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1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OVER BOEKJAAR 2015



ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET BOEKJAAR

De positieve omzetevolutie van 2014 zet zich nog verder door in de eerste jaarhelft van 2015, evenwel uitsluitend 
voor de vezelcementproducten (+ 4 %) en decora (+ 19 %). Ook in 2015 worden de verkoopsactiviteiten opnieuw  
ondersteund door de zeer zachte wintermaanden in binnen- en buitenland. Over het ganse boekjaar is er een 
omzetdaling voor de vezelcementproducten met 16 % op de Belgische markt en een stijging met 2,4 % op de 
exportmarkten. De globale omzet voor alle producten samen daalt met 6 % tegenover 2014. Tegenover 2013 is 
er nog een omzetstijging met 1,3 %.

De Belgische markt blijft verder gekenmerkt door een onstabiele bouwconjunctuur met een verdere verschuiving 
van nieuwbouw naar renovatie. De globale omzet van vezelcementleien stijgt met bijna 19 %, de verkoop van 
golfplaten daarentegen daalt met 16 %. De verkoop van decoratieve gevelplaten (decora) stijgt met 22,4 %.

De evolutie op de verschillende exportmarkten verschilt sterk van land tot land. Op de Engelse markt worden 44 %  
meer leien verkocht, waarbij de sterke Britse pond voor een verbetering van de bekomen marges zorgt. In Frankrijk 
stijgt de verkoop van leien met 3,7 % aan evenwel lagere marges dan in de overige landen. In Ierland versterkt zich 
de heropleving en worden 2,3 % meer leien verkocht. Ook golfplaten vinden er steeds meer afzet met een stijging 
van de omzet met 7,2 % tot gevolg. In Nederland en Duitsland daarentegen loopt de verkoop van voornamelijk 
golfplaten terug met resp. 16,2 % en 23,4 %, bijna uitsluitend het gevolg van de algemeen verminderde vraag. 

De totale omzet bedraagt in 2015 44.240(000) EUR tegen 47.166(000) EUR in 2014 en 43.705(000) EUR in 2013. 

Architectonisch beton kent een moeilijk jaar ingevolge relatief weinig nieuwe projecten in de eerste jaarhelft. In 
het laatste kwartaal van 2015 worden een aantal nieuwe werken in portefeuille genomen. De omzet daalt met 
24 % tegenover 2014 dat een vrij goed jaar was en wordt bijna uitsluitend gerealiseerd op de Belgische markt.

Van de totale omzet wordt 81 % gerealiseerd in vezelcementproducten (78 % in 2014). Het procentueel aandeel 
van de kleiproducten in de totale omzet daalt verder en bedraagt nog 3 % (3,3 % in 2014). Het aandeel van 
architectonisch beton in de globale omzet daalt van 9,3 % in 2014 naar 7,5 % in 2015. De omzet van de 
stortactiviteiten op de vergunde stortplaats bedraagt in 2015 1.132(000) EUR tegen 1.121(000) EUR in 2014. Het 
aandeel van de uitvoer in de totale omzet neemt verder toe en bedraagt in 2015 63 % (58 % in 2014). De uitvoer 
betreft bijna uitsluitend vezelcementproducten naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, 
Turkije en Zwitserland.

De investeringen in vaste activa belopen in 2015 1.663(000) EUR. Een belangrijk deel ervan of 510(000) EUR heeft 
opnieuw betrekking op gebouwen. De herstellingskosten van daken en ramen na de hagelstorm van 2014 belopen 
in 2015 nog 308(000) EUR wat de totale herstellingskost brengt op 1.000(000) EUR. De verzekeringsmaatschappij 
betaalt hiervan 738(000) EUR. Daarnaast worden de gebouwen van de technische dienst verder gerestaureerd en 
vernieuwd.

In de afdeling arhitectonisch beton wordt een tweedehandse polijstmachine aangekocht voor een totale kost van 
186(000) EUR en in gebruik genomen. De bedoeling is om meer omzet te realiseren op de markt van de duurdere 
gepolijste gevelelementen.

In de afdeling decora wordt geïnvesteerd in een nieuwe afwerklijn voor vlakke platen. De totale investeringskost 
bedraagt 2.000(000) EUR. In de productiehal waar de nieuwe lijn wordt opgesteld, worden in 2015 ten belope van 
110(000) EUR infrastructuurwerken uitgevoerd voor vernieuwing en aanpassing. Er gebeurt tevens een aanbetaling 
van 540(000) EUR of 30 % op coatinglijn, de schuurmachine en het automatisch beladings- en ontladingssysteem.
Deze lijn wordt operationeel in het voorjaar van 2016 en zal toelaten zowel de kwaliteit en het uitzicht van het 
aangeboden gamma gevelplaten als het rendement in de afdeling op een nieuw en hoogstaand niveau te brengen. 
Op de stortplaats wordt een nieuwe graafmachine aangekocht met een aanschaffingswaarde van 140(000) EUR.

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 7 oktober 2014 om de productie van gevelstenen definitief 
stop te zetten, wordt in 2015 een aanvang genomen met de verkoop van de onderdelen van de installaties 
die daarvoor in aanmerking komen. Gelet op de omvang en de complexiteit van sommige onderdelen zal de 
ontmanteling nog een geruime tijd in beslag nemen. Enkel de smooroven blijft verder operationeel en wordt 
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geoptimaliseerd met het oog op een continue activiteit. De bedoeling is om uit voorraad te leveren en op termijn 
het aangeboden gamma gesmoorde gevelstenen verder uit te breiden.

Het boekjaar wordt afgesloten met een te bestemmen winst van 202(000) EUR tegenover 403(000) EUR in 2014. 
Naast het verder volgen van een strategie van kostenbesparingen, verdere rendementsverbetering van de productie 
gepaard gaande met nieuwe investeringen zal tevens een belangrijke inspanning moeten worden geleverd om 
de omzet terug te doen groeien. De commerciële buitendienst wordt terug op een normaal effectief gebracht 
en versterkt met een aantal nieuwe vertegenwoordigers. Volgens de huidige stand van zaken zijn er verder geen 
duidelijk aanwijsbare omstandigheden, noch van financiële, noch van economische aard, die de ontwikkeling van 
de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

COMMENTAAR OP DE JAARREKENING

Balans

De totale vaste activa dalen van 11.932(000) EUR tot 10.765(000) EUR, ingevolge geboekte afschrijvingen. Naast 
de normale afschrijvingen ten belope van 2.251(000) EUR worden opnieuw uitzonderlijke afschrijvingen genomen 
ten belope van 537(000) EUR op de installaties, machines en uitrusting van de afdeling gevelsteen. Ingevolge de 
beslissing van de  raad van bestuur van 2014 om de productie van gevelstenen stop te zetten wordt  in 2015 reeds 
een deel van de installaties verkocht.
De in 2015 uitgevoerde investeringen, voor alle rubrieken samen, belopen bruto 1.663(000) EUR  tegen 
1.090(000) EUR in 2014.
Bij de vlottende activa zijn de voorraden licht gedaald van 21.747(000) EUR in 2014 naar 21.223(000) EUR in 2015.
De bestellingen in uitvoering in de afdeling architectonisch beton stijgen van 731(000) EUR naar 1.154(000) EUR 
ingevolge een groter aantal werken in portefeuille op einde 2015.
De uitstaande vorderingen op klanten belopen 4.182(000) EUR wat een daling is met 12,7 % door de lagere 
omzet in het laatste kwartaal van 2015.
De overige vorderingen omvatten hoofdzakelijk terug te vorderen BTW en nog te recupereren diverse sociale 
lasten.
De beschikbare liquide middelen bedragen 645(000) EUR per 31.12.2015 tegen 190(000) EUR einde 2014.
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per 31.12.2015 25.801(000) EUR tegen 25.699(000) EUR 
per einde 2014. De beschikbare reserves verhogen met 102(000) EUR ingevolge de door de raad van bestuur 
voorgestelde resultaatverwerking.
De voorziening voor pensioenen daalt tot 619(000) EUR na geactualiseerde berekening.
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten worden ten belope van 215(000) EUR aangelegd voor technische 
waarborgen op geleverde vezelcementproducten. De voorziening voor bodemsanering bedraagt 50(000) EUR en 
is aangelegd om de saneringskosten van een aanwezige historische verontreiniging onder de afdeling vezelcement 
te dragen. Deze voorziening dekt de verwachte saneringskosten.
De schulden op meer dan één jaar hebben betrekking op de eerste schijf van een nieuw investeringskrediet 
afgesloten ter financiering van de nieuwe coatinglijn.
De schulden op ten hoogste één jaar dalen verder van 12.712(000) EUR naar 11.378(000) EUR. De schulden op 
meer dan één jaar die dienen te worden terugbetaald in 2016 belopen 608(000) EUR; de kortlopende schulden 
tegenover kredietinstellingen bedragen per 31.12.2015 5.570(000) EUR tegen 6.364(000) EUR op 31.12.2014.
De schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten bedragen 2.644(000) EUR per 31.12.2015 
tegenover 2.949(000) EUR per 31.12.2014.
De overige schulden omvatten o.m. het door de raad van bestuur voorgestelde brutodividend van 100(000) EUR.
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Resultatenrekening

De globale omzet daalt van 47.166(000) EUR in 2014 tot 44.240(000) in 2015, hetzij een daling van 6 %.
De voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering daalt met 355(000)EUR. 
Er worden voor 183(000) EUR materiële vaste activa zelf geproduceerd.
De andere bedrijfsopbrengsten omvatten o.m. de recuperatie van diverse sociale lasten en ontvangen 
schadevergoedingen ten belope van in totaal 728(000) EUR.
De aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen liggen op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2014 en 
de voorraden ervan stijgen met 255(000) EUR. Vooral de aankopen van kunstvezels liggen hoger door duurdere 
eenheidsprijzen en hogere koers van de US-dollar. De aankopen van diensten en diverse goederen bedragen 
6.170(000) EUR tegen 6.429(000) EUR in 2014. De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
dalen opnieuw van 15.200(000) EUR naar 14.585(000) EUR of met 4 %.
Er worden voor 2.252(000) EUR afschrijvingen geboekt op vaste activa en ten bedrage van 53(000) EUR 
waardeverminderingen genomen op handelsvorderingen ingevolge insolvabiliteit. Op de voorzieningen voor 
risico’s en kosten wordt per saldo 80(000) EUR teruggenomen ingevolge herberekening van de waarschijnlijke 
lasten.
Onder de andere bedrijfskosten worden de onroerende voorheffingen, de milieuheffingen en de diverse gemeente-,  
provincie- en gewestbelastingen opgenomen voor een bedrag van 912(000) EUR.
De bedrijfswinst bedraagt 1.170(000) EUR tegen 2.398(000) EUR in 2014.
De financiële opbrengsten stijgen met 34 % voornamelijk door hogere kortingen bij de betaling van leveranciers. 
De financiële kosten van schulden daarentegen dalen globaal met 44 % door lagere rentevoeten op minder 
opgenomen kredieten.
Onder de uitzonderlijke opbrengsten worden meerwaarden geboekt ten bedrage van 121(000) EUR op de realisatie 
van vaste activa. Anderzijds wordt een uitzonderlijke afschrijving genomen ten bedrage van 537(000) EUR op de 
installaties van de afdeling gevelsteen.
De voorziene belastingen op het resultaat (zgn. fairness tax) bedragen 6(000) EUR.
Het boekjaar wordt afgesloten met een te bestemmen winst van 202(000) EUR tegen 403(000) EUR in 2014.
De toegevoegde waarde bedraagt in 2015 18.892(000) EUR tegen 20.715(000) EUR in 2014. In verhouding tot 
het gemiddeld aantal personeelsleden bedraagt deze waarde voor 2015 76(000) EUR tegen 79(000) EUR in 2014.

Toelichting en sociale balans

De toelichting met de samenvatting der toegepaste waarderingsregels bevat alle wettelijk voorgeschreven 
inlichtingen en maakt integrerend deel uit van de jaarrekening. In de sociale balans worden een aantal inlichtingen 
verstrekt in verband met het tewerkgestelde personeel, het personeelsverloop, de uitzendkrachten en de 
opleidingen voor werknemers.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling hebben in 2015 voornamelijk betrekking op de 
volgende onderwerpen:
•	 onderzoek naar UV-uithardende coatings voor gevelplaten;
•	 onderzoek van alternatieve grondstoffen in vezelcementproducten;
•	 onderzoek van alternatieve grondstoffen in verven;
•	 onderzoek van versterkingsvezels;
•	 onderzoek naar semi-transparante coatings voor gevelplaten;
•	 onderzoek naar toepassing van soepele zonnepanelen op gevelelementen;
•	 onderzoek naar verbetering van de verfhechting van handgevormde hulpstukken;
•	 onderzoek naar verbetering van de flexibiliteit van geïnjecteerde hulpstukken;
•	 deelname in IWT-project RenoseeC - collectief renoveren.

6



RESULTAATVERWERKING

De raad van bestuur stelt voor om de volgende verdeling van de te bestemmen winst van het boekjaar 2015,
zijnde 201.926,39 EUR, goed te keuren:
•	 100.000,00 EUR als brutovergoeding van het kapitaal;
•	 101.926,39 EUR als toevoeging aan de bestaande beschikbare reserves.

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING - DIVIDENDUITKERING

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering van aandeelhouders om de jaarrekening met het erin 
vervatte voorstel van winstverdeling te willen goedkeuren. Ingeval deze instemming wordt gegeven, zal coupon 
nr. 86 van de maatschappelijke aandelen van onze vennootschap met ingang van 1 juni 2016 betaalbaar worden 
gesteld tegen 2,5 EUR bruto per aandeel of, na inhouding van 27 % roerende voorheffing, tegen 1,825 EUR netto 
per aandeel bij de KBC.

KWIJTING

De bestuurders en de commissaris hebben de eer de vergadering te verzoeken hen kwijting te willen verlenen voor 
het uitoefenen van hun mandaat, resp. opdracht tijdens het afgelopen boekjaar

MANDATEN

Ingevolge het ontslag als bestuurder van de heer Jacques De Schryver verzoekt de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering om zich uit te spreken over de uitoefening van dit mandaat door de heer Nicolaas De 
Schryver, voor de resterende duur van het mandaat of een termijn van vier jaar.

OPDRACHT

De opdracht van de commissaris, de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG, verstrijkt met deze algemene 
vergadering. De raad stelt voor om, op voordracht van de ondernemingsraad krachtens beraadslaging van18 maart 
2016 op voorstel van het auditcomité, deze vennootschap te herbenoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar 
met als vaste vertegenwoordiger de heer Harry Van Donink, bedrijfsrevisor. Als jaarlijkse bezoldiging en vast voor 
de duur van de opdracht, behoudens jaarlijkse indexering, wordt een bedrag van 40.900 EUR voorgesteld.
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VERKLARING INZAKE DEUGDELIJK BESTUUR

1. Inleiding

De raad van bestuur heeft besloten de Belgische Corporate Governance Code 2009 aan te duiden als referentiecode 
inzake deugdelijk bestuur, raadpleegbaar op de website www.svk.be onder “Over SVK” rubriek “Investor 
Relations”.
De toepassing van de principes zal evenwel gebeuren binnen het kader van de bestaande vennootschapsstructuur 
waarin de familiale aandeelhouders de meerderheid hebben en sinds de oprichting in 1928 de stabiliteit en de
continuïteit van de vennootschap verzekeren.

2. Bestuursstructuur

2.1. Raad van bestuur
2.1.1. De vennootschap wordt geleid door een collegiale raad van bestuur die op regelmatige tijdstippen vergadert.
De raad is samengesteld als volgt:
•	 negen niet-uitvoerende bestuurders, waarvan drie onafhankelijke bestuurders, benoemd op voorstel van de 

familiale aandeelhouders;
•	 twee uitvoerende bestuurders, belast met het dagelijks bestuur en benoemd op voorstel van de familiale 

aandeelhouders.
De voorzitter en de secretaris van de raad worden verkozen onder de bestuurders. Er wordt een duidelijk onderscheid  
gemaakt tussen het voorzitterschap van de raad enerzijds en de dagelijkse leiding van de ondernemingsactiviteiten
anderzijds.

2.1.2. De duur van de bestuurdersmandaten is vastgelegd op zes jaar. De benoeming van de bestuurders gebeurt 
conform de statuten. De bestuurders zijn ontslagnemend op de gewone algemene vergadering van het jaar, 
volgend op het jaar waarin zij de leeftijd van 75 jaar bereiken. De familiale aandeelhouders wensen de familiale 
structuur ook in de samenstelling van de raad van bestuur tot uiting te laten komen.

2.2. Auditcomité
In toepassing van art. 526bis van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur een auditcomité 
opgericht dat bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders. Twee van de leden zijn onafhankelijk in de zin van art. 
526ter van het voormelde wetboek en beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding 
en audit.
Het auditcomité wordt belast met de wettelijk voorziene taken en brengt geregeld verslag uit bij de raad van 
bestuur over zijn werkzaamheden zoals beschreven in art. 526bis § 4 van het vermelde wetboek. Het auditcomité 
doet dit tenminste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en de voor publicatie bestemde financiële 
overzichten opstelt.
De duur van het mandaat van een lid van het auditcomité bedraagt zes jaar en mag de duur van zijn mandaat 
als bestuurder niet overschrijden. Het comité stelt een voorzitter aan. De voorzitter moet een onafhankelijke 
bestuurder zijn en deze functie mag niet worden uitgeoefend door de voorzitter van de raad van bestuur. De raad 
van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het auditcomité.

2.3. Remuneratiecomité
In toepassing van art. 526quater van het Wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur een 
remuneratiecomité opgericht dat bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders waarvan er twee onafhankelijk 
zijn in de zin van art. 526ter van het vermelde wetboek. De leden van het remuneratiecomité beschikken over de 
nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.
De duur van het mandaat van een lid van het remuneratiecomité bedraagt zes jaar en mag de duur van zijn mandaat 
als bestuurder niet overschrijden. Het comité stelt een voorzitter aan. De voorzitter moet een onafhankelijke 
bestuurder zijn en deze functie mag niet worden uitgeoefend door de voorzitter van de raad van bestuur.

2.4. Directiecomité
De raad van bestuur heeft een directiecomité opgericht dat bestaat uit de twee uitvoerende bestuurders en de 
leden van het senior management, te weten de technisch directeur die tevens het comité voorzit, de directeur 
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personeel en organisatie, de commercieel directeur en de productiedirecteur. Het comité adviseert de raad van 
bestuur inzake belangrijke investeringsprojecten en in alle materies waarin zij door de raad wordt aangezocht.
Het comité doet aanbevelingen om de goede dagelijkse werking van de onderneming te waarborgen en vergadert 
twee-wekelijks. Haar adviezen en besluiten worden door toedoen van de voorzitter gebundeld in schriftelijke 
notulen.

3. Interne controle- en risicobeheerssystemen

Het interne auditcomité heeft onder meer als opdracht:

3.1. Monitoring van de systemen voor interne controle en risicobeheer
3.1.1. Minstens éénmaal per jaar onderzoekt het comité de systemen voor interne controle en risicobeheer 
die zijn opgezet. Bij het uitvoerend management verifieert het comité of de belangrijke risico’s correct worden 
geïdentificeerd, beheerd en aan het comité worden gemeld.
3.1.2. Het comité onderzoekt de procedures die zijn opgezet om fraude op te sporen en beoordeelt de bestaande 
specifieke regelingen waar personeelsleden van de vennootschap gebruik kunnen van maken om, in vertrouwen, 
hun bezorgdheid te uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële verslaggeving of andere 
aangelegenheden.

3.2. Monitoring van het proces van financiële verslaggeving
3.2.1. Evaluatie van zowel interne als externe financiële rapporteringen
3.2.2. Evaluatie van de consistente toepassing van boekhoudprincipes en veranderingen daarin. Het auditcomité 
laat zich door het uitvoerend management inlichten over de methodes die gebruikt worden voor het boeken van 
significante en ongebruikelijke transacties waarvan de boekhoudkundige verwerking vatbaar kan zijn voor diverse 
benaderingen.
3.2.3. Het auditcomité bespreekt significante kwesties inzake financiële verslaggeving met zowel uitvoerend 
management als met de externe auditor.

3.3. Monitoring van de externe controle
3.3.1. Het auditcomité doet een voorstel aan de raad van bestuur aangaande de selectie, de benoeming en de 
herbenoeming van de externe auditor en aangaande de voorwaarden voor zijn aanstelling. De raad van bestuur 
legt een voorstel ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor.
3.3.2. De externe auditor bevestigt jaarlijks schriftelijk zijn onafhankelijkheid van de vennootschap aan het 
auditcomité. Hij meldt jaarlijks alle voor de vennootschap verrichte bijkomende diensten aan het auditcomité. Hij 
voert overleg met het auditcomité over de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen 
die zijn genomen om deze beperkingen in te perken. Hij brengt bij het auditcomité verslag uit over belangrijke 
zaken die bij de uitoefening van zijn wettelijke controle van de jaarrekeningen aan het licht zijn gekomen, en meer 
bepaald over ernstige tekortkomingen in de interne controle met betrekking tot de financiële verslaggeving.
3.3.3. Het auditcomité beoordeelt de doeltreffendheid van het extern auditproces en gaat na in welke mate het 
management tegemoet komt aan de aanbevelingen die de externe auditor in zijn “management letter” doet.

4. Remuneratieverslag

4.1. Remuneratiebeleid
Er bestaat binnen de vennootschap geen specifieke procedure ter ontwikkeling van een remuneratiebeleid noch 
ter bepaling van de remuneratie voor de bestuurders, de leden van het directiecomité en de andere personen belast 
met het dagelijks bestuur. De bedoelde personen worden vergoed volgens marktconforme voorwaarden, rekening 
houdend met de aard en de draagwijdte van hun individuele verantwoordelijkheden en de op de arbeidsmarkt 
gangbare praktijk.
Zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuurders worden vergoed onder de vorm van zitpenningen, 
betaald per effectief bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur. Eén bestuurder oefent zijn mandaat 
kosteloos uit en ontvangt geen enkele vergoeding.
De bestuurders zijn voor de loutere uitoefening van hun mandaat niet gerechtigd op enige prestatiegebonden 
remuneratie zoals bonussen of aandelengerelateerde programma’s op lange termijn, noch op voordelen in natura 
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of voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen. De bestuurders die deel uitmaken van het auditcomité 
ontvangen een vaste bijkomende jaarlijkse vergoeding. Alle leden van de raad van bestuur zijn gedekt door een 
verzekeringspolis bestuurdersaansprakelijkheid.
Dit remuneratiebeleid zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, verder van toepassing zijn voor de komende 
boekjaren.
De remuneratie van de uitvoerende bestuurders en van de leden van het directiecomité bestaat uitsluitend uit 
een vaste vergoeding tegen marktvoorwaarden. Zij zijn niet gerechtigd op enige prestatiegebonden remuneratie 
zoals bonussen of aandelengerelateerde programma’s op lange termijn. Het bedrag van de vergoedingen wordt 
vastgelegd, rekening houdend met de aard en de draagwijdte van hun individuele verantwoordelijkheden, evenals 
met de in de sector gangbare praktijk. Er zijn geen bijzondere ontslagregelingen afgesproken en bijgevolg worden 
individuele verbrekingsvergoedingen bepaald volgens de wettelijke bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten. 
Dit remuneratiebeleid zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, verder van toepassing zijn voor de komende 
boekjaren.

4.2. Remuneratie in het boekjaar 2015

•	 Vergoedingen toegekend aan de leden van de raad van bestuur
De uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een bruto-vergoeding van 1.100 EUR per 
effectief bijgewoonde vergadering. In totaal wordt in 2015 64.900 EUR uitbetaald aan zitpenningen. Eén 
bestuurder ontvangt geen enkele vergoeding. De bestuurders, lid van het auditcomité, ontvangen elk een 
bijkomende brutovergoeding van 2.750 EUR per jaar. Er worden geen andere, variabele of resultaatgebonden 
vergoedingen toegekend.

•	 Vergoedingen toegekend aan de uitvoerende bestuurders
De hoofdvertegenwoordiger van de uitvoerende bestuurders ontvangt in 2015 een vaste brutovergoeding van 
297.134 EUR.
De andere uitvoerende bestuurder ontvangt in 2015 een vaste brutovergoeding van 63.621 EUR.
Beide uitvoerende bestuurders maken ook deel uit van het directiecomité en hebben het sociaal statuut van 
zelfstandige.
Er worden geen andere, variabele of resultaatgebonden vergoedingen toegekend.

•	 Vergoedingen toegekend aan de leden van het directiecomité
De leden van het directiecomité, uitvoerende bestuurders uitgezonderd, ontvangen in 2015 een gezamenlijke 
brutovergoeding van 461.990 EUR, aangevuld met diverse voordelen van alle aard voor in totaal 1.714 EUR. 
Er worden geen andere, variabele of resultaatgebonden vergoedingen toegekend.

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN

Ondergetekende de heer Walter Verhaert, bestuurder-directeur, verklaart, voorzover hem is bekend, dat
a) de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw
beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap;
b) het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de ontwikkeling, van de resultaten en van de positie van de 
vennootschap en een beschrijving geeft van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap 
geconfronteerd wordt

PERSONEEL VAN DE ONDERNEMING

De leden van de ondernemingsraad krijgen te gepasten tijde mededeling van en toelichting bij de wettelijk 
voorziene documenten. Dit laat hen toe de algemene gang van zaken in de onderneming te volgen en zich naar 
behoren van hun opdracht te kwijten.

De raad van bestuur dankt ten slotte alle medewerkers en personeelsleden voor hun inzet en toewijding waarmee 
zij hun taak tijdens het afgelopen boekjaar hebben vervuld.

Sint-Niklaas, 16 maart 2016
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