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1.

INLEIDING

1.1.

Over Resilux

Resilux NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Damstraat
4, 9230 Wetteren, waarvan de aandelen zijn genoteerd op de gereglementeerde mark van Euronext
Brussel (de “Vennootschap”).
De Vennootschap heeft verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen in
binnen- en buitenland (de Vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, de “Groep”). Een
overzicht van de structuur van de Groep wordt opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.
De kernactiviteit van de Groep is de verkoop van plastic (PET) verpakkingen in de vorm van preforms
(voorvormen), flessen, jars en behouders, in diverse gewichten, kleuren en vormen, voor tal van
toepassingen en voor éénmalig of meermalig gebruik. De preforms worden uitgeblazen tot flessen en
nadien afgevuld met water, frisdranken, bier, melk, fruitsappen, eetbare oliën, ketchup, detergenten,
enzovoort. Voor barrièregevoelige producten (bijvoorbeeld bier), biedt de Groep verschillende
specifieke toepassingen aan (bv. “multilayers”). De productie van PET preforms en flessen is
verregaand geautomatiseerd. De hoofdzetel van de Vennootschap, tevens een productievestiging,
bevindt zich in Wetteren. Daarnaast werden productievestigingen opgestart of overgenomen in
Spanje, Rusland, Zwitserland, Griekenland, Verenigde Staten, Hongarije, Servië en Roemenië. Vanuit
de verkoopafdelingen van deze productievestigingen werd een uitgebreid en verspreid
verkoopnetwerk uitgebouwd, mede in samenwerking met agenten, distributeurs en lokale contacten.
Met het oog op diversificatie van de activiteiten van de Groep beschikt de Groep sinds 2017 over een
PET-recyclage bedrijf in Zwitserland genaamd Poly Recycling AG. Poly Recycling AG legt zich toe op de
recyclage van gebruikte PET flessen om deze te verwerken tot hoofdwaardig PET recyclaat (“rPET”) dat
opnieuw kan worden ingezet, zowel in de voedingssector als in andere bedrijfssectoren.

1.2.

Referentiecode

Overeenkomstig artikel 3:6 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en
het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk
bestuur door genoteerde vennootschappen, dient de Vennootschap de Belgische Corporate Corporate
Governance Code 2020 (“Code 2020”) na te leven. De Code 2020 kan geraadpleegd worden op
http://www.corporategovernancecommittee.be/.
In toepassing van de Code 2020 geeft de Vennootschap in dit Corporate Governance Charter
(“Charter”) toelichting bij de voornaamste aspecten van haar corporate governance beleid, zoals haar
bestuursstructuur, de werking van de raad van bestuur (“Raad van Bestuur”) en zijn comités.
Daarnaast geeft het een beschrijving van het beleid van de Vennootschap inzake ethisch handelen,
belangenconflicten en preventie van marktmisbruik.
Dit Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap en zal bij wijzigingen
van de toepasselijke wetgeving, de Code 2020 of de organisatie van de Vennootschap worden
geactualiseerd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
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De Code 2020 en dit Charter zijn een aanvulling op de statuten, het WVV en bepaalde Belgische en
Europese regelgeving waaraan de Vennootschap is onderworpen. Dit Charter en de statuten van de
Vennootschap zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.resilux.com), met
vermelding van de datum van de meest recente update.

1.3.

Corporate Governance Verklaring

De Vennootschap neemt een verklaring inzake corporate governance (“CG Verklaring”) op in zijn
jaarlijks financieel verslag dat naast alle wettelijke vereiste elementen ook de verklaringen bevat over
hoe de Code 2020 wordt nageleefd, inclusief de gegronde redenen voor het afwijken van bepalingen
van de Code 2020 op grond van het “pas toe of leg uit” principe. De CG Verklaring wordt voorgesteld
aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene
vergadering.
In het jaarlijkse financieel verslag wordt ook de verklaring deugdelijk bestuur gepresenteerd als een
onderdeel van de CG Verklaring, gelet op het (gedeeltelijk) overlappende karakter van de informatie
die in beide verklaringen moet worden gegeven.
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2.

BESTUURSSTRUCTUUR

De Vennootschap stemt haar bestuursstructuur af op haar evoluerende behoeften. Ten minste
eenmaal om de vijf jaar evalueert de Raad van Bestuur of de gekozen governance structuur nog steeds
geschikt is. Zo niet stelt zij een nieuwe structuur voor aan de algemene vergadering.
De Vennootschap heeft geopteerd voor een monistische (“one tier”) bestuursstructuur waarbij de
Raad van Bestuur het hoogste collegiale beslissingsorgaan is van de Vennootschap. De Raad van
Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De verantwoordelijkheden, verplichtingen, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Raad van
Bestuur worden beschreven in het intern reglement van de Raad van Bestuur (zie punt 4), in
overeenstemming met de statuten van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur heeft een auditcomité (“Auditcomité”) en een remuneratie- en
benoemingscomité (het “Remuneratie- en Benoemingscomité”) opgericht. Deze comités adviseren de
Raad van Bestuur bij specifieke aangelegenheden die zij grondig opvolgen en waarover zij
aanbevelingen formuleren aan de Raad van Bestuur. De uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad
van Bestuur. De samenstelling, bevoegdheden en werking van het Auditcomité en het Remuneratieen Benoemingscomité staat beschreven in hun respectievelijk interne reglement (zie punt 5 en 6).
Voorts heeft de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de Vennootschap en een aantal
bijkomende bevoegdheden gedelegeerd aan twee gedelegeerd bestuurders, Fodec Management BV,
vast vertegenwoordigd door Peter De Cuyper, en Didec Management BV, vast vertegenwoordigd door
Dirk De Cuyper (“Gedelegeerd Bestuurders”). Zij worden bijgestaan door de overige leden van het
uitvoerend management en het executief comité (“Executief Comité”). De samenstelling en
verantwoordelijkheden van het uitvoerend management en het Executief Comité staan beschreven
onder punt 7 (infra).
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3.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR EN ALGEMENE VERGADERING

3.1.

Kapitaal en Aandelen

Het huidig bedrag van het kapitaal van de Vennootschap en het huidig aantal aandelen kunnen
geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (www.resilux.com).
Alle aandelen van de Vennootschap behoren tot eenzelfde categorie van effecten. De aandelen zijn
volledig volstort en hebben dezelfde fractiewaarde. Elk aandeel geeft recht op één stem op de
algemene vergadering.
Aandelen van de Vennootschap zijn ofwel op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen
op naam kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting vragen in aandelen op naam en
omgekeerd. Alle aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd op de gereglementeerde markt
Euronext Brussels.

3.2.

Referentieaandeelhouders

Op de datum van de laatste bijwerking van dit Charter zijn STAK Tridec, de familie De Cuyper, Immo
Tradec NV, Belfima Invest NV en Tradidec NV – die samen in onderling overleg handelen – eigenaar
van meer dan 50% van de aandelen van de Vennootschap, waarmee zij de controle over de
Vennootschap uitoefenen.
De statuten van de Vennootschap bepalen dat vier bestuurders zullen benoemd worden onder de
kandidaten daartoe voorgedragen door STAK Tridec voor zover die, evenals alle entiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd, op het ogenblik van zowel de
voordracht van de kandidaat-bestuurders als de benoeming door de algemene vergadering
rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de Vennootschap
bezit.
Voor het overige zijn aan de aandelen van de Vennootschap in het bezit van de
referentieaandeelhouders geen bijzondere rechten verbonden. De Vennootschap heeft geen kennis
van afspraken tussen deze referentieaandeelhouders. De Vennootschap moedigt de
referentieaandeelhouders aan om de Code 2020 na te leven en de rechten en belangen van de
minderheidsaandeelhouders te respecteren. Voorts bemoedigt de Raad van Bestuur de
referentieaandeelhouders om hun strategische doelstellingen tijdig kenbaar te maken aan de Raad van
Bestuur.
Voor informatie met betrekking tot overige aandeelhouders die van tijd tot tijd een belang opbouwen
in de Vennootschap dat 3% van het totaal aantal stemrechten overstijgt wordt verwezen naar punt
3.3.

3.3.

Kennisgeving van Belangrijke Deelnemingen

Overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en
houdende diverse bepalingen (“Transparantiewet”), heeft de Vennootschap de toepasselijke
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drempels die bij overschrijding in de door de Transparantiewet bepaalde omstandigheden aanleiding
geven tot een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de FSMA, bepaald op 5% van de totale
stemrechten en veelvouden van 5%. De Vennootschap heeft een bijkomende drempel van 3%
ingevoerd.
De kennisgeving moet onverwijld worden gedaan en uiterlijk binnen vier handelsdagen na de datum
waarop de kennisgevingsverplichting werd veroorzaakt. Wanneer de Vennootschap een kennisgeving
ontvangt moet zij dergelijke informatie binnen drie handelsdagen na ontvangst van de kennisgeving
publiceren.

3.4.

Gelijke Behandeling van en Dialoog met Aandeelhouders

De Vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders in gelijke
omstandigheden, eerbiedigt hun rechten en moedigt hun betrokkenheid aan.
De Raad van Bestuur moedigt een effectieve dialoog aan met aandeelhouders en potentiële
aandeelhouders, om tot een beter begrip te komen van hun doelstellingen en verwachtingen. De
Vennootschap bespreekt bovendien met de institutionele beleggers de implementatie van hun beleid
inzake de uitoefening van de stemrechten van de institutionele beleggers in het betreffende boekjaar
en vraagt institutionele beleggers en hun stemadviseurs om uitleg over hun stemgedrag. De Raad van
Bestuur moedigt aandeelhouders, en in het bijzonder institutionele beleggers, aan om hun
beoordeling van de governance van de Vennootschap te communiceren voorafgaand aan de algemene
vergadering en minstens door deelname in de algemene vergadering.
Om de dialoog met de aandeelhouders te faciliteren voert de Vennootschap een efficiënte en
transparante communicatie. De Vennootschap wijdt een specifiek deel van haar website aan het
informeren van aandeelhouders (“investor relations”). Dit gedeelte van de website bevat onder andere
een tijdsschema met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking en de algemene
vergaderingen, de statuten en het Charter. De Vennootschap stelt daarnaast overeenkomstig Belgisch
recht jaarlijks een enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en bijhorend jaarverslag op,
communiceert halfjaarcijfers, en deelt desgevallend prijsgevoelige informatie en bepaalde andere
informatie mee aan het publiek via persbericht. De voormelde informatie wordt publiek gemaakt op
de website van de Vennootschap, de communicatiekanalen van Euronext Brussels en op STORI, het
Belgische mechanisme voor centrale opslag ingesteld door de Belgische Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (“FSMA”) en consulteerbaar via www.fsma.be.
De bevindingen die voortvloeien uit dergelijke dialoog zullen minstens op jaarlijkse basis overgemaakt
worden aan de Raad van Bestuur.

3.5.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap wordt elk jaar gehouden
op de derde vrijdag van de maand mei om 15u, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of
op een andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De gewone algemene vergadering behandelt
(i) de goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van bestemming van winst of verlies), (ii) de
eventuele benoeming van bestuurders en/of de commissaris, (iii) de kwijting aan de bestuurders en
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commissaris voor het vorige boekjaar, en (iv) elke andere aangelegenheid die behoorlijk is voorgelegd
aan de algemene vergadering. Daarnaast kunnen bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden bijeengeroepen telkens de belangen van de Vennootschap dit vereisen.
Oproeping en agenda
De Raad van Bestuur of de commissaris roepen de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen
en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen
wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten
minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het kapitaal van een genoteerde
vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten
plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te
behandelen onderwerpen. Aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken
worden verwezen naar de te volgen procedure vermeld in het WVV, de statuten en de oproepingsbrief.
Bij het bijeenroepen van algemene vergaderingen verschaft de Vennootschap voldoende toelichting
bij de agendapunten en de resoluties die door de Raad van Bestuur naar voor worden gebracht.
Deelname aan algemene vergaderingen
De Vennootschap moedigt aandeelhouders aan om deel te nemen aan de algemene
aandeelhoudersvergaderingen. De algemene vergadering wordt gebruikt om te communiceren met de
aandeelhouders. Aandeelhouders die niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachthouder door middel van het door de Vennootschap
beschikbaar gestelde volmachtformulier. De Raad van Bestuur kan in de oproepingsbrief in de
mogelijkheid voorzien om te stemmen per brief door middel van een formulier ter beschikking gesteld
door de Vennootschap.
Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen
wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van
de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur
(Belgisch uur)(“registratiedatum), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam
van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder
of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag
van de algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van
de vergadering, aan de Vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering via het emailadres van de Vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde
specifieke e-mailadres, in voorkomend geval, door middel van de schriftelijke volmacht.
Bovendien dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op de zesde dag voor de
datum van de algemene vergadering aan de Vennootschap een attest te bezorgen waaruit blijkt
hoeveel aandelen zij aanhouden op de registratiedatum en waarvoor zij het voornemen hebben om
deel te nemen aan de algemene vergadering.
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Verloop en vragen
De Voorzitter (zoals gedefinieerd in punt 4.6) leidt in principe de algemene vergadering en zorgt ervoor
dat relevante vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van
dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden:




de bestuurders beantwoorden vragen over het jaarverslag of de agendapunten;
de voorzitter van het remuneratie-en benoemingscomité licht het remuneratieverslag toe en
beantwoordt eventuele vragen omtrent de werkzaamheden van het remuneratiecomité; en
de voorzitter van het Auditcomité beantwoordt eventuele vragen omtrent de werkzaamheden
van het Auditcomité.

Quorum en meerderheid
De quorum- en meerderheidsvereisten die van toepassing zijn op de algemene vergadering worden
voorzien in de statuten van de Vennootschap.
Notulen
Overeenkomstig het WVV publiceert de Vennootschap de resultaten van de stemmingen en de notulen
van de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de 15 dagen na de vergadering op haar
website.
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4.

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

4.1.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Bestuur is afgestemd op het voorwerp van de Vennootschap, haar
activiteiten, fase van ontwikkeling en eigendomsstructuur. Deze samenstelling wordt bepaald op basis
van diversiteit in achtergrond, leeftijd en geslacht, alsook complementariteit inzake bekwaamheden,
ervaring en kennis. Meer in het bijzonder gelden de volgende vereisten:







overeenkomstig de statuten telt de Raad van Bestuur minimum drie en maximum zeven leden;
STAK Tridec, voor zover zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van
de aandelen van de Vennootschap bezit, heeft het recht om vier kandidaat-bestuurders ter
benoeming voor te dragen;
minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur zijn niet-uitvoerende bestuurders;
minstens drie bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van het WVV en de Code 2020; en
minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur dient van het andere geslacht te
zijn dan de overige leden.

Een lijst van de leden van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de CG Verklaring en op de website
van de Vennootschap, met vermelding welke van hen onafhankelijk zijn.

4.2.

Benoeming

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van
maximaal vier jaar en zijn herbenoembaar.
Voor elke nieuwe benoeming in de Raad van Bestuur, gebeurt er een evaluatie van de bekwaamheden,
kennis en ervaring die reeds aanwezig zijn in de Raad van Bestuur en deze die nodig zijn, waarbij in
voorkomend geval specifieke criteria kunnen gelden voor uitvoerende en niet-uitvoerende
bestuurders. In het licht van deze evaluatie wordt een beschrijving uitgewerkt van de vereiste rol,
bekwaamheden, kennis en ervaring (“profiel”). In geval van een herbenoeming vindt een evaluatie
plaats van het engagement en de effectiviteit van de bestuurder.
Elk voorstel tot benoeming of herbenoeming van een bestuurder door de algemene vergadering – ook
deze die uitgaan van de aandeelhouders -, wordt vergezeld van een aanbeveling door de Raad van
Bestuur, gebaseerd op het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, rekening houdend met
de noden van de Vennootschap en overeenkomstig de door de Raad van Bestuur opgestelde
selectiecriteria en benoemingsprocedure. Het voorstel maakt melding van de voorgestelde duur van
het mandaat en wordt vergezeld van relevante informatie over de professionele kwalificaties van de
kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult. De Raad van Bestuur
vermeldt welke kandidaten voldoen aan de onafhankelijkheidsvereiste van artikel 7:87 WVV.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders volgens artikel 16
van de statuten het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
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Niet-uitvoerend bestuurders worden bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op het ogenblik
dat zij zich kandidaat stellen, rekening houdende met het aantal en het belang van hun andere
engagementen. Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten bekleden
in beursgenoteerde vennootschappen. Eventuele wijzigingen in hun engagementen buiten de
Vennootschap worden gemeld aan de Voorzitter.

4.3.

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur streeft naar duurzame waardecreatie door de Vennootschap, via het bepalen van
de strategie, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het
houden van toezicht op de prestaties van de Vennootschap.
Om deze duurzame waardecreatie doeltreffend na te streven ontwikkelt de Raad van Bestuur een
inclusieve benadering die een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en
verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders.
In het licht daarvan heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende taken:


















De Raad van Bestuur beslist over de strategie van de Vennootschap, haar bereidheid om
risico’s te nemen, haar waarden en de voornaamste beleidslijnen.
De Raad van Bestuur controleert en evalueert de prestaties van de Vennootschap ten opzichte
van de vooropgestelde strategie, doelen, plannen en budgetten.
De Raad van Bestuur kiest de structuur van het uitvoerend management van de Vennootschap
en bepaalt de bevoegdheden en de plichten die aan het uitvoerend management worden
toevertrouwd. De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks de prestaties van het uitvoerend
management.
De Raad van Bestuur leidt het benoemings- en ontslagproces voor de Gedelegeerd
Bestuurders en maakt desgevallend voorstellen in deze zin over aan de algemene vergadering
van aandeelhouders. De raad benoemt en ontslaat ook de andere leden van het uitvoerend
management, in overleg met de Gedelegeerd Bestuurders, rekening houdend met de nood
aan een evenwichtig uitvoerend team.
De Raad van Bestuur werkt op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité een
remuneratiebeleid en remuneratieverslag uit en legt deze voor ter stemming aan de
aandeelhouders van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur volgt de dochtervennootschappen van de Vennootschap van nabij op.
De Raad van Bestuur keurt een kader van interne controle en risicobeheer, opgesteld door het
uitvoerend management, goed en beoordeelt de implementatie van dit kader, rekening
houdend met de beoordeling van het Auditcomité.
De Raad van Bestuur houdt toezicht op het interne controlesysteem, rekening houdend met
de beoordeling van het Auditcomité.
De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering de aanstelling voor van een
commissaris van de Vennootschap en houdt toezicht op de prestaties van de commissaris,
rekening houdend met de beoordeling van het Auditcomité.
De Raad van Bestuur waarborgt de integriteit en het tijdig openbaar maken van de
jaarrekeningen van de Vennootschap (en de andere materiële financiële en niet-financiële
informatie.
De Raad van Bestuur ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Vennootschap
tegenover haar aandeelhouders, tracht een effectieve dialoog met de (potentiële)
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aandeelhouders aan te moedigen, en legt verantwoording af aan de aandeelhouders over de
uitvoering van zijn verantwoordelijkheden.

4.4.

Werking

Aantal vergaderingen
De Raad van Bestuur komt vaak genoeg bijeen opdat hij zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen en
ten minste vier keer per jaar.
Het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsook de individuele aanwezigheidsgraad van de
bestuurders op deze vergaderingen, wordt bekendgemaakt in de CG Verklaring.
De Gedelegeerd Bestuurders verstrekken zeer regelmatig informatie aan de Voorzitter, die op zijn
beurt de andere bestuurders informeert en raadpleegt. Op die manier worden alle bestuurders, ook
de niet-uitvoerende, nauw betrokken bij de uitwerking van, en de controle op, het beleid van de
Vennootschap. Daarnaast worden ook regelmatig informele vergaderingen gehouden om de leden van
de Raad van Bestuur te informeren en te consulteren over de vooruitgang in specifieke dossiers.
Samenroeping
De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of een Gedelegeerd Bestuurder. Behalve in dringende gevallen (de
Voorzitter oordeelt hierover), wordt de agenda van de vergadering een week vóór de vergadering
toegezonden aan alle leden van de Raad van Bestuur. Ten minste drie kalenderdagen vóór de
vergadering wordt voor elk agendapunt zoveel mogelijk uitleg en bijkomende informatie verschaft.
Verloop en besluitvorming
De Raad van Bestuur kan vergaderen door fysieke samenkomst, per telefonisch conferentiegesprek of
per videovergadering (of een combinatie daarvan). Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien ten
minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de
Raad van Bestuur kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan
een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de Voorzitter. Bij afwezigheid van de
Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van de Raad van Bestuur, daartoe
aangewezen door de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van
Bestuur, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen door een meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur mag niet gedomineerd worden door
een individu, noch door een groep van bestuurders.
Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen evenwel ook worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
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Notulen
Van de beraadslaging in een vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt door
de Secretaris of door een andere daartoe door de Voorzitter aangewezen persoon. De notulen vatten
de bespreking samen, specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van
uiteenlopende standpunten, ingenomen door de bestuurders. De namen van de personen die
interveniëren worden enkel op hun uitdrukkelijk verzoek opgenomen. De notulen worden door de
Raad van Bestuur goedgekeurd en worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dat
wensen.

4.5.

Secretaris van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur benoemt een secretaris die geen bestuurder van de Vennootschap dient te zijn
(“Secretaris”).
De Secretaris assisteert de Voorzitter bij de organisatie van de vergaderingen van de Raad van Bestuur
en haar comités (voorbereiding, verslaggeving, informatie, opmaak notulen, enzovoort) met inbegrip
van het verzekeren van een goede doorstroming van informatie binnen de Raad van Bestuur en zijn
comités en tussen het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders.
De Secretaris geeft de Raad van Bestuur advies in alle bestuursaangelegenheden en rapporteert
regelmatig aan de Raad van Bestuur over de wijze waarop de procedures, regels en reglementen van
de Raad van Bestuur worden uitgevoerd en nageleefd.
De Secretaris vergemakkelijkt de initiële opleiding van bestuurders en helpt, waar nodig, bij de
professionele ontwikkeling van bestuurders. De bestuurders hebben individueel toegang tot de
Secretaris.
Desgevallend kan de Secretaris zijn taken uit hoofde van het Charter, of onderdelen daarvan,
delegeren aan een plaatsvervanger die hij in overleg met de Voorzitter heeft aangesteld. De
gedragsregels verder vermeld onder punt 4.9 zijn ook van toepassing op de Secretaris of zijn
plaatsvervanger.

4.6.

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Functie - Benoeming
De Raad van Bestuur benoemt één van zijn niet-uitvoerende leden tot voorzitter van de Raad van
Bestuur (“Voorzitter”) op basis van zijn kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen.
De functies van Voorzitter en van de Gedelegeerd Bestuurder(s) mogen niet door één en dezelfde
persoon worden uitgeoefend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter en de
Gedelegeerd Bestuurder(s) werd duidelijk en schriftelijk vastgelegd in dit Charter.
Indien de Raad van Bestuur overweegt (een van) de vorige Gedelegeerd Bestuurder(s) als Voorzitter
aan te stellen, moeten de voor- en nadelen van een dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar
worden afgewogen en moet in de CG Verklaring worden vermeld waarom deze benoeming in het beste
belang van de Vennootschap is.
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Rol en Taken
De Voorzitter geeft leiding aan de Raad van Bestuur en zorgt voor de uitvoering van andere specifieke
verantwoordelijkheden die de Raad van Bestuur hem eventueel heeft toevertrouwd.
De Voorzitter neemt de nodige maatregelen zodat binnen de Raad van Bestuur een klimaat van
vertrouwen tot stand komt dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de
besluiten die de Raad van Bestuur heeft genomen.
De Voorzitter stimuleert een daadwerkelijke interactie tussen de Raad van Bestuur en het uitvoerend
management en onderhoudt nauwe relaties met de Gedelegeerd Bestuurder(s). Hij geeft steun en
advies, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de Gedelegeerd Bestuurder(s).
De Voorzitter is verantwoordelijk voor volgende zaken:
















Opstellen van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, na overleg met de
Gedelegeerd Bestuurders en – desgevallend – de (andere) uitvoerende bestuurder(s).
Toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de
beraadslaging, de goedkeuring van besluiten en de uitvoering van de besluiten.
Toezien dat de bestuurders tijdige, accurate en duidelijke informatie krijgen vóór de
vergaderingen en indien nodig tussen de vergaderingen in, waarbij de Voorzitter erover waakt
dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen, met kennis van zaken kunnen bijdragen
tot de besprekingen in de Raad van Bestuur en dat er voldoende tijd is voor beschouwing en
discussie alvorens tot een besluit te komen.
Voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en daarbij zorgen dat de raad
functioneert en beslissingen neemt als een collegiaal orgaan.
Opvolgen van de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen
de Raad van Bestuur omtrent de uitvoering geboden is.
Leiden van het benoemingsproces van bestuurders, in samenspraak met het
Benoemingscomité en zich ervan vergewissen dat de Raad van Bestuur – alvorens de
kandidatuur te overwegen – over voldoende informatie beschikt over de kandidaat, zoals het
CV, de beoordeling van de kandidaat op basis van een eerste gesprek, een lijst van functies die
de kandidaat reeds vervult en eventueel de informatie die nodig is voor de evaluatie van de
onafhankelijkheid van de kandidaat.
Zorgen dat de nieuwe leden van de Raad van Bestuur een gepaste initiële vorming krijgen
opdat zij snel kunnen bijdragen tot de Raad van Bestuur.
Leiden van de periodieke evaluatieprocedures van de Raad van Bestuur en haar comités.
Toezien dat de Raad van Bestuur overgaat tot benoeming van de leden en de voorzitter van
het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité.
Toegankelijk zijn voor de bestuurders, het uitvoerend management en het hoofd van de
interne auditfunctie (voor zover van toepassing) om aangelegenheden betreffende het
bestuur van de Vennootschap te bespreken.
Het leiden van de algemene vergadering en ervoor zorgen dat elke relevante vraag van
aandeelhouders wordt beantwoord.
De Voorzitter zorgt voor effectieve communicatie met de aandeelhouders en ziet erop toe dat
de bestuurders inzicht krijgen in de zienswijzen van aandeelhouders en andere stakeholders.

15

4.7.

Professionele ontwikkeling

Vorming – Professionele ontwikkeling
Nieuw benoemde bestuurders krijgen een gepaste initiële opleiding nadat zij tot de Raad van Bestuur
zijn toegetreden. Dit initiële opleidingsproces heeft als doel de nieuwe bestuurders te adviseren over
hun rechten en plichten als bestuurder en helpt hen om inzicht te verwerven in de fundamentele
kenmerken van de Vennootschap, met inbegrip van haar strategie, waarden, bestuur, zakelijke
uitdagingen, voornaamste beleidslijnen, financiën, alsook van de risico- en interne controlesystemen.
Voor nieuw benoemde niet-uitvoerende bestuurders zal het initiële opleidingsproces bovendien het
volgende omvatten:
 een formele bijeenkomst met de Voorzitter;
 een formele bijeenkomst met de Gedelegeerd Bestuurders waarbij minstens de strategie van
de Groep wordt toegelicht, evenals de voornaamste uitdagingen op lange en korte termijn
voor de Groep;
 een formele bijeenkomst met de Secretaris, waarbij onder meer de voornaamste krachtlijnen
van het Charter en andere relevante wetgeving worden besproken als ook de belangrijkste
elementen met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Elke bestuurder is individueel verantwoordelijk voor de instandhouding en de ontwikkeling van de
kennis en bekwaamheden waarover hij of zij moet beschikken om zijn of haar functie te kunnen
vervullen in de Raad van Bestuur.
Verzoek tot Advies
Elke bestuurder kan een voorstel formuleren om een bepaalde materie of een bepaald onderwerp
verder te laten onderzoeken door een externe deskundige of onafhankelijk professioneel advies
hierover in te winnen op kosten van de Vennootschap. De Raad van Bestuur beslist over de
wenselijkheid van dergelijke opdracht.
Bij een positieve beslissing, bepaalt de Raad van Bestuur de precieze inhoud en verdere modaliteiten
van de opdracht. Ook duidt de Raad van Bestuur de externe deskundige(n) aan, aan wie de opdracht
wordt gegeven.
Evaluatie
Met het oog op een voortdurende verbetering van het bestuur van de Vennootschap, staat de Raad
van Bestuur in voor een periodieke evaluatie van zijn eigen doeltreffendheid. Hiervoor voert de raad,
onder leiding van zijn Voorzitter, ten minste om de drie jaar een evaluatie uit van zijn omvang,
samenstelling, werking, prestaties en interactie met het uitvoerend management. Deze evaluatie
beoogt vier doelstellingen:




De werking van de Raad van Bestuur beoordelen.
Nagaan of belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken.
De daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder, zijn aanwezigheid en zijn constructieve
betrokkenheid bij de besprekingen en besluitvorming evalueren.
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De huidige omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur beoordelen in het licht van de
gewenste omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur.

De bijdrage van elke bestuurder wordt bovendien aan het einde van het mandaat geëvalueerd.
Op basis van de resultaten van de evaluatie handelt de Raad van Bestuur door zijn sterktes te
onderscheiden en zijn zwaktes aan te pakken. In voorkomend geval houdt dit in dat er nieuwe leden
ter benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld om bestaande leden niet te
herbenoemen of dat maatregelen worden genomen die nuttig worden geacht voor de doeltreffende
werking van de Raad van Bestuur.
Jaarlijks beoordelen de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het uitvoerend management.
Daartoe komen zij minstens éénmaal per jaar bijeen in afwezigheid van Gedelegeerd Bestuurders en
de andere leden van het uitvoerend management. Indien toepasselijk, maken ze voorstellen over aan
de Voorzitter ter verbetering van deze interactie.

4.8.

Remuneratie

Voor wat betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, doet het Remuneratie- en
Benoemingscomité voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake de individuele remuneratie –
desgevallend in overeenstemming met een door de algemene vergadering goedgekeurd
remuneratiebeleid (zie punt 9). De beslissingsbevoegdheid over de individuele remuneratie van
bestuurders berust bij de Aandeelhouders.

4.9.

Gedragsregels

Van iedere bestuurder wordt verwacht dat hij de hoogste standaarden van ethiek, integriteit en
eerlijkheid aanhoudt. Alle bestuurders houden in de eerste plaats het vennootschapsbelang voor ogen
en beslissen op basis van een gegrond, objectief en onafhankelijk oordeel.
Van iedere bestuurder wordt verwacht dat hij zich terdege engageert in de uitoefening van zijn
verantwoordelijkheden. Alle bestuurders zorgen ervoor dat zij gedetailleerde en accurate informatie
ontvangen die zij grondig bestuderen, om op elk ogenblik de voornaamste aspecten van de
ondernemingsactiviteit grondig te beheersen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit
noodzakelijk achten.
De bestuurders maken alle informatie waarover zij beschikken, en die relevant kan zijn voor de
besluitvorming binnen de raad, over aan de raad. In het geval van gevoelige of vertrouwelijke
informatie, dienen de bestuurders de Voorzitter te raadplegen.
Bestuurders mogen informatie waarover zij beschikken in hun hoedanigheid van bestuurder enkel
gebruiken in het kader van hun mandaat en dienen omzichtig om te springen met de vertrouwelijke
informatie die zij hebben ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder. Een bestuurder mag de
hierboven beschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.
Iedere bestuurder verbindt zich ertoe om, zowel tijdens als na zijn of haar lidmaatschap van de raad,
op geen enkele wijze aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen betreffende de
Vennootschap of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die de bestuurder ter kennis zijn
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gekomen in het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap, en
waarvan hij of zij weet, of dient te weten, dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij hij of zij bij wet verplicht is
om deze mee te delen.
Het is een bestuurder wel toegestaan om gegevens als hierboven bedoeld mee te delen aan
personeelsleden of adviseurs van de Vennootschap en de vennootschappen waarin de Vennootschap
een belang heeft, die gezien hun werkzaamheden, van de betreffende informatie op de hoogte moeten
worden gebracht.
Iedere bestuurder verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn of haar mandaat in geen enkele
hoedanigheid, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, activiteiten te ontwikkelen of handelingen te
stellen die concurrerend zijn met de activiteiten van de Vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
In dit verband onthoudt iedere bestuurder zich onder meer van:




Elke poging om een personeelslid van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen
ertoe aan te zetten om zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap of haar
dochtervennootschappen stop te zetten.
Elke poging om een klant, leverancier, agent, distributeur of elke andere contractspartij van
de Vennootschap of haar dochtervennootschappen ertoe aan te zetten om haar contractuele
relatie met de Vennootschap of haar dochtervennootschappen te beëindigen, of de
voorwaarden ervan te wijzigen in een voor de Vennootschap of haar dochtervennootschappen
nadelige zin.

Iedere bestuurder leeft het beleid na inzake transacties en andere contractuele banden tussen de
Vennootschap en haar bestuurders en uitvoerend management (zie punt 8), alsook de regels
betreffende ethisch handelen (zie punt 10) en de regels ter voorkoming van marktmisbruik (zie punt
10).
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5.

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

5.1.

Inleiding

De samenstelling en werking van het Auditcomité wordt beheerst door artikel 7:99 WVV, het volgende
Intern Reglement, evenals door de statuten van de Vennootschap waar relevant.

5.2.

Samenstelling

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het Auditcomité als geheel evenwichtig is samengesteld en dat
het de benodigde onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en vermogen heeft om zijn taken
effectief uit te voeren. Het Auditcomité bestaat uit minstens drie niet-uitvoerende bestuurders,
waarbij minstens één lid van het Auditcomité een onafhankelijke bestuurder is.
De leden van het Auditcomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en kunnen te allen tijde
worden ontslagen door de Raad van Bestuur. De duur van het mandaat van een lid van het Auditcomité
kan de duur van zijn of haar mandaat als lid van de Raad van Bestuur niet overschrijden.
De voorzitter van het Auditcomité wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De Voorzitter is geen
voorzitter van het Auditcomité. Wel beschikt de Voorzitter over een doorlopende uitnodiging om deel
te nemen aan de vergaderingen van het Auditcomité.
Een lijst van de leden van het Auditcomité wordt gepubliceerd in de CG Verklaring, desgevallend met
toelichting van de hoedanigheid, ervaring, bekwaamheid, of deskundigheid die vereist worden voor
een of meer van haar leden.

5.3.

Bevoegdheden

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het vervullen van zijn toezichts- en monitoring
opdracht met het oog op een controle in de ruimste zin, inclusief de risico’s. Het Auditcomité heeft de
bevoegdheid en de plicht om daartoe de nodige middelen te gebruiken.
Het Auditcomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Enkel de Raad van Bestuur heeft
evenwel beslissingsbevoegdheid.
Het Auditcomité rapporteert aan de Raad van Bestuur en legt tegenover de Raad van Bestuur
verantwoording af over de uitoefening van haar bevoegdheden en plichten.
Onverminderd de wettelijke opdrachten van de Raad van Bestuur, heeft het Auditcomité de volgende
taken in het kader van de financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheer, en de externe
audit.
Proces van Financiële verslaggeving
Het Auditcomité heeft als taak de monitoring van het financiële verslaggevingsproces en
aanbevelingen of voorstellen doen om de integriteit van het proces te waarborgen, en in het bijzonder:
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beoordeling en goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarcijfers en de halfjaarcijfers vóór de
bekendmaking ervan;
toezicht op de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequent karakter van de interne en
de externe financiële rapportering;
evaluatie van de consequente toepassing van boekhoudprincipes en veranderingen daarin;
bespreking met het management en de commissaris van belangrijke kwesties inzake financiële
rapportering;
monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de
commissaris die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;
de Raad van Bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle van de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening en toelichten op welke wijze deze wettelijke
controle heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving en welke rol het
Auditcomité in dat proces heeft gespeeld;

Interne Controle en Risicobeheer
Het Auditcomité heeft als taak de monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne
controle en risicobeheer van de Vennootschap, en in het bijzonder:







minstens jaarlijkse monitoring van de doeltreffendheid van de interne controle- en
risicobeheerssystemen van de Vennootschap en haar verbonden ondernemingen, ingesteld
door het uitvoerend management en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, met tot doel de
doeltreffende identificatie, beheer en publicatie van de belangrijkste risico’s te verzekeren;
nazicht van de verklaringen inzake interne controle en risicobeheer die in de CG Verklaring en
de verklaring deugdelijk bestuur worden opgenomen;
opvolging en evaluatie van de procedures volgens dewelke personeelsleden in vertrouwen
hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële
verslaggeving of andere aangelegenheden. Indien nodig worden regelingen getroffen voor een
onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden;
indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn
doeltreffendheid.

Externe Audit






Aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake de selectie voor de (her)benoeming van de
commissaris en de voorwaarden voor zijn of haar aanstelling. Het voorstel van het Auditcomité
voor de benoeming/herbenoeming van de commissaris wordt op de agenda van de algemene
vergadering geplaatst. Het Auditcomité stelt een onderzoek in naar de kwesties die aanleiding
geven tot de ontslagname van de externe auditor en doet aanbevelingen aangaande alle acties
die in dat verband vereist zijn.
Kennisname en bespreking van het werkprogramma van de commissaris, van alle kwesties die
uit de audit naar voor komen en van het rapport van de commissaris.
Evaluatie van de doeltreffendheid van de externe audit.
Nazicht van de opvolging door het management van de bevindingen en aanbevelingen (zoals
onder meer geformuleerd in de management letter) van de commissaris.
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Onafhankelijkheid commissaris
Het Auditcomité is belast met de beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de externe
auditor waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap.
Meer in het bijzonder analyseert het Auditcomité met de commissaris de bedreigingen voor zijn
onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om deze bedreigingen in te perken,
wanneer de totale honoraria meer bedragen dan voorzien door de criteria bepaald in artikel 4, lid 3,
van de verordening (EU) nr. 537/2014.
Het Auditcomité legt aan de Raad van Bestuur een beleidsplan voor met vermelding van de bijkomende
diensten die:
 uitgesloten zijn;
 toegelaten zijn na beoordeling door het Auditcomité; en
 toegelaten zijn zonder verwijzing naar het Auditcomité, met inachtneming van de specifieke
vereisten van het WVV.

5.4.

Werking

Vergaderingen
Het Auditcomité vergadert telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren uit
te voeren en ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk van tevoren
vastgelegd en vinden indien mogelijk plaats vóór een vergadering van de Raad van Bestuur. Het
Auditcomité vergadert in ieder geval vóór de externe communicatie van de jaarcijfers en de
halfjaarcijfers van de Vennootschap.
Vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het
Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité kan evenwel
een vergadering van het Auditcomité bijeenroepen. Indien alle leden aanwezig zijn, kan het
Auditcomité geldig beraadslagen en hoeft de bijeenroeping niet te worden verantwoord.
Behalve in dringende gevallen (de voorzitter van het Auditcomité oordeelt hierover), wordt de agenda
van de vergadering een week vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité.
Ten minste drie kalenderdagen vóór de vergadering wordt voor elk agendapunt zoveel mogelijk uitleg
en bijkomende informatie verschaft. Met toestemming van de voorzitter kan een vergadering
plaatsvinden per telefonisch conferentiegesprek of per videovergadering.
Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien tenminste de helft van de leden van het Auditcomité
aanwezig is. Besluiten van het Auditcomité worden genomen door een meerderheid van de leden.
Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van het Auditcomité doorslaggevend.
Het Auditcomité heeft minstens tweemaal per jaar een ontmoeting met de commissaris en de interne
auditor, om met hen te overleggen over materies die betrekking hebben op haar intern reglement, alle
aangelegenheden die voortvloeien uit de audit – en in het bijzonder de belangrijke zwakke punten van
de interne controle - en eventuele andere zaken die behoren tot de bevoegdheid van het Auditcomité.
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De commissaris en de interne auditor hebben rechtstreeks en onbeperkt toegang tot de Voorzitter en
de voorzitter van het Auditcomité. Zij kunnen de voorzitter van het Auditcomité ook zelf verzoeken om
een vergadering van het Auditcomité bij te wonen.
Het Auditcomité kan naar keuze niet-leden uitnodigen om haar vergaderingen bij te wonen. In het
bijzonder kan het Auditcomité de Gedelegeerd Bestuurders en andere leden van het uitvoerend
management, de commissaris, de interne auditor (indien er een is), en desgevallend iedere andere
leidinggevende van de Vennootschap alsook haar externe juridische of financiële adviseurs uitnodigen
om een vergadering bij te wonen. Het Auditcomité heeft ook de mogelijkheid om met elke relevante
persoon te spreken zonder dat daarbij een lid van het management aanwezig is.
Een activiteitenverslag van de bijeenkomsten van het Auditcomité, met inbegrip van het aantal
vergaderingen van het Auditcomité en de individuele aanwezigheidsgraad daarbij van elk van haar
leden, wordt bekendgemaakt in de CG Verklaring.
Rapportering aan de Raad van Bestuur en de aandeelhouders
De secretaris van het Auditcomité, of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangeduide persoon, maakt van elke vergadering van het Auditcomité notulen. De notulen worden
door het Auditcomité goedgekeurd en worden ondertekend door de voorzitter en de overige leden
van het Auditcomité die dat wensen. Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen ook een kopie van
de notulen van het Auditcomité.
In principe wordt op elke eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over
de vergadering van het Auditcomité en over de uitoefening van zijn taken, doch alleszins ten minste
wanneer de Raad van Bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend
geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.
Het Auditcomité informeert de Raad van Bestuur over alle aangelegenheden met betrekking tot
dewelke het Auditcomité van oordeel is dat er iets moet worden ondernomen of een verbetering
aangewezen is. In voorkomend geval doet het Auditcomité aanbevelingen in verband met de stappen
die moeten worden genomen.
De voorzitter van het Auditcomité (of, indien de Voorzitter verhinderd is, een ander lid van het
Auditcomité) beantwoordt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap eventuele
vragen van aandeelhouders omtrent de werkzaamheden van het Auditcomité.

5.5.

Vorming en Professionele Ontwikkeling

Vorming en Professionele Ontwikkeling
De leden van het Auditcomité dienen te beschikken over voldoende relevante deskundigheid,
voornamelijk inzake boekhouding, audit en financiële aangelegenheden, om hun functie effectief te
vervullen. Minstens één onafhankelijk lid heeft ervaring op het gebied van boekhouding en audit. In
het jaarverslag wordt de verantwoording opgenomen van de onafhankelijkheid en de deskundigheid
op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het Auditcomité.
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De voorzitter van het Auditcomité ziet erop toe dat de leden beschikken over alle informatie en de
nodige ondersteuning om, overeenkomstig dit intern reglement, hun taken naar behoren te vervullen.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt voor een gepaste initiële opleiding van elke bestuurder
die lid wordt van het Auditcomité. Deze opleiding omvat de omschrijving van de specifieke rol en
opdrachten van het Auditcomité, het intern reglement van het Auditcomité, een overzicht van de
organisatie van de interne controle en de systemen voor risicobeheer van de Vennootschap alsook alle
andere informatie die verband houdt met de specifieke rol van het Auditcomité. In het bijzonder dient
elk nieuw lid volledige informatie te ontvangen over de specifieke operationele, financiële,
boekhoudkundige en auditkenmerken van de Vennootschap. Een ontmoeting met de commissaris en
het betrokken personeel van de Vennootschap maakt ook deel uit van deze initiële opleiding.
Elk lid van het Auditcomité dient zijn bekwaamheden alsook zijn kennis over de Vennootschap bij te
schaven teneinde zijn rol te kunnen vervullen.
Verzoek om Advies
Nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan werd ingelicht, heeft het Auditcomité de
mogelijkheid om op kosten van de Vennootschap bij (een) externe deskundige(n) advies in te winnen
over onderwerpen en materies die binnen haar bevoegdheid vallen.
Evaluaties
Het Auditcomité toetst en evalueert ten minste om de drie jaar de toereikendheid van dit intern
reglement en haar eigen doeltreffendheid, brengt hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur en stelt
daarbij indien nodig wijzigingen voor.
Onder leiding van de Voorzitter, evalueert de Raad van Bestuur ten minste om de drie jaar de omvang,
samenstelling, de aanwezigheid van specifieke hoedanigheids- of bekwaamheidsvereisten, en de
prestaties van het Auditcomité.
Dit evaluatieproces dient vier doelstellingen te beogen:
 beoordelen hoe het Auditcomité werkt;
 nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
 de daadwerkelijke bijdrage van elk lid van het Auditcomité, zijn aanwezigheid op de
Auditcomitévergaderingen en zijn constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de
besluitvorming evalueren; en
 de huidige samenstelling van het Auditcomité afstemmen op de gewenste samenstelling
ervan.
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6.

INTERN REGLEMENT
BENOEMINGSCOMITÉ

6.1.

Inleiding

VAN

HET

REMUNERATIE-

EN

De samenstelling en werking van het Remuneratie-en Benoemingscomité wordt beheerst door artikel
7:100 WVV, het volgende Intern Reglement, evenals door de statuten van de Vennootschap, waar
relevant.

6.2.

Samenstelling

De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het Remuneratie- en Benoemingscomité als geheel evenwichtig
is samengesteld en dat het de benodigde onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en
vermogen heeft om zijn taken effectief uit te voeren. Het Remuneratie- en Benoemingscomité bestaat
uit minstens drie leden, waarbij alle leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité nietuitvoerende bestuurders zijn en minstens de meerderheid van de leden bestaat uit onafhankelijke
bestuurders.
De leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en
kunnen ten alle tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur. De duur van het mandaat van een
lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité kan de duur van zijn of haar mandaat als lid van de
Raad van Bestuur niet overschrijden.
Het voorzitterschap van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt in beginsel vervuld door de
Voorzitter. De Voorzitter zit het Remuneratie- en Benoemingscomité niet voor wanneer het gaat om
de aanstelling van zijn opvolger.
Een lijst van de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt gepubliceerd in de CG
Verklaring, desgevallend met toelichting van de hoedanigheid, ervaring, bekwaamheid, of
deskundigheid die vereist worden voor een of meer van haar leden.

6.3.

Bevoegdheden

Het Remuneratie- en Benoemingscomité doet voorstellen en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur
inzake het benoemings- en remuneratiebeleid, de individuele remuneratie en de benoemingen van de
bestuurders, de Gedelegeerd Bestuurders en de andere leden van het uitvoerend management. Het
Remuneratie- en Benoemingscomité doet bovendien voorstellen omtrent de jaarlijkse evaluatie van
de prestaties van het uitvoerend management en de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie
op basis van de overeengekomen prestatiemaatstaven en -doelstellingen.
In voorkomend geval, doet de Raad van Bestuur in deze zaken op zijn beurt voorstellen aan de
algemene vergadering van aandeelhouders. De beslissingsbevoegdheid over de benoeming en de
individuele remuneratie van bestuurders – en desgevallend de goed- of afkeuring van bepaalde
vertrekvergoedingen voor de Gedelegeerd Bestuurders en de andere leden van het uitvoerend
management of van bepaalde variabele vergoedingen aan onafhankelijke bestuurders - berust bij de
algemene vergadering van aandeelhouders.
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Taken betreffende Remuneratie
Het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft de volgende wettelijke taken op het vlak van
remuneratie:








Het opstellen van voorstellen aan de Raad van Bestuur betreffende het remuneratiebeleid
voor bestuurders, voor het uitvoerend management en het beoordelen van de daaruit
voortvloeiende voorstellen die door de Raad van Bestuur dienen te worden voorgelegd aan de
algemene vergadering.
Het doen van voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake de individuele remuneratie van de
bestuurders en leden van het uitvoerend management m.i.v. de variabele remuneratie en
lange termijn prestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van
aandelenopties of financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk,
de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de Raad van Bestuur dienen te worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Het voorbereiden van het remuneratieverslag dat door de Raad van Bestuur wordt gevoegd in
de CG Verklaring en de verklaring deugdelijk bestuur.
De toelichting van het remuneratieverslag op de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders.
Advisering aan de Raad van Bestuur inzake het afsluiten van contracten voor de aanstelling
van het uitvoerend management en/of desgevallend het toekennen van een
vertrekvergoeding die hoger is dan 12 maanden basis- en variabele remuneratie (beperkt tot
maximaal 18 maanden basis- en variabele remuneratie).

Taken betreffende Benoeming
Het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft de volgende taken op het vlak van benoemingen van
de bestuurders en het uitvoerend management:










Het uitwerken van de benoemingsprocedures voor de leden van de Raad van Bestuur en het
uitvoerend management.
Het Remuneratie- en Benoemingscomité leidt het (her)benoemingsproces van de leden van
de Raad van Bestuur en het uitvoerend management en verzekert dat dit objectief en
professioneel verloopt.
Het opstellen van de selectiecriteria voor de bestuurders, waarbij in voorkomend geval
specifieke regels kunnen gelden voor uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
Het formuleren van aanbevelingen en voorstellen omtrent de benoeming/herbenoeming van
kandidaat bestuurders, en kandidaat leden van het uitvoerend management aan de Raad van
Bestuur, die, in voorkomend geval, op zijn beurt voorstellen doet aan de algemene
vergadering.
Het analyseren van alle aspecten betreffende de opvolging van bestuurders en het uitvoerend
management. Het comité werkt in dit verband plannen uit voor de ordentelijke opvolging van
bestuurders.
Instaan voor de voldoende en regelmatige opvolging van de leden van het uitvoerend
management. Het comité zorgt er ook voor dat er gepaste programma’s zijn voor
talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in het leiderschap.

25





6.4.

Het in overweging nemen en adviseren over voorstellen (onder meer vanwege het
management of de aandeelhouders) met betrekking tot de benoeming en het ontslag van
leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend management.
Het adviseren van de Gedelegeerd Bestuurders op het voorstel dat deze hebben ingediend
met betrekking tot de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van Bestuur en het
uitvoerend management, en vooral dan wanneer het kwesties bespreekt die verband houden
met uitvoerende bestuurders of leden van het uitvoerend management.

Werking

Vergaderingen
Het Remuneratie- en Benoemingscomité komt samen telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om
zijn taken naar behoren te vervullen en ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel
mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden indien mogelijk plaats vóór een vergadering van de
Raad van Bestuur.
Vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden in beginsel bijeengeroepen door
de secretaris van het Remuneratie- en Benoemingscomité, in overleg met de voorzitter van het
Remuneratie- en Benoemingscomité. Elk lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité kan evenwel
een vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité bijeenroepen. Indien alle leden aanwezig
zijn, kan het Remuneratie- en Benoemingscomité geldig beraadslagen en hoeft de bijeenroeping niet
te worden verantwoord.
Behalve in dringende gevallen (de voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité oordeelt
hierover), wordt de agenda van de vergadering een week vóór de vergadering toegezonden aan alle
leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité. Ten minste drie kalenderdagen vóór de
vergadering wordt voor elk agendapunt zoveel mogelijk uitleg en bijkomende informatie verschaft.
Materies die te delicaat zijn om op schrift te worden gesteld, worden uitvoerig besproken tijdens de
vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité. Met toestemming van de voorzitter kan een
vergadering plaatsvinden per telefonisch conferentiegesprek of per videovergadering.
Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien tenminste de helft van de leden van het Remuneratie- en
Benoemingscomité aanwezig is. Besluiten van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden
genomen door een meerderheid van de leden. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de
voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité doorslaggevend.
Het Remuneratie- en Benoemingscomité kan naar keuze niet-leden uitnodigen om haar vergaderingen
bij te wonen. De Gedelegeerd Bestuurders nemen met raadgevende stem deel aan de vergadering van
het Remuneratie- en Benoemingscomité wanneer dit de remuneratie of benoeming van de andere
leden van het uitvoerend management behandelt. Niemand neemt deel aan de vergadering van het
Remuneratie- en Benoemingscomité wanneer zijn of haar eigen remuneratie of benoeming wordt
besproken en is ook niet betrokken bij enige beslissing omtrent zijn of haar eigen remuneratie of
benoeming.
Een activiteitenverslag van de bijeenkomsten van het Remuneratie- en Benoemingscomité, met
inbegrip van het aantal vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité en de individuele
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aanwezigheidsgraad daarbij van elk van haar leden, wordt bekendgemaakt in de CG Verklaring, alsook
in de verklaring deugdelijk bestuur.
Rapportering aan de Raad van Bestuur en de aandeelhouders
De secretaris van het Remuneratie- en Benoemingscomité, of een andere daartoe door de Voorzitter
van de vergadering aangeduide persoon, maakt van elke vergadering van het Remuneratie- en
Benoemingscomité notulen. De notulen worden door het Remuneratie- en Benoemingscomité
goedgekeurd en worden ondertekend door de Voorzitter en de overige leden van het Remuneratieen Benoemingscomité die dat wensen. Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen ook een kopie
van de notulen van het Remuneratie- en Benoemingscomité.
In principe wordt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over
de vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité en over de uitoefening van zijn taken.
Het Remuneratie- en Benoemingscomité informeert de Raad van Bestuur over alle belangrijke
ontwikkelingen op de gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen.
Het Remuneratie-en Benoemingscomité licht het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de
verklaring deugdelijk bestuur toe op de jaarlijkse algemene vergadering.
De voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité (of, indien de Voorzitter verhinderd is, een
ander lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité) beantwoordt tijdens de jaarlijkse algemene
vergadering van de Vennootschap eventuele vragen van aandeelhouders omtrent de werkzaamheden
van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

6.5.

Vorming en Professionele Ontwikkeling

Vorming en Professionele Ontwikkeling
Het Remuneratie-en Benoemingscomité dient over de nodige deskundigheid te beschikken op het vlak
van remuneratiebeleid.1 De leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité beschikken over
voldoende relevante kwaliteiten om hun functie effectief te vervullen.
De Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité ziet erop toe dat de leden beschikken over
alle informatie en de nodige ondersteuning om, overeenkomstig dit intern reglement, hun taken naar
behoren te vervullen. De Voorzitter zorgt voor een gepaste initiële opleiding van elke bestuurder die
lid wordt van het Remuneratie- en Benoemingscomité. Deze opleiding omvat de omschrijving van de
specifieke rol en opdrachten van het Remuneratie- en Benoemingscomité, alsook alle andere
informatie die verband houdt met de specifieke rol van het Remuneratie- en Benoemingscomité.
1
Om dit te bereiken moet, overeenkomstig de voorbereidende werkzaamheden m.b.t. deze wettelijke bepaling, minstens
één zelfde lid een diploma van hogere studies hebben en over minstens 3 jaar ervaring bezitten inzake
personeelsmanagement of in het domein van verloning van bestuurders en directieleden van ondernemingen. Volgens de
doctrine kan hierbij worden aangenomen dat aan deze vereiste is voldaan wanneer een lid van het Remuneratiecomité
gedurende minstens drie jaar gedelegeerd bestuurder is geweest, of die een master in personeelsmanagement of algemeen
management heeft. Het valt trouwens op dat de wettelijke bepaling vereist dat het Remuneratiecomité over de nodige
deskundigheid op het vlak van remuneratiebeleid moet beschikken, terwijl de voorbereidende werken aangeven dat (slechts)
één lid aan deze vereiste moet voldoen. Dit laatste is bovendien in lijn met de benadering die de wet maakt inzake de vereiste
deskundigheid aan één lid (tevens onafhankelijkheid bestuurder) van het Auditcomité.
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Elk lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité dient zijn bekwaamheden alsook zijn kennis over
de Vennootschap bij te schaven teneinde zijn rol te kunnen vervullen.
Verzoek om Advies
Nadat de Voorzitter hiervan werd ingelicht, heeft het Remuneratie- en Benoemingscomité de
mogelijkheid om op kosten van de Vennootschap bij (een) externe deskundige(n) advies in te winnen
over onderwerpen en materies die binnen haar bevoegdheid vallen.
Evaluaties
Het Remuneratie- en Benoemingscomité toetst en evalueert ten minste om de drie jaar de
toereikendheid van dit intern reglement en haar eigen doeltreffendheid, brengt hierover verslag uit
aan de Raad van Bestuur en stelt daarbij indien nodig wijzigingen voor.
Onder leiding van de Voorzitter, evalueert de Raad van Bestuur ten minste om de drie jaar de omvang,
samenstelling, de aanwezigheid van voldoende ervaring (o.m. op vlak van remuneratiebeleid) en de
prestaties van het Remuneratie- en Benoemingscomité.
Dit evaluatieproces dient vier doelstellingen te beogen:
 beoordelen hoe het Remuneratie- en Benoemingscomité werkt;
 nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
 de daadwerkelijke bijdrage van elk lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité, zijn
aanwezigheid op de vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité en zijn
constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming evalueren; en
 de huidige samenstelling van het Remuneratie- en Benoemingscomité afstemmen op de
gewenste samenstelling ervan.
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7.

UITVOEREND MANAGEMENT

7.1.

Inleiding

De Raad van Bestuur beslist over de structuur voor het uitvoerend management en bepaalt de
bevoegdheden en plichten die aan het uitvoerend management worden toevertrouwd.

7.2.

Gedelegeerd Bestuurders

In toepassing van artikel 7:121 WVV heeft de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en een aantal bijkomende bevoegdheden gedelegeerd aan Didec Management BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, en Fodec Management BV.
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, elk alleen handelend. Zij
dragen de titel van “Gedelegeerd Bestuurder” of “co-CEO”. De Gedelegeerd Bestuurders zijn de
hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management van de Vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur heeft bovendien, en voor zover zij het dagelijks bestuur zouden overstijgen, de
volgende bevoegdheden gedelegeerd aan de Gedelegeerd Bestuurders:
 de operationele leiding van de Vennootschap;
 het voorbereiden en formuleren van voorstellen aan de Raad van Bestuur, in het bijzonder,
omtrent de strategie en beleidsplannen van de Vennootschap;
 het implementeren van beslissingen van de Raad van Bestuur, alsook van de business plannen
en de strategie vastgelegd door de Raad van Bestuur;
 het verzorgen van de interne en externe communicatie van de Vennootschap, inclusief het
bezorgen van alle informatie aan de Raad van Bestuur nodig om zijn taken uit te voeren;
 zorgen voor de totstandkoming van interne controles, onverminderd de toezichthoudende rol
van de Raad van Bestuur, gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de Raad van
Bestuur;
 een volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen van de
vennootschap voorleggen aan de Raad van Bestuur, overeenkomstig de toepasselijke
standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de vennootschap ter zake;
 de verplichte publicatie door de Vennootschap van de jaarrekeningen en andere materiële
financiële en niet-financiële informatie voorbereiden;
 een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie van de vennootschap
voorstellen aan de Raad van Bestuur;
 verantwoording en rekenschap afleggen aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van de
taken van het uitvoerend management; en
 het monitoren van de dochtervennootschappen van de Vennootschap.
Van tijd tot tijd kan de Raad van Bestuur bijkomende bevoegdheden delegeren aan de Gedelegeerd
Bestuurders of delegaties intrekken.
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7.3.

Uitvoerend Management

De Gedelegeerd Bestuurders delegeren bepaalde van hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van dagelijks bestuur en andere bevoegdheden aan de Chief Operations Officer (COO) en de Chief
Financial Officer (CFO), die rechtstreeks aan de Gedelegeerd Bestuurders rapporteren. Samen vormen
zij het uitvoerend management.
Onverminderd de bevoegdheden gedelegeerd aan elk lid van het uitvoerend management, zullen de
COO en de CFO elke voorgenomen beslissing die een materiële impact kan hebben op de
Vennootschap, desgevallend naar gelang het geval, ter discussie voorleggen aan het Executief Comité,
dan wel rechtstreeks bespreken met één of beide Gedelegeerd Bestuurders.
Bij de samenstelling van het uitvoerend management wordt rekening gehouden met de noodzakelijke
diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheden en kennis. Een lijst van de leden van het
uitvoerend management wordt gepubliceerd in de CG Verklaring en de verklaring deugdelijk bestuur.

7.4.

Executief Comité

De Raad van Bestuur heeft een Executief Comité opgericht waarin het uitvoerend management van de
Vennootschap wordt verenigd. Het Executief Comité heeft als dusdanig geen eigen formele
bevoegdheden, maar is een forum waar de COO en de CFO op structurele wijze rapporteren aan de
Gedelegeerd Bestuurders en het uitvoerend management overleg pleegt. Als dusdanig dient het
Executief Comité de Gedelegeerd Bestuurders toe te laten om de uitvoering van het beleid van de
Vennootschap verder te coördineren en aan te sturen. Daarnaast speelt het Executief Comité een
adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van de Gedelegeerd Bestuurders, in het bijzonder in
het kader van het formuleren van voorstellen aan de Raad van Bestuur en het implementeren van
beslissingen van de Raad van Bestuur.
Het voorzitterschap van het Executief Comité wordt in beginsel waargenomen door (een van) de
Gedelegeerd Bestuurders, of indien deze verhinderd zijn, door de COO. De voorzitter van het Executief
Comité leidt de vergaderingen van het Executief Comité.
Het Executief Comité vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, maar komt
in principe om de 14 dagen op een vast tijdstip bijeen.
Het Executief Comité kan naar keuze niet-leden uitnodigingen om zijn vergaderingen bij te wonen.

7.5.

Evaluaties

De Raad van Bestuur oefent op continue wijze toezicht uit op en beoordeelt jaarlijks de prestaties van
het uitvoerend management en de verwezenlijking van de strategie van de onderneming.
Ter ondersteuning van de Raad van Bestuur, evalueert het Remuneratie- en Benoemingscomité
jaarlijks de bijdrage en de prestaties van de leden van het uitvoerend management en formuleert
desgevallend aanbevelingen en voorstellen aan de Raad van Bestuur.
Jaarlijks beoordelen de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het uitvoerend management.
Daartoe komen zij minstens eenmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de hoofdvertegenwoordigers
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van het uitvoerend management en de (andere) uitvoerende bestuurders. Indien toepasselijk, maken
ze voorstellen over aan de Voorzitter ter verbetering van deze interactie.
De Raad van Bestuur voert, onder leiding van zijn Voorzitter, ten minste om de drie jaar een evaluatie
uit van zijn interactie met het uitvoerend management.
Niemand is aanwezig bij zijn of haar eigen evaluatie.

7.6.

Remuneratie

Voor wat betreft de remuneratie van de leden van het uitvoerend management, doet het
Remuneratie- en Benoemingscomité voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake de individuele
remuneratie – desgevallend conform het door de algemene vergadering goedgekeurde
remuneratiebeleid (zie punt 9).

7.7.

Gedragsregels

Van ieder lid van het uitvoerend management wordt verwacht dat hij of zij zich integer, ethisch en
verantwoord gedraagt. Alle leden van het uitvoerend management houden in de eerste plaats het
vennootschapsbelang voor ogen en regelen hun persoonlijke en professionele zaken zo dat
rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten met de Vennootschap vermeden worden.
Van ieder lid van het uitvoerend management wordt verwacht dat hij of zij zich terdege engageert in
de uitoefening van zijn of haar verantwoordelijkheden. Alle leden van het uitvoerend management
verstrekken niet alleen accurate en gedetailleerde informatie, doch bestuderen ook grondig de
informatie die zij ontvangen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.
Ieder lid van het uitvoerend management verbindt zich ertoe om, zowel tijdens zijn of haar
lidmaatschap van het uitvoerend management als daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook
gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen betreffende de Vennootschap of vennootschappen
waarin zij belanghebbende is, die het lid van het uitvoerend management ter kennis zijn gekomen in
het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap, en waarvan hij
of zij weet, of dient te weten, dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij hij of zij bij wet verplicht is om deze
mee te delen.
Het is een lid van het uitvoerend management wel toegestaan om gegevens als hierboven bedoeld
mee te delen aan personeelsleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de
Vennootschap een belang heeft, die gezien hun werkzaamheden van de betreffende informatie op de
hoogte moeten worden gebracht.
Een lid van het uitvoerend management mag de hierboven beschreven informatie op geen enkele wijze
voor eigen nut aanwenden.
Ieder lid van het uitvoerend management verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn of haar
mandaat in geen enkele hoedanigheid, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, activiteiten te
ontwikkelen of handelingen te stellen die concurrerend zijn met de activiteiten van de Vennootschap
of haar dochtervennootschappen.
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In dit verband onthoudt ieder lid van het uitvoerend management zich onder meer van:




Elke poging om een personeelslid van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen
ertoe aan te zetten om zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap of haar
dochtervennootschappen stop te zetten.
Elke poging om een klant, leverancier, agent, distributeur of elke andere contractspartij van
de Vennootschap of haar dochtervennootschappen ertoe aan te zetten om haar contractuele
relatie met de Vennootschap of haar dochtervennootschappen te beëindigen, of de
voorwaarden ervan te wijzigen in een voor de Vennootschap of haar dochtervennootschappen
nadelige zin.

Ieder lid van het uitvoerend management leeft het beleid na inzake transacties en andere contractuele
banden tussen de Vennootschap en haar bestuurders en leden van het uitvoerend management,
alsook de regels ter voorkoming van marktmisbruik.
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8.

TRANSACTIES TUSSEN DE VENNOOTSCHAP
BESTUURDERS EN UITVOEREND MANAGEMENT

EN

HAAR

De Raad van Bestuur heeft de volgende beleidsregels vastgesteld inzake transacties en andere
contractuele banden tussen de Vennootschap (met inbegrip van met haar verbonden
vennootschappen in de zin van het WVV) en haar bestuurders en/of leden van het uitvoerend
management die niet onder de wettelijke belangenconflictregeling(en) vallen.
A. Van alle leden van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend management wordt verwacht
dat zij daden, standpunten of belangen vermijden, die strijdig zijn met, of de indruk wekken
strijdig te zijn met, de belangen van de Vennootschap (met inbegrip van haar verbonden
vennootschappen).
B. Alle transacties, rechtstreeks of onrechtstreeks, tussen de Vennootschap (of een verbonden
vennootschap) en de leden van de Raad van Bestuur of van het uitvoerend management (of in
het geval van een vennootschap, hun vaste vertegenwoordigers) behoeven goedkeuring van
de Raad van Bestuur. Zij kunnen enkel plaatsvinden tegen de gebruikelijke marktvoorwaarden.
Aan de leden van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend management is het, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld niet toegestaan om,
rechtstreeks of onrechtstreeks, overeenkomsten te sluiten met de Vennootschap (of een
verbonden vennootschap) gericht op de levering van goederen of betaalde diensten (anders
dan in het kader van hun bestuursmandaat of managementfunctie).
C. Wanneer de leden van de Raad van Bestuur of van het uitvoerend management (of, in het
geval van een vennootschap, hun vaste vertegenwoordigers) geconfronteerd worden met een
mogelijks conflicterend belang bij een beslissing of een verrichting van de Vennootschap (of
een verbonden vennootschap), moeten zij de Voorzitter zo snel mogelijk informeren.
Bestuurders en leden van het uitvoerend management verklaren aan het begin van elke
vergadering of zij belangenconflicten hebben ten aanzien van de onderwerpen op de agenda.
Onder conflicterende belangen wordt niet alleen vermogensrechtelijke belangen verstaan,
maar ook andere conflicterende belangen die van invloed kunnen zijn op zijn
beoordelingsvermogen (zoals bijvoorbeeld functionele of politieke belangen, of belangen van
familiale aard tot in de tweede graad).
Indien artikel 7:96 WVV van toepassing is, onthoudt de betrokken bestuurder zich van
deelname aan de beraadslaging en aan de stemming. Indien artikel 7:96 WVV niet van
toepassing is, wordt het bestaan van een mogelijk belangenconflict genotuleerd (maar niet
gepubliceerd), en betaamt het dat de betrokken bestuurder zich onthoudt van de stemming.
In het geval van een mogelijk conflicterend belang in hoofde van een lid van het uitvoerend
management die geen bestuurder is, wordt het bestaan van dit mogelijk conflicterend belang
genotuleerd (maar niet gepubliceerd).
D. Toelichting bij de toepassing van dit beleid wordt gegeven in de CG Verklaring. Echter, bij een
substantieel belangconflict overweegt de Raad van Bestuur zorgvuldig om zo snel mogelijk te
communiceren over de gevolgde procedure, belangrijkste afwegingen en conclusies
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9.

REMUNERATIEBELEID

Op datum van dit Charter heeft de Vennootschap haar remuneratiebeleid nog niet voorgelegd ter
goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Niet-uitvoerend bestuurders
Overeenkomstig Artikel 22 van de statuten van de Vennootschap is de opdracht van de leden van de
Raad van Bestuur bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Wat de mandaten van de niet-uitvoerend bestuurders betreft, keurde de algemene vergadering van
aandeelhouders op 17 mei 2019 een verhoging van de bezoldiging goed in vergelijking met voorgaande
jaren - inclusief het dubbele voor de niet-uitvoerend voorzitter - en paste de bezoldiging in die zin aan,
dat een deel van de vergoeding voor deze mandaten vanaf 17 mei 2019 werd gekoppeld aan fysieke
aanwezigheid in de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Geen van de niet-uitvoerende bestuurders komt in aanmerking voor vergoeding in aandelen noch
enige prestatiegebonden remuneratie zoals bonussen of aandelen gerelateerde
incentiveprogramma’s op lange termijn, noch voordelen in natura of voordelen die verbonden zijn aan
pensioenplannen.
De vergoeding van de niet-uitvoerend bestuurders wordt ten gepaste tijde gebenchmarkt met een
relevante steekproef van beursgenoteerde bedrijven zodat de Vennootschap bestuurders kan
aantrekken met relevante competenties in het kader van haar ambities.
Uitvoerend bestuurders
Wat de mandaten betreft van de uitvoerend bestuurders Didec Management BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, en Fodec Management BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, ingaand op 17 mei 2019 en eindigend op 15 mei
2020 werd, onder voorbehoud van ratificatie door de algemene vergadering van aandeelhouders te
houden op 15 mei 2020, een remuneratiepakket toegekend bestaande uit een vaste vergoeding en
een variabele bonusregeling in cash ten belope van een maximum bedrag, in functie van de effectieve
realisatie van de doelstellingen (in casu KPI’s verbonden aan EBITDA en winst-na-belastingen) die voor
het betreffende jaar door de Raad van Bestuur werden vastgelegd.
Het relatieve belang van deze componenten is het volgende:
- voor Fodec Management BV: een vaste vergoeding van minimaal 80,6% en een variabele
vergoeding van maximaal 19,4%;
- voor Didec Management BV: een vaste vergoeding van minimaal 77,6% en een variabele
vergoeding van maximaal 22,4%.
Op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur besloten om
haar remuneratiebeleid voor uitvoerend bestuurders bij te stellen. De Raad van Bestuur zal een
voorstel van remuneratie dat voorziet in (enkel) een vaste vergoeding in het kader van de uitvoerende
bestuursmandaten ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van
15 mei 2020. De vaste vergoeding die zal worden voorgesteld werd bepaald onder meer in het licht
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van bepaalde veronderstellingen betreffende EBITDA en winst-na-belastingen. Indien de EBITDA en/of
winst-na-belastingen van de Vennootschap tijdens de duurtijd van het mandaat lager zouden dan
hetgeen werd verondersteld, zal de Raad van Bestuur zich het recht voorbehouden voor om na overleg
met de gedelegeerd bestuurders desgevallend een aangepast voorstel van remuneratie voor te leggen
aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Eveneens op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité zal de Raad van Bestuur, op
voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap te houden op 15 mei
2020 beslist om de statuten in deze zin te wijzigen, een voorstel van vertrekvergoeding voor de
uitvoerend bestuurders ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van
aandeelhouders. De voorgestelde vertrekvergoeding zal evenwel het bedrag van de totale jaarlijkse
vergoeding van elke uitvoerend bestuurder niet overstijgen.
Het niveau en de structuur van de remuneratie van de uitvoerend bestuurders is zodanig dat, rekening
houdend met de aard en de draagwijdte van hun individuele verantwoordelijkheden, gekwalificeerde
en deskundige professionals kunnen worden aangetrokken, behouden en gemotiveerd.
Bij de concrete invulling wordt rekening gehouden, enerzijds met de ter beschikking staande
informatie inzake de remuneratie van gelijkaardige functies in andere vergelijkbare (beursgenoteerde)
Belgische en buitenlandse bedrijven en anderzijds, de concrete functie-inhoud binnen de
Vennootschap.
Uitvoerend management en executief comité
Het remuneratiebeleid en de individuele remuneratie van de leden van het uitvoerend management
en het executief comité, met inbegrip van de uitvoerende bestuurders in hun hoedanigheid van lid van
het executief comité/hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management, worden op voorstel
en aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité vastgelegd en desgevallend goedgekeurd
door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, dan wel door de Raad van Bestuur ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Het niveau en de structuur van de remuneratie van de leden van het uitvoerend management is
zodanig dat, rekening houdend met de aard en de draagwijdte van hun individuele
verantwoordelijkheden, gekwalificeerde en deskundige professionals kunnen worden aangetrokken,
behouden en gemotiveerd.
Bij de concrete invulling wordt rekening gehouden, enerzijds met de ter beschikking staande
informatie inzake de remuneratie van gelijkaardige functies in andere Belgische bedrijven en
anderzijds, de concrete functie-inhoud binnen de Vennootschap.
Remuneratie van Didec Management BV en Fodec Management BV
De Raad van Bestuur heeft besloten om naast de remuneratie die Didec Management BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, en Fodec Management BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, zijnde de
hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management vanaf 17 mei 2019, ontvangen in de kader
van hun mandaat van uitvoerend bestuurder, geen bijkomende vergoeding toe te kennen voor de
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uitoefening van het dagelijks bestuur en het lidmaatschap van het Executief Comité van de
Vennootschap.
Remuneratie van de overige leden van het uitvoerend management
Het remuneratiepakket van de overige leden van het uitvoerend management bestaat uit een vaste
vergoeding en een aantal gangbare voordelen in natura en representatievergoedingen. Enkel de heer
Marcel van de Sande komt in aanmerking voor een variabele bonusvergoeding in cash ten belope van
maximum 20% van de vaste jaarlijkse vergoeding. Met betrekking tot het boekjaar 2020, is de
toekenning van de jaarlijkse bonus verbonden aan bepaalde EBITDA en free cash flow KPIs evenals aan
bepaalde individuele KPIs.
Voor alle leden van het uitvoerend management die geen bestuurder zijn, is er een bijkomende
pensioenregeling voorzien op basis van een vooraf bepaalde bijdrage. De opbouw en het beheer van
deze pensioenregeling werd toevertrouwd aan een verzekeringsmaatschappij.
Er werden geen rechten toegekend aan de leden van het uitvoerend management betreffende
prestatiepremies in aandelen, opties of andere rechten om aandelen te verwerven.
Herevaluatie van het remuneratiebeleid
Gezien de relevante trends op het vlak van wetgeving en Corporate Governance, in het bijzonder de
bepalingen van de Corporate Governance Code 2020 en de omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van
het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 in de Belgische rechtsorde, zal de vennootschap
haar remuneratiebeleid de komende jaren verder her-evalueren en waar nodig aanpassen of verder
uit werken.
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10. GEDRAGSREGELS
10.1. Regels ter Preventie van Marktmisbruik
Teneinde markmisbruik (handel met voorkennis, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap
en marktmanipulatie) te voorkomen heeft de Raad van Bestuur een verhandelingsregelement
(“Dealing Code”) aangenomen. Dit document is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap
(www.resilux.com).

10.2. Gedragscode Ethisch Handelen en Naleving van Wetten
De Vennootschap heeft gedragscodes opgesteld en geïmplementeerd ten behoeve van alle
werknemers en zelfstandige dienstverleners van de Groep ter bevordering van ethisch handelen. Deze
gedragscodes bevat onder meer richtlijnen in verband met






bedrijfsethiek en naleving van wetten;
verbod op omkoping, fraude, misbruik van vennootschapsgoederen;
belangenconflicten, relatiegeschenken, en schenkingen;
eerlijke mededinging, vertrouwelijkheid van informatie, en belangenconflicten; en
arbeidsrelaties (verbod op kinder- en gedwongen arbeid, equal opportunity employment en
grensoverschrijdend gedrag).

10.3. Klokkenluidersprocedure
De Vennootschap heeft onderstaande klokkenluidersprocedure geïmplementeerd om iedere
werknemer en zelfstandig dienstverlener van de Groep de kans te geven om (vermoede) fraude,
inbreuken op wettelijke of beleidsregels van toepassing op de Groep of ander onethisch gedrag te
melden, zonder repercussies of intimidatie te moeten vrezen.
Werknemers en zelfstandige dienstverleners worden aangespoord om (vermoedens van) fraude,
inbreuken op wettelijke of beleidsregels van toepassing op de Groep of ander onethisch gedrag te
melden aan hun directe verantwoordelijke. Indien de betreffende werknemer of zelfstandige
dienstverlener dit echter niet mogelijk of gepast acht, wordt hij vriendelijk verzocht zijn
bekommernissen over te maken aan (één van) de Gedelegeerd Bestuurders, de COO of de Compliance
Officer op het volgende adres:
Resilux NV
[Gedelegeerd Bestuurder/COO/Compliance Officer]
Damstraat 4
9230 Wetteren
Indien de betreffende werknemer of zelfstandige dienstverlener een melding aan het management
echter niet mogelijk of gepast acht, wordt hij vriendelijk verzocht zijn bekommernissen over te maken
aan de voorzitter van het Auditcomité op het volgende adres:
Resilux NV
voorzitter Auditcomité
Damstraat 4
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9230 Wetteren
De persoon die een melding maakt dient de brief te markeren als “strikt vertrouwelijk” en kan er voor
opteren om de melding te doen op anonieme basis. De Vennootschap zal er zorg voor dragen dat de
anonimiteit van de melder behouden blijft, voor zover wettelijk mogelijk. Het verdient evenwel
aandacht dat het behouden van de anonimiteit in bepaalde gevallen het verrichten van verder
onderzoek kan bemoeilijken. In de melding gericht aan het management of de voorzitter van het
Auditcomité wordt duidelijk vermeld dat het een melding betreft in het kader van de
klokkenluidersprocedure.
Elke melding (behalve meldingen die kennelijk niet te goeder trouw werden gedaan of die kennelijk
ongegrond zijn) zal ten gronde worden onderzocht. De persoon die een melding maakt – voor zover
deze werd geïdentificeerd - zal op de hoogte worden gesteld van de genomen stappen in de procedure.
De Vennootschap stelt op basis van het gedane onderzoek een rapport op ten behoeve van het
Auditcomité. Het Auditcomité zal zich vervolgens – op advies van de Vennootschap – uitspreken over
een passende gevolgtrekking en desgevallend passende maatregelen.
De Vennootschap hecht veel belang aan het kunnen uiten (via deze procedure of anderszins) van
bezorgdheden omtrent (vermoede) fraude, inbreuken op wettelijke of beleidsregels van toepassing op
de Groep of ander onethisch gedrag zonder hierbij repercussies of intimidatie te moeten vrezen. Er zal
dan ook gepast worden opgetreden binnen de Groep indien dergelijke repercussies of intimidatie
wordt vastgesteld ten aanzien van een persoon die een melding heeft gedaan.

11. VARIA
11.1. Veranderingen en Afwijkingen
De Raad van Bestuur kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen
aan dit Charter.
De Raad van Bestuur kan ook besluiten om op specifieke punten af te wijken van dit Charter met
inachtneming van toepasselijke regelgeving en mits daarvan melding te maken in de CG Verklaring
opgenomen in het jaarlijkse financieel verslag en de verklaring deugdelijk bestuur in het jaarverslag.

11.2. Voorrang
In geval van strijdigheid tussen een bepaling van dit Charter en een wettelijke of statutaire bepaling
heeft de wettelijke of statutaire bepaling voorrang.

11.3. Toepasselijk recht
Dit Charter wordt beheerst door het Belgisch recht.
*

*
*
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