan door de Secretaris van de Raad van 

Bestuur. 

 

19. Het Auditcomité zal, op regelmatige basis en minstens elke twee jaar, zijn taakomschrijving 

en prestatie beoordelen en zal aan Raad van Bestuur rapporteren en de nodige debriefing en 

aanbevelingen doen.  De tweejaarlijkse evaluatie zal zich toespitsen op de gebieden, waarvan 

het Auditcomité gelooft dat het kan verbeteren. 

 

4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur 

 

20. De secretaris van het Auditcomité moet een verslag opmaken van de bevindingen en 

aanbevelingen van de vergadering van het Auditcomité. Dit verslag zal besproken worden 

gedurende de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. 

 

21. Het Auditcomité moet regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur over de uitvoering 

van zijn taken en over de aangelegenheden waarvan het van mening is dat actie of 

verbetering nodig is, en kan in dit opzicht aanbevelingen doen.  
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Bijlage 4. – Charter van het Remuneratiecomité 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op het Remuneratiecomité 

van Armonea Group, een adviserend comité dat opgericht werd in de schoot van de Raad van 

Bestuur van Armonea Group.    

 

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING EN BENOEMING 

 

1. Het Remuneratiecomité is samengesteld uit minstens 3 niet-uitvoerende leden van de Raad 

van Bestuur van wie: één categorie A-bestuurder en één categorie B-bestuurder en de 

Voorzitter.   

 

2. De leden worden aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van 2 

tot 5 jaar.  Het lidmaatschap van het Remuneratiecomité zal automatisch eindigen in geval 

een lid niet langer bestuurder is van Armonea Group.  Een lid kan herbenoemd worden door 

de Raad van Bestuur, maar een automatische hernieuwing van het mandaat is uitgesloten. 

 

3. De vergaderingen van het Remuneratiecomité worden voorgezeten door de Voorzitter 

(verkozen door het Remuneratiecomité voor een hernieuwbare termijn van 2 jaar).   

 

4. Tenzij anderszins aangegeven door de Voorzitter wordt het Remuneratiecomité bijgewoond 

door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.  De Gedelegeerd Bestuurder is ook een 

genodigde van het Remuneratiecomité voor vergaderingen betreffende leden van het ExCom 

/ ManCom.  Het Remuneratiecomité kan naar zijn keuze interne en externe deskundigen 

uitnodigen.   

 

5. Het Remuneratiecomité zal een Secretaris van het Remuneratiecomité benoemen.  

 

6. De Raad van Bestuur zal verzekeren dat het Remuneratiecomité voldoende evenwichtig is 

samengesteld en dat de leden van het Remuneratiecomité voldoende relevante 

deskundigheid bezitten om hun taken te vervullen, in de eerste plaats in financiële 

aangelegenheden en/of inzake salarissen en arbeidsvoorwaarden. 

 

7. De leden van het Remuneratiecomité worden vergoed voor hun opdracht.  Indien de 

Gedelegeerd Bestuurder vergaderingen van het Remuneratiecomité bijwoont, wordt hij of zij 

niet apart vergoed voor die opdracht. 
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HOOFDSTUK II: DOELSTELLING 

 

8. Het Remuneratiecomité formuleert aanbevelingen aan de Raad van Bestuur aangaande: 

(i) de aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité / 

Management Comité en schikkingen met betrekking tot vroegtijdige beëindiging van 

het contract 

(ii) het bezoldigingsbeleid van de Onderneming en de bezoldiging van de Bestuurders en 

leden van het ExCom.   

 

Het Remuneratiecomité is verantwoordelijk voor het selecteren van geschikte kandidaat-

Bestuurders. 

 

HOOFDSTUK III: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID 

 

3.1 Bezoldiging-gerelateerde taken: 

 

9. Het Remuneratiecomité assisteert de Raad van Bestuur en zal niet-bindende aanbevelingen 

doen in de volgende aangelegenheden: 

 

(i) het bezoldigingsbeleid voor niet-uitvoerende bestuurders alsook over de voorstellen 

die moeten voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders 

(ii) het bezoldigingsbeleid voor uitvoerende bestuurders alsook over de voorstellen die 

moeten voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders 

(iii) het bezoldigingsbeleid voor leden van het ExCom en ManCom, inclusief de 

belangrijkste contractuele bepalingen en kenmerken, zoals de verschillende 

componenten van de bezoldiging, beëindigingsschikkingen, prestatiecriteria van 

toepassing op het variabele deel van de bezoldiging, enz. 

(iv) het bezoldigingsbeleid van de bestuurders en leden van het ExCom en ManCom, 

inclusief over bonussen en lange-termijn aanmoedigingspremies 

 

Het Remuneratiecomité zal de vergoedingsfilosofie en de belangrijke 

vergoedingsprogramma's beoordelen en het Aandelenoptieplan (begunstigden, 

toekenningscriteria, enz.) beheren en bepalen. 

 

Minstens elke twee jaar zal het Remuneratiecomité een verslag voorleggen, dat de sterktes 

en zwaktes toelicht van de Raad van Bestuur als een orgaan van de vennootschap en zijn 

samenstelling, en, al naargelang het geval, voorstellen doen aangaande de benoeming van 

nieuwe Bestuurders of de niet-hernieuwing van een mandaat dat teneinde loopt. 

 

Minstens eens per jaar zal het Remuneratiecomité met de CEO de prestatie van het ExCom 

en ManCom bespreken, inclusief een evaluatie van leiderschap en doelstellingen en 

objectieven van het voorbije jaar alsook de KPI's voor het komende jaar.  De CEO zal de 

bespreking betreffende zijn of haar eigen evaluatie niet bijwonen. 
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10. Het Remuneratiecomité verzekert een objectieve en professionele organisatie van het 

benoemings- en herverkiezingsproces van de bestuurders en leden van het ExCom en 

ManCom door: 

 

(i) benoemingsprocedures en selectiecriteria op te stellen voor leden van de Raad van 

Bestuur en leden van het ExCom / ManCom 

 (ii) de functieomschrijving en algemene doelstellingen goed te keuren voor leden van 

het ExCom / ManCom 

(ii) aanbevelingen te doen over de benoeming van Bestuurders en leden van het ExCom 

/ ManCom en over de beëindiging van hun opdracht 

(iii) een periodieke evaluatie te verrichten van de grootte en de samenstelling van de 

Raad van Bestuur en, waar toepasselijk, aanbevelingen te doen in dit opzicht. 

(iv) te adviseren en voorstellen te doen over elke organisatorische wijziging die de 

rechtstreekse rapporteringslijn naar de CEO beïnvloedt. 

 

 

HOOFDSTUK IV: WERKING 

 

4.1 Vergaderingen 

 

11. Het Remuneratiecomité wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter die, minstens een week 

op voorhand, een duidelijke agenda en de nodige ondersteunende documenten zal 

bezorgen. De Voorzitter kan zich, naar eigen goeddunken, laten bijstaan door de betrokken 

CHCO. 

 

12. Het Remuneratiecomité zal minstens 2 keer per jaar samenkomen en frequenter wanneer de 

Voorzitter het gepast acht of op verzoek van een lid of van de Raad van Bestuur.   

 

13. Vergaderingen kunnen gehouden worden via telefoon- of videoconferentie. 

 

14. Noch de Voorzitter van de Raad van Bestuur, noch de CEO mogen die delen van de 

vergaderingen van het Remuneratiecomité bijwonen waarop zijn of haar eigen bezoldiging, 

herbenoeming of ontslag wordt besproken. 

 

15. Het Remuneratiecomité kan, op kosten van de Onderneming, extern professioneel advies 

inwinnen over aangelegenheden die binnen zijn bevoegdheden vallen, na de Voorzitter van 

de Raad van Bestuur te hebben ingelicht. 

 

16. Het Remuneratiecomité kan geldig samenkomen en beslissen wanneer alle leden aanwezig 

zijn.  Beslissingen worden bij voorkeur bij eenparigheid van stemmen genomen.  Indien 

dergelijke consensus niet bereikt kan worden, worden beslissingen bij eenvoudige 

meerderheid van de aanwezige leden genomen.  In geval van staking van stemmen heeft de 

Voorzitter een doorslaggevende stem. 
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17. De besprekingen en beslissingen van het Remuneratiecomité worden in notulen opgetekend, 

die voorbereid worden door de Voorzitter en ondertekend door alle aanwezige leden.  De 

notulen worden bewaard onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter. 

 

18. Het Remuneratiecomité zal, op regelmatige basis en minstens elke twee jaar, zijn 

taakomschrijving en prestatie beoordelen en zal aan Raad van Bestuur rapporteren en de 

nodige debriefing en aanbevelingen doen.  De tweejaarlijkse evaluatie zal zich toespitsen op 

de gebieden waarvan het Remuneratiecomité gelooft dat het kan verbeteren. 

 

4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur 

 

19. De secretaris van het Remuneratiecomité moet een verslag opmaken van de bevindingen en 

aanbevelingen van de vergadering van het Remuneratiecomité. Dit verslag zal besproken 

worden tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur . 

 

20. Het Remuneratiecomité moet regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur over de 

uitvoering van zijn taken en over de aangelegenheden waarvan het van mening is dat actie of 

verbetering nodig is, en kan in dit opzicht aanbevelingen doen. 

 

21. Het Remuneratiecomité zal de uiterste discretie bewaren als het documenten opstelt over 

zijn deliberaties en aanbevelingen 
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Bijlage 5. – Charter van het Investeringscomité 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op het Investeringscomité 

van Armonea Group, een adviserend comité dat werd opgericht in de schoot van  de Raad van 

Bestuur van Armonea Group.    

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING EN BENOEMING 

 

1. Het Investeringscomité is samengesteld uit drie bestuurders (d.w.z. één categorie A-

bestuurder, één categorie B-bestuurder en de CEO). Daarnaast zullen de bijeenkomsten van 

het Investeringscomité steeds worden bijgewoond door de CFO. Tot slot zal, afhankelijk van 

het betrokken land, de betreffende CM, CFM, M&A Manager, COO en relevant lid van het 

ManCom met betrekking tot ontwikkeling aan de vergadering deelnemen. 

 

2. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van 2 

jaar.  Het mandaat van het Investeringscomité kan te allen tijde door de Raad van Bestuur 

beëindigd worden, met of zonder reden,.  Bovendien zal het lidmaatschap (of de deelname 

door leden van het ExCom, ManCom of andere genodigde) automatisch eindigen in geval  

van einde van de professionele relatie met Armonea.  Een lid kan herbenoemd worden door 

de Raad van Bestuur, maar een automatische hernieuwing van het mandaat is uitgesloten. 

 

3. Tussentijdse vacatures kunnen ingevuld worden door het Investeringscomité.  De benoeming 

van zulk nieuw aangesteld lid zal op de agenda geplaatst worden van de volgende  Raad van 

Bestuur. 

 

4. De vergaderingen van het Investeringscomité worden voorgezeten door de Voorzitter 

(verkozen door het Investeringscomité voor een hernieuwbare termijn van 2 jaar).  Het 

Investeringscomité zal een secretaris benoemen.  

 

5. De bestuursleden van het Investeringscomité worden bezoldigd voor hun opdracht.  De 

genodigden van het ExCom/ManCom/Armonea werknemers en de CEO worden niet apart 

bezoldigd voor hun opdracht. 

 

HOOFDSTUK II: DOELSTELLING 

 

6. Het Investeringscomité zal de Raad van Bestuur assisteren door: 

 

(i) investerings- en projectontwikkelingsactiviteiten van Armonea te superviseren en te 

adviseren, 

(ii) de naleving van haar investeringsobjectieven en -richtlijnen controleren 
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(iii) de Raad van Bestuur geregeld rapporteren betreffende de globale resultaten. 

 

 

HOOFDSTUK III: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID 

 

7. Het Investeringscomité heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

 

7.1. grondig niet-bindende aanbevelingen voorbereiden en voorleggen aan de Raad van 

Bestuur met betrekking tot Armonea's investeringsprogramma, inclusief zonder 

beperking aanbevelingen betreffende de verwerving van bedrijfsactiviteiten of 

onroerend goed (zij het via een M&A proces, aanbesteding of anders), de ontwikkeling 

van een nieuwe site of bedrijfsactiviteit, de uitbreiding van een bestaande site of 

bedrijfsactiviteit, financiering van onroerend goed via lange-termijn erfpacht of 

anderszins, desinvestering van bedrijfsactiviteiten of onroerend goed door Armonea;  

 

7.2. meer bepaald, binnen Armonea's “ZBB assumpties” zoals bekrachtigd door de Raad 

van Bestuur en dat de richtlijnen (grootte, segmentatie, globale kapitaalsvereisten) en 

minimumvereisten (in termen van EBITDA, contributiemarge, IRR enz.) definieert, 

namens Armonea de volgende activiteiten voor alle vastgoedinvesteringen op zich 

nemen: 

 

(i) binnenhalen, doorlichten nakijken, evalueren en analyseren van investerings- en 

desinvesteringsopportuniteiten, financierings- en lange-termijn erfpachtpacht- 

of huurovereenkomsten door systematisch, project per project, te garanderen 

dat de voorgestelde investering 

� binnen het strategisch beleid valt, 

� aan de budgettaire vereisten alsook aan de “ZZB assumpties” voldoet, 

� over de noodzakelijke financiering beschikt  

 

(ii) voorbereiden en indienen van volledige en gedocumenteerde voorstellen aan de 

Raad van Bestuur in verband met investerings-, financierings- en 

desinvesteringsopportuniteiten, een precies en gedetailleerd voorstel 

uittekenen van beslissing(en) die door de Raad van Bestuur moet(en) genomen 

worden 

 

(iii) in geval van transformationele M&A, wordt het project beoordeeld op vlak van 

waardecreatie (impact op EPS (earnings per share) en EVA (economic value 

added)). 

 

7.3. superviseren, overeenkomen en voorstellen aan de Raad van Bestuur, na aanbeveling 

van het management en in overeenstemming met de instructies van de Raad van 

Bestuur, van: 
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(i) alle acties die nodig of geschikt zijn om elke overeenkomst of verbintenis 

betreffende projectontwikkeling of investering te versterken , te schikken of te 

wijzigen, 

 

(ii) waivers van de voorwaarden van enige zulke overeenkomst, verbintenis of 

ander instrument ofwel algemeen of in individuele gevallen indien nodig of 

gepast geacht (schikkingen),  

 

(iii) om het even welke opties, warrants of rechten (afkoop, terugkoop, eerste 

weigering, eerste bieding, omzetting) met betrekking tot Armonea's 

investeringen, en 

 

(iv) het aanvaarden of weigeren van biedingen. 

 

7.4. afhankelijk van de goedkeuring door de Raad van Bestuur en in overeenstemming met 

de instructies van de Raad van Bestuur, een algemene strategie voor de verkoop van 

Armonea's investeringen evalueren, ontwikkelen en implementeren, en in algemene 

overeenstemming met zulke strategie, ervoor zorgen haar investeringen te verkopen, 

herfinancieren of anderszins van de hand te doen, inclusief 

desinvesteringsopportuniteiten pogen binnen te halen, doorlichten, inspecteren, 

evalueren en analyseren, de voorwaarden van transacties onderhandelen, 

documentatie voor transacties voorbereiden, en zorgen voor het afsluiten van 

desinvesteringstransacties namens en vanwege Armonea;  

 

7.5. de implementering verzekeren van om het even welke beslissingen van de Raad van 

Bestuur namens en vanwege Armonea Group, indien van de Raad van Bestuur de 

opdracht werd gekregen dit te doen en na zijn goedkeuring te hebben bekomen; 

 

7.6. een 'post mortem' analyse maken na oplevering van elk project, de “geleerde lessen” 

aangeven en advies formuleren voor toekomstige verbeterde budget- en 

uitvoeringscontrole  

 

7.7. een rapport opstellen over zijn acties voor de Raad van Bestuur, alsook over timing en 

budgetuitvoering van lopende en geplande projecten, de Raad van Bestuur inlichten 

over alle belangrijke afwijkingen die de winstgevendheid van het project mogelijk 

negatief beïnvloeden (en dus Armonea's lopende begroting of het LTBP). 

 

8. De Raad van Bestuur heeft de volgende bevoegdheid gedelegeerd aan het 

Investeringscomité in het kader waarvan het Investeringscomité bindende beslissingen kan 

nemen: i) de wijziging van omvang of bouwplannen die een impact hebben van minder dan 

5% van de begrote investeringskost, op voorwaarde dat ten minste de twee leden 

bestuurders de voorgestelde beslissing goedkeuren, ii) indienen van een kandidatuur in een 

openbaar aanbestedingsproces of een niet-bindend bod voor projecten met een boekwaarde 
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tot 40 miljoen euro, op voorwaarde dat het project voldoet aan de vooropgestelde 

investeringscriteria. 

 

HOOFDSTUK IV: WERKING 

 

4.1 Vergaderingen 

 

9. Het Investeringscomité wordt bijeengeroepen door de CEO die, minstens vijf werkdagen op 

voorhand, een duidelijke agenda en de nodige ondersteunende documenten zal bezorgen, 

met latere bijwerkingen indien nodig. 

 

10. Het Investeringscomité zal 6 keer per jaar samenkomen en frequenter wanneer de Voorzitter 

of de CEO het gepast acht of op verzoek van een lid of van de Raad van Bestuur.  

Vergaderingen kunnen gehouden worden via telefoon- of videoconferentie. 

 

11. De vergaderingen van het Investeringscomité worden voorgezeten door de Voorzitter 

(benoemd door de Raad van Bestuur).  Het Investeringscomité kan naar zijn keuze interne of 

externe deskundigen uitnodigen.   

 

12. Het Investeringscomité kan geldig samenkomen en beslissen wanneer minstens 50% van zijn 

leden aanwezig is, de Voorzitter inbegrepen.   Beslissingen worden genomen bij meerderheid 

van de leden van het Investeringscomité die in personam of bij middel van video- of 

telefoonconferentie aanwezig zijn. Ongeacht enige delegatie zal de Raad van Bestuur 

verantwoordelijk blijven voor alle beslissingen en aansprakelijk zijn voor elke daad of verzuim 

van om het even welk lid van het Investeringscomité. 

 

13. De besprekingen en beslissingen van het Investeringscomité worden in notulen opgetekend, 

die worden bewaard onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris vanj het 

Investeringscomité.  De notulen worden bewaard onder de verantwoordelijkheid van de 

Secretaris, bijgestaan door de Secretaris van de Raad van Bestuur. 

 

14. Het Investeringscomité zal, op regelmatige basis en minstens elke twee jaar, zijn 

verantwoordelijkheden, taakomschrijving en prestatie beoordelen en zal aan de Raad van 

Bestuur rapporteren en de nodige aanbevelingen en debriefing doen.  De tweejaarlijkse 

evaluatie zal zich toespitsen op de gebieden waarvan het Investeringscomité gelooft dat het 

kan verbeteren. 

 

4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur 

 

15. De secretaris van het Investeringscomité moet een verslag opmaken van de bevindingen van 

de vergadering van het Investeringscomité met duidelijke aanbevelingen en, desgevallend, 

heldere voorstellen voor besluitvorming. Dit verslag zal besproken worden gedurende de 

volgende Raad van Bestuur. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
20171120 - Charter van Deugdelijk Bestuur en Gedragscode (NL)-Legal 

  37 / 70 

 

16. Het Investeringscomité moet regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur over de 

uitvoering van zijn taken en over alle aangelegenheden waarvan het van mening is dat actie 

of verbetering nodig is, en kan in dit opzicht aanbevelingen doen. 
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Bijlage 6. – Charter van het ExCom 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op het ExCom, dat het hoger 

uitvoerend management van Armonea Group bundelt, samen met de voornaamste uitvoerende 

bestuurder in elk land waar Armonea actief is.  Het ExCom is verantwoordelijk voor het bepalen en 

implementeren van beslissingen en beleid op groepsniveau. Het ExCom heeft de specifieke 

bevoegdheden die eraan door de Raad van Bestuur worden gedelegeerd, zonder een 

vennootschapsorgaan uit te maken (in de zin van een “Directiecomité/Comité de Direction” zoals 

voorzien in artikels 524bis en volgende van het Belgisch Wetboek Vennootschappen) en heeft 

bijgevolg geen algemene beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden. 

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING 

 

1. Het ExCom is samengesteld uit het topmanagement van Armonea, verantwoordelijk voor de 

besluitvorming en beleid op groepsniveau. 

 

2. Het ExCom wordt voorgezeten door de CEO, die benoemd wordt door de Raad van Bestuur 

op aanbeveling van het Remuneratiecomité. De andere leden van het ExCom worden 

benoemd door de Raad van Bestuur gebaseerd op voordracht van de CEO en verdere 

aanbeveling van het Remuneratiecomité. 

 

3. De leden van het ExCom zullen benoemd worden voor onbepaalde duur, tenzij de Raad van 

Bestuur anders beslist. 

 

4. De Raad van Bestuur zal verzekeren dat het ExCom voldoende evenwichtig en vakkundig is 

samengesteld om een optimaal bestuur van alle facetten van Armonea te garanderen. 

 

 

HOOFDSTUK II: OPDRACHT 

 

5. Het ExCom adviseert de CEO en ondersteunt de CEO bij het uitvoeren van volgende taken: 

a. de strategie van Armonea voorbereiden en een coherente implementatie verzekeren 

b. de interne beleidslijnen voorbereiden en een coherente tenuitvoerlegging verzekeren 

c. toezien op en coördineren van de uitbating van de kern- en niet-kernactiviteiten van 

Armonea in alle landen waar zij aanwezig is, op een professionele en kwaliteitsvolle 

manier, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften en de 

interne beleidslijnen 

d. naleving van wetgeving en regelgeving verzekeren en de juridische risico’s beheersen 

e. de begroting van Armonea voorbereiden en respecteren 

f. gepaste financiële en andere rapportering verzekeren van alle aspecten van de 

activiteiten van de Armonea  
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g. de ontwikkeling van Armonea verzekeren via organische en externe groei, door het 

beheren en aansturen van de M&A en ontwikkelings- activiteiten 

h. gepast risicomanagement en interne controle en audit garanderen 

i. gepaste interne en externe communicatie garanderen 

j. de aan de CEO gedelegeerde specifieke bevoegdheden verzekeren 

 

HOOFDSTUK III: ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

6. Het ExCom is samengesteld uit de volgende leden aan wie volgende verantwoordelijkheden 

worden toegekend: 

 

� Chief Executive Officer (CEO), zit het ExCom voor en is ook benoemd als gedelegeerd 

bestuurder en heeft de uiteindelijke uitvoerende verantwoordelijkheden, inclusief: 

a. de groei van Armonea aanzetten, leiden en ontwikkelen, zodanig dat die groei 

duurzaam is in kwaliteit (cliënten, merken, innovatie, efficiëntie, mensen) en op 

middel- en lange termijn 

b. samen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de 

Raad van Bestuur voorbereiden en de tenuitvoerlegging verzekeren van de door 

de Raad van Bestuur genomen beslissingen  

c. het ExCom leiden, een behoorlijke besluitvorming waarborgen en de 

implementering van de genomen beslissingen verzekeren 

d. de algemene prestaties van de verschillende landen waar Armonea aanwezig is 

overzien en een gecoördineerde en consistente implementatie van beslissingen 

en beleidslijnen waarborgen 

e. als voornaamste verbindingspunt optreden tussen de Raad van Bestuur en het 

management 

f. samen met het ExCom de lange-termijn strategie van Armonea voorbereiden, 

inclusief het bepalen van lange-termijn doelen en het definiëren van de 

financiële en organisatorische bedrijfsmiddelen om die doelen te bereiken; 

g. aanbevelingen formuleren aan de Raad van Bestuur aangaande de strategie, 

middelen, werking, enz. van Armonea  

h. taken toewijzen aan de leden van het ExCom 

i. het M&A team leiden en de M&A activiteiten en projecten implementeren 

conform de strategie zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur 

j. het leiderschap van Armonea organiseren en zijn globale operaties en middelen 

beheren  

 

� Chief Financial Officer (CFO), wiens verantwoordelijkheden omvatten: 

a. analyseren en beoordelen van financiële gegevens en rapporteren over de 

financiële prestaties  

b. budgetten voorbereiden, inclusief investeringsuitgaven (CAPEX) en het lange 

termijn business plan (LTBP) en toezichthouden op uitgaven en kosten 

c. de verhouding met de banken van Armonea beheren, wat behelst: 
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- de benodigde financiering voor het LTBP onderhandelen, inclusief overnames 

en greenfields  

- rapporteren aan het bankensyndicaat zoals vereist onder de 

kredietovereenkomsten 

- toezicht houden op de voorwaarden van financieringsovereenkomsten zoals 

convenanten 

d. verantwoordelijk zijn voor de vastgoedfinanciering en voor het beheer van de 

relatie met de lange-termijn institutionele vastgoedinvesteerders van Armonea, 

waaronder: 

- onderhandelen over “sale & leaseback” operaties om greenfields te 

financieren die in het LTBP begrepen zijn 

- rapporteren aan institutionele investeerders overeenkomstig de lange-

termijn huur overeenkomsten 

e. verantwoordelijk zijn voor IT-systemen binnen Armonea, de kwaliteit 

waarborgend van de gegevens die voor rapporterings- en 'business intelligence' 

doeleinden gebruikt worden 

f. voorbereiden van de geauditeerde jaarrekeningen van de entiteiten van 

Armonea en de geauditeerde geconsolideerde rekeningen  

g. financiële en andere informatie, die een waarheidsgetrouwe, volledige en 

consistente weerspiegeling zijn van Armonea's positie, aan de Raad van Bestuur 

en (indien van toepassing) aan regelgevende instanties overmaken 

h. de kasverrichtingen beheren 

i. de algemene financiële resultaten van de verschillende landen waar Armonea 

Groep aanwezig is superviseren en een gecoördineerde en consistente 

implementatie van beslissingen en beleidslijnen op financieel gebied 

waarborgen 

j. Aansturen en leiden van de country finance managers in elk land waar Armonea 

aanwezig is 

 

� Chief Legal Officer (CLO), wiens verantwoordelijkheden omvatten:  

a. verzekeren dat Armonea in overeenstemming is met wettelijke en reglementaire 

bepalingen en juridische risico's beheren 

b. waarborgen van deugdelijk bestuur binnen de Vennootschap 

c. Armonea’s crisismanagement processen en procedures beheren 

d. Adviseren met betrekking tot belangrijke contracten en transacties 

e. de corporate housekeeping van Armonea Group en haar Filialen beheren 

f. juridische ondersteuning bieden aan de verscheidene departementen 

g. evoluties in wetgeving opvolgen 

h. administratieve en juridische procedures opvolgen  

i. opleidingen organiseren over juridische aangelegenheden  

j. de rol vervullen van Secretaris van de Raad van Bestuur 

k. Armonea’s warrantenplan beheren 
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l. Verzekeren van een gecoördineerde en consistente implementatie van 

beslissingen beleidslijnen met betrekking tot juridische aangelegenheden in alle 

landen waar Armonea aanwezig is 

m. Aansturen van en leiding geven aan de country legal manager in elk land waar 

Armonea aanwezig is 

 

� Country Manager (CM) van de verschillende landen waar Armonea aanwezig is, en 

die de finale uitvoerende verantwoordelijkheid draagt over het betrokken land, en in 

het bijzonder: 

i. het initiëren, leiden en ontwikkelen van Armonea’s groei in het betrokken land, 

op dergelijke wijze dat de groei duurzaam is op vlak van kwaliteit (klanten, 

merken, innovatie, efficiëntie, mensen) en op middellange en lange termijn; 

ii. bijstaan van de CEO bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur en, onder leiding van de CEO, het verzekeren van de implementatie van 

de beslissingen die door de Raad van Bestuur genomen worden; 

iii. het Managementcomité leiden, bewaken van een degelijke besluitvorming en 

de implementatie van de genomen beslissingen verzekeren; 

iv. optreden als voornaamste communicatiepunt tussen de CEO en het 

management; 

v. voorbereiden, in samenwerking met het Management Comité, van de lange 

termijn strategie van Armonea in het betrokken land, inbegrepen het vaststellen 

van lange termijn doelen en het bepalen van de financiële en organisatorische 

middelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken, alsook het integreren en 

consolideren van deze nationale doelstellingen met de algemene lange termijn 

strategie van Armonea, in samenspraak met het Executive Committee; 

vi. aanbevelingen formuleren ten aanzien van de CEO aangaande de strategie, 

middelen, werking, enz. van Armonea in het betrokken land; 

vii. toewijzen van taken aan de leden van het Management Comité; 

viii. de leidinggevenden en de algemene operaties en middelen in het betreffende 

land van Armonea in het betrokken land organiseren; 

ix. samenwerken met het M&A team en de M&A activiteiten en projecten 

implementeren in het betreffende land, in overeenstemming met de strategie 

zoals bepaald door de Raad van Bestuur.  

 

 

HOOFDSTUK IV: WERKING 

 

4.1 Vergaderingen 

 

7. Het ExCom wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter, de CEO, die een duidelijke agenda zal 

bezorgen samen met de nodige ondersteunende documenten. Het ExCom zal eens per 

maand samenkomen en frequenter wanneer de CEO het gepast acht of op verzoek van een 

ExCom lid.  Vergaderingen kunnen gehouden worden via telefoon- of videoconferentie.  
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8. Uitgezonderd in geval van dringende aangelegenheden moeten de agenda van de 

vergadering en de ondersteunende documenten ten laatste drie kalenderdagen vóór de 

vergadering naar alle leden van het ExCom gezonden worden. 

 

9. Het ExCom kan naar zijn keuze personeelsleden of andere interne of externe deskundigen 

uitnodigen.   

 

10. Het ExCom kan geldig samenkomen in geval ten minste de helft van zijn leden in persoon of 

via telefoon- of videoconferentie aanwezig zijn. 

 

11. Beslissingen worden bij voorkeur bij eenparigheid van stemmen genomen.  Indien dergelijke 

consensus niet kan worden bereikt, worden beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige leden genomen.  In geval van staking van stemmen heeft de CEO een 

doorslaggevende stem. 

 

12. De besprekingen en beslissingen van het ExCom worden in notulen neergelegd, opgesteld 

door de Secretaris van het ExCom onder toezicht van de CEO.   

 

13. Het ExCom zal, op regelmatige basis en minstens elke twee jaar, zijn taakomschrijving en 

prestatie herzien en zal rapporteren en de nodige debriefing en aanbevelingen doen aan de 

Raad van Bestuur.  De evaluatie zal zich toespitsen op de gebieden waarvan het ExCom 

gelooft dat het kan verbeteren. 

 

4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur 

 

14. De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO zullen de agenda opstellen van de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur.  Zij zullen beslissen welk onderwerp onder de 

aandacht van de Raad van Bestuur moet worden gebracht voor besluitvormingsdoeleinden 

of ter informatie. 

 

 

HOOFDSTUK V: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CODE  

 

15. Elk Lid van het ExCom moet te allen tijde handelen op een ethische manier en in wat hij of zij 

redelijkerwijze het beste belang van Armonea gelooft te zijn.   

 

16. Elk Lid van het ExCom moet zich houden aan het Charter van deugdelijk bestuur van 

Armonea en aan de Gedragscode, en hiertoe onmiddellijk bij benoeming een geschreven 

verbintenis ondertekenen. 

 

17. Van de Leden van het ExCom wordt verwacht de vergaderingen naar behoren voor te 

bereiden en regelmatig bij te wonen. In geval van herhaaldelijke afwezigheid kan het 
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Remuneratiecomité (op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder) aanbevelen zijn of haar 

aanstelling te beëindigen. 

 

18. De Leden van het ExCom beloven verbinden zich ertoe gedurende de termijn van hun 

mandaat geen activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, te ontwikkelen of enige acties te 

ondernemen die conflicteren met de activiteiten van de Onderneming of haar Filialen. 
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Bijlage 7. – Charter van het ManCom 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op het ManCom van 

Armonea, dat Armonea’s functiemanagers van het hoger managementkader en de hoogste manager 

van het betrokken land bundelt. Het ManCom heeft de specifieke bevoegdheden die eraan door de 

Raad van Bestuur worden gedelegeerd, zonder een vennootschapsorgaan uit te maken en heeft 

bijgevolg geen algemene beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden. 

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING 

 

1. Het ManCom is samengesteld uit het topmanagement van Armonea  in elk land waar 

Armonea aanwezig is. 

 

2. Het ManCom wordt voorgezeten door de Country Manager, die benoemd is door de Raad 

van Bestuur op aanbeveling van het Remuneratiecomité. De andere leden van het ManCom 

worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de CEO en de Country 

Manager en verdere aanbeveling van het Remuneratiecomité. 

 

3. De leden van het ManCom zullen benoemd worden voor bepaalde of onbepaalde duur, 

volgens beslissing van de Raad van Bestuur. 

 

4. De Raad van Bestuur  / CEO en Country Manager zullen verzekeren dat het ManCom 

voldoende evenwichtig en vakkundig is samengesteld om een optimaal bestuur van alle 

facetten van de Armonea Groep te garanderen. 

 

 

HOOFDSTUK II: OPDRACHT 

 

5. Het ManCom adviseert de Country Manager en ondersteunt de Country Manager bij het 

uitvoeren van volgende taken in het betreffende land: 

k. Leiden van Armonea’s kernactiviteiten en andere activiteiten op een professionele en 

kwaliteitsgedreven wijze, in overeenstemming met de wet- en regelgeving en interne 

beleidslijnen 

l. Armonea’s strategie voorbereiden en haar implementatie verzekeren; 

m. de begroting van Armonea voorbereiden en respecteren; 

n. Armonea’s beleid voorbereiden en haar implementatie verzekeren; 

o. gepaste financiële en andere rapportering verzekeren van alle aspecten van de 

activiteiten van Armonea  

p. de ontwikkeling van de Armonea Groep verzekeren via organische en externe groei; 

q. gepast risicomanagement en interne controle en audit garanderen ; 

r. gepaste interne en externe communicatie garanderen; 
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s. de aan de CM gedelegeerde specifieke bevoegdheden verzekeren 

 

HOOFDSTUK III: ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

6. Het ManCom is samengesteld uit de volgende leden aan wie volgende 

verantwoordelijkheden worden toegekend: 

 

� Country Manager (CM), zit het ManCom voor en heeft de uiteindelijke uitvoerende 

verantwoordelijkheden, inclusief: 

k. de groei van Armonea aanzetten, leiden en ontwikkelen, zodanig dat die groei 

duurzaam is in kwaliteit (cliënten, merken, innovatie, efficiëntie, mensen) en op 

middel- en lange termijn 

l. bijstaan van de CEO in de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur en, onder toezicht van de CEO, de tenuitvoerlegging verzekeren van de 

door de Raad van Bestuur genomen beslissingen  

m. het ManCom leiden, een behoorlijke besluitvorming waarborgen en de 

implementatie van de genomen beslissingen verzekeren 

n. als voornaamste verbindingspunt optreden tussen de CEO en het management 

o. samen met het ManCom de lange-termijn strategie van Armonea in het 

betreffende land voorbereiden, inclusief het bepalen van lange-termijn doelen 

en het definiëren van de financiële en organisatorische bedrijfsmiddelen om die 

doelen te bereiken, alsook het integreren en consolideren van deze nationale 

doelstellingen, samen met het ExCom, in de algemene lange termijn strategie 

van Armonea; 

p. aanbevelingen formuleren aan de CEO aangaande de strategie, middelen, 

werking, enz. van Armonea in het betreffende land 

q. taken toewijzen aan de leden van het ManCom 

r. het leiderschap van de Armonea in het betrokken land organiseren en zijn 

globale operaties en middelen beheren in het betrokken land 

s. samenwerken met de M&A ploeg en de M&A activiteiten en projecten ten 

uitvoer leggen in het betrokken land overeenkomstig de door de Raad van 

Bestuur gedefinieerde strategie  

 

De Country Manager rapporteert aan de CEO en handelt onder het toezicht van de CEO. 

 

� Operationele Verantwoordelijkheden (OPS ManCom // COO of Country Operations 

Officer), met betrekking tot het betreffende land: 

a. het zorgpersoneel en ander personeel op alle sites leiden  

b. toezicht houden op de prestatie van de voorzieningen en bijstellen waar nodig 

c. toezicht houden op de kwaliteitsbewaking 

d. klachten behandelen  

e. het kader en type van activiteit (locatie, segmentatie, type van bedden) 

definiëren 
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f. groen licht geven voor uitvoeringsplannen 

g. investeringsuitgaven (CAPEX) beheren voor het onderhoud van de operaties en 

voor de renovatie van bestaande sites in samenwerking met de Support 

ManCom  

h. de opening van nieuwe gebouwen en uitbreidingen (personeel, beheer van de 

wachtlijst) voorbereiden in samenwerking met de marketing en HR functie 

i. verzekeren dat alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen geïmplementeerd 

worden om de juridische en fysieke veiligheid voor werknemers en bewoners te 

garanderen. In deze rol wordt hij bijgestaan door de HC functie 

 

� Human Capital Verantwoordelijke (HC ManCom // CHCO of Country Human Capital 

Officer), wiens verantwoordelijkheden voor het betreffende land omvatten:  

a. verantwoordelijk zijn voor de aanwerving, ontwikkeling, 

medewerkerstevredenheid en vorming van het personeel  

b. correcte en efficiënte salarisadministratie en -betaling verzekeren in 

samenwerking met de operationele afdeling en een externe dienstverlener 

c. HR beleidslijnen voorstellen, uitwerken en ten uitvoer leggen  

d. alle noodzakelijke acties voorzien om de aanwerving van het nodige personeel 

te garanderen 

e. van dichtbij toezicht houden op de uitvalratio en absenteïsmeratio en suggesties 

doen en acties ondernemen om genoemde uitval- en absenteïsmeratio te 

reduceren 

f. toezien dat alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen geïmplementeerd 

worden om de juridische en fysieke veiligheid voor werknemers en bewoners te 

garanderen, in samenwerking met de functies Operations en Support. 

 

� Support verantwoordelijke (Support ManCom // CSO of Country Support Officer), 

wiens verantwoordelijkheden in het betreffende land omvatten: 

i. het facilitair beheer (inclusief onderhoud) verzekeren en het beheren van de 

aankoopdienst (inclusief faciliteitenbeheer) en faciliteitenbeheer controlling 

(inbegrepen faciliteitenbeheer) en de aankoopbudgetten 

ii. terugkoppelen naar Operations en Investeringscomité over “lessons learned” 

van gebouwen in uitbating 

iii. toezien dat alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen geïmplementeerd 

worden om de juridische en fysieke veiligheid voor werknemers en bewoners te 

garanderen, in samenwerking met de functie HC 

iv. beheren en ontwikkelen van de commerciële business units (niet-

kernactiviteiten). 

 

� Development verantwoordelijke (Development ManCom), met betrekking tot het 

betreffende land:: 

i. de benodigde landposities van Armonea zeker stellen om de geplande projecten 

te kunnen uitvoeren 
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ii. de algemene Armonea bouwkundige specificaties vaststellen (uitvoeringsdossiers 

die zullen worden opgelegd aan de aannemers als onderdeel van de specificaties 

van de oproep tot bieding) 

iii. superviseren en controleren van het bouwproces zoals dat zal plaatsvinden door 

middel van verschillende bouwprocessen en het opvolgen van de opleveringen 

van de bouwprojecten, inbegrepen monitoren van de deadlines en budget 

iv. beheer van CAPEX van huizen in aanbouw of renovaties 

v. beheer van de relaties met aannemers en ontwikkelaars 

 

 

� Marketing en Communicatie verantwoordelijke (MarCom ManCom // CMO of 

Country Marketing Officer), wiens verantwoordelijkheden voor het betreffende land 

omvatten:  

a. een sterk merk ontwikkelen en zeker stellen door zichtbaarheid en coherentie te 

creëren, waardoor de attractiviteit van de groep ten aanzien van 

personeelsleden verhoogt  

b. een globaal marketingplan voor Armonea's kernactiviteiten (inclusief 

segmentatievoorstel voor diensten en projecten) ontwikkelen en 

implementeren 

c. marketinganalyse uitvoeren met het oog op nieuwe projecten 

d. nieuwe inkomensbronnen analyseren, voorstellen en implementeren 

e. kwalitatieve interne en externe communicatie verzekeren 

f. verzekeren van een tweedelijns klachtenbehandeling 

 

 

7. Het ManCom wordt bovendien bijgestaan  door de volgende functies: 

 

� Country Finance Manager (CFM), wiens verantwoordelijkheden in het betreffende 

land omvatten: 

k. analyseren en beoordelen van financiële gegevens en rapporteren over de 

financiële prestaties  

l. budgetten voorbereiden, inclusief investeringsuitgaven (CAPEX) en het lange 

termijn business plan (LTBP) en toezicht houden op uitgaven en kosten 

m. de relaties van Armonea met de lokale banken beheren, hetgeen onder meer 

omvat: 

i. het onderhandelen van benodigde lokale  financieringen, inbegrepen voor 

overnames en greenfield, zoals zich zullen kunnen voordoen; 

ii. het rapporteren aan de lokale banken, zoals vereist onder de credit facility 

agreements; 

iii. het monitoren van de voorwaarden van de financieringsfaciliteiten, zoals 

bijzondere verbintenissen 

n. verantwoordelijk zijn voor het beheer van de relaties met de lokale lange 

termijn (institutionele) vastgoedinvesteerders, inbegrepen het rapporteren aan 
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dergelijke vastgoedinvesteerders zoals vereist onder de lange termijn huur- of 

erfpachtovereenkomsten 

o. verantwoordelijk zijn voor IT-systemen binnen Armonea, de kwaliteit 

waarborgend van de gegevens die voor rapporterings- en 'business intelligence' 

doeleinden gebruikt worden 

p. voorbereiden van de geauditeerde jaarrekeningen van de entiteiten van de 

Armonea Verbonden Entiteiten en in voorkomend geval, de geauditeerde 

geconsolideerde rekeningen  

q. financiële en andere informatie, die een waarheidsgetrouwe, volledige en 

consistente weerspiegeling zijn van Armonea's positie, aan de Raad van Bestuur 

en (indien van toepassing) aan regelgevende instanties overmaken 

r. de kasverrichtingen beheren 

 

De Country Finance Manager rapporteert aan de CFO (functionele rapporteringslijn) en zal 

handelen onder de richtlijnen van de CFO, met een operationele rapporteringslijn ten 

aanzien van de Country Manager. 

 

 

 

� Country Legal Manager (CLM), wiens verantwoordelijkheden omvatten:  

n. de corporate housekeeping van Armonea en haar Filialen in het betreffende 

land beheren 

o. adviseren over belangrijke contracten en transacties 

p. juridische ondersteuning bieden aan de verscheidene departementen 

q. verzekeren dat de Armonea entiteiten in overeenstemming zijn met wettelijke 

en reglementaire bepalingen en juridische risico's beheren 

r. evoluties in wetgeving opvolgen 

s. administratieve en juridische procedures opvolgen  

t. opleidingen organiseren over juridische aangelegenheden  

u. de rol vervullen van Secretaris van de Raad van Bestuur in de met Armonea 

Verbonden Entiteiten 

 

De Country Legal Manager rapporteert aan de CLO (functionele rapporteringslijn) en zal 

handelen onder de richtlijnen van de CLO, met een operationele rapporteringslijn ten 

aanzien van de Country Manager. 

 

8. De Country Manager zal, in nauwe samenspraak met de CEO, het gepaste aantal ManCom 

leden en de verdeling van de taken onder hen bepalen, rekening houdend met de grootte en 

noden van het betreffende land. 
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HOOFDSTUK IV: WERKING 

 

4.1 Vergaderingen 

 

9. Het ManCom wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter, de CM, die een duidelijke agenda 

zal bezorgen samen met de nodige ondersteunende documenten. Het ManCom zal eens per 

maand samenkomen en frequenter wanneer de CM het gepast acht of op verzoek van een 

ManCom lid.  Vergaderingen kunnen gehouden worden via telefoon- of videoconferentie.  

 

10. Uitgezonderd in geval van dringende aangelegenheden moeten de agenda van de 

vergadering en de ondersteunende documenten ten laatste drie kalenderdagen vóór de 

vergadering naar alle leden van het ManCom gezonden worden. 

 

11. Het ManCom kan naar zijn keuze personeelsleden of andere interne of externe deskundigen 

uitnodigen.   

 

12. Het ManCom kan geldig samenkomen in geval ten minste de helft van zijn leden in persoon 

of via telefoon- of videoconferentie aanwezig zijn. 

 

13. Beslissingen worden bij voorkeur bij eenparigheid van stemmen genomen.  Indien dergelijke 

consensus niet kan worden bereikt, worden beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige leden genomen.  In geval van staking van stemmen heeft de CM een 

doorslaggevende stem. 

 

14. De besprekingen en beslissingen van het Management Comité worden in notulen 

neergelegd, opgesteld door de Secretaris van het ManCom onder toezicht van de CM.   

 

15. Het ManCom zal, op regelmatige basis en minstens elke twee jaar, zijn taakomschrijving en 

prestatie herzien en zal rapporteren en de nodige debriefing en aanbevelingen doen aan de 

CEO, die de Raad van Bestuur hierover zal informeren.  De evaluatie zal zich toespitsen op de 

gebieden waarvan het ManCom gelooft dat het kan verbeteren. 

 

4.2 Rapportering aan de CEO en de Raad van Bestuur 

 

16. De Country Manager zal over de prestaties van het ManCom rapporteren aan de CEO. De 

Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO zullen de agenda opstellen van de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur.  Zij zullen beslissen welk onderwerp onder de 

aandacht van de Raad van Bestuur moet worden gebracht voor besluitvormingsdoeleinden 

of ter informatie, in voorkomend geval zoals geassisteerd door de Country Manager voor 

specifieke nationale onderwerpen. 
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HOOFDSTUK V: VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CODE  

 

17. Elk Lid van het ManCom moet te allen tijde handelen op een ethische manier en in wat hij of 

zij redelijkerwijze het beste belang van Armonea gelooft te zijn.   

 

18. Elk Lid van het ManCom moet zich houden aan het Charter van deugdelijk bestuur van 

Armonea en aan de Gedragscode, en hiertoe onmiddellijk bij benoeming een geschreven 

verbintenis ondertekenen. 

 

19. Van de Leden van het ManCom wordt verwacht de vergaderingen naar behoren voor te 

bereiden en regelmatig bij te wonen. In geval van herhaaldelijke afwezigheid kan het 

Remuneratiecomité (op voorstel van de Country Manager en CEO) aanbevelen zijn of haar 

aanstelling te beëindigen. 

 

20. De Leden van het ManCom engageren zich om gedurende de termijn van hun mandaat geen 

activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, te ontwikkelen of enige acties te ondernemen 

die conflicteren met de activiteiten van Armonea Group of haar Filialen. 

 

 

  



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
20171120 - Charter van Deugdelijk Bestuur en Gedragscode (NL)-Legal 

  51 / 70 

 

 

Bijlage 8. – Charter van het Ethisch Comité 

 

 

 

Dit charter zet de regels en voorschriften uiteen die van toepassing zijn op een Ethisch Comité van 

Armonea, een adviserend comité dat kan worden opgericht binnen de schoot van de Raad van 

Bestuur van het primaire lokale Filiaal in elk land waar Armonea aanwezig is.    

 

HOOFDSTUK I: SAMENSTELLING 

 

1. Het Ethisch Comité is samengesteld uit maximum 7 leden:  

- de Voorzitter, die ook de voorzitter van Armonea Group is, of een ManCom 

lid van het land waar het Ethisch Comité wordt opgericht,  

- één interne of externe geneesheer die met Armonea verbonden is, 

- maximum vier leden van Armonea's operationeel departement, inbegrepen 

op zijn minst de COO en een hoofd kwaliteit zorg, en  

- één externe adviseur. 

 

2. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur van het primaire lokale Filiaal in elk 

land waar het Ethisch Comité wordt opgericht, voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar.  

Het mandaat van het Ethisch Comité van leden verbonden met Armonea, zal automatisch 

eindigen in geval zulk een lid niet langer met Armonea verbonden is.  Kandidaten kunnen 

hun kandidatuur indienen bij de Voorzitter. 

 

3. De Raad van Bestuur zal verzekeren dat het Ethisch Comité voldoende evenwichtig en 

vakkundig is samengesteld.   

 

4. De leden van het Ethisch Comité worden niet bezoldigd voor hun opdracht, met uitzondering 

van de geneesheer, de externe adviseur en de Voorzitter in geval dit mandaat wordt 

opgenomen door een niet-uitvoerend bestuurder van de Belgische moedervennootschap 

Armonea Group NV.  Reisuitgaven zullen terugbetaald worden door Armonea, indien ze op 

geen enkele andere manier worden vergoed. Ook andere bewezen en legitieme uitgaven 

zullen terugbetaald worden door Armonea, na voorafgaande goedkeuring door de 

Voorzitter. 

 

HOOFDSTUK II: DOELSTELLING 

 

5. Onderstaande opdracht wordt toegewezen aan het Ethisch Comité en is geïnspireerd op het 

Belgische Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994 betreffende ziekenhuizen:  

 

5.1 Een superviserende en adviserende rol betreffende de ethische aspecten van 

residentiële zorg 
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5.2 Een ondersteunende rol bij het besluitvormingsproces in individuele ethische 

gevallen 

 

5.3 Een adviserende rol aangaande alle protocollen betreffende experimenten op 

residenten of personeel van Armonea.  Dergelijke experimenten mogen niet 

plaatsvinden zonder het positieve advies van het Ethisch Comité van Armonea en 

andere comités, administraties of organisaties zoals vereist of gebruikelijk in de 

ouderenzorgsector.  

 

6. Het Ethisch Comité kan op eigen initiatief advies formuleren met betrekking tot zijn opdracht 

aangegeven in 5.1.  De opdracht van het Ethisch Comité zoals aangeduid in 5.2 en 5.3 is altijd 

onderworpen aan voorafgaand schriftelijk verzoek.  Een verzoek tot advies kan ingediend 

worden bij de directeur van een voorziening door: 

a. een personeelslid van Armonea 

b. een arts 

c. een resident 

d. een verwante in de eerste lijn van een resident. 

 

HOOFDSTUK III: BEHANDELING VAN EEN VERZOEK 

 

7. Een verzoek tot advies wordt ingediend aan de voorziening of aan de Ombudsdienst, aan  

wie de directeur van een voorziening aan wie een verzoek tot advies wordt gericht het 

verzoek zal doorgeven (indien deze functie zou bestaan in het betreffende land). 

 

De directeur van de voorziening of, in voorkomend geval, de Ombudsdienst, zal met het 

toegewijd lid van het Ethisch Comité overleggen en, wanneer dit gepast wordt geacht, het 

verzoek overmaken aan de Voorzitter van het Ethisch Comité. 

 

8. Een verzoek zal voorgelegd worden aan de Voorzitter of, indien gepast, aan de Secretaris van 

het Comité ten laatste één week vóór het versturen van de agenda van de vergadering van 

het Ethisch Comité. 

 

9. Elk verzoek of elke vraag zal in principe besproken worden door het Ethisch Comité.  Het 

Ethisch Comité behoudt evenwel het recht een verzoek onontvankelijk te verklaren bij 

gemotiveerde beslissing.  Het Ethisch Comité zal op jaarbasis zoveel mogelijk verzoeken 

behandelen. 

 

HOOFDSTUK IV: WERKING  

 

10. Het Ethisch Comité wordt bijeengeroepen door de Secretaris (op verzoek en na raadpleging 

van de Voorzitter) die, minstens een week op voorhand, een duidelijke agenda en de nodige 

ondersteunende documenten zal bezorgen.  Leden van het Comité mogen ten laatste tien 

kalenderdagen op voorhand om de toevoeging van agendapunten verzoeken door een 
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verzoek per e-mail aan de Voorzitter of de Secretaris te zenden.  In bepaalde 

omstandigheden kunnen bijkomende agendapunten toegevoegd worden door de Voorzitter 

of door een Lid van het Comité mits goedkeuring van de Voorzitter, naar gelang het geval, 

zonder ondersteunende documenten. 

 

11. Het Ethisch Comité zal 3 keer per jaar samenkomen en frequenter wanneer de Voorzitter het 

gepast acht of op verzoek van minstens 3 leden.   

 

12. De vergaderingen van het Ethisch Comité worden voorgezeten door de Voorzitter, die ofwel 

ook de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Belgische moedervennootschap Armonea 

Group NV is, ofwel de Country Manager is.  Bovendien zal het Ethisch Comité een 

Ondervoorzitter en Secretaris benoemen onder zijn leden.  In afwezigheid van de Voorzitter 

wordt de vergadering voorgezeten door de Ondervoorzitter.   

 

13. Het Ethisch Comité kan naar zijn keuze interne of externe deskundigen uitnodigen.  Het 

Ethisch Comité kan afzonderlijke werkgroepen of commissies oprichten wanneer het Comité 

dit gepast acht. 

 

14. Het Ethisch Comité kan geldig samenkomen en beslissen wanneer minstens 4 leden aanwezig 

zijn (waaronder de Voorzitter of, in zijn afwezigheid, de Ondervoorzitter en de Secretaris).  

Een lid mag niet bij volmacht vertegenwoordigd worden door een ander lid.  Enig lid dat 

zonder geldige reden afwezig is op twee opeenvolgende vergaderingen kan door de Raad van 

Bestuur vervangen worden. 

 

15. De Voorzitter zal de leden van het Ethisch Comité inlichten over de context van elk verzoek, 

met inbegrip van de naam van de aanvrager. 

 

16. Beslissingen worden bij voorkeur bij eenparigheid van stemmen genomen.  Indien dergelijke 

consensus niet kan worden bereikt, worden beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige leden genomen.  In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter de 

doorslaggevende stem.  Een lid dat persoonlijk betrokken is bij een verzoek om advies, zal 

zich onthouden van deliberatie en besluitvorming.   

 

17. Stemming zal gebeuren bij handopsteking.  Elk lid kan echter verzoeken om geheime 

stemming. 

 

18. De leden van het Ethisch Comité zijn gebonden door geheimhouding van de deliberaties en 

beslissingen. 

 

19. De besluiten en beslissingen van het Ethisch Comité worden in notulen opgetekend, die 

opgesteld worden door de Secretaris voorgelegd worden voor goedkeuring in de volgende 

vergadering, en ondertekend worden door de Voorzitter en de Secretaris.  De notulen 

worden bewaard onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris.  De leden van het Ethisch 

Comité ontvangen een kopij van de notulen. 
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HOOFDSTUK V: SECRETARIS  

 

20. De Secretaris voert zijn opdracht uit in overleg met en onder toezicht van de Voorzitter en is 

verantwoordelijk voor: 

 

� het verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen, inclusief de agenda en 

de ondersteunende documenten (inclusief kopie van de adviezen opgesteld door de 

Secretaris ingevolge de vorige vergadering) 

� het opstellen van de notulen van de vergadering 

� het opstellen van gedetailleerde gemotiveerde rapporten over het advies en de 

aanbevelingen van het Ethisch Comité en het verzenden van vernoemd rapport naar 

de aanvrager 

� het opstellen van het jaarlijks activiteitrapport voor de Raad van Bestuur; 

� het bewaren van het archief van het Ethisch Comité.  

 

HOOFDSTUK VI: ADVIES EN AANBEVELINGEN  

 

21. Behalve in geval van afwijkende wettelijke vereisten voor klinische experimenten zijn het 

advies en de aanbevelingen van het Ethisch Comité vertrouwelijk en niet bindend. 

 

22. Het advies en de aanbevelingen van het Ethisch Comité worden geformaliseerd in een 

gemotiveerd rapport dat uitsluitend naar de aanvrager wordt doorgestuurd en waarin de 

verschillende zienswijzen van de leden anoniem worden getoond. 

 

23. Het archief van het Ethisch Comité is enkel toegankelijk voor leden van het Comité op 

voorafgaand geschreven en gemotiveerd verzoek aan de Secretaris. 

 

HOOFDSTUK VIII: SLOTBEPALINGEN  

 

24. Het Ethisch Comité zal, op regelmatige basis en minstens elke twee jaar, zijn 

verantwoordelijkheden, taakomschrijving en prestatie herzien en zal rapporteren en de 

nodige aanbevelingen en debriefing doen aan de Raad van Bestuur.  De jaarlijkse evaluatie 

zal zich toespitsen op de gebieden, waarvan het Ethisch Comité gelooft dat het kan 

verbeteren. 

 

25. Enig punt dat niet in dit charter is geregeld, zal behandeld worden door het Ethisch Comité 

zelf. 
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Bijlage 9. – Richtlijnen voor een Bezoldigingsbeleid  

 

 

 

Het Remuneratiecomité zal gedetailleerde voorstellen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking 

tot de tenuitvoerlegging van het bezoldigingsbeleid. 

 

1. BEZOLDIGING VAN NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS 

 

• De bezoldiging houdt rekening met de verantwoordelijkheden en het tijdsengagement van 

de niet-uitvoerende bestuurder. 

• De niet-uitvoerende bestuurder ontvangt een vaste bezoldiging, met uitsluiting van enige 

prestatie-gebonden bezoldiging zoals bonussen, lange termijn aandelen-gerelateerde 

incentives, extralegale voordelen of voordelen verbonden met pensioenregelingen. 

• De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een vaste dagelijkse compensatie voor hun 

werkzaamheden in de comités. 

• Bovenop de bezoldiging ontvangen de leden van de raad een compensatie voor alle redelijke 

uitgaven gemaakt met de toestemming van de Voorzitter van de Raad. 

 

 

Elke drie jaar wordt de bezoldiging van de bestuurders vergeleken met deze van een willekeurige 

steekproef van ondernemingen van vergelijkbare grootte om te verzekeren dat de Onderneming de 

relevante bekwaamheid kan blijven aantrekken om haar ambities waar te maken 

 

2. BEZOLDIGING VAN DE CEO EN ANDERE LEDEN VAN HET EXCOM en ManCom 

 

• Het niveau en de structuur van de bezoldiging van het ExCom en ManCom moeten van dien 

aard zijn dat gekwalificeerde en deskundige vakmensen kunnen worden aangeworven, 

behouden en gemotiveerd, rekening houdend met de aard en de draagwijdte van hun 

individuele verantwoordelijkheden.   

• De leden van het ExCom  en Remuneratiecomité zullen niet alleen van een vaste bezoldiging 

genieten, maar ook van een variabele verloning, afhankelijk van i) de resultaten van de 

Onderneming, ii) de individuele prestatie, iii) een beoordelingsperiode van één jaar.  

• Bovendien is er een aandelenoptieplan van kracht voor de leden van  het hoger kader van 

Armonea, waaronder de leden van het ExCom en ManCom.  

• Er werden geen speciale vertrekregelingen overeengekomen met de leden van het ExCom of 

het ManCom. Die leden van het ExCom of ManCom die werken via een 

managementvennootschap en waarmee een overeenkomst van onbepaalde duur werd 

gesloten kunnen aanspraak maken op een ontslagvergoeding die overeenkomt met 

maximum zes maanden vaste bezoldiging.  
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• Indien een lid van het ExCom tevens een uitvoerend bestuurder is, houdt zijn of haar 

bezoldiging rekening met de compensatie ontvangen in zijn of haar hoedanigheid van 

uitvoerend bestuurder.  
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Deel 2 - Gedragscode 

 

Wanneer  in deze Gedragscode naar  Armonea wordt verwezen, betekent dit Armonea Group SA/NV 

en al haar verbonden entiteiten in de zin van Artikel 11 van het Belgisch Wetboek van 

Vennootschappen, weze het Belgische of buitenlandse.   

 

Deze Gedragscode en zijn richtlijnen en beleidslijnen worden beheerd door de Juridische Dienst.  

Gelieve de Juridische Dienst te contacteren in geval van algemene vragen over deze Code of om het 

even welke van Armonea's specifieke  richtlijnen of beleidslijnen. 

 

 

1. Ken, bescherm en deel de kernwaarden van Armonea 

 

U - de resident staat bij Armonea centraal.  Wij willen dat zij zich thuis voelen.  Wij zoeken naar de 

beste oplossing en trachten een omgeving te bieden die het beste past bij de resident,  gelet op zijn 

of haar persoonlijke voorkeuren. 

 

Het is mogelijk - een kamer of appartement bij Armonea is een nieuwe thuis.  Wij zoeken naar 

manieren om de verzoeken van de resident, waar mogelijk, in te willigen.   

 

Levenskwaliteit - goede zorg en ondersteuning zijn belangrijk maar gelukkig zijn draait om meer dan 

goed verzorgd worden.  Dus streven we bij Armonea steeds naar de beste kwaliteit van leven. 

 

Empathie - bij Armonea laten we residenten genieten van het leven, aangepast natuurlijk aan de 

persoonlijke wensen en behoeften.  Dit betekent dat we niet alleen met zorg bezig zijn, maar ook 

met andere zaken die voor de resident persoonlijk belangrijk zijn. 

 

Trots - senioren mogen trots zijn op hun leef-tijd.  Wij hopen daar een steentje toe bij te dragen. 

 

 

2. Begrijp de visie van Armonea visie jegens belanghebbenden en pas deze toe 

 

Residenten en hun familie: wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten en hun familie in ons 

stellen door Armonea als hun thuis te kiezen.  Wij zullen dat vertrouwen vrijwaren door elke dag 

opnieuw de kwalitatieve zorg en dienstverlening te bieden die zij verdienen. 

 

Werknemers: wij baseren onze relatie met werknemers op respect voor het individu.  We zullen 

geen enkele vorm van discriminatie of pesterijen dulden.   

 

Gemeenschappen: we maken integraal deel uit van de lokale gemeenschappen. Daarom waarderen 

wij interactie met de lokale gemeenschappen (bv. organisaties, zorgverleners, politici) en 

verwelkomen we familie, vrienden, vrijwilligers en andere leden van de gemeenschap in onze huizen.  
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Wij zullen belanghebbenden van correcte en relevante informatie voorzien en vertrouwen 

verwerven via integriteit, transparantie en eerlijkheid.   

 

Milieu: we zetten ons in voor de bescherming van het milieu door technologie en bedrijfsmiddelen 

op een slimme manier aan te wenden, en we zullen onophoudelijk manieren zoeken om onze 

ecologische voetafdruk te verminderen en verantwoordelijk en duurzaam gedrag te stimuleren.  We 

zullen de milieuprestaties van onze gebouwen en diensten verbeteren en verspilling voorkomen. 

 

 

3. Adem de Armonea cultuur 

 

Armonea verwelkomt residenten en hun familieleden en bezoekers, ongeacht hun religieuze, 

politieke, syndicale of filosofische overtuigingen, hun seksuele oriëntatie, hun etnische, raciale 

syndicale of filosofische overtuigingen. Armonea stimuleert interactie tussen bewoners van alle 

geloof, achtergrond of interessevelden en bewoners worden aangemoedigd om hun geloof te 

belijden, op voorwaarde dat dit gebeurt in een respectvolle manier ten aanzien van anderen. 

 

Tijdens de uitoefening van hun functie, verwacht Armonea van haar werknemers een neutraal 

persoonlijk uiterlijk en dat zij zich gedragen op een neutrale wijze, met gepast pluralistisch respect 

ten aanzien van de andere zijn geloofsovertuiging, achtergrond en interessevelden, teneinde te 

verzekeren dat alle bewoners en hun familieleden en bezoekers zich welkom voelen. 

 

4. Meld schendingen van de Gedragscode: begrijp de opendeurcommunicatie en 

klokkenluiderprocedures en pas deze toe 

 

U wordt aangemoedigd elke activiteit te melden waarvan u denkt dat ze een schending inhoudt of 

zou kunnen inhouden van wettelijke en reglementaire bepalingen, van de beleidslijnen zoals 

opgenomen in deze Gedragscode of in zijn uitvoerende richtlijnen.  Armonea heeft verschillende en 

veilige manieren uitgewerkt om dit te doen.  Gelieve aan deze sectie te refereren om u te helpen een 

beslissing te nemen aangaande het communicatiekanaal dat het meest geschikt is voor u.  

 

Armonea moedigt haar werknemers aan vragen te stellen, suggesties te bespreken, bekommernissen 

te uiten of problemen betreffende haar handelspraktijken of schendingen van wettelijke en 

reglementaire bepalingen aan te kaarten.  Armonea verbindt er zich toe werknemers te beschermen 

die schendingen melden of die deelnemen aan een onderzoek wanneer zij dit te goeder trouw en 

met respect voor de waarheid doen.  Derhalve mag tegen een werknemer, omwille van dergelijke 

melding, geen actie ondernomen worden of ermee gedreigd worden, tenzij de werknemer handelt 

moedwillig de waarheid geweld aandeed.  Vergelding of pesterijen van enige aard zullen niet 

getolereerd worden en vormen op zichzelf een schending van deze code. 

 

We geloven dat een opendeurbeleid bijdraagt tot een omgeving van samenwerking, sterke prestatie 

en wederzijds respect en vertrouwen. 
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Van werknemers wordt verwacht dat zij vrijuit spreken en vermoedelijke schendingen van wettelijke 

en reglementaire bepalingen en van Armonea's richtlijnen voor ethisch zakelijk gedrag te melden, 

zodat het management de gepaste corrigerende acties kan ondernemen.   

 

(i) Werknemers moeten zulke aangelegenheden bespreken met hun onmiddellijke 

leidinggevende en leidinggevenden moeten openstaan en beschikbaar zijn voor dergelijk 

gesprek.  Wanneer u zich onbegrepen voelt na bespreking met uw onmiddellijke 

leidinggevende, wordt u aangemoedigd om een verdere gesprek te verzoeken in 

aanwezigheid van de leidinggevende van uw leidinggevende.  Een bekommernis of 

probleem moet gemeld worden tot op het bestuursniveau dat aangewezen is om de 

kwestie op te lossen. 

 

(ii) Er kunnen specifieke meldingsprocedures geïmplementeerd zijn in overeenstemming 

met de lokale wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 

(iii) Bovendien zijn alternatieve communicatiekanalen beschikbaar, zoals: 

 

- Controlling: 

België:  Francis Geurts, Controlling Manager, tel. +32 15 74 01 21, 

francis.geurts@armonea.be, gsm +32 495 551 583  

Duitsland: TBD 

Spanje: Fernando Beltran, Financial Management Associate, tel +34 96 136 

62 83 (ext. 124), fbeltran@lasaleta.com 

 

- Human Resources:  

België: Sonia Tondeur, HR Manager, tel. +32 15 74 01 29 

sonia.tondeur@armonea.be , gsm +32 496 585 929 

Duitsland: TBD 

Spanje: Laura Peño, HR Manager, tel. (+34) 96 136 62 83 (Ext. 101), 

lpeno@lasaleta.com 

 

 

- Juridische Dienst:  

België: Jannes Verheyen, Legal Counsel, tel. +32 15 74 51 31 

jannes.verheyen@armonea.be of legal@armonea.be ; gsm: +32 472 

637 810 

Duitsland: TBD 

Spanje: Javier Zaragüeta, Legal Counsel, tel. (+34) 96 136 62 83 (Ext. 130), 

jzaragueta@lasaleta.com 

 

- Health & Safety: 

Preventieadviseur Niveau 1: 

België: Noël De Taeye  +32 498 91 08 92 

Duitsland: TBD 
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Spanje: José Moreno, Health and Safety Manager, tel. (+34) 96 136 62 83 

(Ext. 111), jmoreno@lasaleta.com 

 

- Operaties: 

België: Sonja Sommeryns, Quality Manager Care, tel. +32 15 74 01 48, 

sonja.sommeryns@armonea.be ; gsm +32 490 560 737 

Frank Foucart, Quality Manager Administration, tel. +32 485  54 84 

94 

frank.foucart@armonea.be 

Gino Vanspauwen, Quality Manager Hospitality, tel. +32 492 22 32 27 

gino.vanspauwen@armonea.be 

Duitsland: TBD 

Spanje: Amparo Peña, Quality Manager, tel. (+34) 96 136 62 83 (Ext. 118), 

apenya@lasaleta.com 

 

 

(iv) Alle bekommernissen betreffende betwistbare boekhoud- of auditaangelegenheden 

kunnen ook gericht worden aan: 

 

i) de CEO en/of CFO 

ii) het Auditcomité via één van haar volgende leden: Nicholas Cator 

Nicholas.cator@verlinvest.com, Lodewijk Van den Brande 

lode.vandenbrande@palmyrabrands.com, of Rudi Thomaes 

rudi.thomaes@armonea.be  of Bruno Holthof bruno.holthof@gmail.com  

iii) de interne auditor : Lieve Verhoeven, tel. +32 473 73 27 09, 

lieve.verhoeven@armonea.be   

 

(v) Werknemers kunnen zich ook richten tot individuele niet-uitvoerende bestuurders, 

individueel of als een vennootschapsorgaan, per brief geadresseerd aan: 

 

Armonea Group NV/SA  . 

Raad van bestuur    

T.a.v. Voorzitter    

Stationsstraat 102 

2800 Mechelen 

 

(vi) Bekommernissen kunnen ook op anonieme basis gemeld worden aan de 

bemiddelingsverantwoordelijke, per telefoon of per schrijven via onderstaande 

contactgegevens: 

 

Armonea NV/SA   La Saleta Care S.L. 

Bemiddeling – Médiation  Médiación 

T.a.v. Elke Vanhorenbeek  Attn. Aranzazu de Sousa 

Stationsstraat 102   Avenida del General Avilés 67 

2800 Mechelen 46015 Valencia (Valencia) 
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Tel. 0800 93 430   Tel. +34 96 136 62 83 

ombuds@armonea.be   lasaleta@lasaleta.com 

mediation@armonea.be  

 

Gemelde bekommernissen en gemeld wangedrag zullen ernstig genomen worden en volgende acties 

zullen ondernomen worden: 

 

(i) er zal worden beslist welk departement het dossier zal behandelen (bv. HR, operaties, 

de juridische dienst, enz.) 

(ii) de persoon die de klacht heeft ingediend, zal gecontacteerd worden om te verzekeren 

dat we de klacht correct begrijpen en alle informatie beschikbaar is en om de volgende 

stappen door te praten 

(iii) indien we tot verder onderzoek besluiten , zal een gekwalificeerde deskundige worden 

aangesteld om de situatie te onderzoeken en corrigerende maatregelen te formuleren, 

waarbij de persoon die de bekommernis opperde zal worden geïnformeerd  

(iv) u wordt desgevallend geacht uw volle medewerking te verlenen aan elk onderzoek naar 

mogelijk wangedrag door zoveel mogelijk inlichtingen en details te verstrekken 

(v) indien het onderzoek wangedrag aan het licht brengt, zullen de noodzakelijke acties 

ondernomen worden om het probleem te corrigeren en toekomstige voorvallen te 

voorkomen.  Dergelijke acties kunnen bestaan in doorgedreven opleiding, maar ook in 

disciplinaire actie (waaronder de beëindiging van tewerkstelling).  In geval van schending 

van wettelijke of reglementaire bepalingen kunnen individuele overtreders ook 

onderworpen worden aan burgerlijke of strafrechtelijke vervolging 

(vi) transparante en accurate verslaggeving zal worden bijgehouden van alle meldingen en 

de erop volgende acties. 

 

 

5. Leef wettelijke en reglementaire bepalingen en ethische beleidslijnen na 

 

U moet te allen tijde de toepasselijke wettelijke  en reglementaire voorschriften volgen.  Geen enkele 

bestuurder, directeur of werknemer van Armonea heeft het gezag of het recht om enige actie door 

om het even wie te verzoeken of goed te keuren die een schending van een op diens activiteiten 

toepasselijke  wet of reglementaire bepaling inhoudt.   

 

Maar het houdt daar niet op.  Armonea kiest het pad van de hoogste integriteit aangezien een goed 

onderbouwde reputatie van gewetensvol handelen van onschatbare waarde is voor de groep.  De 

manier waarop resultaten bekomen worden is even belangrijk dan het loutere feit dat ze behaald 

worden.  Als een organisatie verlangt Armonea integriteit en eerlijkheid.  De organisatie zal niet 

tolereren dat resultaten behaald worden ten koste van de schending van wettelijke of reglementaire 

bepalingen of door te handelen op een onethische wijze.  De gedragsnormen van Armonea omtrent 

ethisch zaken doen, mogen nooit in het gedrang komen.  

 

Tips en tricks: 
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• Leef alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na 

• Voldoe aan de ethische standaarden  

• Fungeer als een rolmodel 

• Zoek hulp zoeken ingeval van vragen of twijfel 

• Meld vermoedelijke schendingen of wangedrag 

 

5.1 Leef boekhoud- en rapporteringsverplichtingen na 

 

Alle transacties moeten accuraat weerspiegeld zijn in de boeken en bescheiden van de organisatie.  

Vervalsing en onofficiële bankrekeningen zijn ten strengste verboden.  

 

5.2 Respecteer anti-omkopingsbepalingen 

 

Armonea tolereert geen enkele vorm van omkoping of ongepaste betaling.  Dit omvat het geven, 

betalen, beloven, schenken of toestaan van om het even wat van waarde aan overheidsambtenaren 

teneinde de handelingen van dergelijke ambtenaren te beïnvloeden.  Niet alleen rechtstreekse, maar 

ook onrechtstreekse betalingen, via de tussenkomst van derde partijen (consultants, contractanten 

of agenten), zijn verboden.  U wordt verzocht nooit enige relatie aan te gaan met een derde partij 

zonder een gepast onderzoek aangaande achtergrond en reputatie van dergelijke partij. Verdere 

informatie aangaande richtlijnen voor dergelijk zorgvuldigheidsonderzoek kan bekomen worden bij 

de juridische dienst. 

 

Steekpenningen aan één of meer ambtenaren zijn illegaal.  Creatieve marketingactiviteiten die 

gericht worden tot een algemeen publiek zijn niet illegaal.  Wanneer bij promotionele activiteiten 

overheidsambtenaren betrokken zijn, moet niettemin bijzondere zorg besteed worden aan het 

vermijden van enige schijn dat Armonea economische voordelen zou verlenen teneinde de 

besluitvorming van die overheidsambtenaren ongepast te beïnvloeden.   

 

Een lid van het hoger management van Armonea (ExCom, respectievelijk ManCom, Senior Leadership 

Team en Local Management Team leden) dat een politiek mandaat aanhoudt of dat zich kandidaat 

wensen te stellen voor lokale, regionale, nationale of Europese verkiezingen, is verplicht om de CHCO 

van diens intentie op de hoogte te brengen. Bovendien zal elke kandidaat voor één van de 

voornoemde hoger management kader posities, via aanwerving dan wel via promotie, en die 

dergelijk politiek mandaat aanhoudt, Armonea’s recruitment advisor, respectievelijk CHCO hiervan te 

informeren. 

 

Wees er u van bewust dat (vanuit een wettelijk standpunt) het aanbieden of aanvaarden van 

geschenken en entertainment, in zekere omstandigheden, als omkoping kan worden beschouwd.  

Bescheiden geschenken, zoals kleine cadeaus met het bedrijfslogo en routine zakenlunches en 

soortgelijk entertainment zijn vaak toelaatbaar.  Zulke geschenken en entertainment moeten vooraf 

goedgekeurd worden.   
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Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van een geschenk of entertainment moeten volgende 

principes in rekening genomen worden: evenredigheid en legitimiteit. 

• is het aanvaardbaar qua kostprijs? 

• staat het in verband met een legitieme zakelijke activiteit of met de uitvoering van een 

contract? 

• is het consistent met de zakelijke praktijken van Armonea? 

• strookt het voorgenomen geschenk of de voorgenomen entertainment met de 

gedragsnormen van Armonea? 

 

Geschenken en entertainment mogen geen gevoel van verplichting wekken bij de ontvanger ervan 

en moeten op de juiste manier geboekt worden.  Onder geen beding mag de kostprijs groter zijn dan 

een legitieme en gebruikelijke uitgave voor dergelijke activiteiten voor particuliere zakenmensen.   

 

Gelieve de gedetailleerde richtlijnen over geschenken en entertainment te raadplegen. 

 

De betaling of terugbetaling van reis- en reis-gerelateerde uitgaven van overheidsambtenaren dient 

eveneens vermeden te worden.  Onder bepaalde omstandigheden is de vergoeding van reiskosten 

toegestaan.  Voorstellen voor vervoer dat door Armonea betaald wordt, moeten op voorhand door 

de juridische dienst beoordeeld worden en moeten volgende richtlijnen respecteren: 

• ze moeten consistent zijn met de richtlijnen voor reizen door Armonea personeel 

• ze moeten beperkt blijven tot redelijke verblijfskosten voor de periode van de reis die de 

betreffende overheidsambtenaar moet toelaten om de vergadering of het evenement in 

kwestie bij te wonen 

• ze moeten rechtstreeks aan de dienstverlener betaald worden of, indien onmogelijk, op 

voorlegging van ontvangstbewijzen. 

 

Telkens u twijfelt of vragen heeft omtrent het voorgaande, moet u dit bespreken met uw 

leidinggevende of met de Juridische Dienst.  

 

Tips en tricks: 

• Vermijd het aanbieden of aanvaarden van zaken met een ongepaste waarde 

• Vermijd het aanbieden of aanvaarden van elk geschenk of elke gastvrijheid gedurende een 

aanbestedingsprocedure  

• Overweeg hoe het geschenk of de gastvrijheid mogelijk door iemand van buiten Armonea 

opgevat zou kunnen worden 

• Aanvaard of geef nooit cash geld of enig equivalent ervan 

• Vraag nooit naar geschenken of gastvrijheid 

 

4.3 Garandeer een efficiënte toewijzing van middelen en gepaste verbintenissen 

 

Geld van de onderneming mag enkel uitgegeven worden wanneer er een legitieme zakelijke 

noodzaak is.  Managers hebben de bijzondere verplichting  te verzekeren dat ze de budgetten van 

hun teams goed beheren en het geld van de onderneming weloverwogen uitgeven.   
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Bij Armonea willen wij ervoor zorgen dat we bij machte zijn onze verbintenissen na te komen.  

Daarom is het cruciaal dat elke wettelijke verplichting op de juiste manier wordt goedgekeurd en 

geregistreerd.  Het is onontbeerlijk dat u begrijpt wanneer u ’ fondsen van Armonea mag toewijzen 

en wanneer niet.  

 

Stel uzelf, op elk ogenblik, de volgende vragen: 

(i) werden alle vereiste goedkeuringsprocessen doorlopen en handtekeningen verkregen? 

(ii) werd de transactie goedgekeurd door iemand met de gepaste functionele 

verantwoordelijkheid en het gepaste machtigingsniveau? 

(iii) heb ik het gezag om documenten te ondertekenen en de onderneming te 

vertegenwoordigen ten aanzien van derde partijen? 

 

Gelieve de Matrix en Handleiding met betrekking tot de Delegatie van Bevoegdheden (DAG) te 

raadplegen om de beperkingen van beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden na te gaan,.  

Bovendien wordt u verzocht om de RACI en andere gespecifieerde procedures te raadplegen om de 

rol en bijdrage van alle teamleden te begrijpen. 

 

4.4 Leef de Antitrust- en mededingingswetten na 

 

Armonea zet zich in om, in haar relatie met concurrenten, leveranciers en klanten, de antitrust- en 

mededingingswetten na te leven van alle rechtsgebieden waar ze haar activiteiten uitoefent.   

 

Antitrustwetten hebben tot doel marktvoorwaarden te creëren die garanderen dat consumenten de 

best mogelijke deal aangeboden krijgen op het vlak van prijs en kwaliteit.  Zij beletten oneerlijke 

concurrentie door concurrentiebeperkende praktijken, zoals kartels en misbruik van dominante 

marktpositie, te verbieden. 

 

Alle bestuurders, managers, werknemers en andere personen die Armonea vertegenwoordigen, 

moeten te allen tijde de antitrust- en mededingingswetten naleven van België, de Europese Unie en 

elk land waar Armonea actief is of zou worden.  Er bestaan geen omstandigheden of redenen die 

strijdig gedrag kunnen rechtvaardigen.  Bovendien heeft niemand binnen de organisatie het gezag 

om een opdracht te geven of een beslissing te nemen die zou kunnen leiden tot een schending van 

genoemde wetten .  Schendingen van antitrustwetten zijn ernstig en kunnen ernstige sancties tot 

gevolg hebben en dit zowel voor de organisatie als voor de persoon die de mededingingswetten 

schendt, met inbegrip van een tuchtmaatregel en beëindiging van de tewerkstelling.  

 

Gelieve het beleid van Armonea met het oog op het naleven van de mededingingswetten en 

betreffende informatie-uitwisseling tussen concurrenten te raadplegen alsook de algemene en 

specifieke richtlijnen over: 

- beroepsverenigingen 

- benchmarking 

- samenwerking tussen concurrenten. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
20171120 - Charter van Deugdelijk Bestuur en Gedragscode (NL)-Legal 

  65 / 70 

 

Indien u twijfelt over een actie of beslissing of wanneer u geconfronteerd wordt met een mogelijke 

schending van antitrust- of mededingingswetten, wordt u verzocht verder advies in te winnen bij de 

Juridische Dienst. 

 

4.5 Kom tegemoet aan de hoogste ethische standaarden inzake het verstrekken van diensten in 

de (gezondheids)zorg 

 

Hoewel het voor elke dienstverlener belangrijk is zich op een ethische en integere manier te 

gedragen, is dit nog meer cruciaal voor een gezondheidszorgverlener wegens zijn bijzondere 

opdracht en nabije relatie met zijn klanten, die zelf soms in een kwetsbare positie verkeren.   

 

Toerekenbaarheid - verzeker u ervan dat u gelukkig bent met de dingen die u doet en niet doet in uw 

dagelijks werk en dat u deze kunt rechtvaardigen tegenover de resident, uw leidinggevende, collega's 

en andere gezondheidszorgverleners.  U moet uw taken uitvoeren zoals deze beschreven zijn in uw 

functieomschrijving en in de verschillende richtlijnen en beleidsregels. 

 

Oplettendheid - wees eerlijk met uzelf en anderen over wat u kan en niet kan doen en zorg ervoor 

dat de veiligheid van de resident, uzelf en uw collega’s uw eerste prioriteit is.  Aarzel niet hulp te 

vragen bij twijfel. 

 

Integriteit - zorg ervoor dat niets dat u of een ander doet of nalaat, de mentale of fysieke gezondheid 

of het welzijn van de resident schaadt en handel altijd in het beste belang van de resident, mede-

residenten en familie. 

 

Respect - behandel residenten te allen tijde met waardigheid en respect voor de situatie waarin ze 

verkeren.  Hou rekening met de gevoelens, noden en privacy van de resident.  Bescherm residenten 

door ervoor te zorgen dat ze nooit onnodig worden blootgesteld aan vervelende situaties, zij het in 

aanwezigheid van verwanten, vrienden, mede-residenten of ten aanzien van andere zorgvestrekkers.  

Licht residenten naar behoren in over uw voorgenomen acties en probeer hun instemming te 

verkrijgen.  Luister nauwgezet naar de mening van de resident over wat u van plan bent te doen en 

ga enkel verder met de beoogde actie eenmaal de resident ermee instemt.  Meld naar behoren 

mogelijke bekommernissen van residenten of familieleden. 

 

Objectiviteit - behandel alle residenten billijk en onpartijdig.  Discriminatie van residenten gebaseerd 

op ras, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst of geloof is onaanvaardbaar en zal niet getolereerd 

worden.  U mag persoonlijke gevoelens over residenten of hun familie niet in de weg laten staan van 

de hoge kwaliteitsnormen van uw werk. Het is eveneens belangrijk om duidelijke grenzen te stellen 

bij de zorg voor residenten door steeds een professionele relatie met de residenten en hun 

familieleden te onderhouden. 

 

Waakzaamheid - wees alert voor en rapporteer veranderingen in het gedrag van een resident die zijn 

gezondheid of welzijn zou kunnen aantasten. 
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6. Gebruik geschikte communicatie 

 

Armonea staat voor een open, transparante en eerlijke communicatie met al haar belanghebbenden, 

uiteraard binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid en met bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de cliënt.  Onze informatie moet toegankelijk zijn wanneer nodig, en de 

informatie die Armonea deelt moet accuraat, volledig en waarachtig zijn.   

 

Wij hebben allen de plicht vertrouwelijke informatie van Armonea af te schermen tegen ongepaste 

bekendmaking.  Elke toegestane mededeling van vertrouwelijke informatie is gebonden door het 

principe van noodzaak van kennisneming en moet strikt beperkt worden tot die individuen die op de 

hoogte moeten zijn van genoemde informatie voor de uitvoering van hun taak.  Bovendien moet 

ongevraagde, vertrouwelijke informatie die vanwege anderen wordt ontvangen teruggestuurd 

worden naar de afzender en vernietigd worden zonder deze te gebruiken.  Indien gepast, moet u de 

verstrekkers van dergelijke informatie contacteren en hen vragen op te houden u vertrouwelijke 

informatie te sturen.  Gelieve de richtlijnen en het beleid van Armonea aangaande doeltreffende 

bescherming van vertrouwelijke gegevens te raadplegen. 

 

Het belang van zorgvuldige en accurate communicatie kan niet genoeg benadrukt worden, 

aangezien de communicatie van een werknemer kan gebruikt worden bij geschillen en onderzoeken 

betreffende de onderneming en haar activiteiten.  Ga ervan uit dat een kopij van elke mededeling 

(inclusief mails of nota's) gelezen wordt door de regelgevende autoriteiten.  Gelieve de richtlijnen en 

beleidsregels van Armonea over communicatie te raadplegen. 

 

Enkel welbepaalde functies mogen Armonea vertegenwoordigen in de media (radio, kranten, TV).  

Indien u een verzoek om een interview ontvangt, raadpleeg dan altijd het Departement 

Communicatie om te beoordelen wie de geschikte woordvoerder is en welke informatie gedeeld kan 

worden.    

 

Armonea erkent het belang en de macht van sociale media om klanten en het publiek in te lichten.  

U moet evenwel de gepaste voorzichtigheid in acht nemen wanneer u sociale media gebruikt. 

 

U moet in gedachten houden dat elektronische boodschappen blijvende communicatie inhouden.  

Indien oneigenlijk gebruikt, kunnen sociale media grote schade berokkenen aan de reputatie van 

Armonea.  Er wordt verwacht dat u de beleidslijnen en procedures van de groep volgt bij het gebruik 

van sociale media.  Bovendien mag u nooit een mening namens Armonea vertolken tenzij u 

voorafgaandelijk de geschreven toelating krijgt dit te doen.   

 

Tips en tricks: 

• Maak geen vertrouwelijke informatie kenbaar tenzij u gemachtigd bent dit te doen 

• Onthul geen confidentiële informatie vanwege of over een klant of voormalige werkgever 

• Bewaar geen vertrouwelijke informatie op draagbare apparaten die makkelijk kunnen 

gestolen worden of verloren geraken 
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• Deel geen wachtwoorden 

• Zorg ervoor dat uw interne en externe mededelingen vakkundig, tijdig en precies zijn 

• Geef geen persoonlijke commentaren die zouden kunnen geïnterpreteerd worden als een 

verklaring of goedkeuring door Armonea. 

 

 

7. Meld belangenconflicten 

 

We hebben allen een plicht van loyauteit jegens elkaar en Armonea.  Dit impliceert dat u uw eigen 

persoonlijk belang niet naar voren mag schuiven ten koste van het belang van Armonea.  Situaties 

van belangenconflict dienen vermeden te worden en, belangrijker, gemeld gebracht om ongepast 

zakendoen te beletten.  Zelfs de schijn van een conflict moet vermeden worden door bestaande 

relaties bekend te maken en elke situatie waarover u zich onzeker voelt te melden aan uw 

leidinggevende, de HR verantwoordelijke of de juridische dienst.   

 

Om u te helpen belangenconflicten correct in te schatten, moet u de overweging maken of u zich 

comfortabel zou voelen om uw actie of situatie uit te leggen aan uw leidinggevende een andere 

collega, een vriend of de media. 

 

(i) Externe activiteiten: als werknemer van Armonea ligt uw voornaamste 

verantwoordelijkheid bij Armonea.  Andere taken of persoonlijke aangelegenheden 

mogen niet tussenkomen bij of conflicteren met uw plichten jegens Armonea.  Ook 

mogen de middelen van Armonea zoals uitrusting, materiaal, tijd, enz. niet gebruikt 

worden voor externe belangen of om externe activiteiten te organiseren. 

 

(ii) Werken met verwanten of naaste vrienden: een schijn van favoritisme moet vermeden 

worden op de werkvloer door geen rapporteringsverhouding te hebben of  een 

aanwervingsproces te doorlopen (als u enige invloed heeft op de aanwervingsbeslissing) 

met verwanten en naaste vrienden.  Zakelijke relaties met verwanten of hechte vrienden 

kunnen ook leiden tot een belangenconflict.  Dit zou het geval kunnen zijn als u nauwe 

relaties onderhoudt met mensen die voor een concurrent werken, een leverancier of 

andere zakenpartner en in het bijzonder indien u toegang heeft tot gevoelige informatie 

of wanneer u tegenover elkaar staat bij contractuele onderhandelingen.   

 

U wordt verzocht een reëel of vermeend belangenconflict aan uw leidinggevende of de HR 

verantwoordelijke te melden zodat de gepaste actie kan worden ondernomen.   

 

Tips en tricks: 

• Vermijd een belang of bedrijvigheid die het moeilijker maakt onpartijdig te blijven in uw taak 

• Vermijd situaties waarbij u, uw familieleden of vrienden ongepaste persoonlijke voordelen 

ontvangen ten gevolge van uw positie binnen Armonea 

• Gebruik geen bedrijfsmiddelen of tijd van Armonea voor persoonlijke of andere zakelijke 

aangelegenheden 
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8. Bescherm een positieve werkomgeving en de menselijke gezondheid 

 

Armonea streeft ernaar een positieve werksfeer tot stand te brengen waar elke werknemer de kans 

krijgt zijn/haar volle potentieel te ontwikkelen in een veilige omgeving.  Van elke werknemer wordt 

verwacht dat hij of zij bijdraagt tot de vrijwaring van een cultuur van respect op de werkplaats, die 

veilig is en vrij van pesterijen en onwettelijke discriminatie van enige aard. 

 

7.1 Verwelkom gelijkheid van kansen en promoot diversiteit 

 

Bij Armonea zijn tewerkstelling en carrièremogelijkheden gebaseerd op individuele verdienste en 

kwalificaties die rechtstreeks verband houden met professionele bekwaamheid.   

 

Armonea verbindt zich ertoe aanvaardbare aanpassingen te doen om werknemers met een handicap 

een eerlijke kans te geven om bij Armonea te werken.   

 

Armonea verwelkomt momenteel meer dan 60 verschillende nationaliteiten onder haar werknemers.  

We zijn ervan overtuigd dat deze diversiteit het leven en ervaring van de klanten en medewerkers 

verrijkt.   Het brengt nieuwe inzichten mee en stimuleert creativiteit en vernieuwende oplossingen. 

 

Armonea gedoogt geen intimidatie en pestgedrag, noch onwettelijke discriminatie die gebaseerd is 

op ras, leeftijd, nationaliteit, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke bekwaamheden of 

beperkingen, politieke voorkeuren, enz. 

 

8.2 Creëer en bevorder een positieve werkomgeving  

 

De sterkte van Armonea als (gezondheids)zorgverstrekker ligt in haar werknemers en hun dagelijkse 

toewijding om de klanten  van de beste zorg en diensten te voorzien. 

 

Armonea waardeert een goede verstandhouding met haar werknemers en erkent het recht van haar 

personeel om lid te zijn van en vertegenwoordigd te worden door vakbonden. 

 

Armonea wenst een referentiewerkgever te zijn door een goede balans tot stand te brengen tussen 

werk en privé, gepaste opleiding aan te bieden en een kader voor dialoog en evaluatie te creëren. 

 

7.3 Veilige arbeidsomstandigheden en een veilige werkvloer worden als essentieel beschouwd 

 

Armonea engageert zich om in nette en veilige werkplaatsen en arbeidsomstandigheden te voorzien, 

die de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers bevorderen.  Middelen en opleiding worden 

ingezet om verwondingen en onveilige situaties te voorkomen.   
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Wij verwachten dat eenieder van u zich op een veilige en verantwoordelijke manier gedraagt en zich 

houdt aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen.  Breng nooit de gezondheid en 

veiligheid in het gedrang en overweeg naar behoren hoe uw beslissingen en actie de gezondheid en 

veiligheid van klanten, medewerkers en derde partijen zullen of kunnen treffen. 

 

7.4 Geweld, pesterijen en middelenmisbruik worden niet getolereerd 

 

Wij zijn afhankelijk van elkaars kennis en ondersteuning.  Pestgedrag kan een intimiderende of 

kwetsende werkomgeving tot gevolg hebben, die de werkprestaties allicht zal verstoren.  Armonea 

zet zich in voor een geweldvrije werkomgeving en zal geen enkele vorm van geweld (hetzij fysiek of 

emotioneel) of dreiging ermee dulden.  Als u een situatie ziet of kent waar zich geweld, bedreigingen, 

pesterijen of intimidatie voordoet, moet u helpen uw collega’s te beschermen door het incident 

onmiddellijk te melden aan uw leidinggevende, de HR verantwoordelijke of enige andere persoon bij 

wie u zich comfortabel voelt (zie ook het opendeurbeleid onder 4.2).  Ingeval van bezorgdheid om uw 

onmiddellijke veiligheid of die van anderen, dient u zo spoedig mogelijk de lokale autoriteiten te 

contacteren alvorens het incident intern te rapporteren. 

 

Middelenmisbruik (drugs en alcohol) is onverenigbaar met een veilige en gezonde werkomgeving en 

wordt derhalve niet geduld.  De consumptie van alcohol wordt niet totaal verbannen uit onze 

kantoren, niettemin worden werknemers verzocht alcoholgebruik te beperken tot toegelaten 

evenementen, hun gezond verstand te gebruiken en te allen tijde hun professionalisme te bewaren.  

Het gebruik van illegale drugs is verboden.   

 

Tips en tricks: 

• Bouw vertrouwen in uw team op door iedereen met respect te benaderen 

• Handel billijk en betoon respect tegenover anderen in al uw handelingen 

• Help een inclusieve cultuur te bevorderen, die vrij is van discriminatie of enige schijn van 

discriminatie 

• Meld indien u slachtoffer of getuige bent van discriminerend gedrag 

• Maak geen grappen of opmerkingen van seksuele of vernederende aard 

• Laat u niet in met seksueel suggestieve aanraking of seksueel suggestief lichamelijk contact 

 

 

9. Bescherm de merknaam en andere activa van Armonea  

 

8.1 Respecteer de merknaam en andere Intellectuele Eigendomsrechten van Armonea 

 

De voorbije jaren hebben bestuurders, management en werknemers hard gewerkt om een solide 

reputatie op te bouwen van vertrouwen en van de kwalitatieve ouderenzorgverstrekker die we 

vandaag zijn.  We moeten deze waardevolle troef beschermen door de merknaam Armonea 

consequent te gebruiken, met de nodige achting voor en in overeenstemming met het beleid en de 

richtlijnen die hieromtrent werden uitgewerkt.   
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Bovendien wordt u te allen tijde verzocht de Intellectuele Eigendomsrechten van Armonea en van 

derde partijen te respecteren.   

 

8.2 Gebruik uitrusting en andere Armonea bedrijfsmiddelen op een verantwoordelijke manier 

 

Armonea voorziet u van de uitrusting en andere bedrijfsmiddelen om uw taak op een doeltreffende 

manier te vervullen.  U bent ervoor verantwoordelijk om deze voor legitieme doeleinden en op een 

verantwoordelijke en respectvolle manier te gebruiken.   

 

De activa van Armonea, ongeacht of het materiële activa (zoals wagens, computers, meubilair, 

apparatuur, enz.) of immateriële activa (merknaam, faam, software, technologie, enz.) betreft, 

moeten worden beschermd tegen en gevrijwaard van diefstal, fraude, misbruik en verspilling.  

Persoonlijk gebruik dat botst met uw verantwoordelijkheid binnen Armonea is niet toegelaten. 

 

IT-apparatuur, internet of e-mail mogen niet gebruikt worden voor persoonlijk profijt of winstbejag 

of op een illegale of onethische manier.  Gelieve Armonea's richtlijnen aangaande het gebruik van e-

mail te raadplegen. 

 

Tips en tricks: 

• Rapporteer vermoedelijk misbruik van Armonea's merken en handelsbenamingen 

• Laat een derde partij of een zakenrelatie niet toe Armonea's merken of handelsbenamingen 

te gebruiken of eraan te refereren zonder voorafgaande goedkeuring van het Marketing 

Departement 

 

 


