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7. Benoeming van twee onafhankelijke bestuurders. 
 

Art. 207 §§ 1 & 2 van de wet van 21 maart 1991 voorzien in de aanduiding van twee bestuurders door 
de algemene vergadering. 
 
De mandaten van de bestuurders die laatst aangeduid werden door de algemene vergadering zijn sinds 
22/10/2019 verstreken: 

- Dhr Pierre PROVOST, benoemd door de algemene vergadering van 22/10/2013; 
- Mevr. Karin GENOE, benoemd door de algemene vergadering van 17/05/2017 om het mandaat 

van mevr. Lieve SCHUERMANS te voltooien. 
 
Beide bestuurders hebben, op verzoek van de toenmalig voogdijminister, hun mandaat na het 
verstrijken ervan verder uitgeoefend om de continuïteit van de onderneming Infrabel en de openbare 
dienst te verzekeren. 
 
Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de volgende twee bestuurders te benoemen: 

- Mevr. Virginie WISLEZ (behorende tot de Franse taalrol) 
- Dhr. Pier ERINGA (behorende tot de Nederlandse taalrol) 

 
Dhr. Pier ERINGA heeft een aanzienlijke kennis van de spoorwegsector en van de vervoersector in het 
algemeen vermits hij CEO is geweest van de onderneming Transdev Nederland, en voordien President-
directeur van ProRail, het Nederlandse publiek organisme belast met het beheer van de nationale 
spoorweginfrastructuur. Hij heeft eveneens gewerkt voor de Nederlandse spoorwegen. Hij heeft door 
deze verschillende ervaringen, de competenties inzake financieel beheer en personeelsbeheer 
verworven. 
 
Mevr. Virginie WISLEZ beschikt over de nodige competenties met een uitgebreide expertise op het 
vlak van mobiliteit, aangezien zij functies heeft bekleed als adviseur en adjunct-kabinetschef in 
ministeriële kabinetten die terzake bevoegd waren, en over aanvullende competenties beschikt op het 
vlak van personeelsbeheer, aangezien zij verantwoordelijke administratie en personeelszaken is 
geweest bij een grote vereniging voor voortgezette opleiding en zij een diploma personeelsbeheer van 
het ICHEC heeft behaald. 
 
 VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De algemene vergadering bedankt mevr. Karin GENOE en dhr. Pierre PROVOST voor hun inzet als 
bestuurder van Infrabel en voor het verzekeren van de continuïteit. 
De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 207 §§ 1 & 2 van de Wet van 21 maart 
1991 mevr. Virginie WISLEZ en dhr. Pier ERINGA aan te duiden als bestuurders van Infrabel voor 
een termijn van 6 jaar. 
Deze beslissing zal in werking treden dezelfde dag waarop de benoemingen van de overige 
bestuurders door de Koning bij in Ministerraad overlegd Koninklijk besluit, die eerstdaags voorzien 
is, in werking treden.  
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BIJLAGE : WETGEVING 
 
Art. 207 Wet 21 maart 1991 
§ 1. De raad van bestuur is samengesteld uit maximum veertien leden, met inbegrip van de 
gedelegeerd bestuurder. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de Koning, bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad.  
  Ten minste één derde van de bestuurders moet van het andere geslacht zijn dan dat van de andere 
bestuurders. 
  Twee leden van de raad van bestuur voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 526ter van het 
Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de bepaling onder 5°, c). Deze twee leden 
behoren tot een verschillende taalrol.  
  § 2. Met uitzondering van de twee bestuurders die voldoen aan de criteria die worden opgesomd in 
artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en die benoemd worden door de algemene 
vergadering, benoemt de Koning de bestuurders bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad.  
  De bestuurders worden gekozen op grond van de complementariteit van hun competentie inzake 
financiële analyse, boekhoudkundig beheer, juridische aspecten, kennis van de vervoersector, 
deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsbeheer en sociale relaties. 
  De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar De bestuurders 
kunnen slechts door de Koning worden ontslagen, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.  
 
Art. 526ter Wetboek van Vennootschappen (Dit wetboek werd opgeheven bij art. 34 van de Wet van 
23 MAART 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen) 
De onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526bis, § 2, dient ten minste te voldoen aan 
volgende criteria : 
  1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, 
noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat 
van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van 
persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend; 
  2° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van 
bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar; 
  3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben 
uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een 
daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11; 
  4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of 
hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon 
zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft 
ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan; 
  5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het 
kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; 
  b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % 
vertegenwoordigen : 
  - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde 
vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder 
controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een 
categorie aandelen van de vennootschap; 
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  of 
  - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden 
rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het 
onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan; 
  c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit 
punt; 
  6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de 
vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, 
noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het 
leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie 
onderhoudt; 
  7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige 
commissaris van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin 
van artikel 11; 
  8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een 
uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van 
het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden 
hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere 
vennootschappen of organen; 
  9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede 
graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals 
bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, 
persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 
19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, 
of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden. 
  Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van 
onafhankelijk bestuurder wordt toegekend. 
  De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien. 
 
 
Art. 7:87 Wetboek Vennootschappen en verenigingen (voorheen 526ter Wetboek van 
vennootschappen) 
§ 1. Een bestuurder in een genoteerde vennootschap wordt als onafhankelijk beschouwd indien hij 
met de vennootschap of met een belangrijke aandeelhouder ervan geen relatie onderhoudt die zijn 
onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Is de bestuurder een rechtspersoon, dan moet de 
onafhankelijkheid worden beoordeeld zowel in hoofde van de rechtspersoon als van zijn vaste 
vertegenwoordiger. 
  Om na te gaan of een kandidaat bestuurder aan deze voorwaarde voldoet, worden de criteria 
toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur die de Koning overeenkomstig artikel 3:6, § 2, vierde 
lid, aanduidt. De Koning waakt erover dat deze code een lijst van gepaste criteria bevat. Een 
kandidaat bestuurder die aan deze criteria beantwoordt, wordt, tot bewijs van het tegendeel, 
vermoed onafhankelijk te zijn. 
 
Belgische Code Corporate Governance 2020 
3.5 Om als onafhankelijk bestuurder gekwalificeerd te kunnen worden, voldoet een bestuurder aan 
de volgende criteria:  
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1. geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het 
dagelijks bestuur van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch 
een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de 
benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot 
deze positie;  
2. niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder;  
3. geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven), van de vennootschap of van een 
daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend 
gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van 
aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;  
4. noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de 
benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke 
aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden 
vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-
uitvoerend bestuurder;  
5. a. geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling 
overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap of 
een tiende of meer van de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming; 
b. in geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden 
omschreven onder punt (a);    (cfr. art. 526 ter Wetboek Vennootschappen: 5.c) in geen geval een 
aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt) 
6. geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben 
gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch 
rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend 
personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven) van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;  
7. in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het 
audit-team van de vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een 
daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de 
benoeming;  
8. geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het 
uitvoerend management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend 
bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de 
vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;  
9. geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede 
graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een 
mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks 
bestuur of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) uitoefenen, of die behoren tot de 
andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat 
het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde. 
 

 


