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CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

DE HEER JEAN FRANKEN

Onafhankelijk bestuurder 
Belg – 2.10.1948

Jean Franken behaalde een master burgerlijk bouwkundig ingenieur 
aan de UCLouvain.

Hij bouwde in zijn veertigjarige professionele carrière een brede 
ervaring op in de vastgoedsector, gaande van constructie, over 
projectontwikkeling tot vastgoedportefeuillebeheer. Nadat hij zijn 
studies voltooide, startte hij zijn loopbaan als ingenieur bij de 
NMBS. Van 1973 tot 1977 stond hij als projectverantwoordelijke 
bij een filiaal van de Blaton-groep in voor de bouw van kantoor- en 
appartementsgebouwen. Vervolgens ging Jean Franken aan de 
slag bij Igopex (een ontwikkelingsmaatschappij), waar hij tot 1990 
CEO was. Na vijf jaar aan het hoofd te hebben gestaan van Prifast, 
een dochteronderneming van een Zweedse vastgoedgroep, was 
hij van 1997 tot 2011 Chief Operating Officer bij Cofinimmo (een 
Belgische GVV). 

Jean Franken maakt sinds 1 juli 2013 deel uit van Aedifica’s raad 
van bestuur. Hij is voorzitter van het investeringscomité en lid van 
het benoemings- en bezoldigingscomité van Aedifica. Zijn mandaat 
loopt tot de gewone algemene vergadering van mei 2022.

Andere actieve mandaten: /

Verstreken mandaten gedurende de laatste 5 jaar: bestuurder 
van Immobe NV.

Aantal Aedifica aandelen: 1.200

MEVROUW KATRIEN KESTELOOT

Onafhankelijk bestuurder, verantwoordelijke voor interne 
audit 

Belg – 28.07.1962

Katrien Kesteloot behaalde een master en een PhD in de econo-
mische wetenschappen aan de KU Leuven.

Zij is sinds 2002 financieel directeur (CFO) van het UZ Leuven, het 
grootste universitair ziekenhuis van België. Daarnaast is ze ook 
lid van het Treasury & Investmentcomité van KU Leuven. Sinds 
1990 bouwde ze een brede ervaring op in de diverse aspecten 
van gezondheidszorgfinanciering als gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Geneeskunde en lid van de onderzoekseenheid Finan-
ciering en Organisatie Gezondheidszorgbeleid aan KU Leuven. 
Naast haar academische carrière aan de universiteit van Leuven, 
is Katrien Kesteloot ook voorzitter van de raad van bestuur en lid 
van het auditcomité van Emmaüs VZW, een non-profit netwerk van 
24 voorzieningen die diverse types zorg verstrekken. Ze was ook 
expert-adviseur ziekenhuisfinanciering bij het Belgische Ministerie 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid (december 2014 – sep-
tember 2020). 

Katrien Kesteloot maakt sinds 23 oktober 2015 deel uit van 
Aedifica’s raad van bestuur. Ze is lid van Aedifica’s audit- en risico-
comité. Haar mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering 
van mei 2021.

Andere actieve mandaten: CFO University Hospitals Leuven, 
bestuurder van Hospex NV, VZW Faculty Club KU Leuven en 
Rondom VZW, voorzitter van de raad van bestuur en lid van het 
auditcomité van Emmaüs VZW, lid van het treasury & investment-
comité UZL/LRD/KU Leuven.

Verstreken mandaten gedurende de laatste 5 jaar: doctoraat in 
de economische wetenschappen en academische carrière aan 
KU Leuven, lid van verschillende adviesorganen bij de Vlaamse 
en Federale overheden, expert-adviseur ziekenhuisfinanciering bij 
het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Professor 
aan KU Leuven.

Aantal Aedifica aandelen: 0
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