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Wij zijn een 
telecommunicatiebedrijf 

dat actief is op de Belgische 
en internationale markt. 

De kwaliteit van onze 
geïnterconnecteerde vaste 

en mobiele netwerken maakt 
van ons de belangrijkste 
leverancier in België van 
telefonie-, internet- en 

televisiediensten. Ze stellen 
ons ook in staat altijd en overal 

toegang te verschaffen tot 
digitale gegevens en de beste 

multimediale inhoud. We 
ontwikkelen ook oplossingen 

om onze CO2-uitstoot te 
verminderen, kwetsbare 

groepen te steunen en 
iedereen toegang te verlenen 

tot de digitale wereld. Op 
die manier dragen we bij tot 
de economische, sociale en 

ecologische ontwikkeling van 
de maatschappij waarin we 

geworteld zijn.
Vereenvoudigen 

in het belang  
van de klant

WIJ ZIJN ...

Waarde 
creëren en 
delen
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>> Ontdek de online versie  
van het jaarverslag op  

http://jaarverslag.belgacom.com



3G – Mobiel netwerk van de derde generatie (UMTS – Universal Mobile 
Telecommunications System) voor zowel spraak- als datatransmissie 
met een hogere doorvoercapaciteit 

4G – Mobiel netwerk van de vierde generatie als spraak- en 
datatransmissie met een zeer hogere doorvoercapaciteit 

ARPU uit breedband – De totale opbrengsten uit ADSL gedeeld door 
het gemiddelde aantal ADSL-lijnen voor de betrokken periode, gedeeld 
door het aantal maanden in diezelfde periode 

ARPU uit vaste spraak – Totale opbrengsten uit spraak, verminderd 
met de opbrengsten die verband houden met activeringen 
en betaaltelefoons, gedeeld door het gemiddelde aantal 
spraaktoegangskanalen voor de betrokken periode, gedeeld door het 
aantal maanden in diezelfde periode 

ARPU voor Belgacom TV – Omvat enkel klantgerelateerde 
opbrengsten en houdt rekening met promotionele aanbiedingen, 
gedeeld door het aantal gezinnen dat Belgacom TV heeft 

BIPT – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 

CBU – De Consumer Business Unit is verantwoordelijk voor onze 
residentiële klanten 

Cloud computing – De term “computing” verwijst naar de technologie 
die helpt om de informatie beter te beheren en “cloud” verwijst naar 
het opslaan van de data op het internet. De computersystemen 
die vroeger in de onderneming waren geïnstalleerd, werken nu van 
buitenaf in externe datacenters. Dit betekent dat de ondernemingen 
enkel de diensten gebruiken die op deze computersystemen 
beschikbaar zijn, zonder dat ze zich moeten bekommeren om het 
onderhoud van de apparatuur zelf 

CWS – Carrier and Wholesale Technologies 

DSL – Digital Subscriber Line (DSL) duidt op een familie van 
technologieën voor digitale datatransmissie over de bedrading van een 
lokaal telefoonnetwerk 

Dual Carrier – 3G feature welke de download snelheid van 
compatibele toestellen verdubbelt tot een maximale theoretische 
snelheid van 42 Mbps door het combineren van data verzonden over 
2 frequenties

EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization (winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en 
waardeverminderingen) 

EBU – De Enterprise Business Unit levert diensten aan onze 
professionele klanten 

FSC – De Forest Stewardship Council is een NGO en 
certificatiesysteem dat voor bedrijven, organisaties en 
gemeenschappen die geïnteresseerd zijn in verantwoorde bosbouw 
wereldwijde standaarden voor bosbeheer opstelt, met daaraan 
gekoppeld een keurmerk en accrediteringsdiensten. Het FSC-
keurmerk zorgt voor een geloofwaardige link tussen verantwoorde 
productie en consumptie van bosbouwproducten, die consumenten en 
bedrijven toelaat aankoopbeslissingen te nemen die de mensheid en 
het milieu ten goede komen en zorgen voor duurzame bedrijfswaarde 

Mobiele churn – Het totale aantal simkaarten op jaarbasis die van het 
netwerk van Proximus worden ontkoppeld (inclusief het totale aantal 
“port-outs” als gevolg van de mobielenummeroverdraagbaarheid), 
gedurende de betrokken periode, gedeeld door het gemiddelde aantal 
klanten gedurende dezelfde periode 

HD – Hoge definitie

HDTV – High-definitiontelevisie

HR – Human Resources

ICT – Informatie- en communicatietechnologie

IDTV – Interactieve Digitale Televisie

IP-netwerk – Een IP-netwerk is een informaticanetwerk dat bestaat uit 
toestellen die het Internet Protocol (IP) ondersteunen

IPTV – Internet Protocol-televisie is een systeem waarmee digitale 
televisiediensten worden verstrekt op basis van de architectuur 
en netwerkmethodes van de Internet Protocol Suite over een 
pakketgeschakelde netwerkinfrastructuur

ISO 14001 – Norm die de vereisten voor een milieubeheersysteem 
vastlegt

ISO 27001 – Security Management Standard: de basisdoelstelling van 
de norm is een efficiënt informatiebeheersysteem te helpen tot stand 
brengen en handhaven door middel van een aanpak van permanente 
verbetering

ISO 9001 – Norm die een reeks gestandaardiseerde vereisten voor een 
kwaliteitsbeheersysteem invoert

IT – Information Technology

LAN – Local Area Network

LTE – Long Term Evolution (evolutie op lange termijn)

M2M – Machine to Machine

Maandelijkse netto-ARPU – Gelijk aan de totale opbrengsten uit 
mobiele spraak en mobiele data, gedeeld door het gemiddelde aantal 
actieve mobiele klanten voor die periode. De ARPU wordt berekend op 
basis van de maandelijkse gemiddelden voor de gegeven periode

Mobiele actieve klanten – Omvat spraak- en datakaarten. Actieve 
klanten zijn klanten die de voorbije drie maanden ten minste één 
oproep hebben verstuurd of ontvangen of één sms hebben verstuurd 
of ontvangen. Prepaidklanten en MVNO-klanten worden volledig 
gesegmenteerd als CBU-klanten 

MoU (Minutes of Use) – Duur van alle gesprekken van en naar 
Proximus, per actieve spraakklant per maand 

MTN – MTN Group Limited is een multinationale telecomgroep die 
actief is in 21 landen in Afrika en het Midden-Oosten

MTR – Mobile Termination Rates (mobiele terminatietarieven)

MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NFC – Near Field Communication

NGO – Niet-gouvernementele organisatie: door natuurlijke of 
rechtspersonen wettelijk opgerichte niet-gouvernementele organisatie 
zonder deelneming of vertegenwoordiging van de overheid

PUE – Power Usage Effectiveness is een meeteenheid die wordt 
gebruikt om de energie-efficiëntie van een datacenter te bepalen. De 
PUE is het resultaat van de deling van de hoeveelheid energie die in 
een datacenter binnenkomt door de energie die wordt gebruikt om 
de computerinfrastructuur in het datacenter te laten draaien. De PUE 
wordt daarom uitgedrukt als een verhouding. Naarmate de quotiënt 
daalt naar één, verbetert de algemene efficiëntie

S&S – Staff and Support (S&S) groepeert alle horizontale functies die 
de activiteiten van de Groep ondersteunen 

SAR – Specific Absorption Rate - specifieke absorptie ratio: eenheid 
voor het meten van de hoeveelheid elektromagnetische energie die 
wordt geabsorbeerd door het menselijk lichaam bij gebruik van een 
gsm. De maximaal toegelaten SAR bedraagt in Europa 2 W/kg in 
overeenstemming met de richtlijnen van het ICNIRP

SDE&W – Service Delivery Engine & Wholesale bundelt de netwerk- en 
IT-diensten en verstrekt diensten aan andere operatoren en leveranciers

SIP – Session Initiation Protocol

SME – Small and Medium Enterprises (kleine en middelgrote 
ondernemingen)

UoU (Units of Use) – Gebruikte spraakminuten + sms’en (waarbij één 
sms over-eenstemt met één minuut) per actieve klant per maand

USO – Universal Service Obligation (verplichting inzake universele 
dienstverlening)

VDSL & VDSL2 – Very High Rate Digital Subscriber Line is een 
technologie voor supersnelle internettoegang die gebruikmaakt van de 
bestaande koperdraadinfrastructuur. VDSL2 is de opvolger van VDSL

VOD – Video On Demand (video op aanvraag)

VoIP – Voice over Internet Protocol

WAN – Wide Area Network

WIFi – Lokaal draadloos netwerk

GLOSSARIUM
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Een unieke 
ervaring voor 
elke residentiële 
klant

Content om te bekijken, 
te beleven en te delen, 

altijd en overal

Onze netwerken 
als ruggegraat 
voor nieuwe  
diensten

Een slagvaardige 
organisatie, elke 
dag meer
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van de Raad van Bestuur 
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Klaar voor groei

Internationaal 
gewaardeerde 
expertise

Het juiste evenwicht 
vinden in een 
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professionele 
klanten
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EEN COLLECTIEVE 
VERANTWOOR-

DELIJKHEID
Belgacom is niet enkel een 

motor van economische groei, 
maar ook van vooruitgang voor 

de Belgische samenleving in 
haar geheel. De verschillende 

stakeholders van het bedrijf hebben 
terecht hoge verwachtingen, 

die vertaald moeten worden in 
een duurzame toekomstvisie en 

een groeigerichte bedrijfsstrategie. 
Voor Stefaan De Clerck, Voorzitter 
van de Raad van Bestuur, gaan de 

collectieve verantwoordelijkheid 
van het bedrijf en de belangen 

van zijn aandeelhouders hand in 
hand. Een gesprek over recente 

veranderingen en toekomstige 
uitdagingen. 

“ALLE 
ELEMENTEN ZIJN 

VOORHANDEN 
VOOR TIEN 

NIEUWE, 
SUCCESVOLLE 

JAREN.”

U bent Voorzitter van de Raad van 
Bestuur sinds september 2013. In die paar 
maanden is er veel veranderd ...
Belgacom maakt inderdaad een periode van grote verande-
ringen door. De technologische evolutie in de telecomsector 
gaat steeds sneller, zowel voor de mobiele als voor de vaste 
oplossingen. Om onze klanten de hoogste kwaliteit en de 
meest innovatieve producten te kunnen aanbieden, moeten 
we als bedrijf voortdurend de lat hoger leggen. Permanente 
ontwikkeling is een absolute noodzaak. Het is dan ook een 
prioriteit van onze nieuwe Gedelegeerd Bestuurder, die begin 
2014 werd aangesteld. Daarnaast is er ook een vernieuwde 
Raad van Bestuur, met een stevige vrouwelijke vertegen-
woordiging. Die vernieuwing creëert meteen een dynamiek 
die het goede bestuur van onze onderneming ten goede 
komt. Alle elementen zijn opnieuw voorhanden om Belgacom 
toe te laten een nieuwe langetermijnvisie te ontwikkelen en 
een nieuw succesvol decennium mogelijk te maken. Er staan 
ons boeiende maanden en jaren te wachten, ook in een 
Europese en internationale context. Het komt er nu op aan 
nieuwe bakens uit te zetten.

Waarom is dit zo’n cruciale periode?
Op een hyperdynamische en onophoudelijk innoverende 
markt is het voor Belgacom de uitdaging om het juiste 
evenwicht te vinden tussen investeringen en kostenbespa-
ringen. Enerzijds mag Belgacom geen concessies doen op 
het gebied van de investeringen die noodzakelijk zijn om de 
toekomst voor te bereiden, anderzijds dwingt de concur-
rentieomgeving ons om op een zo effi ciënt mogelijke wijze 
te werken. Dat vereist een vereenvoudiging van processen, 
producten en diensten, die uiteindelijk ook de klantenervaring 
en –tevredenheid ten goede moet komen. 

Hoe kunnen de verschillende 
stakeholders die succesvolle overgang 
helpen realiseren?
Ik ben een fervent voorstander van dialoog. Belgacom 
heeft laten zien dat ze erin slaagt om samen met haar 
belangrijkste stakeholder, het personeel, overleg en effi ci-
entie met elkaar te doen rijmen. De onderneming kent al 
meerdere jaren een opmerkelijk klimaat van sociale vrede, 
in weerwil van de moeilijke marktomstandigheden. We 
hopen dat in 2014 deze cultuur van consensus opnieuw 
haar deugdelijkheid bewijst. 
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Dezelfde redenering geldt ook voor de aandeelhouders, 
zowel de meerderheids- als de minderheidsaandeelhou-
ders. Het zal er de komende maanden in de eerste plaats 
om gaan een positief klimaat van overleg tot stand te bren-
gen met de nieuwe regering. Maar daarnaast willen we ook 
luisteren naar de minderheidsaandeelhouders. Investerin-
gen op lange termijn moeten gedragen worden door ieder-
een. Onze strategie moet kunnen steunen op een stevige, 
zo breed mogelijke basis. De aandeelhouders kunnen zeker 
helpen om de komende jaren het belang van Belgacom aan 
te tonen, niet alleen als hefboom voor economische groei 
en innovatie, maar ook als een bedrijf dat de samenleving 
vooruithelpt, met nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld op het 
vlak van dienstverlening aan de burger, gezondheidszorg 
en onderwijs. Dit kan enkel indien de onderneming compe-
titief blijft en erin slaagt om opnieuw duurzaam te groeien.

Is het publieke aandeelhouderschap 
een garantie voor stabiliteit?
Het is ontzettend belangrijk dat de overheid erop toeziet 
dat de telecominfrastructuur en de bijhorende diensten 
beschikbaar zijn voor iedereen, zowel burgers als bedrijven. 

Dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Elk bedrijf, van 
start-up tot multinational, moet kunnen rekenen op de best 
mogelijke infrastructuur om zijn activiteiten te ontwikkelen. 
Investeringen in de telecominfrastructuur zijn dus essentieel 
voor de economie in haar geheel. In dat opzicht moet de 
publieke aandeelhouder het kader creëren dat deze investe-
ringen mogelijk maakt en ervoor zorgen dat ze ook daadwer-
kelijk plaatsvinden.

Hoe ziet u het bedrijf vandaag?
Je moet het bedrijf van binnenuit leren kennen om echt 
te zien hoe intens er gewerkt wordt en welke kwaliteit er 
geleverd wordt, terwijl de technologische sector en ook de 
regelgeving snel evolueren. Het gaat om een bedrijf dat per-
manent een 360°-beeld moet hebben van haar brede en snel 
wisselende omgeving. Ondanks de crisis en diverse grote 
mutaties slaagt Belgacom erin opmerkelijk gezond en dyna-
misch te blijven. Dat is te danken aan de zeer competente 
medewerkers, een sterke aandacht voor de consument en 
belangrijke langetermijninvesteringen. Dat zijn onze troeven 
voor morgen. 

“BELGACOM HEEFT 
LATEN ZIEN DAT 
ZE ERIN SLAAGT 
OVERLEG EN 
EFFICIËNTIE MET 
ELKAAR TE DOEN 
RIJMEN.”

STEFAAN DE CLERCK
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
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DUURZAAM 
GROEIEN 

DOOR VOORT 
TE BOUWEN 

OP ONZE 
TROEVEN

Belgacom heeft alle troeven in 
huis om verder te groeien op 

een voortdurend veranderende 
markt. Wij beschikken immers over 

een combinatie van performante 
connectiviteit, aangepaste 

oplossingen en aantrekkelijke 
content. Het is ons vak om 

onze diensten op alle schermen 
beschikbaar te maken en zo het 
leven van klanten en bedrijven te 

vergemakkelijken. Dit lijkt vandaag 
evident, maar het is wel dankzij 
15.000 medewerkers die er dag 

na dag werk van maken om die 
evidentie waar te maken. 

Wat is de voornaamste uitdaging voor 
Belgacom?
We zijn actief op een almaar competitievere markt. We beleven 
een vermenigvuldiging van toestellen en schermen, de verkoop 
van smartphones en tablets boomt, en toch groeit het totaal 
aantal klanten niet meer. De uitdaging is dus de inkomsten per 
klant te verhogen door innoverende diensten aan te bieden. 
We beschikken over grote troeven om als een winnaar uit deze 
scharnierperiode te komen.

Wat zijn die troeven?
Onze krachtige investeringen in 3G, 4G, vectoring en de vrijma-
king van het lokale aansluitnet (‘fiber to the home’) geven ons een 
technologische voorsprong in de vaste en mobiele netwerken. 
We staan ook aan de top wat digitale televisie betreft. We hebben 
een zeer ruim contentaanbod ontwikkeld dat we blijven verbe-
teren. We maken deze content toegankelijk op alle schermen, 

DOMINIQUE LEROY 
GEDELEGEERD BESTUURDER
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eender waar en wanneer. We stippen graag aan dat we de enige 
nationale operator zijn die in staat is geïntegreerde oplossingen 
aan te bieden aan bedrijven in alle gewesten van ons land. We 
vergemakkelijken hun werk met tal van innoverende diensten en 
een intelligente interconnectiviteit die beantwoordt aan hun spe-
cifieke behoeften. We hebben de juiste omvang en een gezonde 
financiële basis die andere operatoren missen of verloren zijn. 
Onze voornaamste troef is echter het talent en de motivatie van 
onze 15.000 medewerkers. 

Wat worden de nieuwe groeivectoren?
Zowel de consumenten als de bedrijven vragen oplossingen die 
het dagelijks leven voor hen vereenvoudigen. Ze willen al hun 
schermen kunnen gebruiken om zich te ontspannen, om emoties 
met elkaar delen of om intelligenter te werken. De convergentie 
van onze vaste en mobiele netwerken wekt al die schermen 
tot leven. Op het vlak van content, applicaties en ontspanning 
hebben we nog lang niet het volledige potentieel benut. Er is ook 
steeds meer behoefte aan beveiliging, zowel privé (bescherming 
van persoonlijke data) als professioneel (IT-beveiliging, 
bescherming tegen hackers, enz.). Ook cloud computing is 
een fantastische bron van eenvoud en comfort. Het zal almaar 
gemakkelijker worden om opgeslagen documenten, video’s en 
foto’s in een universele ruimte veilig toegankelijk te maken en ze 
op diverse toestellen te delen, inclusief op tv. 6.000 klanten van 
Belgacom testen nu al deze dienst. 

Welke innovaties beantwoordden in 2013 
aan die nieuwe behoeften? 
We hebben de kwaliteit en de snelheid van onze netwerken 
nog opgedreven. Wat het mobiele aanbod betreft, breidden 
we het 3G-netwerk en het bereik van 4G verder uit. 4G kun 
je als een formidabele snelweg beschouwen, maar zonder 
performante wagen heb je er niet veel aan. Het zijn in de eerste 
plaats de inhoud en de applicaties die de mobiele breedband 
interessant maken. De vooruitzichten zijn alvast veelbelovend. 
In de sector van de gezondheidszorg hebben we bijvoorbeeld 
een 4G-communicatiesysteem aan boord van een ziekenwagen 
uitgetest. We lanceerden ook innoverende applicaties voor 
digitale tv met TV Replay, en voor mobiele betalingen met de 
toekomstige Belgische standaard Sixdots. Tot slot bevestigt 
het succes van onze all-in-aanbiedingen voor consumenten en 
bedrijven dat we goed zitten met onze convergentiestrategie.

Wat zijn uw prioriteiten voor de komende 
maanden?
We zullen onze structuren nog vereenvoudigen en onze werkings-
kosten verminderen om te kunnen blijven investeren om in te 
spelen op de behoeften van de klanten. Ons merkimago en de 
tevredenheid van onze klanten zijn permanente aandachtspunten. 
Door onze krachten te bundelen kunnen we marktaandeel terug-
winnen, vooral in Vlaanderen. 

Bovendien is de commercialisering van al onze producten onder 
het Proximus merk, voorzien eind 2014, een belangrijke stap naar 
duidelijkheid in ons aanbod en in onze communicatie. Dit zou syno-
niem moeten zijn van een betere dienstverlening naar de klant en 
van een merk dat dicht bij de klanten staat en naar hen luistert.  

Hoe worden die prioriteiten intern vertaald?
We hebben een aantal programma’s opgezet om onze mede-
werkers naar een performantiecultuur te begeleiden. Het gaat 
erom beter samen te werken om al onze processen efficiënter te 
maken. Deze optimale samenwerking zal afstralen op de klan-
tentevredenheid en moet bron van fierheid worden voor al onze 
medewerkers. 

Op de voorgaande pagina’s heeft 
onze Voorzitter het over de ‘collectieve 
verantwoordelijkheid’ van Belgacom. 
Wat is uw visie op de maatschappelijke 
rol van de onderneming?
Belgacom speelt inderdaad een belangrijke rol in de samenleving. 
Deze verantwoordelijkheid maakt deel uit van onze cultuur. 
Normen en waarden laten zich niet zo gemakkelijk in regels 
gieten. Je geeft ze beter onmiddellijk vorm in concrete acties 
waarin iedereen gelooft. Zelf vinden we het maar normaal dat 
we bijdragen tot de maatschappelijke ontwikkeling in domeinen 
die aanleunen bij onze kernactiviteiten, zoals het dichten van 
de digitale kloof en het promoten van krachtige energiezuinige 
oplossingen en veilig internet. We blijven ook een belangrijke 
sponsor van sport en cultuur.

Wat betekent duurzame groei voor 
Belgacom?
Een bedrijf dat niet groeit, heeft geen toekomst. Belgacom is 
een solide onderneming die wil blijven groeien. Duurzame groei 
betekent voor ons een billijk evenwicht tussen investeringen en 
beloning van de aandeelhouder, zonder onze maatschappelijke 
rol uit het oog te verliezen. 

IN
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R
V

IE
W

”DE MENSEN 
WILLEN AL HUN 
TOESTELLEN 
GEBRUIKEN OM ZICH 
TE ONTSPANNEN, 
OM EMOTIES MET 
ELKAAR DELEN OF 
OM INTELLIGENTER 
TE WERKEN. WIJ 
BIEDEN HUN DE 
CONNECTIVITEIT EN 
DE CONTENT OM AL 
DIE SCHERMEN TOT 
LEVEN TE WEKKEN.” 
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Op de residentiële markt zijn we 
erin geslaagd zowel mobiele als 
convergente klanten terug te winnen en 
aan ons te binden. Op de kmo-markt 
hebben we ons leiderschap verstevigd 
door het klantenverloop terug te 
schroeven tot op het niveau van vóór 
de prijzenoorlog. We slaagden er zelfs 
in marktaandeel terug te winnen.

MOBILE-OFFENSIEF

GROENE 
ENERGIE 
IN DE VERKOOP-
PUNTEN
In 2013 kenden we 
het contract voor de 
elektriciteitslevering in 
onze Belgacom Centers 
toe aan Eneco. Onze 
verkooppunten worden 
voortaan voorzien van 
100% hernieuwbare, in 
België geproduceerde 
windenergie.

VEREENVOUDIGING 
VAN ONZE 
NETWERKEN
Ons programma voor de vereenvoudiging 
van onze netwerken kwam in 2013 op 
kruissnelheid. We migreerden meer dan 
600.000 analoge lijnen naar de nieuwe 
technologieën op een voor de klant volledig 
transparante manier.

De Belgacom-teams die 
verantwoordelijk zijn voor 
de ontspanningsdiensten 
ontwikkelden met TV Replay 
een nieuwe manier om 
televisie te beleven. Met deze 
nieuwe dienst kan de kijker 
elk tv-programma uitgesteld 
bekijken tot 36 uur na 
uitzending.

EEN NIEUWE TV-ERVARING

Dankzij de continue 
uitrol van 4G bereikten 

we eind 2013 een 
dekkingspercentage van 

50%. Deze technologie 
maakt mobiel 

breedbandinternet  
mogelijk.

EERSTE 4G 
OPERATOR

MARKANTE 
FEITEN 
2013
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Scarlet positioneert zich steeds 
meer als de low cost operator bij 
uitstek met een interessant aanbod 
voor de prijsbewuste consument. 
Na een volledige herziening van zijn 
mobiel gamma lanceerde Scarlet 
een gecombineerde aanbieding van 
internet, tv en vaste telefonie.

SCARLET, LAGE 
KOST REFERENTIE

Telindus Luxembourg sloot 
2013 af met de ondertekening 
van het grootste contract 
uit zijn geschiedenis. In een 
partnership met IBM wordt 
Telindus Luxembourg als 
onderaannemer voor de telecom- 
en opslaginfrastructuur een 
strategische leverancier van 
Innovative Solutions for Finance 
(IS4F), een voormalig fi liaal van de 
Dexia Group.

HISTORISCH 
CONTRACT 
VOOR TELINDUS 
LUXEMBOURG

VERSTERKTE 
BANDEN MET BNP 
PARIBAS FORTIS
We wonnen BNP Paribas Fortis 
terug voor mobiele telefonie en 
sloten met de bank een aantal 
bijkomende contracten. Samen 
lanceerden we ook de joint 
venture Sixdots, de toekomstige 
standaard voor mobiele betalin-
gen in België.

Tango stapt gezwind het 
entertainmenttijdperk 
binnen met een ongezien 
aanbod (sport, games 
en muziek) waarin 
onstpanning steeds 
belangrijker wordt. 

We implementeerden het 
Flex-programma om flexibeler 
te werken , minder gebonden 
aan onze professionele 
omgeving. Samen kunnen 
we het verschil maken, in 
een sfeer van vertrouwen en 
responsabilisering. 

FLEX, NIEUWE 
MANIER VAN 
WERKEN

INTERNATIONALE 
PRIMEUR VOOR BICS 
Ons internationale carrierfi liaal 
BICS boekte een sterke groei op de 
inkrimpende spraakmarkt. Voor het eerst 
brachten we een 4G-roamingconnectie 
(LTE) tot stand tussen Europa, Azië, 
Noord-Amerika en Afrika.

TANGO 
STAPT IN 
EEN NIEUW 
TIJDPERK
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KERNCIJFERS 
2013

EVOLUTIE VAN ONZE INVESTERINGEN  
(IN MILJOEN EUR)

73
4 77
7

75
3

97
21

10 11 12 13

>> EBITDA
1,713 miljard EUR

>> vrije cashflow 
505 miljoen EUR

>> EBITDA marge
27%

>>  brutodividend per aandeel 
voor 2013 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

2,18 EUR 

>>  aandelenkoers op 21/12/2013 

21,55 EUR 

>> inkomsten
6,318 miljard EUR

  CONSUMER  
BUSINESS UNIT 35%
  ENTERPRISE  
BUSINESS UNIT 34%
  SERVICE DELIVERY ENGINE 
& WHOLESALE 5%
 STAFF & SUPPORT 1% 
  BELGACOM INTERNATIONAL 
CARRIER SERVICES 26%

>> werknemers
15.699 

1 inclusief 120 miljoen EUR voor de licentie voor het gebruik van het 800MHz-spectrum
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>> internetklanten
1.677.000

1.5
58

.0
00

1.5
90

.0
00

1.6
37

.0
00

1.6
77

.0
00

10 11 12 13

>> mobiele klanten
5.496.000

>>  dekking 3G en 2G
99%

WIFI

>>  hotspots in België
± 800.000

MOBIEL

VAST

>>  Pack klanten
1.314.000

>> dekking 4G eind 2013
50% 

>>  CO2-uitstoot
-63%

>>  in alle veiligheid opgeleid in 
het gebruik van internet en 
nieuwe media

12.456 kinderen

>> Belgacom TV klanten
1.479.000

>>   VDSL2-dekking
±89%

>> tv-dekking
93%
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>>  Verkoop van tablets in 2013 Bron: GFK

+72%

HET JUISTE 
EVENWICHT 

VINDEN IN EEN 
VERZADIGDE 

MARKT

Overal in Europa hebben 
telecomoperatoren te 

kampen met een markt die 
het verzadigingspunt bereikt. 

De stagnatie van de markt 
van vaste en mobiele spraak, 

internet en zelfs digitale tv 
en de grote erosie van de 

tarieven voor mobiele telefonie 
hebben de marges onder druk 

gezet. Het komt er nu voor 
de operatoren op aan deze 

negatieve druk op te vangen 
met nieuwe inkomstenbronnen. 

>>  Mobiele penetratiegraad Bron: Belgacom

111%

Koers houden in een ongunstige 
conjunctuur
In 2013 kregen de operatoren af te rekenen met een reeks beper-
kingen van voornamelijk regelgevende aard (zie focus p.12). Ook 
het economisch klimaat speelde een belangrijke rol. Ook al trof 
de economische crisis België minder hard dan andere Europese 
landen, het is duidelijk dat de stagnerende economie weegt op het 
moreel van gezinnen en bedrijven, die geneigd zijn hun uitgaven te 
beperken in het algemeen, en zeker inzake telecom.

Rationaliseren voor de professionele klanten
Vele professionele klanten hebben kostenbesparingsprogramma’s 
lopen en schuiven sommige investeringen in hun IT- en telecom-
infrastructuur op de lange baan. In een context van rationalisering 
zoeken bedrijven en overheidsdiensten één partner die alle IT- en 
telecomoplossingen levert.

Een goedkoop alternatief aanbieden op de 
residentiële markt
Mede door de crisis kregen lowcostformules succes. Snow 
(BASE) lanceerde een laag geprijsd basisaanbod met een bundel 
van vaste telefonie, internet en digitale tv. Belgacom deed het-
zelfde via dochter Scarlet. Deze goedkope aanbiedingen zorgden 
overigens voor dynamiek in het segment van de digitale tv, dat 
stilaan het plafond bereikt qua aantal klanten.

Inspelen op de explosie van 
het dataverkeer 
De telecomoperatoren hebben de voorbije jaren sterk geïnves-
teerd in hun infrastructuur, of het nu gaat om breedbandinternet, 
wi-fi of mobiele netwerken van de vierde generatie (4G). 2013 
kende bovendien een explosieve toename van het aantal gecon-
necteerde toestellen en applicaties die profiteren van almaar 
grotere bandbreedtes. Intensief multimediaal gebruik van sociale 
netwerken, de cloud, gaming, videoconferenties, … zijn maar 
enkele voorbeelden van nieuwe groeimotoren die nog lang niet 
op kruissnelheid zijn. Vandaag dringen zich nieuwe investeringen 
op om dit dataverkeer te ondersteunen.

Rendement halen uit 
netwerkinvesteringen
De Europese telecomoperatoren staan voor een dubbele uitda-
ging: enerzijds de daling van de inkomsten uit spraak en sms 
compenseren door inkomsten te halen uit mobiele data en ander-
zijds vermijden dat een vertraging van de netwerkinvesteringen 
de ervaring van de klant aantast.

Vandaag bestaat in Europa een onevenwicht tussen de spelers 
die de veralgemening van breedband en mobiel internet mogelijk 
hebben gemaakt en zij die van die groei profiteren. Er wordt 
hier verwezen naar de over-the-topspelers die de traditionele 
netwerken links laten liggen door communicatiediensten of 
content aan te bieden via internet, vaak gratis, maar gefinancierd 
door reclame, en die van breedband profiteren zonder hiervoor 
financieel bij te dragen. 
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REGIONALE VERSCHILLEN  
OP DE BELGISCHE MARKT 

>> De penetratie van de kabeloperatoren, die in België bijzonder sterk is, 
volgt een strikt regionale logica en strategie en heeft een sterke impact op 
het concurrentielandschap. In Vlaanderen is kabeloperator Telenet, die de 
vaste markt domineert, de voornaamste concurrent van Belgacom. In Wal-
lonië, waar Belgacom marktleider is, is Voo de belangrijkste concurrent. 
In een aantal Brusselse gemeenten en een klein deel van Henegouwen is 
Numericable actief. Als enige ‘quadruple play’-operator op nationale schaal 
is Belgacom zich van die regionale verschillen bewust. In onze commer-
ciële strategie houden we dan ook al jaren met die regionale verschillen 
rekening. 

FO
C

U
S

>>  Penetratiegraad van digitale tv Bron: Belgacom

80%

>>   Verkoop van smartphones Bron: GFK

+15%
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Profiteren van het momentum in België 
Dankzij de spectaculaire stijging van de verkoop van smartpho-
nes (+15%) en tablets (+72%) in 2013 maakt België geleidelijk 
zijn achterstand op de buurlanden op het vlak van mobiel inter-
net goed. 38% van de mobiele telefoons zijn smartphones en 
het verbruik van mobiele data op smartphones is tussen 2012 en 
2013 meer dan verdubbeld tot gemiddeld 250 Mo.

Een goede mobiele ervaring is niet haalbaar zonder snelle en 
performante verbindingen. Daarom werd in 2013 het 4G-bereik 
uitgebreid. Met een dekking van 50% eind 2013 bewaart Belga-
com haar voorsprong op de twee andere mobiele operatoren. 

Tegelijk blijft ook het 3G-bereik zich uitbreiden. Eind 2013 leidde 
Belgacom het peloton met een 3G-bereik van 99,5% (bron: 
CommSquare) en een verbetering van de 3G-netwerkcapaciteit 
die snelheden tot 21 Mbits/s mogelijk maakt.

>>  wi-fi hotspots in Belgïe

±800.000
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EEN REGLEMENTAIR KADER 
DAT DRUKT OP DE WINST

De telecomoperatoren hebben in hun strategieën 
rekening moeten houden met drie grote regelgevings-
maatregelen op Belgisch en Europees niveau. 

>> Langdurige impact van de nieuwe telecomwet
De aanpassingen van de telecomwet van 2012, 
waardoor consumenten en kleine bedrijven gemak-
kelijker van operator kunnen veranderen en na zes 
maanden gratis hun contract kunnen opzeggen, blijven 
de onstandvastigheid van de markt aanwakkeren. 
De bescherming van de consument blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor politici en regelgevers in België en 
Europa met maatregelen om aanbiedingen en tarieven 
transparanter te maken en de klanten de kans te geven 
minder uit te geven aan telecom.

>> Roaming
De roamingprijzen daalden in juli 2013 opnieuw 
als gevolg van de derde Europese verordening, die 
halfweg 2012 van kracht werd. In 2014 houden de 
Europese autoriteiten deze dienst strak in het vizier, 
aangezien ze streven naar de eenmaking van de 
Europese markt van de elektronische communicatie 
en op middellange termijn alle roamingtoeslagen willen 
afschaffen.

>> Openstelling van de kabel 
De Belgische regelgevers keurden in 2013 de beslis-
singen goed in verband met de referentieaanbiedingen 
en de wholesaleprijzen die de kabeloperatoren moeten 
toepassen. Dit maakt tegen het tweede trimester van 
2014 de effectieve uitvoering mogelijk van de verplich-
tingen waartoe ze in 2011 beslisten. 

Tot op heden heeft enkel Mobistar interesse getoond 
voor het gebruik van het kabelplatform om een vast 
aanbod op de markt te brengen.

Het reglementaire en wetgevende kader wordt in detail 
besproken in het financieel verslag.
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CONCURRENTIËLE POSITIE 
(MARKTAANDEEL)

>>  38% van GSM-bezitters hebben een 
smartphone Bron: marktstudie Belgacom, tweede semester 2013

38%
>>  25% van Belgacom klanten met pack 

hebben daarin mobile  Bron: Belgacom

25%

±800.000

De concurrentiestrijd in de mobiele markt 
winnen 
Als we van 2013 iets moeten onthouden dat alles zegt over de 
hardnekkige concurrentie in de mobiele telefonie, dan is het wel 
het ineenzakken van de tarieven voor onbeperkt bellen en sms’en 
van 80 à 90 EUR tot 32 à 65 EUR per maand in nauwelijks een 
jaar tijd. 

Deze concurrentiestrijd is het belangrijkste gevolg van de 
nieuwe telecomwet die in oktober 2012 van kracht werd en het 
gemakkelijker maakt om van operator te veranderen (zie focus 
hiernaast over het reglementair kader), en van het gelijktijdige 
prijzenoffensief van de kabeloperatoren. Deze prijzenslag woedt 
op een moment dat de penetratie van de mobiele telefonie bijna 
compleet is (111% in Q4 2013), wat gelijkstaat met een zeer zwak 
groeipotentieel. 

Het tumult op de mobiele markt bracht aan de ene kant een slag 
toe aan de markt van de prepaidkaarten omdat de postpaidaan-
biedingen aantrekkelijker werden en leidde aan de andere kant 
tot een sterker klantenverloop, dat sinds het derde trimester van 
2013 echter stagneert. 

De markt van de vaste telefonie 
stabiliseren
De tripleplay- (vaste lijn, internet en digitale tv) en quadrupleplay- 
bundels (triple play plus mobile), die ook interessante tarieven 
bieden om onbeperkt vast te bellen, hebben geholpen om de 
penetratie van de vaste telefonie te stabiliseren. De Belg blijft erg 
gehecht aan zijn vaste lijn, die hij waardeert om het comfort en 
de kwaliteit. Ongeveer 7/10 Belgische gezinnen hebben nog altijd 
een vaste lijn. 

De penetratiesnelheid van digitale tv neemt logischerwijs af 
naarmate deze diensten bij de grote meerderheid van de consu-
menten ingang vinden. Door televisie een centrale plaats te geven 
in haar bundels slaagde Belgacom erin 2013 af te sluiten met 
een marktaandeel van 32% voor digitale tv en 27% voor tv in het 
algemeen.
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Alle kansen grijpen
Convergente aanbiedingen leiden tot trouwe klanten
Om vat te krijgen op een almaar sneller veranderend 
klantenbestand, nemen operatoren hun toevlucht tot de techniek 
van koppelverkoop. Zoals het groeiende aandeel van packs 
in de globale verkoopcijfers aantoont, heeft de consument 
goed begrepen dat hij zijn convergentiebehoeften – vast en 
mobiel, spraak en data, communicatie en content – het best 
centraliseert bij een en dezelfde provider. Sinds 2007 vervult 
Belgacom met glans de rol van pionier en aanvoerder in deze 
convergentiestrategie, eerst met de verkoop van packs, daarna 
door de lancering van convergente diensten als TV Overal.

Clouddiensten maken het verschil
Cloudcomputing, of toegang op afstand tot applicaties 
en IT-diensten met niet meer dan een webbrowser en een 
breedbandverbinding, verschaft telecomoperatoren een enorm 
potentieel. Van virtuele opslagruimte waar de consument zijn 
gezinsfoto’s kan bewaren tot ultraperformante datacenters, met 
all-in IT-oplossingen voor kmo’s: elke klant doet er zijn voordeel 
mee. De cloud biedt de operatoren een unieke gelegenheid om 
met nieuwe flexibele, veilige diensten het verschil te maken. 

 BELGACOM 44% 
 KABEL 50% 
 ANDERE 6%

INTERNET

 BELGACOM 32% 
 KABEL 64% 
 ANDERE 4%

TELEVISIE

 BELGACOM 41% 
 MOBISTAR 29% 
 BASE 24% 
 KABEL 6%

MOBILE
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>> In een hypergeconnecteerde wereld moet de 
consument kunnen interageren via de terminal 
van zijn keuze, waar en wanneer hij dat wenst, 
zonder zich vragen te stellen over de gebruikte 
technologie.
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Onze voornaamste uitdaging is 
opnieuw duurzame groei tot stand 

te brengen door marktaandeel 
terug te winnen, zoals we eind 2013 
met succes deden voor de mobiele 

abonnementen, en bij de klanten 
nog meer opbrengsten te genereren 

uit onze convergentieoplossingen. 
Daartoe zullen we blijven investeren in 
onze netwerken en platformen om ze 

in overeenstemming te brengen met 
de behoeften van morgen. Tegelijk 

zullen we versneld evolueren naar een 
slagvaardiger onderneming die het 

verschil maakt op de markt. 

KLAAR  
VOOR GROEI

Voortbouwen op onze troeven
Belgacom beschikt over onmiskenbare troeven: haar vaste en 
mobiele netwerken, haar voorsprong op het vlak van cloudcom-
puting en digitale televisie, haar distributienetwerk dicht bij de 
klant en vooral ook haar medewerkers, want dankzij hun exper-
tise en aanpassingsvermogen blijven we de moeilijke marktom-
standigheden de baas. 

De beste convergente netwerken
Belgacom blijft meer dan ooit investeren in haar convergen-
tiestrategie om een duurzame groei te bereiken op een complexe 
markt. Deze uitgebreide convergentie van netwerken, content en 
applicaties kreeg in 2013 al concreet vorm in een dienstenaanbod 
dat almaar beter aangepast is aan de behoeften van hypergecon-
necteerde klanten en beschikbaar is op tal van complementaire 
schermen. 

Getalenteerde medewerkers
Belgacom kan rekenen op de inzet van 15.000 gemotiveerde 
medewerkers. We zijn een modelwerkgever die innovatie en 
mobiliteit hoog in het vaandel voert en de ontwikkeling van talent 
in de domeinen van de toekomst bevordert. 

Onze eigen cloud en knowhow op het vlak van 
cyberveiligheid
Ons cloudplatform wordt door onze eigen datacenters beheerd 
en garandeert een optimaal beveiligingsniveau voor onze klanten. 
Bovendien ontwikkelt Belgacom haar competenties in cybervei-
ligheid rekening houdend met de actuele uitdagingen. Belgacom 
is voor veel bedrijven een referentie op dat vlak. 

Een topplatform voor digitale tv
Belgacom is pionier in het aanbieden van digitale tv-diensten. We 
zijn de enige onderneming in België die de mogelijkheid biedt om 
op eender welk toestel, op het vaste of het mobiele netwerk, tv te 
kijken via de dienst TV Overal. We zijn ook de eerste operator die 
TV Replay aanbiedt om een programma tot 36 uur na de oor-
spronkelijke uitzending te bekijken. 

Een distributienetwerk dicht bij de klant
De residentiële en professionele klanten hebben gemakkelijk toe-
gang tot competente medewerkers van Belgacom. Ze beschikken 
over het uitgebreide verkoopnetwerk van de Belgacom Centers, 
indirecte verkooppartners, callcenters en klantenadviseurs voor 
de large accounts.

PACKS 
RISTORNO

OVERAL 
SERVICE BESCHIKBAAR VAN OM HET EVEN WELK 
NETWORK ZONDER ONDERBREKING EN OP OM HET 
EVEN WELK AANGESLOTEN TOESTEL

ALTIJD 
NIET-LINEAIRE TOEGANG 
TOT CONTENT

PERSONALISERING 
PROFIEL EN VOORKEUREN 
VAN INDIVIDUELE  GEBRUIKER

DIENSTVERLENING
1  CONTACT - 1  DATABASE  - 1  SYSTEEM EN PROCESS

CONVERGENTIE BIJ BELGACOM

BELGACOM HEEFT ALTIJD EEN PIONIERSROL GESPEELD OP HET 
VLAK VAN CONVERGENTIE EN WIL LEIDER VAN DE CONVERGENTE 
DIENSTEN BLIJVEN. DOOR MIDDEL VAN PACKS, MAAR OOK DOOR 
GEBRUIKERS ALTIJD EN OVERAL OP EEN GEPERSONALISEERDE 
MANIER TOEGANG TE GEVEN TOT HUN CONTENT, APPLICATIES EN 
DIENSTEN. 

>> DE 29 NIEUWE BELGACOM EXPERIENCE 
STORES LATEN DE KLANTEN DE 
PRODUCTEN BETER BEGRIJPEN. 
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KLANTENERVARING

VEREENVOUDIGING

EFFICIËNTE
ORGANISATIE

STERKE 
MERKEN

De tevredenheid van de klant rust op zijn algemene ervaring met 
onze merken. De rijkdom van onze convergente producten en 
diensten moet hem het leven gemakkelijker maken en de vrijheid 
schenken om via het toestel van zijn keuze, waar en wanneer hij 
wil interactief te communiceren, wars van de complexiteit van de 
onderliggende technologie. 

Onze organisatie doeltreffender maken
Belgacom is een van de paradepaardjes van de BEL 20 en biedt 
rechtstreeks werk aan 15.000 medewerkers en onrechtstreeks 
aan nog eens 11.000 personen. Tijdens de volgende jaren moet 
Belgacom de pensionering van duizenden werknemers voor-
bereiden. 

Belgacom wil de arbeidsprocedures vereenvoudigen en optima-
liseren om te vermijden dat deze krachten moeten worden ver-
vangen. De beschikbare competenties en expertise zullen moeten 
worden herverdeeld rekening houdend met de toekomstige 
behoeften van de onderneming. Deze transformatie zal toelaten 
de personeelskosten minstens de komende 5 jaar constant te 
houden. 

Ons leiderschap consolideren
Belgacom is de enige operator in België die al zijn telecom- en 
IT-diensten via eigen netwerken kan aanbieden. Wat mobile betreft, 
blijven we meer dan ooit investeren in de 3G-ervaring en de roll-out 
van 4G. Op breedbandvlak werken we verder aan de ontwikkeling 
van spitstechnologieën om nog beter te anticiperen op de groeiende 
behoefte aan bandbreedte en de VDSL2-ervaring nog te verbeteren. 

Onze ambitie is nog meer te investeren in onze netwerken, sys-
temen en diensten en onze vaste en mobiele netwerken almaar 
intelligenter en fl exibeler te maken. Dankzij de IP-technologie zijn 
ze onderling compatibel en zullen ze in staat zijn de gebruiker te 
herkennen en zijn toegang tot de diensten aan te passen aan zijn 
profi el. Op die manier zullen we ons aanbod beter kunnen perso-
naliseren en sneller en eenvoudiger nieuwe convergente diensten 
kunnen ontwikkelen. Verder moeten we Belgacom verder omvor-
men zodat onze klanten ons in alle eenvoud kunnen contacteren 
via digitale en interactieve communicatiemiddelen.

Diepgaande verandering met de blik op 
de toekomst
De verzadiging van onze traditionele markten dwingt ons ons aan 
te passen en ons nog meer te concentreren op onze werkings-
kosten. Louter investeren volstaat niet meer om rendabeler te 
worden, we moeten ook werken aan onze kostenstructuur. Deze 
besparingen zijn noodzakelijk om onze investeringen in onze 
netwerken en oplossingen op te drijven, opnieuw aan te knopen 
met duurzame groei en onze aandeelhouders een duurzame 
vergoeding te bieden. 

Belgacom baseert zich op 4 pijlers om 
slagvaardiger te worden en opnieuw 
aan te knopen met duurzame groei
De klantenervaring verbeteren 
In een sector die op technologisch vlak steeds sneller evolueert 
investeert Belgacom in de diensten die consumenten en bedrij-
ven een echte meerwaarde bieden via sterke en gedifferentieerde 
merken (Proximus en Scarlet). Het is niet alleen essentieel te inves-
teren in veelbelovende innovaties, maar ook ze te ontplooien op het 
juiste moment, bij de geschikte klanten, en zo effi ciënt mogelijk te 
communiceren. Zo zullen we erin slagen rendabele marktaandelen 
(terug) te winnen. In die zin is de cloud een belangrijke groeivector 
voor zowel particulieren als bedrijven. We willen hun bevoorrechte 
en unieke partner worden voor hun telecom- en informaticabehoef-
ten, met bijzondere aandacht voor veiligheid. 

>> ZOALS WE VOOR DIGITALE TV EN DE 
3G EN 4G-NETWERKEN DEDEN, MOETEN 
WE OOK NU ANTICIPEREN OP DE 
TECHNOLOGISCHE MIGRATIES. 
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BELGACOM BASEERT ZICH OP 4 PIJLERS 
OM SLAGVAARDIGER TE WORDEN EN OPNIEUW 
AAN TE KNOPEN MET DUURZAME GROEI

DUURZAME GROEI

GOOD 
TO GOLD 
CULTUUR
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CONVERGENTE DIENSTEN

CONVERGENTE NETWERKEN EN IT
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Vereenvoudigen op alle niveaus
Vereenvoudiging is een strategische prioriteit op alle niveaus. 
Ten eerste zal onze portefeuille van producten en oplossin-
gen nog aanzienlijk worden gerationaliseerd. Bovendien heeft 
de migratie van een aantal verouderde systemen naar nieuwe 
IP-technologieën ons in 2013 in staat gesteld de vereenvoudiging 
van onze netwerken voor te bereiden. Er lopen ook programma’s 
om onze interne informaticasystemen te rationaliseren en efficiën-
ter te maken. 

De vereenvoudiging laat ook toe de kosten te verminderen en 
de klantenervaring te verbeteren. Eenvoudiger aanbiedingen en 
systemen zijn ook goedkoper te beheren en de klant ervaart een 
betere kwaliteit. 

Het verschil maken met duidelijk afgelijnde merken
Met de convergentie van vaste en mobiele technologieën en van 
telecom en informatica zijn onze klanten op zoek naar een unieke 
partner die al hun diensten kan leveren. In die context is de fusie 
van onze 2 commerciële merken Belgacom en Proximus een 
logische evolutie die beter overeenstemt met de realiteit van onze 
aanbiedingen en eenvoudiger is voor de klant. Ze vereenvoudigt 
bovendien het beheer van onze interne systemen en ons 
productaanbod. 

Proximus, uithangbord van een uniek merk 

Vanaf eind 2014 zal het merk Proximus niet alleen onze mobiele 
technologieën en oplossingen omvatten, maar ook al onze over 
de jaren opgebouwde expertise op het vlak van vaste telefonie, 
ICT, internet en digitale televisie. Met Proximus opteren we voor 
een merk dat nabijheid belichaamt: de nabijheid van klanten met 
hun universum en van het bedrijf met zijn klanten. 

Naast Proximus blijft Scarlet zich in de eerste plaats op de meest 
prijsbewuste klanten richten.

Eén merk: Proximus. Eén bedrijf: Belgacom.

In de loop van de jaren heeft Belgacom zich ontwikkeld tot 
een vooraanstaand telecomspeler. Het is dus gerechtvaardigd 
dat het bedrijf zijn naam en zijn statuut als juridische entiteit, 
werkgever en beursgenoteerd bedrijf behoudt, niet alleen voor 
haar medewerkers, maar ook ten overstaan van haar diverse 
stakeholders.

Bouwen aan de cultuur van de toekomst:  
“From Good to Gold”
Belgacom wil dat alle personeelsleden zich achter dezelfde 
doelstellingen scharen en creërt daarom een aantal hefbomen 
om te evolueren naar een bedrijfscultuur die synoniem is met een 
betere dienstkwaliteit en betere resultaten. Zo zullen de leden 
van het management, ongeacht hun departement, vanaf 2014 
allemaal dezelfde doelstelling krijgen op groepsniveau. De ver-
sterkte samenwerking tussen de departementen zal de besluit-
vorming verbeteren en versnellen. Het doel is een ‘From Good to 
Gold’-cultuur te ontwikkelen die performantie, respect, feedback 
en transparante communicatie stimuleert. 

Steeds meer 
eenvoud
>> De vereenvoudiging laat ons toe de kosten te verlagen 
en de klantenervaring te verbeteren
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Content creëert toegevoegde waarde 
Sinds bijna tien jaar investeert Belgacom niet alleen in techno-
logie, maar ook in haar contentaanbod. Haar doelstelling is de 
tv-ervaring onafgebroken te herdefiniëren. Als pionier in België 
en Europa heeft Belgacom begrepen dat digitale tv een natuurlijk 
verlengde is van haar activiteiten als telecomoperator en een bron 
van toegevoegde waarde voor haar klanten. Aanvankelijk hield 
deze toegevoegde waarde verband met de intrinsieke kwalitei-
ten van digitale televisie: beeldkwaliteit, toegang tot een steeds 
overvloediger aanbod van programma’s, tv-kijken op verzoek, 
gemakkelijk opnemen, enz. In de loop der jaren hebben honderd-
duizenden Belgen digitale tv en de Belgacom TV-decoder een 
vaste plaats gegeven in hun woonkamer. Deze nieuwe manier van 
tv-kijken is een gewoonte geworden. 

Convergentie met vier dimensies
Op het ritme van de technologische innovaties werd de con-
sumptie van content almaar intuïtiever en persoonlijker. Ze gaf 
gestalte aan de convergentiestrategie die Belgacom zo dierbaar 
is: de abonnee bekijkt voortaan ‘wat hij wil’ (voor alle smaken, 
van de meest universele tot de meest lokale), ‘eender waar’ 
(op pc, tv, tablet of smartphone) en ‘eender wanneer’ (in real time 
of uitgesteld). Er hoeft enkel nog een vierde, steeds belangrijkere 
dimensie aan te worden toegevoegd: ‘op eender welk platform’.  
Terwijl sommige contentproviders de voorkeur geven aan ‘geslo-
ten’ systemen, biedt Belgacom dezelfde toegangskwaliteit op een 

CONTENT OM 
TE BEKIJKEN,  

TE BELEVEN EN 
TE DELEN, 
ALTIJD EN 

OVERAL 

In 2013 zette Belgacom 
haar contentstrategie 

kracht bij door zich tegelijk 
te profileren als verdeler, 

producent en coproducent. 
Haar programma-aanbod 

werd aangevuld met 
nieuwe functies die meer 

vrijheid en comfort bieden. 
De consumenten hebben 
voortaan toegang tot een 

waaier van ontspanning voor 
alle smaken, ongeacht het 

tijdstip, de plaats waar ze zich 
bevinden of hun type toestel. 
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Exclusief op 
Belgacom TV
>> Belgacom TV biedt exclusieve passen voor 
kinderen en fans van filmklassiekers naast voetbal 
en basketbal op de Belgacom-kanalen 11, 11+ en 5.

>> Meer dan 70 zenders in het 
basisaanbod van Belgacom TV

70

>> Meer dan 10.000 titels beschikbaar 
via video on demand 

10.000
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Bevoorrechte partnerships
Doordat we tegelijk verdeler en (co)producent zijn, kunnen we uit-
pakken met een uniek aanbod voor tv-kijkers en mobiele surfers. 
Als sponsor zijn we aanwezig in de wereld van de sport, muziek 
en cultuur en op allerlei evenementen, van nationale topevents 
tot kleinschalige lokale initiatieven. Zo maken we samen met het 
publiek onvergetelijke momenten mee en beschikken we over een 
aanbod dat we verdelen op onze verschillende platformen. Op 
sportief vlak valoriseert Belgacom haar bevoorrechte partnerships 
met het Belgische basket, voetbal en wielrennen. We zijn ook 
aanwezig op de grootste muziekfestivals, waarvan onze klanten 
via streaming kunnen meegenieten, op het Filmfestival Gent, in 
Bozar en op de Koningin Elisabethwedstrijd. En als coproducent 
van meer dan twintig Belgische (en Belgisch-Franse) films per 
jaar verbinden we onze naam aan meerdere grote avant-premiè-
res. We organiseerden zelfs vertoningen in avant-première thuis 
bij Belgacom TV-klanten, in aanwezigheid van acteurs uit de film 
(Brasserie Romantiek in Mechelen en Stars 80 in Hoei).

Permanent investeren
De komende maanden en jaren zal Belgacom blijven investeren 
in de uitbreiding van haar aanbod met zowel lokale programma’s 
als internationale blockbusters. De meeste van die programma’s 
zullen op aanvraag, rechtstreeks of via uitgesteld kijken op een 
maximaal aantal platformen beschikbaar zijn, zoals het de klant 
uitkomt. Deze unieke, convergente tv-ervaring is onlosmakelijk 
verbonden met ons vak van telecomoperator. De toegevoegde 
waarde van onze steeds intelligenter wordende netwerken wordt 
op die manier concreet gemaakt voor onze klanten. 

maximum aan eindtoestellen van uiteenlopende merken en kiest 
ze voor een multiplatformstrategie die openstaat voor alle bestu-
ringssystemen. 

Een argument voor klantentrouw
Ons contentaanbod is strategisch. Het maakt onze technische 
expertise direct voelbaar voor de klant. Het is ook cruciaal: op een 
vluchtige markt is permanente toegang tot rijke en diverse inhoud 
een belangrijk middel om klantentrouw op te bouwen. Een consu-
ment die een unieke ervaring aangeboden krijgt door op zijn smart-
phone naar een voetbalmatch te kijken of met het hele gezin van 
de mogelijkheden van intelligente tv (‘smart tv’) te genieten, zal zich 
goed bewust zijn van onze toegevoegde waarde. De consument zal 
ook geen zin meer hebben om elders te gaan. Hij zal daarentegen 
zelfs geneigd zijn meer programma’s te bekijken, wat onze gemid-
delde inkomsten per klant ten goede komt. Deze contentstrategie 
zal een sterke emotionele band met de klant mogelijk maken. 

Op elk moment en op elk type toestel
In 2013 lanceerde Belgacom bij 10.000 klanten een proefproject 
voor TV Replay. Met deze dienst is het mogelijk een programma 
tot 36 uur na de oorspronkelijke uitzending te bekijken op een-
der welk toestel, van tv tot smartphone. Deze nieuwe Belgische 
primeur werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de belang-
rijkste Belgische televisiemaatschappijen en beantwoordt in de 
eerste plaats aan de groeiende behoefte van de klanten om naar 
hun favoriete programma te kijken wanneer ze dat zelf willen. 

Meer algemeen is de populariteit van het multischermkijken via het 
TV Overal-aanbod de laatste maanden sterk gestegen. Belgacom biedt 
voortaan de ruimste keuze met een 40-tal zenders die in een vingerknip 
op smartphone of tablet beschikbaar zijn. Het is trouwens frappant dat 
TV Overal vaak de grootste kijkerspieken haalt voor programma’s die 
live worden uitgezonden, voetbalwedstrijden in het bijzonder. 

Een ruimer aanbod voor alle smaken
Ons gamma van zenders en boeketten werd nog uitgebreid, met 
bijzondere aandacht voor het lokale aanbod. Zo bieden we onder 
meer de themazender Dobbit TV aan (voor doe-het-zelvers) en 
exclusief ook de zender Fashion One over trends en mode. In 
juli lanceerden we het Multi Boeket dat de bestaande boeketten 
Kids, Entertainment, Nature & Discovery, Nostalgie en Sport & 
Pleasure combineert en zo meer dan veertig themazenders aan-
biedt in één boeket. Om de klant sneller wegwijs te maken in het 
uitvoerig aanbod van zenders en video on demand hebben we 
onze dienst om gepersonaliseerd te zoeken en aanbevelingen te 
krijgen nog verbeterd. Op die manier voldoen we aan de hoogste 
verwachtingen van de kijker. 

Nieuw op voetbalvlak
Onze zender Belgacom 11+ verwelkomt de Britse League Cup. 
De UEFA Champions League (met zijn fameuze Multi Live) en de 
hoogtepunten uit de Spaanse en Portugese kampioenschappen 
blijven vaste waarden in ons gamma. Ons voetbalaanbod maakt 
ook het verschil met programma’s die achter de schermen gaan bij 
Belgische clubs als RSCA TV, Club TV, Charleroi TV of grote inter-
nationale clubs via onze exclusieve partnerships met Barça TV, Real 
Madrid TV, Manchester United TV en Manchester City TV. In 2013 
brachten we ook exclusieve content over de Rode Duivels, die al 
20 jaar onze partners zijn: de documentaire Everyday Football over 
het samenleven in het nationale elftal en bij andere figuren van het 
Belgische voetbal, of de wedstrijden van de belofteploegen. 
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TV Replay
>> Deze in 2013 gelanceerde dienst 
maakt het mogelijk een programma 
tot 36 uur na uitzending te bekijken op 
eender welk scherm
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Vereenvoudigd en toekomstgericht 
gamma van producten en diensten 
Onze klanten verwachten steeds eenvoudiger aanbiedingen. 
Daarom wil Belgacom haar commerciële aanbiedingen vereenvou-
digen door het aantal opties voor mobiele abonnees te verminderen 
en convergente all-in packs aan te bieden die beantwoorden aan de 
behoeften van de meeste klanten. 

Zo blijft het aantal klanten met abonnement op het globale Internet 
Overal/Bizz Pack-aanbod stijgen. Bovendien worden veel diensten 
die vroeger versnipperd waren nu gecombineerd en aan een vaste 
prijs aangeboden, wat de facturatie en administratieve opvolging 
voor zowel Belgacom als de klant gemakkelijker maakt. 

In 2013 migreerde Belgacom een aantal oude oplossingen naar toe-
komstgerichte oplossingen. Belgacom zet de structurele vereenvou-
diging van haar producten en diensten verder om de beheerskosten 
te verminderen en de klantenervaring te verbeteren.  

VEREENVOUDIGEN 
IN HET BELANG 
VAN DE KLANT

In 2013 startte Belgacom een ambitieus 
vereenvoudigingsprogramma. 

Dit programma is één van de pijlers 
van de noodzakelijke transformatie 

van het bedrijf. Deze vereenvoudiging 
moet de klantenervaring verbeteren en 

de onderneming alerter en efficiënter 
maken. Deze doelstellingen helpen 

de operationele kosten te beperken 
en worden vertaald in structurele 

veranderingen die de rendabiliteit 
van Belgacom op middellange en 

lange termijn ten goede komen. 
Het vereenvoudigingsprogramma heeft 

betrekking op vier belangrijke domeinen. 

>> In 2013 migreerde Belgacom meer dan 
600.000 analoge lijnen naar de nieuwe standaarden

600.000 
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Vereenvoudigd netwerk
Het parallelle beheer van netwerken van verschillende generaties is 
een dure uitdaging. In 2013 boekte Belgacom substantiële vooruit-
gang in de vereenvoudiging van haar netwerkinfrastructuur. In het 
kader van het Mantra-project voor de netwerkvereenvoudiging wer-
den al meer dan 600.000 vaste lijnen van de oude generatie naar de 
nieuwe standaarden gemigreerd. Wat het backbonenetwerk betreft, 
werden ATM-lijnen vervangen door toekomstgerichte technologieën. 
Belgacom gaat verder met de afschaffi ng van verouderde technolo-
gieën om haar klanten nog meer diensten met toegevoegde waarde 
te kunnen voorstellen.

Vereenvoudigde informatica-architectuur 
We lanceerden een grootschalig project om onze informaticasys-
temen te optimaliseren. De bedoeling is om nieuwe producten 
sneller op de markt te brengen en het beheer van de catalogus van 
bestaande producten en diensten te vereenvoudigen. In 2013 werd 
nieuwe software geïmplementeerd om afdelingen effi ciënter en 
sneller te laten werken in alle stadia van de interactie met de klant, 
van het opzoeken van informatie over onze oplossingen tot de 
betaling van facturen of het beheer van klantenbehoeften. 

Rationalisering van het aantal 
leveranciers
Belgacom is erin geslaagd het aantal leveranciers en partners voor 
bepaalde marktsegmenten te verminderen. Aldus konden we de 
toeleveringsprocedure vereenvoudigen en verlichten, van offerteaan-
vraag, logistiek en levering tot factuurbeheer. Dit levert substantiële 
besparingen op. Door de keuze voor een kleiner aantal, maar meer 
strategische partners kunnen we gepriviligieerde banden met hen 
aanknopen. Deze inspanning zal in 2014 worden voortgezet. 

Vereenvoudiging als manier van denken 
en als bedrijfscultuur 
Door van vereenvoudiging een centrale prioriteit te maken heeft 
Belgacom een diepgaand veranderingsproces van haar bedrijfs-
cultuur in gang gezet. Deze transformatie wordt ondersteund en 
begeleid door het hoogste niveau van de onderneming. Zoveel 
mogelijk werknemers warm maken voor dit project is een van de 
cruciale factoren voor het welslagen ervan. 

MEER 
KLANTGERICHT

>> Begrijpelijker
>> Convivialer
>> Eenvoudige interactie

SNELLER
>>  Kortere lanceertijd van 

producten en diensten
>> Real time activering
>>  Snellere oplossing van 

problemen

EFFICIËNTER
>>  Optimalisering van de IT- 

en netwerkkosten
>>  Efficiëntere processen

BETERE 
FINANCIËLE 
RESULTATEN

+ + =

>>  In 2013 migreerde Belgacom 360.000 klanten 
naar convergent Internet Overal en Bizz 
Packs

360.000 

SNELLER

>> Eenvoudige interactie

EEN BETERE 
KLANTENERVARING

Belgacom heeft proactief 80.000 decoders 
voor digitale tv vervangen door nieuwe toe-
komstgerichte modellen. De klanten kunnen 
daardoor genieten van een betere klantener-
varing: televisie in HD (hoge defi nitie), meer 
opnamemogelijkheden en een verbeterde 
interface om sneller en comfortabeler te 
navigeren in de menu’s.
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>> DE OPTIMALISERING VAN ONZE 
INFORMATICASYSTEMEN  ZORGT VOOR 
EEN BETERE KLANTENERVARING.
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WAARDE 
CREËREN EN 

DELEN
Belgacom is al generaties lang een 
gevestigde waarde in België. Haar 

belang voor de nationale economie 
en de hele Belgische samenleving 
wordt, parallel met de beslissende 

opmars van de nieuwe technologieën 
in ons leven en in de bedrijven, alleen 

maar groter. Als leider en innovator 
is Belgacom zich ten volle bewust 

van haar verantwoordelijkheid ten 
overstaan van de samenleving. We 
zijn ervan overtuigd dat het succes 

van onze onderneming samenhangt 
met ons vermogen om een 

positieve bijdrage te leveren aan de 
vooruitgang op het vlak van economie, 

samenleving en leefmilieu. We willen 
waarde creëren en vooral die waarde 

via onze infrastructuur, diensten en 
medewerkers delen met iedereen. 

EEN BELANGRIJKE 
ECONOMISCHE SPELER
Ondanks de complexe markt investeerden we in 2013 972 mil-
joen EUR voornamelijk om onze netwerken nog performanter te 
maken. Tegelijk bleven de prijzen van onze oplossingen dalen. 
Zo maakten we telecommunicatie nog beter toegankelijk voor 
zoveel mogelijk personen. Met bijna 15.000 medewerkers zijn we 
ook één van de belangrijkste werkgevers van het land. Die mede-
werkers vinden wij onze grootste troef. We investeren dan ook 
jaar na jaar in hun opleiding en ontwikkeling. In 2013 volgde 
iedere medewerker gemiddeld 23 uur opleiding!

Rechtstreekse bijdrage
In 2013 betaalden we 1,67 miljard EUR belastingen, sociale 
bijdragen en dividenden.

VERANTWOORDELIJKHEID STAAT 
CENTRAAL BIJ ALLES WAT WE DOEN
We erkennen de noodzaak van een verantwoordelijk en transpa-
rant beheer naar al onze stakeholders. Daarom beschouwen we 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een strate-
gisch beleidsinstrument en een hoeksteen van onze missie en 
bedrijfsstrategie. 

Onze MVO-strategie wil bijdragen tot een inclusievere (digitale) 
maatschappij die veiliger en groener is en waarin we op een 
ethische en verantwoorde manier onze activiteiten uitoefenen. 

>> DE SMARTCAFÉS WORDEN 
GEORGANISEERD IN 14 VERKOOPPUNTEN 
EN BIEDEN 13 OPLEIDINGEN ROND 
PRODUCTEN EN TELECOMDIENSTEN.

Digitale  
kloof

1 Communicatie  
toegankelijker  

maken

4 Ethisch en verantwoord ondernemen  
(werknemers, leveranciers, gemeenschappen)

2 Aanzetten tot  
verantwoord 

productgebruik 

3 Een koolstofarme 
maatschappij  

stimuleren

Bijdragen tot een inclusievere, veiligere en groenere 
(e)-maatschappij

Online  
veiligheid

Klimaat-
verandering

Vergrijzing van 
de bevolking

 ONZE MVO-STRATEGIE 
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Communicatie toegankelijker maken
Onze enorme investeringen in de digitale infrastructuur in België 
verbeteren de toegang tot de technologie en basisdiensten. Zo 
bieden we mensen en bedrijven de mogelijkheid om interactief te 
communiceren en economisch voordeel te genereren.

We maken er een erezaak van de IT-kennis van de burger te 
verbeteren door zoveel mogelijk mensen te helpen om hun eerste 
stappen op internet te zetten en te profiteren van de voordelen 
van de digitale maatschappij. In september 2013 lanceerden we 
SmartCafé, een reeks van 13 opleidingen over onze producten 
en diensten. Deze opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk en 
werden gegeven in 14 verkooppunten. Er namen al 500 mensen 
aan deel. 
>> www.belgacom.be/opleiding

Web Experts: delen over generatiegrenzen heen
Het initiatief Web Experts, dat jongeren stimuleert om hun kennis 
van internet te delen met senioren, werd vervolgd. We blijven 
steun bieden aan verschillende ICT-opleidingscentra. In totaal 
hielpen we meer dan 11.300 hulpbehoevende mensen hun digi-
tale vaardigheden bij te spijkeren. 
>> www.webexperts.be 

Aangepaste toestellen voor personen  
met een handicap

We bleven werken aan de ontwikkeling van een catalogus van 
toestellen en applicaties voor personen met een handicap. In 
onze algemene catalogus van mobiele telefoons en tablets cre-
eerden we een filter waarmee klanten met specifieke behoeften 
snel het geschikte toestel vinden.  
>> www.belgacom.be/handicap 
>>  http://bit.ly/GSMcatalogus

Aanzetten tot verantwoord 
productgebruik
Omdat telecommunicatie een almaar belangrijkere rol speelt in 
ons leven moedigen we een veilig en verantwoord gebruik van 
onze oplossingen aan. We leggen de nadruk op communicatie 
over elektromagnetische velden en gezondheid. We zijn ook 
nauw betrokken bij de bescherming van het kind op internet. Dit 
beleid komt ook ons merkimago ten goede en versterkt de positie 
van Belgacom als modelpartner. Op die manier brengen we een 
vertrouwensrelatie tot stand met onze stakeholders.  

AANTAL HULPBEHOEVENDE 
PERSONEN IN BELGIË MET ICT 
OPLEIDING DOOR BELGACOM
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Samenwerking met Child Focus
In 2013 gaven onze medewerkers opleiding over veilig gebruik 
van internet en gsm’s aan meer dan 12.000 kinderen in 185 
lagere scholen. Dit initiatief is een samenwerking met Child 
Focus (Belgisch centrum voor veilig internet) en Microsoft. 

Blootstelling aan elektromagnetische straling
We blijven ons mobiel netwerk uitbreiden op een maatschappe-
lijk verantwoorde manier met respect voor de strikte regionale 
normen van blootstelling aan elektromagnetische velden. 

Een koolstofarme maatschappij 
stimuleren
We zijn vastbesloten versneld te evolueren naar een koolstof-
arme maatschappij. Het is onze doelstelling onze CO2-uitstoot 
tegen 2020 met 70% te verminderen (ten opzichte van 2007). 
Tegelijk zullen we onze klanten helpen om hun impact op het 
milieu te verkleinen. 

Energieverbruik met 3% gedaald
Het eigen energieverbruik van Belgacom daalde voor het derde 
jaar op een rij met meer dan 3%. We slaagden erin onze ecologi-
sche voetafdruk met nog eens 2% te verkleinen. Onze transpa-
rantie op dat vlak en onze prestaties in de strijd tegen de opwar-
ming van de aarde werden bekroond met twee CDP-awards 
(CDP is een internationale non-profit organisatie met een wereld-
wijd systeem om milieuinformatie te meten, delen en te beheren). 
We staan vanaf nu in de top 5 van Europese telecomoperatoren 
die het best scoren op dit vlak. 

Recyclage van afval
83% van ons afval werd gerecycleerd en een groot deel van het 
niet-recycleerbaar afval werd gebruikt voor de opwekking van 
energie. In samenwerking met de vzw GoodPlanet Belgium lan-
ceerden we een grootschalige sensibiliseringscampagne omtrent 
gsm-recyclage in scholen. Mobiele telefoons bevatten immers 
diverse kostbare metalen en materialen die een tweede leven 
kunnen leiden. 

ICT-oplossingen goed voor het milieu
Onze ICT-oplossingen, zoals videoconferenties en de cloud, 
helpen onze klanten energie te besparen en dus hun CO2-uitstoot 
te verminderen.  

Ethisch en verantwoord ondernemen
We willen onze activiteiten beheren op een verantwoorde en 
ethische manier ten overstaan van onze medewerkers, leveran-
ciers en de gemeenschappen waarin we aanwezig zijn. Op die 
manier kunnen we een vertrouwensrelatie met onze stakeholders 
creëren, ons imago beschermen, het engagement van onze 
medewerkers verhogen, bijdragen tot maatschappelijke inte-
gratie en nauwere banden smeden met onze leveranciers en de 
gemeenschappen.

Ons Corporate Governance Charter, onze Gedragscode, ons 
Compliance Office en onze policy’s vormen de basis van onze 
aanpak inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

EVOLUTIE VAN  
ONZE CO2-UITSTOOT
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>>  Sinds 2007 is onze CO2-uitstoot met 63% 
gedaald
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De voornaamste krachtlijnen van onze ethische charters:

Een positieve werkcultuur
We geloven in de professionele ontwikkeling van onze medewer-
kers. We bestrijden elke vorm van discriminatie en bevorderen het 
evenwicht tussen werk en privéleven. We lanceerden in 2013 de 
eerste 2 fases van een project dat onze medewerkers de moge-
lijkheid biedt 2 dagen per week thuis te werken. Door de nadruk 
te leggen op een aangename werkomgeving dragen we al ver-
schillende jaren het label van Top Employer (lees ook het hoofd-
stuk ‘Een slagvaardige organisatie, elke dag meer’).  

Een verantwoord lijke bevoorradingsketen
We passen steeds striktere ethische criteria toe op onze volledige 
bevoorradingsketen, in nauwe samenwerking met onze leveran-
ciers. Door de MVO-normen op te nemen in onze aankooppro-
cedures verbeteren we niet alleen ons merkimago, maar brengen 
we ook een positieve verandering teweeg in de gemeenschappen 
waarin onze leveranciers actief zijn. 

Onze leveranciers moeten voldoen aan een geheel van welbe-
paalde maatschappelijke, ethische, veiligheids- en milieunormen. 
We controleren regelmatig de naleving van deze normen door 
middel van enquêtes en gesprekken met onze leveranciers.

In 2013 vulden 140 leveranciers onze zelfevaluatie met vragen 
over MVO in. 59 leveranciers met een gemiddeld tot hoog risico 
werden aangemaand om verbeteringsmaatregelen te nemen. Er 
werden tevens 38 onsiteaudits uitgevoerd en gedeeld onder de 
‘Joint Audit Cooperation’ (JAC) leden. Belgacom voerde zelf vier 
van deze audits uit.

MVO is een vast onderdeel van de prestatieverslagen van onze 
leveranciers, contracten en offerteaanvragen. We reikten boven-
dien een ‘sustainability award’ uit aan een van onze lokale leve-
ranciers.  
>> www.belgacom.com/suppliers

Onze gemeenschappen ondersteunen
De bijdrage van Belgacom aan de maatschappij krijgt concreet 
vorm op het terrein.

In 2013 investeerden we meer dan 1,8 miljoen EUR in sociale 
acties in de vorm van zowel financiële giften als de levering van 
diensten of vrijwilligerswerk door onze medewerkers. 

We bleven bijvoorbeeld gratis breedbandinternet leveren aan 
Bednet en Take Off, die langdurig zieke kinderen helpen contact 
te houden met hun klas. 

Begin 2013 boden we in één van onze gebouwen 2.500 over-
nachtingen aan voor daklozen. We zamelden ook meer dan 
70.000 EUR in met onze sms-diensten.

Onze commerciële divisies geven onze klanten de mogelijkheid 
om de spaarpunten die ze via onze getrouwheidsplannen ver-
dienen om te zetten in een gift aan Unicef en de Stichting tegen 
Kanker. In 2013 werd op die manier 80.000 EUR geschonken aan 
deze verenigingen.

De inspanningen van de laatste jaren om onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid een concrete invulling te geven kunnen op 
de erkenning rekenen van diverse onafhankelijke instellingen. 
Belgacom is dan ook opgenomen in diverse rangschikkingen 
van duurzame ondernemingen, zoals Ethibel Sustainability Index, 
ASPI, CDP en Triodos Sustainable Investment Universe.

Meer informatie op 
>> www.belgacom.com/verantwoordelijkheid

>> Uw opmerkingen met betrekking tot ons MVO-
engagement en uw mening over dit verslag kunt u sturen 
naar csr@belgacom.be.

>>  12.456 kinderen getraind in 
veiligheid op het internet en 
nieuwe media

12.456
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ONZE  
NETWERKEN 

ALS  
RUGGENGRAAT  
VOOR NIEUWE  

DIENSTEN

Een van de belangrijkste troeven 
van Belgacom zijn haar netwerken. 

In 2013 bouwden we gestaag 
verder aan de technologische 

ontwikkeling van zowel ons vast 
als ons mobiel netwerk en zetten 

we een grote stap vooruit in de 
vereenvoudiging ervan. Ook gaven 

we bijzondere aandacht aan een 
meer kwalitatieve dienstverlening 

en aan de ontwikkeling van nieuwe 
diensten.

>> klantentevredenheid 
over installering van onze diensten

82%

>> VDSL2- dekking 

± 89%
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Een snel mobiel netwerk van superieure 
kwaliteit
In 2013 investeerde Belgacom opnieuw volop in de kwaliteit van 
haar netwerk. 

Zo werd de gemiddelde snelheid op het 3G-netwerk met 60% 
verhoogd en kunnen klanten genieten van een gemiddelde down-
loadsnelheid van 6,2 Mbps met pieksnelheden tot 21 Mbps. 
Daarnaast verhoogden we de capaciteit van het 3G-netwerk met 
70% om de bijzonder sterke groei in het gebruik van mobiele 
data te kunnen ondersteunen.

In een onafhankelijke studie van Test-Aankoop uitgevoerd in het 
eerste semester van 2013 werden we erkend als het mobiele 
netwerk met de beste kwaliteit in België. 

Eerste Belgische operator met een 4G-dekking van 50%
Eind 2013 bereikte het gloednieuwe 4G-netwerk van Belgacom 50% 
van de Belgische bevolking.

De nieuwe 4G-technologie maakt ultrasnel internet mogelijk met 
een gemiddelde downloadsnelheid van 19 Mbps met pieksnel-
heden tot zelfs 56 Mbps.

Ook werd een oplossing uitgewerkt om de uitrol van 4G mogelijk te 
maken in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Begin 2014 lanceerde Belgacom dan ook als eerste operator 4G in 
Brussel op een eerste reeks sites. 

ONS ENGAGEMENT AANGAANDE 
CYBERBEVEILIGING

>> De veiligheid van onze systemen en data is voor Belga-
com een absolute prioriteit. Als marktleider hebben we een 
voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol om te allen tijde de 
vertrouwelijkheid van de gegevens en de bescherming van 
de identiteit te waarborgen.

>> In 2013 werd Belgacom het slachtoffer van een hacking 
van haar interne systemen, een voorval met de nodige 
ruchtbaarheid in de pers, maar waarbij Belgacom in alle 
openheid communiceerde. 

>> Cyberbeveiliging vereist een constante waakzaamheid 
en een continue investering om beveiligingssystemen te 
blijven optimaliseren. Enkele maanden na dit incident heeft 
Belgacom veel geleerd uit de manier waarop dit probleem 
werd opgespoord en opgelost, kennis die nu wordt gedeeld 
met de klanten en de bevoegde instanties. 

>> Door dit incident werd het engagement van Belgacom 
aangaande een sterke cyberbeveiliging in al haar aspecten 
alleen maar sterker. Het nieuwe cyberdefensieplan voorziet 
in 2014 een brede waaier van acties over verschillende 
domeinen: een reeks structurele maatregelen en gover-
nance, het continu bewustmaken van onze medewerkers 
van het belang van cyberbeveiliging, optimale beveiliging 
van netwerken en IT-platformen alsook de oprichting van 
een Cyber Defense Unit. Deze Unit richt zich exclusief op 
het opsporen en oplossen van cyberincidenten. 

FO
C

U
S

Engagement voor de verdere uitbouw van het 
4G-bereik
Om zoveel mogelijk klanten te laten genieten van ultrasnel mobiel 
internet met de 4G-technologie blijft Belgacom investeren in 
mobiele dekking.

Daarom kochten we voor 120 miljoen EUR een van de drie licen-
ties die door de telecomregulator BIPT werden geveild voor het 
gebruik van het 800 MHz-spectrum. De licentie is geldig voor 
een periode van 20 jaar en maakt een betere homogene dekking 
mogelijk in meer landelijke gebieden.

Een krachtig en steeds sneller 
vast netwerk
Belgacom ging in 2013 verder met de uitbouw van haar 
VDSL2-netwerk, dat ondertussen +/- 89% van de Belgische 
bevolking bereikt.

Dankzij de VDSL2-technologie kan een grote meerderheid van 
onze klanten genieten van een performante internetverbinding 
met een gemiddelde snelheid van 33 Mbps en van hogedefinitie-
televisie.

Ook leent het VDSL2-netwerk zich uitermate goed voor nieuwe 
toepassingen zoals de opslag van documenten, foto’s en video’s in 
de cloud en gepersonaliseerde tv-oplossingen zoals TV Replay.

Snelheidsverhoging met Dynamic Line Management
In 2013 schakelde Belgacom haar VDSL2-netwerk een versnelling 
hoger met behulp van de in eigen huis ontwikkelde technologie 
Dynamic Line Management. 

Deze technologie monitort op continue basis de stabiliteit van 
een lijn en past op een dynamische manier de lijn aan aan de 
technisch hoogst haalbare snelheid voor die specifieke lijn. De 
gemiddelde snelheid van alle VDSL2-lijnen werd op die manier 
met 30% verhoogd terwijl één derde van alle VDSL2-lijnen snel-
heden tot 50 Mbps biedt.

Vectoring voor een nog performanter netwerk
Belgacom is een pionier op het vlak van vectoring, een ruisonder-
drukkingstechnologie die de prestaties van een VDSL2-lijn sterk 
verbetert. Belgacom werkt voor de ontwikkeling van deze techno-
logie nauw samen met Alcatel-Lucent en andere toonaangevende 
industriële partners.

KIJKEN MET DE OGEN VAN DE KLANT
>> DE VERHOGING VAN DE 
KLANTENTEVREDENHEID IS ONZE 
PRIORITEIT.
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In 2013 was Belgacom de eerste operator ter wereld die vectoring in 
reële omstandigheden met een duizendtal gebruikers testte op haar 
VDSL2-netwerk. Eind december slaagde Belgacom erin om de ont-
wikkelingsfase af te ronden en de vectoringtechnologie voor het eerst 
echt te activeren bij klanten die beschikten over onze gloednieuwe 
modem die deze vectoringsnelheden ondersteunt.

Begin 2014 is Belgacom begonnen met de uitrol van vectoring 
op haar netwerk om een meerderheid van klanten toe te laten te 
genieten van gewaarborgde snelheden tot 70 Mbps.

Overal internet dankzij een krachtig wi-finetwerk
Belgacom ging ook gestaag verder met de activatie van wi-fi-
hotspots. Zo konden onze klanten eind 2013 gebruikmaken van 
ongeveer 800.000 hotspots in België en dankzij ons samenwer-
kingsverband met FON zelfs van 12.000.000 hotspots in landen 
over de hele wereld. 

Een stap vooruit in de vereenvoudiging 
van onze netwerken
Het vereenvoudigen van onze netwerken heeft als doel om onze 
operationele kosten terug te dringen en op termijn een efficiënter 
en wendbaarder bedrijf te worden. 

In een eerste fase beogen we de uitfasering van oude telefonie- 
en data-apparatuur en het vrijmaken van 250.000 m² technische 
ruimte (i.e. één vierde van onze totale technische ruimte) door 
uitfasering van een 25-tal technische gebouwen.

Eind 2013 slaagden we erin om al 410.000 telefoonlijnen en 
240.000 datalijnen te migreren naar nieuwe moderne platformen 
om deze uitfaseringen mogelijk te maken. 

Ook brachten we de telecomregulator BIPT op de hoogte van 
19 technische gebouwen die we de komende jaren wensen vrij te 
maken.

Een betere dienstverlening en een reeks 
nieuwe diensten voor onze klanten
Positief in 2013 was zonder twijfel de hogere klantentevreden-
heid die we realiseerden dankzij een betere dienstverlening en 
extra aandacht voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijke nieuwe 
producten.

Stijgende tevredenheidsindicatoren
De klantentevredenheid voor aansluiting van onze producten 
klom in 2013 naar een recordhoogte van bijna 82%. De betrouw-
baarheid en stabiliteit van onze netwerken en systemen steeg 
eveneens met 10% in vergelijking met 2012 en leverde op deze 
manier ook een bijdrage aan deze goede resultaten.

Door de vereenvoudiging van onze IT-systemen kon ook de effi-
ciëntie van onze klantendienst verhoogd worden (meer informatie 
op p.20).

Een rijkere tv-ervaring
Om onze klanten een rijkere en meer gepersonaliseerde inhoud 
aan te bieden, lanceerde Belgacom in juni 2013 een nieuwe 
tv-decoder die sneller, reactiever en energiezuiniger is. Ook werd 
een wi-fibridgeoplossing uitgewerkt die toelaat om draadloos 
meerdere tv-kanalen van hoge kwaliteit te ontvangen op één of 
meer tv-toestellen. 

We maakten ook onze TV Overal-app heel wat gebruiksvriendelij-
ker. Het duurt voortaan nog maar enkele seconden om de app te 
starten en te genieten van Belgacom TV op smartphone of tablet.

Daarnaast verrijkten we Belgacom TV met de optie TV Replay, 
waarmee het mogelijk is om tv-programma’s tot 36 uur in het 
verleden te herbekijken zonder ze te moeten opnemen. In een 
eerste fase wordt deze nieuwe optie getest door 10.000 klanten.

Een verdere evolutie van het cloudaanbod
Belgacom bouwt haar cloudinfrastructuur steeds verder uit om 
gelijke tred te houden met de groeiende vraag van particuliere en 
professionele klanten. 

Het aanbod voor professionele klanten werd uitgebreid met het 
officepakket Office 365, een opslagoplossing, een back-upoplos-
sing en een webshopoplossing. 

EEN KRACHTIG MOBIEL 
NETWERK OP BELANGRIJKE 
MOMENTEN

Op grote evenementen zoals Rock Werchter, 
Dour Festival, Tomorrowland, enz. bewees 
het mobiele netwerk van Belgacom eens 
te meer zijn kwaliteit. Ook de gekende piek 
van oproepen, sms’en en dataverkeer op 
oudejaarsavond ging rimpelloos voorbij. 
Het netwerk verwerkte die dag 30 miljoen 
sms’en, terwijl het mobiele dataverkeer 
verdubbelde in vergelijking met 2012.
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ACTIVERING VAN EEN 
EERSTE TESTGEBRUIKER 
OP GLASVEZEL

In 2013 werd op het vlak van de aanleg van 
glasvezel een belangrijke stap gezet. Zo werd 
voor het eerst een glasvezelaansluiting 
(‘Fiber To The Home’ of FTTH) gerealiseerd 
bij een testgebruiker op basis van een nieuw 
uitgewerkte standaardmethodiek. Glasvezel 
biedt als voordeel dat het een veel hogere 
netwerksnelheid toelaat dan koperkabel.
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Voor particuliere klanten lanceerde Belgacom een personalcl-
oudoplossing. Hiermee kunnen klanten in alle vrijheid contacten, 
foto’s, muziek of video’s bewaren en beheren met hun smartp-
hone, tablet, laptop en pc. Deze oplossing wordt in een eerste 
fase getest door 6.000 geïnteresseerde klanten. 

Sterke fundamenten om te bouwen aan 
de toekomst
We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van onze 
bestaande netwerken, we zetten maximaal in op de vereenvou-
diging van onze netwerken en we schenken meer dan ooit extra 
aandacht aan de vereenvoudiging van onze producten en dien-
sten voor de klanten. 

Daarnaast kijkt Belgacom steeds lang vooruit om aan de behoef-
ten van de klanten over 5 tot 10 jaar te voldoen. Dit betekent dat 
Belgacom vandaag al investeert in een toekomst met snellere en 
slimmere vaste en mobiele netwerken. 

Ten slotte zet Belgacom zich volop in om met behulp van nieuwe 
IT de verkoop- en ondersteunende diensten verder te onder-
steunen om zo in komende jaren een nog betere en efficiëntere 
dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten.

WHOLESALEACTIVITEITEN 
DIE KUNNEN TELLEN

>> Minder gekend is dat de unieke  
Belgacom-ervaring zich ook uitstrekt tot de 
wholesalemarkt. Via haar divisie Carrier & 
Wholesale Solutions levert Belgacom een 
hele reeks telecomoplossingen aan tal van 
operatoren in België: connectiviteitsdiensten, 
breedbandtoegang (DSL), enz.

>> De wholesaleactiviteit van Belgacom werd 
ontwikkeld als gevolg van de liberalisering 
van de telecommarkt. Om de vrije concurren-
tie te stimuleren werd de historische operator 
door de regelgever verplicht zijn netwerken 
open te stellen voor derden. In de loop der 
jaren werden steeds meer operatoren op de 
bedrijvenmarkt en op de residentiële markt 
klant van Belgacom. Een almaar groter deel 
van de akkoorden die tussen operatoren 
worden ondertekend houdt niet meer direct 
verband met de regelgeving, maar kadert in 
bredere commerciële partnerships. 

>> Partnerships met derden gemakkelijker 
maken
Een van de prioriteiten van Belgacom als 
wholesaleprovider is een open model te 
creëren dat het gemakkelijker maakt om 
partnerships met andere operatoren aan 
te gaan. Dit betreft meer bepaald mobiele 
virtuele netwerkoperatoren (MVNO’s), maar 
ook over-the-top-spelers die telecomdien-
sten aanbieden via internet zonder van de 
traditionele netwerken gebruik te maken. 
Deze partnerships helpen om de enorme 
investeringen in de netwerken en platformen 
sneller te doen renderen. 

>> Lancering van SNOW
Een opvallende gebeurtenis in de consumen-
tenmarkt in 2013 was de lancering van 
SNOW, een triple playaanbod (vaste telefonie, 
internet en televisie) van BASE dat volgt op 
een commercieel akkoord voor 5 jaar tussen 
de Nederlandse operator KPN en de whole-
saledivisie van Belgacom. 

>>  4G-dekking eind 2013 tot 
56 Mbps downloadsnelheid 

50% >>  De Belgacom nationale 
wholesaleactiviteiten zijn goed voor 
3,4% van de omzet van de Groep

3,4%
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Belgacom heeft meer dan ooit gemo-
tiveerde, performante medewerkers 
nodig om de uitdagingen van de hyper-
competitieve markt aan te gaan. Onze 
structuren en werkwijzen moeten soe-
peler worden om te voldoen aan de 
toenemende verwachtingen van onze 
klanten. Gewoon goed zijn is niet meer 
genoeg. We moeten uitmunten.  
In 2013 is de onderneming blijven inves-
teren in de opleiding van haar talen-
ten, zodat samenwerking, vertrouwen, 
transparantie en slagvaardigheid een 
deel worden van haar DNA.

De medewerkers van Belgacom vormen haar belangrijkste kapi-
taal. Producten kun je kopiëren, een unieke knowhow en exper-
tise niet. Vroeger gingen we ervan uit dat we vooral moesten 
werken aan het verhogen van het engagement van onze mede-
werkers. Algemeen werd aangenomen dat meer geëngageerde 
medewerkers automatisch beter zouden presteren. We hebben 
echter gemerkt dat dit niet helemaal klopt. Ook andere zaken, 
zoals het creëren van een werkomgeving die mensen toelaat per-
formant te werken, blijken van cruciaal belang. Vandaar dat we 
met onze jaarlijkse personeelsenquête nu ook die zaken meten, 
en acties ter verbetering opzetten. Zo kunnen we een slagvaardig 
en performant bedrijf worden dat een doeltreffend antwoord biedt 
op de snelle veranderingen op de markt. 

Teamleaders als katalysatoren van 
verandering  
Niemand heeft een grotere impact op de prestaties van medewer-
kers dan de directe leidinggevende. Een van de prioriteiten van 
Belgacom in 2013 was dan ook om de leiderscapaciteiten en het 
aanpassingsvermogen van onze managers en teamleaders aan te 
scherpen. Dit ambitieuze ontwikkelingsparcours wordt top-down 
doorgevoerd. Al onze leidinggevenden doorlopen het programma, 
van de leden van het Directiecomité tot de team leaders van onze 
technici op het terrein.

Een nog sterkere responsabilisering en wederzijds 
vertrouwen
Belgacom heeft voor managers en leidinggevenden 4 pijlers 
bepaald voor de dagelijkse interactie met hun medewerkers: 
teamspirit (zowel successen als mislukkingen zijn het gevolg 
van een gezamenlijke inspanning), respect en erkenning, open 
en constructieve communicatie en het aanmoedigen van 
transparantie. Een dergelijke cultuurwijziging duurt verschillende 
jaren. In 2013 werd die transformatie gestimuleerd met twee 
programma’s voor de opleiding en sensibilisering van managers 
en leidinggevenden:

Good to Gold
Dit programma heeft als doel om met een nieuwe cultuur te 
streven naar uitmuntendheid. De bedoeling is niet langer gewoon 
goed te zijn in wat we doen. Het is dan ook een van de uitdagin-
gen van Belgacom om haar technische competenties, waarvan 
de intrinsieke kwaliteiten op algemene erkenning kunnen reke-
nen, beter in de praktijk te brengen. Het draait dus niet enkel om 
knowhow, maar ook om hoe de teams die knowhow dagelijks 
toepassen. 

Aangezien voor een top-downaanpak werd gekozen, volgde 
het Directiecomité dit programma als eerste. Iets meer dan 600 
leidinggevenden volgden de training in 2013. Een 1.100 anderen 
komen in 2014 aan de beurt. Het originele van deze opleiding is 
dat ze wordt gegeven door een twintigtal interne ‘change facilita-
tors’: leidinggevenden of medewerkers met hoog potentieel die 
een specifieke opleiding kregen om te fungeren als schakel in het 
transformatieproces.

Lead 21
Lead 21, een programma dat in 2012 werd gelanceerd, werd uit-
gebreid tot alle teamleaders. Intussen hebben 865 medewerkers 
de vijfdaagse opleiding gevolgd. De bedoeling is te garanderen 
dat alle teamleaders naast hun technische bagage ook over de 

KIEZEN VOOR DIVERSITEIT
>> Tussen de generaties 
Belgacom beschouwt diversiteit als een troef. In 2013 
legden we vooral de nadruk op de diversiteit tussen 
de generaties. Bij de ontwikkeling van HR-projecten 
wordt voortaan in de eerste plaats rekening gehouden 
met de levensfasen van de medewerkers in plaats van 
leeftijdscategorieën. 

>> Tussen mannen en vrouwen
De diversiteit tussen mannen en vrouwen staat 
centraal in onze HR-aanpak en werd verheven tot 
een aandachtspunt in alle traditioneel ‘mannelijke’ 
departementen. De departementen SDE (netwerken) 
en EBU (professionele klanten) organiseerden infor-
matie- en sensibiliseringsacties over de diversiteit 
tussen mannen en vrouwen en het belang van gender-
evenwicht in leidinggevende functies. 
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>> DE FLEXIBILITEIT VAN IEDEREEN  IS EEN 
PRIORITEIT. HET FLEX-PROGRAMMA HELPT 
ONS ANDERS TE WERKEN. 
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nodige leidersvaardigheden beschikken. Verbeterde leiders-
capaciteiten worden zo een bron van motivatie en tevredenheid 
op professioneel en persoonlijk vlak.

Initiatieven als Good to Gold en Lead 21 zijn een werk van lange 
adem. Om een blijvend effect te garanderen, zorgt Belgacom 
ervoor dat de principes van goed leiderschap uit de opleidingen 
daadwerkelijk in elke divisie in de praktijk worden gebracht, 
onder meer met de creatie van een ‘network of culture and lea-
dership champions’ in het kader van Good to Gold. Elke team-
leader levert op die manier een duurzame bijdrage tot de creatie 
van een stimulerender en motiverender werkomgeving.

Een specifiek departement voor de ondersteuning 
van teamleaders
Bovenop de eerder vermelde programma’s heeft het departe-
ment human resources een Team Leader Solution Center opge-
richt voor de begeleiding en ondersteuning van de teamleaders. 
Daar kunnen zij terecht met vragen in verband met de goede 
werking van hun team. Dit specifieke departement organiseert 
ook coachingsessies op maat of in groep, informatiesessies 
en workshops. Het zijn immers de teamleaders die elke dag de 
mensen begeleiden en aansturen. Zij zijn dus de motor van de 
verandering die Belgacom verder wil doorvoeren.

Een flexibeler werkomgeving
Wat nieuwe werkmethodes betreft, maakt Belgacom er een punt 
van de oplossingen die ze verkoopt aan de klanten ook intern 
toe te passen. De flexibiliteit van ons bedrijf en dus van onze 
medewerkers is daarom een prioriteit. In 2013 werkten we aan 
de versnelde doorvoering van de ‘Flex’-processen om onze 
werkmethodes flexibeler te maken. Dat betekent natuurlijk het 
promoten en omkaderen van telewerk en thuiswerk, maar ook 
het voorzien van de nodige middelen om te evolueren naar een 
digitale werkomgeving die niet meer gebonden is aan een stoel 
en een bureau. Om de overgang naar deze nieuwe werkom-
geving zo harmonieus mogelijk te laten verlopen, kunnen onze 
teamleaders een opleiding in ‘remote leadership’ volgen. Doel: 
onze managers en leidinggevenden trainen in het gebruik van 
nieuwe middelen voor communicatie en begeleiding, coaching 
en leidinggeven op afstand. 

Specifieke en concrete opleidingen
Naast programma’s met een directe focus op leiderschap en 
aanpassingsvermogen, is Belgacom blijven investeren in con-
crete opleidingen voor een groot aantal specifieke medewerkers. 
We denken aan de ‘Shop of the Future’-opleidingen die onze 
commerciële medewerkers helpen om de klanten in de shops 
beter te bedienen, en een reeks technische opleidingen van het 
hoogste niveau voor technici en ingenieurs. Innoveren deden we 
ook met een opleiding in verband met het gebruik van sociale 
media, of nog met een opleiding over het beheer van absente-
isme om de algemene efficiëntie van de teams te verhogen.

Een cultuur van 
dialoog
>> Om het engagement van de medewerkers en een 
open dialoog wars van hiërarchische lijnen te stimuleren, 
organiseert Belgacom sinds 10 jaar een tevredenheid-
senquête voor het personeel. Sinds 2 jaar peilt deze 
enquête niet alleen meer naar het engagement van de 
medewerkers, maar ook de naar strategische aligne-
ring en de slagvaardigheid. Elk jaar worden mondt de 
enquête uit in concrete actieplannen die de nodige 
verbeteringen aanbrengen. Concreet ging dit in 2013 
om interactieve chatsessies met de directieleden en de 
ontwikkeling van een opener en transparanter manier 
van communiceren.

>>  In 2013 investeerde Belgacom 30 miljoen EUR in 
opleiding, of 3% van de loonmassa

30 miljoen EUR

>>  In 2013 werden 1.257 vacante betrekkingen 
ingevuld, 394 door externe kandidaten en 
863 door interne functieverschuivingen

1.257
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Broodnodige besparingen
Opleiding en ontwikkeling van personeel is en blijft een absolute 
prioriteit voor Belgacom. Het bedrijf moet echter ook rekening 
houden met de hypercompetitieve marktcontext. Om slinkende 
winstmarges en een verlies van concurrentiekracht te vermijden, 
moeten we onze personeelskosten binnen de perken houden. Die 
broodnodige besparingsmaatregelen steunen op twee actiepunten:

Vereenvoudigen om het werkvolume te verminderen
We zullen verdergaan met het vereenvoudigen van onze product-
lijnen en interne procedures. Vereenvoudiging is een van onze 
vier strategische prioriteiten en zal ons toelaten het werkvolume 
en de systematische vervanging van medewerkers die het bedrijf 
verlaten af te bouwen.

Reorganiseren met behoud van de sociale vrede
Een drastische vereenvoudiging van sommige van onze structu-
ren valt niet te vermijden. Veel medewerkers zullen een flexibili-
teitsinspanning moeten leveren, al zullen we zoveel mogelijk opte-
ren voor zachte overgangen, zonder onze doelstellingen inzake de 
ontwikkeling van menselijk kapitaal in gevaar te brengen.

Net zoals we de voorbije jaren daarin geslaagd zijn, blijft het 
essentieel om de sociale vrede in stand te houden, ook al noopt 
de marktcontext tot het zoeken van nieuwe evenwichten. Alles 
zal gedaan worden om een constructieve dialoog in stand te 
houden met onze sociale partners, zoals meer bepaald ook bij 
de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
2013-2014 het geval was. 

Resultaten Speak Up-enquête 2013
Dit jaar namen 72% van onze medewerkers deel aan de Speak 
Up-enquête, die niet alleen het engagement van de medewerkers 
meet, maar ook de strategische alignering en de slagvaardigheid, 
3 pijlers die een belangrijke impact hebben op het succes van 
onze onderneming. De scores voor deze 3 pijlers gingen erop 
vooruit in vergelijking met 2012, vooral voor het engagement 
en de strategische alignering, die opnieuw in lijn zijn met de 
telecombenchmark of deze ruim overtreffen. 

Een positieve bedrijfscultuur
Ongeveer 8 op 10 medewerkers bevelen Belgacom aan als een 
bedrijf waar het goed werken is en zouden ook onze producten en 
diensten aanbevelen aan familie en vrienden. Dit illustreert duidelijk 
dat onze medewerkers echte bedrijfsambassadeurs zijn. Zo vinden 
steeds meer medewerkers dat erkenning deel uitmaakt van de 
bedrijfscultuur en dat ze meer feedback ontvangen die hen helpt 
om beter te presteren, 2 domeinen waarin we een verbetering met 
ongeveer 10% hebben vastgesteld ten opzichte van 2012. 

Slagvaardigheid als factor van verandering
Tot slot stelden we ook een mooie vooruitgang vast voor de per-
ceptie van ons reactievermogen ten overstaan van veranderingen. 
Onze medewerkers en de directie van Belgacom bevestigen dat 
we onze inspanningen in dit domein moeten verderzetten om onze 
structuren en werkmethodes nog slagvaardiger te maken om de 
onderneming voor te bereiden op de toekomst en te beantwoor-
den aan de toenemende behoeften van onze klanten. Slagvaardig-
heid blijft de komende jaren dus een centrale prioriteit. 

MEDEWERKERS IN 
GOEDE GEZONDHEID

De gezondheid van een bedrijf gaat gelijk op 
met die van haar medewerkers. Ons Vitality- 
programma is gebaseerd op een intranet-
site met initiatieven en praktische tips over 
lichaamsbeweging en gezonde voeding, een 
team van medewerkers die alle gezondheids-
acties in het bedrijf promoten en een commu-
nity waar medewerkers ideeën en suggesties 
kunnen uitwisselen. 

FO
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ONZE PRIORITEITEN IN 2014 
De continuïteit van onze strategie inzake personeels-
beheer blijft behouden. In plaats van onze prioriteiten 
om te gooien, proberen we nog efficiënter te worden. 
Onze grootste uitdaging zal erin bestaan de personeels-
kosten onder controle te houden en tegelijk de om vor-
ming van onze bedrijfscultuur tot een goed einde te bren-
gen. Het is onze ambitie van Belgacom een slagvaardige, 
efficiënte organisatie te maken die op die manier weer op 
een duurzame manier kan groeien. 

20
14



>> MURIEL EN FRÉDÉRIC
HET MOBIEL OFFENSIEF 
NAAR DE KMO’S.

>> MARIO, PETER, NICOLAS-XAVIER, 
OLIVIER, LUC, BRUNO, MARC,  
WARD EN KOEN
DANKZIJ ONZE NETWERKEN EN 
ONZE OPLOSSINGEN HEBBEN WE 
VELE BEDRIJVEN TERUG VOOR ONS 
KUNNEN WINNEN. 

>> MICHAEL EN FREYA
EEN NOG EFFICIËNTERE 

DIENSTVERLENING MET EEN NOG 
GROTERE GLIMLACH IN ONZE 

CALLCENTERS. 



>> HILDE, PHILIPPE, WALTER EN NICOLAS. 
SPORT VOOROP OP BELGACOM 5,11 EN 11+.

>> DIRK
CYCLOCROSS IN OOSTMALLE OF 
GROTE FESTIVALS, ONZE MOBIELE 
INSTALLATIES MOETEN ALTIJD 
BETROUWBAAR BLIJVEN.

>> GILLES, NADIJE EN NATALINA
DIT JAAR HEEFT BICS MEER DAN 
1,9 MILJARD SMS BERICHTEN IN DE 
HELE WERELD AFGELEVERD. 

>> RACHIDA, WESLEY, BART EN CARLY
SCARLET, EENVOUDIGE EN BETAALBARE 
TELECOMOPLOSSINGEN VOOR PRIJSGEVOELIGE KLANTEN. 

>> LAURE-EMMANUELLE 
EN MAUREEN

VANDAAG BRENGEN 29 
WINKELS EEN NIEUWE 

KLANTENERVARING TOT LEVEN. 

>> ALEXANDRE EN GRÉGORY 
NIEUWE PARTNERSHIPS UITDENKEN 
VOOR “OVER-THE-TOP” ACTOREN. 

>> JOHAN, PHILIPPE EN LARS
EEN NOG PERFORMANTERE TECHNISCHE 
DIENSTVERLENING VOOR NOG MEER TEVREDEN KLANTEN. 



>> VÉRONIQUE, THIERRY EN KARL
NOG EENVOUDIGER 

INFORMATICASYSTEMEN VOOR EEN 
BETERE KLANTENSERVICE.

>> ILSE, GEERT EN MURIEL
BELGACOM, FAN VAN DE 
HELE CLAN;)

>> MURIEL EN GÉRARD
SUPPORTERS VAN DE RODE DUIVELS … AL 20 JAAR. 

>> DEBEN, EMMANUEL EN LUK
KIJKEN MET DE OGEN 
VAN DE KLANT IS ZIJN 

CONTACTERVARING MET ONZE 
PRODUCTEN VERBETEREN. 

>> CHRISTOPHE EN JORAN
STEEDS PERFORMANTERE KOPER- EN 
GLASVEZELNETWERKEN.

>> MARINA
BIJ TANGO HEBBEN WE EEN 
RAPPORTERINGSSYSTEEM DAT 
ONS TOELAAT ONZE KLANTEN 
BETER TE KENNEN EN ONZE 
AANBIEDINGEN AAN HUN 
BEHOEFTEN AAN TE PASSEN. 



>> SABINE, INGE, CORINNE, GEORGES EN RONALD
NAAR EEN NIEUWE “FLEX”-WERKOMGEVING IN LIJN 

MET HET NUMERIEK TIJDPERK. 

>> FILIP, SYLVIANE EN JEAN-CHRISTOPHE
TV REPLAY, EEN NIEUWE MANIER VAN TELEVISIE BELEVEN. 
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Voor Belgacom is technologische 
vooruitgang geen doel op zich, 
maar een manier om een antwoord 
te bieden op de behoeften van 
ons divers residentieel cliënteel aan 
vrijheid, eenvoud en gebruiksgemak. 
We blijven investeren zowel in steeds 
performantere vaste en mobiele 
netwerken als in intuïtievere oplossingen 
voor de klant. In 2013 werkten we 
voort aan het optimaliseren van een 
dienstenaanbod waarin elke particuliere 
klant zijn gading vindt.

Belgacom is erin geslaagd op de telecommarkt, die zeker op het 
vlak van mobiele telefonie erg competitief is, de vruchten te pluk-
ken van haar convergentiestrategie. Deze strategie stelt haar in 
staat zich steviger te positioneren als unieke operator die toegang 
biedt tot een breed gamma van communicatieoplossingen en 
content via verschillende vaste en mobiele toestellen. Belgacom 
lanceerde diverse initiatieven die haar strategie om de schermen 
‘tot leven te laten komen’, overal, altijd en in alle vrijheid, in de 
praktijk te brengen. Altijd met de bedoeling om het leven van haar 
klanten aangenamer te maken.

Het mobiel offensief
Belgacom heeft bewezen dat ze bliksemsnel kan reageren op de 
felle concurrentie. De operator heeft zijn aanbod vereenvoudigd 
en zijn tarieven aangepast in het voordeel van de consument. 
Door de kwaliteit van ons Proximus-netwerk in de verf te zetten 
is het ons tegelijkertijd gelukt het vertrek van klanten naar andere 
operatoren drastisch te doen dalen, tot op het niveau van vóór 
de verstoring van de mobiele markt. De herpositionering van ons 
lowcostmerk Scarlet met een gloednieuw, competitief mobiel 
postpaid- en prepaidaanbod bleek ook doeltreffend om prijs-
gevoelige klanten te behouden en aan te trekken. 

Al die inspanningen hebben bijgedragen tot een aanzienlijke groei 
van onze (postpaid) mobieletelefoonabonnementen. 

Packs met meer waarde voor een 
aantrekkelijke prijs
Onze convergentiestrategie vindt een positieve weerklank bij 
de consument. Daarvan getuigt de stijgende verkoop van onze 
Internet Overal-packs. Onze Packs bieden vandaag meer waarde 
voor een aantrekkelijke all-inprijs. We zijn erin geslaagd de 
gemiddelde inkomsten per gezin te verhogen en bij steeds meer 
gezinnen onze positie van huis van vertrouwen voor telecom te 
consolideren. Voor de gezinnen bieden we ook extra voordelen: 
klanten kunnen tot 6 mobiele abonnementen combineren in één 
Pack en krijgen een maandelijkse korting van 5 tot 10 EUR voor 
elk mobieltoestel.

TV Overal, onze dienst waarmee de klant overal en op eender 
welk toestel digitaal tv kan kijken, is voortaan inbegrepen in alle 
Packs. 

Met Scarlet Trio brengen we ook voor prijsbewuste klanten een 
convergente oplossing op de markt.

Merken voor ieders behoefte
In 2013 hebben onze marketingteams zich verenigd om de com-
plementariteit van onze 3 merken te versterken: Proximus voor 
klanten die de beste mobiele ervaring wensen en Belgacom voor 
hen die op zoek zijn naar convergente oplossingen en een kwa-
litatieve dienstverlening. Eind 2014 zal onze onderneming alle 
oplossingen – mobiel, vast en IT – groeperen onder Proximus als 
uniek commercieel merk (zie p. 17). Wij zullen aldus de service en 
betrouwbaarheid van Belgacom blijven aanbieden, samen met 
de kwaliteit en innovatie van Proximus. Wat Scarlet betreft, zal 
dit merk onder eigen merk de eenvoudige en voor prijsbewuste 
klanten toegankelijke oplossingen aanbieden.  

EÉN FACTUUR VOOR DE HELE CLAN
>> SINDS APRIL KAN DE KLANT TOT 
6 MOBIELE ABONNEMENTEN TOEVOEGEN 
AAN ZIJN PACK, MET EEN KORTING VAN 
5 TOT 10 EUR PER MOBIEL TOESTEL. 

EVOLUTIE VAN OPGEZEGDE MOBILE ABONNEMENTEN 
(POSTPAID)
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Blijven streven naar eenvoud
De woorden ‘eenvoud’ en ‘vrijheid’ zijn ook kenschetsend voor de 
evolutie van onze dienstverlening aan de klant. Onze ondersteuning 
via de contactcenters en Belgacom Centers wordt aangevuld met 
nieuwe mogelijkheden voor onlineondersteuning via onze website 
www.belgacom.be. Dankzij de e-Services en de rubriek ‘Help en 
support’ kan de klant zelf een antwoord zoeken op zijn vraag, op 
het tijdstip van zijn keuze. Hij moet zich zelfs niet verplaatsen. Onze 
website kende in 2013 trouwens een significante stijging van het 
aantal tevreden klanten. 

Samen met de klant bouwen aan 
diensten
Belgacom wil het vertrouwen van haar klanten verdienen. 
Al onze innovaties worden dan ook uitvoerig getest met het oog 
op maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak. 

We vinden de feedback van klanten belangrijk en lanceerden 
daarom in 2013 een aantal diensten in testfase. Voor TV Replay 
– het uitgesteld kijken naar programma’s zonder ze op te nemen – 
startten we in november met een test met de drie grootste Vlaamse 
mediagroepen VMMa, VRT en SBS Belgium. Later volgde een 
uitbreiding naar de zenders van de RTL Groep en AB Groep.

SCARLET IN HET LOWCOSTSEGMENT
>> IN 2013 VERSTERKTE BELGACOM DE 
COMPLEMENTARITEIT VAN SCARLET 
VOOR PRIJSBEWUSTE CONSUMENTEN 
MET DE REST VAN HAAR PORTFOLIO. 
SCARLET HEEFT OOK HAAR MOBIELE 
ABONNEMENTFORMULES HERBEKEKEN EN 
HET CONVERGENTE AANBOD SCARLET TRIO 
GELANCEERD. 

Tegelijkertijd startten we ook een testfase met klanten voor Belg-
acom Cloud, de cloudoplossing van Belgacom voor residentiële 
klanten. Dankzij Belgacom Cloud kan de klant zijn favoriete foto’s, 
video’s, documenten en andere content, zoals muziek, centraal 
opslaan. Hij heeft altijd en overal toegang tot deze media en kan 
ze ook gemakkelijk delen met vrienden en familie met zijn smart-
phone, laptop, tablet en ook op Belgacom TV.

Vertrouwen, dat betekent ook de permanente garantie dat onze 
oplossingen veilig zijn. Daarom werken we voor Belgacom Cloud 
samen met F-Secure, een toonaangevende internationale aanbie-
der van IT-beveiliging. 

Verkooppunten waar de ervaring  
van de klant centraal staat
Zodra de klant een Belgacom-verkooppunt binnenstapt moet 
hij zich goed omringd voelen en de oplossing vinden die het 
best aansluit bij zijn behoeften. We hebben ons netwerk van 
Experience Stores uitgebreid tot 29 verkooppunten. Het zijn 
moderne, aantrekkelijke shops die de klanten onderdompelen in 
het universum van mogelijkheden dat Belgacom biedt. De klant 
kan de producten gemakkelijk testen en hierbij advies krijgen van 
onze verkoopteams.

De klant wil niet langer wachten dan nodig. Daarom lanceerden 
we in de Belgacom Centers een nieuw bestelsysteem dat de tijd 
om een bestelling te verwerken vermindert en tegelijk het fouten-
risico aanzienlijk verkleint.

Zorgen voor de veiligheid van personen 
en goederen
Soms vormt de veiligheid van goederen en personen zelfs de 
bestaansreden van onze producten: begin 2013 lanceerden we 
Belgacom Home Control, een nieuwe oplossing die de klant 
toelaat om altijd en overal te weten wat er thuis gebeurt, via zijn 
smartphone, tablet of pc dankzij een complete, eenvoudige en 
discrete installatie bestaande uit een centrale, een HD-camera, 
een rookmelder, bewegingsdetectoren en afstandsbedieningen. 
Sinds november 2013 is het zelfs mogelijk om Belgacom Home 
Control aan te sluiten op de telebewaking van Securitas.

>> Met TV Replay kan je programma’s 
bekijken tot 36 uur na uitzending zonder ze 
op te nemen

>>  Aantal downloads van de 
Hello-applicatie in 2013

870.000
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Sterker Tango in 
Luxemburg
>> Het Luxemburgse Belgacom-filiaal Tango breidde zijn contentaanbod 
voor digitale televisie uit met nieuwe kanalen, een Duitstalige interface en 
een rijk aanbod voor de Portugese gemeenschap. Tango heeft zich op 
die manier ontpopt tot een belangrijke speler op de entertainmentmarkt. 
De convergentiestrategie van Belgacom laat zich voortaan ook voelen 
in het Groothertogdom, waar het tv-aanbod wordt geïntegreerd in een 
Tango Pack. 

PARTNER VAN DE RODE DUIVELS
>> BELGACOM IS ONAFSCHEIDELIJKE 
SPONSOR VAN DE RODE DUIVELS. 
TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE 
MEMORABLE KWALIFICATIECAMPAGNE 
VOOR HET WK IN BRAZILIË VOERDEN 
WE SPECIFIEKE ACTIES OM HET MERK TE 
PROMOTEN.

20
14 ONZE PRIORITEITEN 

OP DE RESIDENTIËLE MARKT
>>  Onze ambitie is om onze leiderschapspositie op de 

Belgische markt verder uit te bouwen. Hiervoor is 

het noodzakelijk om enerzijds groei te creëren door 

innovatieve oplossingen aan te bieden aan de klanten 

en anderzijds de kosten onder controle te houden. Op 

die manier kunnen we de broodnodige investeringen 

voor de toekomst veilig stellen en het marktaandeel 

verder versterken.
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EEN UNIEKE 
PARTNER 
VOOR ONZE 
PROFESSIONELE 
KLANTEN

Bedrijven zijn vandaag op zoek naar een 
partner waarop ze kunnen vertrouwen. 
Ze zoeken een partner die innovatieve 
en complete oplossingen levert die hun 
de nodige gemoedsrust verschaffen. 
Bij Belgacom vinden ze een unieke partner 
die zijn expertise als telecomleverancier 
koppelt aan hoogstaande 
IT-competenties. Naast het behouden van 
onze leidinggevende positie in telecom 
werd 2013 dan ook gekenmerkt door 
een aantal mooie verwezenlijkingen op 
het vlak van Unified Collaboration, cloud 
computing en security. 
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Nplaatherkenningssoftware. Ze helpt de verkeerspolitie ook met 

het uitvoeren van haar preventieve en repressieve opdrachten, 
en vergemakkelijkt zo de verkeersanalyse. De oplossing bevor-
dert ook de uitwisseling van informatie op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau. Dankzij de raamovereenkomst tussen Belgacom 
en het Agentschap Wegen en Verkeer kan de dienst worden uit-
gebreid naar alle Vlaamse steden en gemeenten. De gemeenten 
Brecht en Brasschaat zijn in elk geval pioniers. 

Verdere opmars van de clouddiensten 
Twee jaar geleden lanceerde Belgacom het Becloud-aanbod. Dit 
vormt de ruggengraat van onze Belgacom-strategie om eenvou-
dige en intuïtieve IT-oplossingen aan te bieden. ‘IT as a Service’ 
biedt talrijke voordelen, waaronder de voorspelbaarheid van de 
kosten. De klant betaalt enkel voor de diensten of de opslag-
ruimte die hij daadwerkelijk gebruikt. Belgacom verruimde ook 
haar gamma van beschikbare infrastructuurdiensten (opslag, 
hosting, back-up) en softwareapplicaties (burotica, samenwer-
kingstools, enz.) op ‘pay as you use’-basis. Deze diensten ken-
nen een snelle groei. De investeringen in de cloud hebben al tot 
mooie groeicijfers geleid, zowel qua inkomsten als qua aantal 
klanten die gehost zijn in de cloud. Dit bewijst dat de vraag bij de  
bedrijven reëel is.

Belgacom, de referentie in telecom
Voor de professionele klant wordt het verschil tussen zijn tele-
com- en informaticabehoeften almaar vager. Nu cloud computing 
en mobiele applicaties een sterke opgang maken, verliest dit 
onderscheid aan relevantie. Zelfstandigen, kmo’s en grote bedrij-
ven geven de voorkeur aan een oplossing waarmee ze maximaal 
kunnen profiteren van de nieuwe technologieën. In deze context 
werpt de convergentiestrategie van Belgacom hoe langer hoe 
meer vruchten af: de service provider bleef in 2013 leider in zijn 
traditionele telecommarkt ondanks de flink dooreengeschudde 
mobiele markt. De acties voor het behoud van de professionele 
klanten deden hun werk. 

Grote klanten keren terug
Belgacom is er bovendien in geslaagd om heel wat klanten terug 
te winnen. Grote bedrijven als BNP Paribas Fortis en bpost 
schonken ons terug hun vertrouwen en kozen Belgacom voor hun 
mobiele telefonie. De kwaliteit van ons netwerk en onze service 
was hier de doorslaggevende reden. 

Mooie groei op de IT-markten
Tegelijk focust Belgacom, naast de telecommunicatie, ook op 
de tweede pijler van haar strategie, namelijk het aanbieden van 
IT-oplossingen die nauw aansluiten bij telecommunicatie. Het 
bedrijf groeide in een stagnerende markt dankzij een reeks mooie 
projecten die gericht zijn op het leveren van oplossingen in plaats 
van louter op het verkopen van technologieën. 

Totaaloplossing voor het Agentschap Wegen en 
Verkeer
Een goed voorbeeld is het contract met het Agentschap Wegen 
en Verkeer voor een project rond automatische nummerplaather-
kenning. Dit contract is een prachtig voorbeeld waar we de sterk-
tes van Belgacom combineren. Samen met onze partners leveren 
we een totaaloplossing die de connectiviteit en de infrastructuur, 
zoals o.a. de camera’s, vlekkeloos combineert met de nummer-

HISTORISCH CONTRACT VOOR 
TELINDUS LUXEMBOURG

>> Telindus Luxembourg heeft dit jaar samen met Belgacom 

afgesloten met de ondertekening van het belangrijkste project 

uit zijn bestaan. 

Door met IBM als partner op te treden als onderaannemer voor 

telecommunicatie- en opslaginfrastructuur zal Telindus Luxem-

bourg een strategische service- en technologieprovider wor-

den voor Innovative Solutions for Finance (IS4F), dat voorheen 

deel uitmaakte van de Dexia Groep als ADTS, en fungeren 

als vehikel om diensten te verlenen aan onder meer Belfius 

Assurances, Belfius Bank, Banque International à Luxembourg 

(BIL), Dexia Crédit Local SA, Dexia nv en International Wealth 

Insurers (IWI). 

Telindus Luxembourg beschikt over ruime ervaring op het 

vlak van outsourcing en was al geruime tijd partner van ADTS. 

Dankzij het partnerschap met Belgacom kunnen de Belgische 

en Luxemburgse klanten van IS4F vlot worden bediend.
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>> TELINDUS LUXEMBOURG SLOOT 
EEN PARTNERSHIP MET IBM ALS 
ONDERAANNEMER VOOR TELECOM- 
EN OPSLAGINFRASTRUCTUUR. 

>>  701 miljoen EUR aan IT-inkomsten In 2013, 
(+1,3% vergeleken met 2012)

701miljoen

>>  Evolutie van onze inkomsten  
uit cloud diensten voor 2013

+12%
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Het voorbeeld van Henri Essers
Een goed voorbeeld van deze nieuwe manier van werken vinden 
we bij de firma Henri Essers, opgericht in 1928 en ondertussen 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese spelers op 
het vlak van transport en logistiek voor onder meer de chemi-
sche en farmaceutische industrie. De voorbije 10 jaar kende de 
firma een snelle groei, onder andere dankzij enkele strategische 
internationale overnames. Belgacom zocht samen met Henri 
Essers naar oplossingen die de productiviteit verhogen en een 
vlottere samenwerking tussen werknemers op verschillende 
locaties stimuleren. Er werd gekozen voor een oplossing op 
basis van Microsoft Lync, in combinatie met de connectiviteit en 
functionaliteit van onder meer geïntegreerde video- en contact-
centertoepassingen. “Het centrale beheer en de diepe integratie 
met andere Microsoft-toepassingen – zoals Office, SharePoint, 
Outlook, CRM en System Center – gaven de doorslag”, besluit de 
klant. 

FO
C

U
S

CONVERGENTE OPLOSSINGEN 
OP MAAT VAN KMO’S

Zelfstandigen en kmo’s zijn bijzonder gevoelig voor 

de aantrekkingskracht van onze globale oplossingen 

die vaste telecom, mobiele telecom en IT-oplossingen 

combineren. In 2013 steeg het percentage van kmo’s 

die voor een dergelijk aanbod opteerden met meer dan 

10%. Eind augustus verkocht Belgacom haar vijftig-

duizendste Bizz Pack, een all-in aanbod met vaste en 

mobiele telecom, mobiel internet, samenwerkingstools 

en back-updiensten in de cloud. 

>> De Doorgroeiers
Met haar reclamecampagne ‘De Doorgroeiers’ profileert 

Belgacom zich als een aanbieder van oplossingen die 

kmo’s helpen hun commerciële doelstellingen te halen. 

Technologische oplossingen waarmee ze tijd winnen, 

tijd die ze kunnen investeren in hun kernactiviteiten. 

In de eerste fase van de campagne werden 15 professi-

onele uitdagingen van kleine bedrijven uit uiteenlopende 

sectoren op een aantrekkelijke manier in de schijn-

werpers geplaatst. In de tweede fase, van november 

2013 tot november 2014, lichten deze bedrijven toe hoe 

Belgacom hun daadwerkelijk helpt om hun uitdagingen 

tot een goed einde te brengen.

De feedback die Belgacom tijdens deze innovatieve 

campagne verzamelt zal haar helpen haar specifieke 

benadering van de behoeften van kmo’s en zelfstandi-

gen te verbeteren. De bedoeling is ook een aantal lessen 

en goede praktijken te delen met kmo’s. 

Geschikte antwoorden voor de 
arbeidswereld
Technologie laat vandaag toe om te evolueren naar nieuwe werk- 
en samenwerkingsmethodes. Bedrijven willen oplossingen die 
meer flexibiliteit mogelijk maken en tegelijk veilig en betrouwbaar 
zijn. Belgacom kiest intern volop voor deze nieuwe manieren van 
werken die meer openheid en flexibiliteit bieden en kan de erva-
ring die ze hiermee opdoet delen met haar klanten. De uitbouw 
van het aanbod laat Belgacom ook toe een brede waaier van 
connectiviteits-, communicatie- en samenwerkingstools aan te 
bieden. Deze nieuwe manieren van werken, die steeds minder 
gebonden zijn aan een fysiek bureau, houden voor Belgacom 
interessante groeiopportuniteiten in. 

Christel Vansimpsen
Sint-Lucie
Waterkersteelt

Fred Dumont
Les Collines à Domicile
Traiteur en levering 

Eric Bluart
Taxi Eric
Taxibedrijf

>> Belgacom heeft voor haar eigen 
medewerkers gekozen voor nieuwe opener en 
flexibeler manieren van werken en kan dus deze 
expertise delen met haar klanten. 
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Groeiende vraag naar 
beveiligingsproducten van topkwaliteit
De steeds hogere complexiteit van cyberaanvallen en inbraken in 
IT-systemen, zoals Belgacom zelf heeft ondervonden en waaruit 
het bedrijf ook de nodige lessen heeft getrokken (zie pag. 27), 
vereist almaar sterkere competenties op het vlak van beveiliging. 
Als telecom- en IT-speler heeft Belgacom het voordeel dat ze 
globale beveiligingsdiensten kan aanbieden. Ons Security  
Operations Center (SOC) monitort elke dag meer dan 400 miljoen 
veiligheidsincidenten en controleert de systemen van onze klan-
ten de klok rond.  
Bovendien doen steeds meer bedrijven een beroep op onze 
unieke expertise en vertrouwen ze hun beveiliging aan Belgacom 
toe. Zo hoeven ze geen dure investeringen te doen in eigen appa-
ratuur of in het rekruteren van schaarse en zeer gegeerde veilig-
heidsexperts. Ze krijgen de garantie dat Belgacom waakt over al 
hun gegevens en applicaties, zowel binnen de bedrijfs muren als 
in de cloud. 

Innovaties op het vlak van mobiel internet
Sixdots als maatstaf voor mobiele betalingen
Belgacom investeert sinds een aantal jaar in sectorspecifieke 
oplossingen, zoals voor de gezondheidszorg of de transport-
sector. Het doel is nieuwe opportuniteiten te creëren voor de pro-
fessionele klanten en de consumenten tegelijk het leven te ver-
gemakkelijken. In 2013 ging Belgacom in zee met BNP Paribas 
Fortis voor de lancering van een mobiele virtuele portefeuille, die 
o.a. betalingen in de handelssector gemakkelijker moet maken. 
De applicatie Sixdots, die intussen ook door andere grote banken 
wordt ondersteund, zal de consument de mogelijkheid geven om 
producten en diensten te betalen via zijn smartphone, virtuele 
kortingsbonnen in te wisselen of zijn klantenkaarten te centra-
liseren. Elke betaling is beveiligd met een zescijferige geheime 
code (vandaar de naam Sixdots). De commerciële lancering van 
Sixdots via de joint venture Belgian Mobile Wallet nv is gepland 
voor het voorjaar van 2014.

Probleemloos parkeren met Mobile-for
Mobile-for, het Belgacom-filiaal dat gespecialiseerd is in oplos-
singen voor mobiele betalingen en parkeertickets, liet in 2013 
indrukwekkende groeicijfers optekenen. Mobile-for plukt de 
vruchten van een overeenkomst voor gsm-parkeren met  
22 Belgische steden, een samenwerking met De Lijn voor de 
elektronische uitreiking van vervoerbewijzen, of nog, innoverende 
betaaloplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen (al 
meer dan honderd laadpunten zijn compatibel met Mobile-for). In 
2013 werden via Mobile-for meer dan 6 miljoen betalingen voor 
gsm-parkeren afgehandeld. Dit filiaal heeft de ambitie om natio-
naal en internationaal de partner bij uitstek te worden van mobili-
teitsspelers in de breedste zin.
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EEN ENERGIEZUINIG 
DATACENTER

In april 2013 opende Belgacom in Brussel een nieuw 

datacenter dat een nieuwe maatstaf zet op het vlak van 

energiezuinigheid. Het nieuwe datacenter heeft een 

oppervlakte van 2.250 m². De totale oppervlakte van de 

datacenters van Belgacom (15.000 m²) wordt hiermee 

met 19% vergroot.

Het datacenter wordt op een milieuvriendelijke en 

energie-efficiënte manier beheerd. Het is gebouwd 

volgens de principes van gescheiden koude en warme 

luchtstromen, krachtige koelinstallaties en efficiënt ener-

gieverbruik. Hierdoor kunnen de bedrijfsklanten in het 

nieuwe datacenter servers/apparatuur onderbrengen met 

een hoog energieverbruik.

Net zoals de andere datacenters van Belgacom heeft het 

nieuwe datacenter de ISO 27001-classificatie Tier-III+.  

Dit betekent dat de datacenters een bedrijfszekerheid 

bieden van 99,99% dankzij een volledig ontdubbelde, 

door dynamische noodgeneratoren ondersteunde 

elektriciteitsvoorziening en een koelsysteem met capa-

citeitsbuffer.

>>  Stijging van onze inkomsten 
gegenereerd door onze 
veiligheidsoplossingen voor 
bedrijven in 2013

+43%
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Een wereldprimeur
In 2013 was BICS, een joint venture tussen Belgacom, Swisscom 
en MTN, goed voor een wereldprimeur: de lancering van LTE- 
roaming (4G) tussen Europa, Azië, Noord-Amerika en Afrika. Over 
de hele wereld hebben al bijna 250 operatoren 4G gelanceerd. 
Ze willen hun klanten kwaliteitsvolle datatoegang tegen hoge 
snelheid leveren. Om over de hele wereld een gelijkwaardige 
ervaring aan te bieden is er nood aan connecties met alle andere 
4G-netwerken en daar komt de expertise van BICS in het spel. 
De missie van BICS is elk type communicatie correct af te wik-
kelen over de verschillende netwerken op internationale schaal. 
De door BICS aangeboden diensten (voice, messaging, roaming, 
enz.) vormen in zekere zin de centrale schakel tussen verschil-
lende honderden operatoren overal ter wereld. 

INTERNATIONAAL 
GEWAARDEERDE 

EXPERTISE

Belgacom beschikt over 
internationaal erkende 

topcompetenties.Via de joint 
venture BICS levert Belgacom als 

wholesalecarrier een hele reeks 
telecomoplossingen aan meer dan 

700 operatoren wereldwijd.  
BICS is een fel gewaardeerd leider 
voor zowel connectiviteitsdiensten 

voor spraak en mobiele data als 
voor vernieuwende oplossingen met 

toegevoegde waarde. 

>> van de inkomsten van de Belgacom Groep
26%

>> verwerkte minuten in 2013  
(+ 3,4% vergeleken met 2012) 

28 miljard 
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>>  van de rendabiliteit (ebitda) van de Groep
8%

Groei van het voiceverkeer op een 
krimpende markt
In weerwil van de mondiale inkrimping van de spraakmarkt is 
BICS erin geslaagd meer spraakcommunicatievolumes te trans-
porteren. De globale erosie van de spraakmarkt is evenzeer een 
opportuniteit als een uitdaging. Dat sommige concurrenten in 
moeilijkheden hun activiteiten stopzetten laat meer veerkrachtige 
operatoren toe hun marktaandeel te vergroten. Gecombineerd 
met een permanente focus op en constante investeringen in de 
diversificatie van zijn portefeuille is het BICS gelukt om zich als 
unieke partner te profileren bij tal van transnationale operatoren. 
De onderneming fungeert op die manier als bevoorrechte ‘hub’, 
vooral in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. BICS kan 
bovendien prat gaan op een hoge klantentevredenheid (zie hier-
naast). 

Strategische akkoorden en overnames
In oktober 2013 verwierf BICS het bedrijf Aervox, een software-
ontwikkelaar in Madrid die gespecialiseerd is in roaming en 
messaging. De overname van Aervox kadert in een strategie om 
nieuwe functies en interoperabiliteitsoplossingen te ontwikkelen 
in het domein van de mobiele data. 

Eind december kondigde BICS ook de integratie van de activi-
teiten voor internationale geldtransfers via gsm aan in een joint 
venture van Mastercard, eServGlobal en BICS. Dit nieuwe bedrijf 
zal gebruikers de mogelijkheid geven geld te sturen van en naar 
een mobiele rekening, betaalkaarten, bankrekeningen en wissel-
kantoren eender waar. 

BICS volgt ook nauwgezet de markten die zijn ontstaan door de 
komst van nieuwe over-the-top-spelers (OTT-spelers) uit de inter-
netwereld. Het Belgacom-filiaal dringt op die manier via vrucht-
bare partnerships verder door in de OTT-markt.

Nieuwe diensten met toegevoegde 
waarde
Vandaag krijgen alle operatoren te maken met roaminginkomsten 
die onder druk staan Ook de klantentevredenheid is een cruciale 
uitdaging. In 2013 maakte BICS in dat opzicht het verschil met de 
lancering van SMART Webvision, een webapplicatie voor analyse 
en monitoring van het ‘big data’-type die roamingoperatoren in 
2G, 3G en 4G toelaat de communicatiestromen in real time op 
te volgen. De operatoren kunnen wanneer nodig aanpassingen 
aanbrengen om de ervaring van hun eigen roamingklanten te 
verbeteren en hun aanbiedingen op maat voorstellen.

Onze prioriteiten voor de toekomst
BICS evolueert op een erg competitieve wereldmarkt die een zeer 
sterke expertise vereist. BICS is dan ook voortdurend op zoek 
naar felbegeerde technische talenten die over specifieke compe-
tenties beschikken. 

De kwaliteit van zijn teams en technologieën moet BICS toelaten 
een voorsprong te bewaren op de concurrentie en sneller nieuwe 
diensten met toegevoegde waarde te implementeren die comple-
mentair zijn aan zijn beproefd gamma van carrierdiensten.

RESULTATEN VAN HET BICS 
TEVREDENHEIDSONDERZOEK IN 2013

  UITERST TEVREDEN 13%
 ZEER TEVREDEN 64% 
  GEMATIGD TEVREDEN 19%
  REDELIJK TEVREDEN 4% 

>> BICS IS DE ‘UNIEKE GESPREKSPARTNER’ 
VAN VELE TRANSNATIONALE 
OPERATOREN. 

>>  1,666 miljard EUR aan inkomsten in 2013  
(+1,3% vergeleken met 2012)

1,666miljard   
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EEN 
EFFICIËNTER 
FINANCIEEL 

BEHEER

Belgacom voert sinds een paar jaar een grootschalig programma 
om de kosten te optimaliseren. Maar deze inspanning zullen in 
de toekomst zeker versterk woren. De prioriteit vandaag is deze 
transformatie verder te zetten en onze producten en proces-
sen nog sterker te vereenvoudigen (zie pag. 20). Op die manier 
evolueert de onderneming naar een cultuur van verandering en 
efficiëntie.

Het in 2011 gelanceerde Wings-programma focust op operatio-
nele efficiëntie of, eenvoudig gezegd, de optimalisering van elke 
bedrijfsuitgave. Dit grootschalig programma is nu stevig veran-
kerd in de organisatie en is gebaseerd op 3 pijlers:  

In 2013 zette de volle impact van de 
verstoring van de mobiele markt 

de inkomsten en de algemene 
rentabiliteit nog meer onder 

druk. Hoewel Belgacom een 
treffend commercieel antwoord 

bood en zo de impact van de 
waardevernietiging in de mobiele 
markt wist te beperken, illustreert 

dit dat de vereenvoudiging en 
een goed beheer van onze 

kostenstructuur essentieel zijn 
om marktleider te blijven en onze 

groeistrategie uit te bouwen. 
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De efficiëntie verhogen
Er werden meer dan 80 maatregelen genomen op alle niveaus 
om ons productgamma te vereenvoudigen, onze manier van 
werken te veranderen en onze efficiëntie te verhogen. De meeste 
van deze maatregelen focussen de creatie van synergieën tus-
sen departementen. Belgacom heeft de ambitie om de klant een 
rimpelloze ervaring van a tot z te bieden bij elk contact met het 
bedrijf. In dit opzicht spelen de teams die instaan voor human 
resources en de IT-systemen een cruciale rol als facilitatoren. Een 
meer op samenwerking gericht businessmodel impliceert immers 
een cultuur van performantie en verandering waar alle medewer-
kers achter staan, en goed geoliede, geïnterconnecteerde IT-sys-
temen.

De efficiëntie werd gevoelig verhoogd door shared service 
centers op te richten die een aantal administratieve taken 
centraliseren, door de verkoopkanalen te optimaliseren, 
outsourcingcontracten voor de callcenters te hergroeperen en te 
heronderhandelen, door het teamwerk in bepaalde technische 
diensten te optimaliseren en het dienstwagenpark te rationalise-
ren en op de reële behoeften af te stemmen.  

Beter aankopen 
Belgacom realiseert een grootscheeps programma om haar 
aankoop- en sourcingprocedures te herzien. Ons principe: minder 
kopen, goedkoper kopen, beter kopen. Het gaat niet louter om 
prijsonderhandelingen voor individuele contracten, maar ook om 
het ontwikkelen van een toeleveringssysteem dat functioneert in 
partnership met de business en de financiële afdeling om zo meer 
waarde te creëren. Dit partnership speelt ook aan de vraagzijde: 
minder kopen om afval te vermijden, bijv. via nieuwe, gesofisti-
ceerde voorspellingsmodellen. De vraagzijde beheren in partner-
ship met de business zet ook aan om beter na te denken over 
het juiste evenwicht tussen waarde en het lastenboek. Het blijkt 
namelijk perfect mogelijk om sommige deliverables aan te passen 
aan de functionele of technische vereisten om lagere prijzen te 
bedingen, zonder dat dit een impact heeft op het serviceniveau 
voor de klant of eindgebruiker. 

De ethische en ecologische normen en principes die in onze 
specificaties opgenomen zijn worden trouwens op geen enkel 
moment in vraag gesteld. Zoals toegelicht in het hoofdstuk over 
de bijdragen van Belgacom, wordt onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid ook weerspiegeld in onze aankooppolicy. Contrac-
ten met nieuwe leveranciers in lageloonlanden voldoen stuk voor 
stuk aan de intrinsieke ethische kwaliteitscriteria. 

Focussen op waarde
Onze  kennis van de klant verbeteren en de juiste maatregelen 
nemen tijdens het hele klantenproces zijn belangrijke manie-
ren om het bedrijf vanuit een waardeperspectief te sturen. Een 
verfijnde segmentering stelt ons in staat onze klanten de juiste 
aanbieding te doen op het juiste moment, al naargelang de klant 
prijsbewust is of juist een zo compleet mogelijke service van de 
hoogste kwaliteit verlangt.  Value management heeft ons gehol-
pen om de financiële middelen te optimaliseren en zo te garan-
deren dat de kosten van werving, ontwikkeling en retentie gelinkt 
zijn met waardecreatie. Het gaat erom de aanpak van de voorbije 
jaren te veranderen, wanneer waardecreatie voornamelijk voort-
kwam uit een groeiend klantenbestand.  

We herbekeken onze strategie van de verkoopkanalen om ze ren-
dabeler te maken en de klant naar het meest geschikte kanaal te 
begeleiden. Voor kleinere aankopen of eenvoudige vragen stimu-
leren we de klanten om onze internet- en selfservicediensten te 
gebruiken. Voor een meer gepersonaliseerde service en transac-
ties met een hogere waarde kunnen ze in de Belgacom-verkoop-
punten terecht.

Bij deze verschuiving naar een managementcultuur gebaseerd 
op waarde moeten alle teamleaders betrokken worden. Daarom 
organiseren we regelmatig sensibiliseringsacties om uit te leggen 
wat waardecreatie en value management inhouden en wat de 
bedoeling ervan is.  

Vertrouwen in de toekomst ontwikkelen
Het grootschalige efficiencyprogramma dat Belgacom lanceerde 
werd nu geïntegreerd in de verschillende operationele afdelingen, 
die zo de rol spelen van voortrekker in het omvormingsproces. 
We zijn ervan overtuigd dat deze strategie in de toekomst vruch-
ten zal afwerpen.  Dankzij onze toegenomen efficiëntie zullen we 
kunnen blijven investeren in netwerken om onze klanten de best 
mogelijke service te bieden en duurzame groei te genereren.

>>  meer dan 80 maatregelen genomen op 
alle niveaus om ons productgamma te 
vereenvoudigen, onze manier van werken te 
veranderen en onze efficiëntie te verhogen

+80

EFFICIËNTIE-
VERBETERINGEN

BRONNEN VAN 
WAARDECREATIE

OP WAARDEN 
GEBASEERD 

BEHEER

>>  80+ efficiëntie-
maatregelen

>>  Optimalisering 
van structurele 
hefbomen voor 
cross business 
unitssynergieën

>>  Kernefficiëntie-
factoren HR en IT

>>  Minder,  
goedkoper en 
beter kopen

>>  Gemeen-
schappelijke  
inspanningen van 
business units

>>  Focus op  
impact op de 
resultaten (P&L)

>>  Tools om 
waardecreatie 
te beheren

>>  Op waarden 
gebaseerde 
beheers-
principes

WINGS AMBITIE:  
ONZE GROEISTRATEGIE 

ONDERSTEUNEN VIA EFFICIËNTIE 
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HET 
BELGACOM-

AANDEEL
Sinds maart 2004 is  

het Belgacom-aandeel genoteerd 
op Euronext Brussel met als 

tickersymbool BELG.  
Het aandeel van Belgacom is 

onder meer opgenomen in de 
volgende toonaangevende 

indexen: BEL20, STOXX Europe 
600 Telecommunications index, 
STOXX Europe 600, Bloomberg 
Europe Telecommunications en 

FTSE Eurofirst 300 index.

Prestatie van het Belgacom-aandeel
2013 was een goed jaar voor de telecomsector in zijn geheel. In 
vergelijking met de globale markt (stijging van de SXXP-index met 
17,4% op jaarbasis) deed de telecomsector het 14,7 procentpunt 
beter (stijging van de SXKP-index met 32,1% op jaarbasis). In 
2013 sloot de BEL20 het jaar bovendien 18,1% hoger af dan in 
2012. Een belangrijke factor voor deze sterke prestatie van de 
sector was het verbeterde sentiment rond regulatie en de verkoop 
door Vodafone van zijn belang in en aan Verizon, wat zorgde voor 
toegenomen consolidatiehoop in de hele sector. In vergelijking 
met de sterke prestatie van de sector kende het Belgacom-aan-
deel een moeilijker jaar. Dit was het gevolg van de mobieletarie-
venoorlog die eind 2012 losbarstte, maar in 2013 nog een impact 
had. Het Belgacom-aandeel sloot het jaar 2013 3,15% lager af 
tegenover eind 2012, met een slotkoers van 31 december 2013 
op 21,55 EUR. In de tussentijd ging het gemiddelde verhandelde 
volume met 34,0% omhoog. Het aandeel bereikte in 2013 zijn 
hoogste slotkoers van 23,25 EUR op 9 januari en zijn laagste 
slotkoers van 16,32 EUR op 22 juli. 

2013 kende een redelijk stabiele start van het jaar in afwachting 
van de start van het resultatenseizoen voor de telecomsector. 
Bij de bekendmaking van de resultaten voor 2012 reageerde de 
markt teleurgesteld op de verwachtingen van Belgacom voor 
2013. De neerwaartse trend hield in maart aan doordat de lagere 
zichtbaarheid op de Belgische mobiele markt nog meer onzeker-
heid creëerde. Het aandeel van Belgacom ging op 23 april 2013 
ex-dividend. De resultaten over het eerste kwartaal werden posi-
tief onthaald, hoewel de markt bevreesd bleef voor herprijzings-
risico’s van de bestaande mobiele klanten. In afwachting van de 
resultaten van het tweede kwartaal bleek juni een stabiele maand. 
Deze kalme periode hield aan in juli, maar werd verstoord door 
een winstwaarschuwing en een opschorting van het dividend 
door één van Belgacoms sectorgenoten, wat de koers van het 

Name Term

Beurs: Eerste markt van Euronext Brussel

Ticker: BELG 

ISIN: BE0003810273

Nationale SVM-code: 3810,27

Bloomberg-code:   BELG BB

Thomson-code: BELG-BT 

Reuters-code: BCOM

NOTERING VAN HET AANDEEL
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Belgacom-aandeel mee naar beneden trok tot zijn laagste slot-
koers van 2013. Het Belgacom-aandeel stelde de markt echter 
gerust door sterker dan verwachte resultaten over het tweede 
kwartaal aan te kondigen en won al snel terug terrein. Naast de 
tekenen van stabilisering op de Belgische mobiele markt was de 
belangrijkste factor voor het herstel van het aandeel het nieuws in 
september dat Vodafone zijn 45%-participatie in Verizon Wireless 
zou verkopen aan Verizon Communications Inc. Dit, in combina-
tie met de tekenen van Amerikaanse belangstelling in Europese 
telecombedrijven, versterkte verder het geloof dat de consolide-
ring op de Europese telecommarkt eindelijk zou plaatsvinden. Dit 
herstel werd dan gefnuikt door de teleurstelling over het feit dat 
de derdekwartaalresultaten slechts in lijn waren met de verwach-
tingen en door de hernieuwde angst voor een nieuwe mobiele-
tarievenoorlog in oktober. In november zette de stijging van de 
koers zich echter door en verkreeg Belgacom het 800 Mhz- 
spectrum tegen de minimumprijs. Ten slotte ging het aandeel op 
3 december ex-interim-dividend, maar dankzij goed onthaalde 
macro-economische nieuwsstromen werd dit verlies nog voor 
het jaareinde goedgemaakt. Aldus sloot het Belgacom-aandeel 

2013 3,15% lager af dan het jaar voordien.

2009 2010 2011 20124 2013

Informatie over het aandeel

 Hoogste koers 28,65 29,11 27,64 24,60 23,25

 Laagste koers 21,67 24,31 21,40 20,80 16,32

 Slotkoers op 31 december 25,32 25,13 24,24 22,21 21,55

 Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) 181.364.309 138.569.376 148.786.324 142.139.111 189.753.834

 Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) 708.454 532.959 578.935 555.231 744.133

 Aantal uitstaande aandelen 320.614.683 321.482.641 317.648.821 318.321.665 318.759.360

 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 320.475.553 321.138.048 319.963.423 318.011.049 318.987.711

Kerncijfers per aandeel zoals gerapporteerd

 EBITDA1 6,14 7,56 5,93 5,55 5,33

 Nettowinst (aandeel van de Groep)1 2,82 3,94 2,36 2,24 1,98

 Gewoon dividend (bruto) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

 Interimdividend (bruto) 0,40 0,50 0,50 0,81 0,50

 Bruto dividendrendement2 8,2% 8,7% 9,0% 11,2% 10,1%

 Prijs/winst ratio op 31 december2 8,98 6,37 10,26 9,94 10,90

Kerncijfers per aandeel uitgezonderd niet-recurrente elementen

 EBITDA1 6,10 6,18 5,97 5,61 5,37

 Nettowinst (aandeel van de Groep)1 2,79 2,57 2,41 2,29 2,02

 Prijs/winst ratio op 31 december2 9,09 9,79 10,06 9,68 10,65

Marktkapitalisatie op 31 december (in miljard EUR)3 8,12 8,08 7,70 7,07 6,87
1 Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
2 Gebaseerd op de laatste koers van het respectievelijke jaar
3 Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen & de laatste koers van het respectievelijke jaar
4 Kerncijfers per aandeel gebaseerd op de herziene cijfers van 2012

PRESTATIE VAN HET BELGACOM-AANDEEL

PRESTATIE VAN HET BELGACOM-AANDEEL IN 2013 
IN VERGELIJKING MET DE EUROPESE SECTORGENOTEN 
(HISTORISCHE OPERATOREN) 

38

33

26

23

18

13

8
02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12

 HTO herwogen
 DTE herwogen
 TLSN herwogen
 TDC herwogen
 TEL herwogen

 SCMN herwogen
 TEF herwogen
 ORA herwogen
 TIT herwogen
 BELG slotkoers

 TKA herwogen
 PTC herwogen
 KPN herwogen

 BEL 20 herwogen  
 SXXP herwogen 
  BELG-BT slotkoers 
 SXKP herwogen

PRESTATIE VAN HET BELGACOM-AANDEEL IN 2013 
IN VERGELIJKING MET DE BEL20, DE STOXX EURO 
TELECOM 600 (SXKP) EN DE STOXX EURO 600 (SXXP)
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02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12

Druk van de
Mobiele 
prijzenoorlog

Tekenen van stabilisatie in 
Mobiel & optimisme omtrent 
consolidatie

(bron: Thomson One)

(bron: Thomson One)
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Onze aandeelhouders 
Aandeelhoudersstructuur op 31 december 2013
De grootste aandeelhouder van Belgacom is de Belgische staat, 
die 53,5% van de Belgacom-aandelen bezit. Eind 2013 hield 
Belgacom 5,6% van haar eigen aandelen aan. De free float verte-
genwoordigt 40,9%. 

Retailinvesteerders bezitten iets minder dan een vierde van deze 
free float en de rest is hoofdzakelijk in handen van institutionele 
aandeelhouders. Belgacoms grootste institutionele aandeel-
houders bevinden zich in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk, gevolgd door België en Duitsland. 

Eind 2013 had Belgacom 18.820.954 eigen aandelen in bezit, 
wat neerkomt op 5,6% van het totale aantal aandelen. In de loop 
van 2013 werden 219.935 eigen aandelen gebruikt in een Aan-
delenaankoopplan met korting voor de directie van Belgacom en 
werden 662.581 opties uitgeoefend. 

Het stemrecht van de eigen aandelen is bij wet opgeschort. 
De dividendrechten van de eigen aandelen verworven in 2004 
zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aande-
len verworven vanaf 2005 zijn geannuleerd.

De Belgische wet verbiedt een onderneming meer dan 20% van 
haar uitstaande aandelenkapitaal aan te houden.

Aandeelhou-
dersstructuur aandelen % aantal 

aandelen
% aantal 

stemrechten
% dividend- 

rechten

Belgische staat 180.887.569 53,5% 56,7% 55,9%

Belgacom eigen 
aandelen

18.820.954 5,6% 0,0% 1,3%

Free-float 138.316.612 40,9% 43,3% 42,8%

TOTAL 338.025.135 100,0% 100,0% 100,0%

SITUATIE OP 31 DECEMBER 2013

Situatie op 31 december 2012 19.703.470

Opties uitgeoefend tijdens 2013 -662.581

Discount Purchase Plan werknemers -219.935

Situatie op 31 december 2013 18.820.954

EVOLUTIE EIGEN AANDELEN

Transparantieverklaringen
Volgens de statuten van Belgacom moet een participatie worden 
bekendgemaakt bij het bereiken van de drempels van 3% en 7,5%, 
naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud van 5%.

Op 20 maart 2013 meldde BlackRock Inc. dat zijn participatie 
in Belgacom nv de drempel van 3% had overschreden. Met 
10.321.814 Belgacom-aandelen in zijn bezit op 15 maart 2013 
houdt BlackRock Inc. 3,05% van de aandelen met stemrecht 
uitgegeven door Belgacom nv aan.

Op 9 april 2013 informeerde BlackRock Inc. Belgacom nv dat 
haar participatie in het totale aantal van 338.025.135 door  
Belgacom nv uitgegeven aandelen met stemrecht sinds 
4 april 2013 onder de drempel van 3% was gezakt.

Op 13 mei 2013 informeerde BlackRock Inc. Belgacom nv dat:

>>  ingevolge een aankoop van aandelen met stemrecht op de 
beursdag van 6 mei 2013 zijn participatie in het totale aantal 
van 338.025.135 aandelen met stemrecht uitgegeven door 
Belgacom nv was gestegen tot 3,00% met 10.152.158 aandelen 
in zijn bezit, waardoor de participatie van BlackRock de drempel 
van 3% had bereikt;

>>  een verkoop van aandelen met stemrecht op 7 mei 2013 maakte 
dat de participatie van BlackRock onder de drempel van 3% 
was teruggevallen.

Op 5 november 2013 informeerde BlackRock Inc. Belgacom nv dat: 

>>  ingevolge een aankoop van aandelen met stemrecht op de 
beursdag van 31 oktober 2013 zijn participatie in het totale 
aantal van 338.025.135 aandelen met stemrecht uitgegeven 
door Belgacom nv de drempel van 3% had bereikt.

BlackRock Inc. had op 31 oktober 2013 10.151.240 aandelen of 
3,00% van het totale aantal Belgacom-aandelen in bezit.

Op 2 december 2013 informeerde BlackRock Inc. Belgacom nv dat: 

>>  ingevolge een aankoop van aandelen met stemrecht op 
7 november 2013 de participatie van BlackRock onder de drem-
pel van 3% was gezakt;

 22% VERENIGDE STATEN
 20% VERENIGD KONINKRIJK
 11% BELGIË
 10% DUITSLAND
 8% SCANDINAVIË
 6% FRANKRIJK
 5% NEDERLAND
 11% ANDERE DELEN VAN DE WERELD
 7% ANDERE DELEN VAN EUROPA

INSTITUTIONELE AANDELEN PER LOCATIE

(Bron: aandeelhoudersanalyse september 2013)
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>>  ingevolge een aankoop van aandelen met stemrecht op de 
beursdag van 8 november 2013 zijn participatie in het totale 
aantal van 338.025.135 aandelen met stemrecht uitgegeven 
door Belgacom nv 3,01% had bereikt met 10.166.775 aandelen 
in zijn bezit, waardoor de participatie van BlackRock opnieuw 
boven de drempel van 3% was gestegen;

>>  ingevolge een verkoop van aandelen met stemrecht op 
26 november 2013 de participatie van BlackRock opnieuw 
onder de drempel van 3% was gezakt.

Op 11 december 2013 informeerde BlackRock Inc. Belgacom nv dat:

>>  ingevolge een aankoop van aandelen met stemrecht op de beurs-
dag van 6 december 2013 zijn participatie in het totale aantal van 
338.025.135 aandelen met stemrecht uitgegeven door Belgacom 
nv 3,00% bereikte met 10.143.633 aandelen in zijn bezit, waardoor 
de participatie van BlackRock de drempel van 3% had bereikt.

Belgacom nv houdt 18.820.954 eigen aandelen aan, wat neer-
komt op 5,6% van het totale aantal uitstaande aandelen. De 
Belgische staat is in het bezit van 180.887.569 aandelen, goed 
voor 53,5% van het totale aantal uitstaande aandelen.

Voor zover Belgacom weet, zijn er geen andere aandeelhouders 
die op 31 december 2013 3% of meer van de uitstaande Belga-
com-aandelen in handen hadden.

Meldingen van belangrijke participaties die moeten worden bekend-
gemaakt volgens de wet van 2 mei 2007 of volgens de statuten van 
Belgacom, moeten worden gestuurd naar:

>>  FSMA (de vroegere CBFA) op trp.fin@fsma.be 

>>  Belgacom op investor.relations@belgacom.be 

Investor Relations
Belgacom Investor Relations (IR) wil regelmatig en open commu-
niceren met de Belgische en internationale investeringswereld. 
Via een transparante en rechtlijnige dialoog met investeerders en 
financiële analisten streeft de Groep naar een eerlijke aandeel-
waarde, die gebaseerd is op kwaliteitsvolle financiële informatie. 

Om de bestaande en potentiële aandeelhouders van Belgacom op 
de hoogte te houden, spreekt de directie van Belgacom regelma-
tig met de financiële gemeenschap. Na elke aankondiging van de 
kwartaalresultaten is er een conferentiegesprek of een presentatie 
aan de investeerders of de analisten, dat grotendeels bestaat uit 
een vraag-en-antwoordsessie. Tweemaal per jaar, naar aanleiding 
van de jaar- en halfjaarresultaten, organiseert Belgacom met het 
topmanagement een roadshow, die de grootste financiële centra 
van Europa en de Verenigde Staten aandoet. Daarnaast nam Belga-
com deel aan diverse grote internationale investeringsconferenties. 
Tussen die evenementen worden er vergaderingen en conferentie-
gesprekken met het hoger management georganiseerd. Het Investor 
Relations-team (IR) staat de directie bij al deze activiteiten bij. 

Het Belgacom IR-team biedt dagelijkse ondersteuning aan kleine 
en institutionele aandeelhouders, alsook aan ‘sell-side’-analisten. 

Er wordt een strikte ‘stille periode’ in acht genomen vier weken 
vóór de publicatie van elk kwartaalverslag en zes weken vóór de 
bekendmaking van de jaarresultaten. 

Winstuitkering
Beleid inzake winstuitkering
Belgacom verbindt zich ertoe een aantrekkelijk beleid van winstuit-
kering te voeren, waarbij in principe het grootste deel van haar jaar-
lijkse vrije kasstroom (2) wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders. 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13(1)
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16 april 2014 Algemene vergadering

22 april 2014 Ex-dividendnotering van het aandeel

25 april 2014 Betaling van het gewone dividend

9 mei 2014 Aankondiging van de resultaten voor het eerste 
kwartaal van 2014

1 augustus 2014 Aankondiging van de halfjaarresultaten van 2014

24 oktober 2014 Aankondiging van de resultaten voor het derde 
kwartaal van 2014

Opmerking: deze data kunnen nog worden gewijzigd

FINANCIËLE KALENDER

Het terugvloeien van de vrije kasstroom, hetzij via dividenden, 
hetzij via aandeleninkopen, zal jaarlijks worden herzien om stra-
tegische financiële flexibiliteit te behouden voor toekomstige 
organische groei of groei via selectieve M&A’s, met een duidelijke 
focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van 
geschikte niveaus voor uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake winstuitkering is gebaseerd op een aantal 
veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de 
business en de markt, en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in 
geval van onvoorziene risico’s of gebeurtenissen waarover het 
bedrijf geen controle heeft. 

Winstuitkering voor het financiële jaar 2013 
In het kader van de bovenstaande verbintenis heeft de Raad van 
Bestuur in oktober 2013 de betaling goedgekeurd van een inte-
rim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel. 

Op 27 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur beslist aan de 
Algemene vergadering van 16 april 2014 een gewoon dividend 
van 1,68 EUR per aandeel voor te stellen. Daarmee verwacht 
Belgacom een dividend van 2,18 EUR bruto per aandeel voor 
de jaarresultaten van 2013. Na goedkeuring door de Algemene 
vergadering zal het gewone dividend worden uitgekeerd op 25 
april 2014, met als registratiedatum 24 april 2014 en als ex-divi-
denddatum 22 april 2014. 

Dat brengt de totale winstuitkering in 2013 op 702 miljoen EUR, 
inclusief het interim-dividend. 

Daarnaast wil de Raad van Bestuur van Belgacom de aandeel-
houders van de onderneming met een aantrekkelijk en duurzaam 
dividend blijven belonen. Daarom neemt de Raad van Bestuur 
zich voor om de komende drie jaar een stabiel jaarlijks dividend 
van 1,50 EUR per aandeel (een interim-dividend van 0,50 EUR 
en een gewoon dividend van 1,00 EUR) uit te betalen, op voor-
waarde dat de financiële prestaties van Belgacom in de lijn van 
haar verwachtingen liggen.

(2) Belgacom definieert vrije cash flow als de cash flow, die wordt gegenereerd door de 
operationele activiteiten, verminderd met de kapitaalinvesteringen en inclusief de invest-
eringsactiviteiten, zoals acquisities en desinvesteringen
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(1)  Onder voorbehoud van goedkeuring door de  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
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Het doel van corporate governance 
(in het Nederlands 'deugdelijk bestuur’) 
is een stel regels en gedragingen vast 

te leggen om ondernemingen behoorlijk 
te besturen en te controleren, met als 

uiteindelijk resultaat een verhoogde 
transparantie. Het is een systeem van 

controles en afwegingen tussen de 
aandeelhouders, de Raad van Bestuur 
en het management. Belgacom heeft 
zich ertoe verbonden de wettelijke en 
regelgevende bepalingen, alsook de 

‘best practices’ na te leven. 

CORPORATE 
GOVERNANCE 

VERKLARING 
Het bestuursmodel van Belgacom 
De statuten van Belgacom zijn sterk beïnvloed door de specifieke 
juridische vorm van de onderneming. Als naamloze vennootschap van 
publiek recht is Belgacom in de eerste plaats onderworpen aan de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de autonome overheidsbedrijven 
(de wet van 1991). Belgacom is onderworpen aan het Wetboek van 
Vennootschappen, voor zover de wet van 1991 er niet uitdrukkelijk 
van afwijkt. De belangrijkste kenmerken van het bestuursmodel van 
Belgacom zijn: 

>>  een Raad van Bestuur die het algemeen beleid en de algemene 
strategie van Belgacom vastlegt en toezicht houdt op het operatio-
nele management; 

>>  de oprichting door de Raad van Bestuur binnen zijn structuur van 
een Audit- en Toezichtscomité, een Benoemings- en Bezoldigings-
comité en een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling; 

>>  een Gedelegeerd Bestuurder, die de hoogste verantwoordelijkheid 
draagt voor het operationeel management (met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot het dagelijkse bestuur); 

>>  een Management Committee, dat de Gedelegeerd Bestuurder 
bijstaat in de uitoefening van zijn bevoegdheden. 

Aanduiding van de toepasselijke Corporate 
Governance Code 
Belgacom duidt de Belgische Corporate Governance Code 2009 als 
toepasselijke Code aan.

Raad van Bestuur 
Zoals voorzien in de wet van 1991 is de Raad van Bestuur samenge-
steld uit: 

>>  Bestuurders benoemd door de Belgische Staat naar rato van het 
aandelenbezit; 

>>  Bestuurders bij afzonderlijke stemming benoemd door de andere 
aandeelhouders voor de overige zetels. Minstens 3 van deze 
bestuurders moeten onafhankelijk zijn op grond van de criteria van 
artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en 
de criteria van de Belgische Corporate Governance Code. De Raad 
van Bestuur is samengesteld uit maximum 16 leden, met inbegrip 
van de persoon die als Gedelegeerd Bestuurder is benoemd. 

Vandaag telt de Raad 14 leden. 

Veranderingen in de samenstelling  
van de Raad van Bestuur 
De mandaten van mevrouw Mimi Lamote, mevrouw Michèle Sioen en 
de heer Michel Moll liepen af op 23 december 2012. Overeenkomstig 
de statuten van de onderneming komt het aan de Belgische Staat toe 
om deze mandaten te verlengen of om de leden te vervangen. Intussen 
werden de mandaten, op basis van het continuïteitsprincipe, stilzwij-
gend verlengd. Op 20 september 2013 werd een einde gesteld aan het 
mandaat van de heer Michel Moll als voorzitter a.i. en op 27 september 
2013 aan de mandaten als bestuurders van mevrouw Michèle Sioen, 
mevrouw Mimi Lamote en de heer Michel Moll.

De heer Stefaan De Clerck werd op 20 september 2013 benoemd als 
bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Op 27 september 2013 werden mevrouw Isabelle Santens en de heer 
Laurent Levaux benoemd tot bestuurders.

Op 15 november 2013 heeft de Belgische Staat het mandaat van de 
heer Didier Bellens als Gedelegeerd Bestuurder beëindigd.
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Naam Leef-
tijd

Functie Van tot

Stefaan De Clerck (1) 62 Voorzitter 2013 - 2019
Didier Bellens (2) 58 Gedelegeerd Bestuurder 2003 – 2013
Dominique Leroy (6) 49 Gedelegeerd Bestuurder 2014 - 2020
Theo Dilissen 59 Bestuurder 2004 - 2015
Martine Durez 62 Bestuurder 1994 – 2019
Laurent Levaux (4) 58 Bestuurder 2013 - 2019
Isabelle Santens (4) 54 Bestuurder 2013 – 2019
Paul Van de Perre 60 Bestuurder 1994 – 2019
Mimi Lamote (5) 48 Bestuurder 2006 – 2012
Michèle Sioen (5) 47 Bestuurder 2006 – 2012
Michel Moll (3/5) 65 Bestuurder 1994 – 2012
(1) Mandaat vanaf 20 september 2013 
(2) Mandaat tot 15 november 2013 
(3) Mandaat als Voorzitter a.i. tot 20 september 2013 
(4) Mandaat vanaf 27 september 2013 
(5) Mandaat tot 27 september 2013 
(6) Benoemd op 13 januari 2014

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
BENOEMD DOOR DE BELGISCHE STAAT 

Op 13 januari 2014 werd mevrouw Dominique Leroy benoemd als 
Gedelegeerd Bestuurder voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar.

Werking van de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de 
onderneming dit vereist of wanneer minstens 2 bestuurders erom 
vragen. In principe komt de Raad van Bestuur vijfmaal per jaar op 
regelmatige tijdstippen samen. 

Jaarlijks houdt de Raad van Bestuur ook een extra vergadering om het 
strategische langetermijnplan te evalueren. 

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in principe genomen 
bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders. Voor bepaalde kwesties is echter een gekwalificeerde 
meerderheid vereist. 

De Raad van Bestuur heeft een charter van de Raad van Bestuur 
aangenomen dat, samen met de charters van de comités van de Raad 
van Bestuur, uiteenzet volgens welke principes de Raad van Bestuur en 
zijn comités werken. 

Het charter van de Raad van Bestuur bepaalt onder meer dat belang-
rijke beslissingen brede steun moeten genieten, te begrijpen als een 
kwalitatief concept dat duidt op een effectieve besluitvorming binnen 
de Raad van Bestuur na een constructieve dialoog tussen de bestuur-
ders. Permanente of ad-hoccomités van de Raad van Bestuur waarin 
een wezenlijk aantal niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurders in de 
zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen 
zetelen, dienen deze belangrijke beslissingen voor te bereiden. 

Het Corporate Governance Charter en het Charter van de Raad van 
Bestuur werden in februari 2014 aangepast waarbij het onderwerp over 
het ‘belangenconflict’ een ruimere interpretatie kreeg.

Comités van de Raad van Bestuur 
Overeenkomstig de statuten beschikt Belgacom over een Audit- en 
Toezichtscomité, een Benoemings- en Bezoldigingscomité en een 
Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling. 

Audit- en Toezichtscomité 
Het Audit- en Toezichtscomité (Audit and Compliance Committee 
– ACC) bestaat uit 5 niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meer-
derheid onafhankelijk moet zijn. Overeenkomstig zijn charter wordt het 
voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder. 

Het Audit- en Toezichtscomité heeft als taak de Raad van Bestuur bij te 
staan en te adviseren met betrekking tot: 

>>  het proces van financiële rapportering; 

>>  de efficiëntie van de systemen voor interne controle en risicobeheer 
van de onderneming; 

>>  de interne auditfunctie van de onderneming en de efficiëntie ervan; 

>>  de kwaliteit, de integriteit en de wettelijke controle van de statutaire 
en geconsolideerde jaarrekeningen en de financiële rekeningen van 
de onderneming, waaronder de opvolging van de vragen en de 
aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen-revisoren; 

>>  de relatie met de commissarissen-revisoren van de onderneming 
en de evaluatie van en het toezicht op de onafhankelijkheid van de 
commissarissen-revisoren; 

>>  de conformiteit van de onderneming met de juridische en regelge-
vingsvereisten; 

>>  de conformiteit binnen de onderneming met de Gedragscode en de 
Dealing Code van de onderneming. 

Het Audit- en Toezichtscomité vergadert minstens eenmaal per 
kwartaal. De heren Pierre-Alain De Smedt (Voorzitter), Michel Moll 
(tot 27 september 2013), Guido J.M. Demuynck, Oren G. Shaffer en 
Paul Van de Perre zijn de leden van het Audit- en Toezichtscomité. 

Benoemings- en Bezoldigingscomité
Het Benoemings- en Bezoldigingscomité (Nomination and Remuneration 
Committee - NRC) bestaat uit 5 bestuurders, waarvan de meerderheid 
onafhankelijk moet zijn. Overeenkomstig zijn charter wordt dit Comité voor-
gezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die ambtshalve lid is. 

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité heeft als taak de Raad van 
Bestuur bij te staan en te adviseren inzake: 

>>  het ter benoeming voordragen van kandidaten voor de Raad van 
Bestuur en de Comités van de Raad van Bestuur; 

>>  de benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder en van de leden van het 
Management Committee op voordracht van de Gedelegeerd Bestuurder; 

>>  de benoeming van de Secretaris-generaal; 

>>  de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Comi-
tés van de Raad; 

>>  de bezoldiging van de Gedelegeerd Bestuurder en van de leden van 
het Management Committee; 

>>  de jaarlijkse herziening van de bezoldigingsfilosofie en -strategie 
voor alle werknemers, en in het bijzonder de bezoldigingspakketten 
van het topmanagement; 

>>  het toezicht op de beslissingen van de Gedelegeerd Bestuur-
der m.b.t. de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van het 
management; 

>>  de opmaak van het bezoldigingsverslag en de presentatie van dat 
verslag op de Algemene Vergadering;

>>  corporate governance kwesties. 

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité vergadert ten minste 4 keer 
per jaar. 

Naam Leef-
tijd

Functie Van tot

Jozef Cornu 69 Onafhankelijk bestuurder 2009 - 2015

Pierre 
Demuelenaere

55 Onafhankelijk bestuurder 2011 - 2017

Guido J.M. 
Demuynck

63 Onafhankelijk bestuurder 2007 - 2019

Pierre-Alain 
De Smedt

70 Onafhankelijk bestuurder 2004 - 2016

Carine 
Doutrelepont

53 Onafhankelijk bestuurder 2004 - 2016

Oren G. Shaffer 71 Onafhankelijk bestuurder 2004 - 2014

Lutgart 
Van den Berghe

62 Onafhankelijk bestuurder 2004 - 2016

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
BENOEMD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING 
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LEDEN VAN 
DE RAAD 

VAN BESTUUR

1. DOMINIQUE LEROY
Gedelegeerd Bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van Belgacom 
sinds 13 januari 2014. Voor meer info, zie p.60, Management Committee .

2. STEFAAN DE CLERCK
De heer Stefaan De Clerck is sinds 20 september 2013 Voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Belgacom. Hij was van oktober 1990 tot oktober 
2013 volksvertegenwoordiger. Van juni 1995 tot april 1998 en van decem-
ber 2008 tot december 2011 was hij Belgisch minister van Justitie. Hij 
is burgemeester van Kortrijk (België) geweest van januari 2001 tot eind 
december 2012. De heer De Clerck behaalde een diploma rechten aan de 
Katholieke Universiteit Leuven.

3. JOZEF CORNU
De heer Jozef Cornu begon zijn loopbaan in 1970 bij het Brown Boveri 
Research Center (nu ABB) in Zwitserland. Van 1973 tot 1982 oefende hij 
diverse functies uit bij Bell Telephone Mfg Co, het Belgische fi liaal van de 
ITT Group. Van 1982 tot 1984 was hij CEO van Mietec, een start-up in de 
sector van halfgeleiders. 

Van 1984 tot 1987 was hij directeur-generaal van Bell Telephone Mfg Co. 
Tussen 1988 en 1995 maakte hij deel uit van het directiecomité van Alcatel 
nv, om daarna van 1995 tot 1999 de functie van directeur-generaal van 
Alcatel Telecom op zich te nemen. Hij zetelde van 2000 tot 2008 in de raad 
van bestuur van Alcatel (en later Alcatel-Lucent) en was tot 2004 adviseur 
van de voorzitter. Van 2006 tot 2007 was hij voorzitter van ISTAG (Informa-
tion Society Technologies Advisory Group) van de Europese Unie. Verder 
was hij van 2007 tot 2008 voorzitter van Medea+, het Europese Eureka-
programma voor research in het domein van de micro-elektronica. 

De heer Cornu was van december 2007 tot eind april 2010 CEO van 
Agfa-Gevaert en is nog steeds lid van de raad van bestuur van deze 
onderneming. Hij is ook niet-uitvoerend bestuurder bij KBC. Sinds 13 
november 2013 is hij CEO van de NMBS (Belgische spoorwegen). Hij 
behaalde een diploma burgerlijk ingenieur elektrotechniek en werktuig-
kunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en een PhD elektronica aan 
de Carleton University in Ottawa, Canada. 

4. THEO DILISSEN
Sinds januari 2014 is de heer Dilissen voorzitter van de raad van bestuur 
van Swissport Belgium (Swissport is een internationaal afhandelingsbedrijf 
op luchthavens). Sinds januari 2011 is de heer Dilissen lid van de raad van 
bestuur van Eurostar.

De heer Dilissen was Voorzitter van de Raad van Bestuur van Belgacom 
van oktober 2004 tot maart 2012. Van juni 2010 tot maart 2012 was de 
heer Dilissen CEO van Arcadis Belgium. Van september 2005 tot eind 
maart 2009 was hij CEO en nadien voorzitter van Aviapartner. Daarvoor 
was hij CEO, managing director en vicevoorzitter van Real Software en 
van 1989 tot 2000 was hij COO en lid van de raad van bestuur van ISS 
(Deens beursgenoteerd bedrijf). Hij studeerde sociologie aan de U.I.A. en 
behaalde een MBA aan de Flanders Business School Antwerpen.

5. PIERRE DEMUELENAERE
De heer Pierre Demuelenaere is medeoprichter en Gedelegeerd Bestuurder 
van I.R.I.S. (Image Recognition Integrated Systems), een onderneming 
die in 1987 werd opgericht om de resultaten van zijn doctoraatsthesis te 
commercialiseren. 

De heer Demuelenaere heeft meer dan 30 jaar ervaring met beeldverwer-
king en kunstmatige intelligentie. Hij heeft ruime ervaring met het beheer 
van technologische bedrijven, R&D-management en het aangaan van 
overeenkomsten met internationale partners in de VS en Azië (HP, Kodak, 
Adobe, Fujitsu, Samsung, Canon, ...).

Doorheen de jaren is hij nauw betrokken gebleven bij de defi nitie van 
de R&D-visie van I.R.I.S. en heeft hij bijgedragen tot de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en producten en de indiening van een aantal 
octrooien. 

Pierre Demuelenaere werd in 2001 ‘Manager van het jaar’ en I.R.I.S. werd 
in 2002 ‘Onderneming van het jaar’. In 2008 werd hij door DataNews 
uitgeroepen tot ‘ICT personality of the year’. Hij is ook lid van de raad van 
bestuur van Pairi Daiza, BSB en Guberna. 

In 2013 heeft Pierre Demuelenaere met succes onderhandeld over de 
overname van I.R.I.S. Group door Canon. Het bedrijf maakt nu deel uit van 
de Canon Group.

De heer Demuelenaere is burgerlijk ingenieur micro-elektronica (Université 
Catholique de Louvain - UCL) en werd in 1987 doctor in de toegepaste 
wetenschappen.
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10. LAURENT LEVAUX
De heer Laurent Levaux behaalde magna cum laude een diploma in de 
economie aan de UCL (Brussel). Op de leeftijd van 22 jaar begon hij zijn 
loopbaan aan het hoofd van een klein bedrijf in moeilijkheden in Luik, dat 
indertijd een honderdtal mensen tewerkstelde. Vier jaar later werd het bedrijf 
omgevormd, ontwikkeld en gefusioneerd met een grote internationale groep. 
Daarna behaalde hij een MBA aan de University of Chicago (1985), waarna hij 
gedurende een tiental jaar ging werken voor McKinsey & Co, waarvan hij de 
laatste vier als partner strategische en herstructureringsopdrachten uitvoerde 
in heel Europa.

In 1995 werd hij lid van het directiecomité van de Belgische staalgroep 
Cockerill-Sambre als hoofd van de niet-staalfilialen, in het bijzonder CMI, een  
verliesmakend bedrijf waarvan hij CEO was. Op het ogenblik dat hij CMI in 
februari 2003 verliet, was het een schuldenvrije en winstgevende engineering- 
en onderhoudsgroep in volle groei.

In maart 2003 werd Laurent Levaux CEO van ABX Logistics, een multinational 
in de sector van de logistieke dienstverlening met hoofdkwartier in België, 
een bedrijf dat sinds de oprichting ervan in 1998 flinke verliezen had geleden. 
Vanaf 2003 kenden de resultaten een permanente verbetering om uit te 
komen op het niveau van de beste van de sector. In oktober 2008 werd ABX 
Logistics gefusioneerd met de Deense groep DSV, die beursgenoteerd is in 
Kopenhagen. 

Sinds oktober 2008 is Laurent Levaux voorzitter en CEO van Aviapartner. 

Aviapartner is gevestigd in Brussel en is een toonaangevend bedrijf dat afhan-
delingsdiensten levert voor luchtvaartpassagiers in Europa. 

11. ISABELLE SANTENS
Mevrouw Isabelle Santens is gedelegeerd besuurder van het Belgische 
modebedrijf Andres nv, dat de dameskledingmerken Xandres, Xand-
resxline en Hampton Bays ontwerpt, produceert en verdeelt. 

Na haar studies aardrijkskunde en economie aan de Katholieke Universi-
teit van Leuven, ging ze in 1985 aan de slag bij Andres, waar ze Director of 
Design en in 2000 gedelegeerd bestuuder werd. Ze vormde het bedrijf om 
van een zuiver productie georiënteerde onderneming tot een verkoop- en 
distributiegerichte firma die focust op de uitbouw van sterke merken en 
het openen van ‘pilotstores’. Ze is ook bestuurder in verschillende cultu-
rele instellingen.

12. OREN G. SHAFFER
De heer Shaffer was van 2002 tot 2007 vicevoorzitter en Chief Financial 
Officer van Qwest Communications en President en Chief Operating 
Officer van Sorrento Networks. 

Van 1996 tot 2000 was hij reeds lid van de Raad van Bestuur van 
Belgacom. Momenteel is hij lid van de raad van bestuur van Demag 
Cranes AG (Duitsland), Intermec Incorporation (VS), Terex Corporation (VS) 
en XPO Logistics (VS). 

Hij behaalde het diploma van Bachelor of Science in Business Administra-
tion aan de University of California in Berkeley en van Master of Science in 
Management aan het Massachusetts Institute of Technology. 

13. LUTGART VAN DEN BERGHE
Mevrouw Lutgart Van den Berghe is uitvoerend bestuurder van GUBERNA 
(Belgisch Instituut voor Bestuurders) en buitengewoon hoogleraar aan de 
Universiteit Gent. Ze is partner van de Vlerick Business School, waar ze 
jarenlang voorzitter was van het Competence Center ‘Entrepreneurship, 
Governance and Strategy’. 

Ze is lid van de Belgische Commissie voor Corporate Governance en 
niet-uitvoerend bestuurslid in verschillende bedrijven zoals Electrabel 
(België) en Belfius (België). Bij de EcoDa (European Confederation of 
Directors’ Associations) is ze lid van de raad van bestuur en voorzitster 
van het Policy Committee. Mevrouw Lutgart Van den Berghe behaalde een 
doctoraat in de economie aan de Universiteit Gent.

14. PAUL VAN DE PERRE
De heer Van de Perre is medeoprichter van GIMV (op Euronext geno-
teerde investeringsmaatschappij) en was voordien bestuurder van Sidmar 
(Arcelor-Mittal), Thomassen Drijver Verblifa Belgium, Sunparks (afdeling van 
Sunair) en andere bedrijven. Momenteel is hij bestuurder van Greenbridge 
Incubator (Universiteit Gent), Scientific Investment Board (Universiteit Brussel), 
voorzitter van de raad van bestuur van Thenergo (op Euronext genoteerd) en 
lid van het investeringscomité van het Participatiefonds Vlaanderen (PMV). 
De heer Van de Perre is CEO van Five Financial Solutions (bedrijfsfinanciering) 
en CEO van Caesar Real Estate Fund (vastgoedfinanciering). De heer Van de 
Perre behaalde een MBA in Economics aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
en is erkend accountant (IAB).

6. GUIDO J.M. DEMUYNCK
Tot december 2010 was de heer Demuynck CEO van Liquavista. Daarvoor 
bekleedde hij van 1976 tot 2002 diverse functies bij Koninklijke Philips 
Electronics nv. Zo was hij onder meer vicevoorzitter van Marketing Audio 
in de VS, CEO van Philips in Zuid-Korea, general manager van Line of 
Business Portable Audio in Hongkong en CEO van Group Audio in Hong-
kong. 

In 2000 werd hij CEO van de productdivisie ‘Consumer Electronics’ in 
Amsterdam en lid van het Group Management Committee van Philips. 
In 2003 stapte de heer Demuynck over naar Koninklijke KPN, waar hij 
toetrad tot het directiecomité en CEO werd van de mobiele divisie (KPN 
Mobile Nederland, Base België, E-Plus Duitsland). 

Tot juli 2008 was hij CEO van Kroymans Corporation bv in Nederland. 
Sinds juni 2005 is de heer Demuynck ook lid van de raad van commissa-
rissen van TomTom. In januari 2011 werd hij lid van de raad van commis-
sarissen bij Apollo Vredestein bv en Xsens bv. Vanaf mei 2011 is hij ook lid 
van de raad van bestuur van Teleplan International nv. In januari 2012 werd 
hij ook bestuurder bij Divitel bv en Aito bv. 

Hij is houder van een diploma toegepaste economie van de Universiteit 
Antwerpen (UFSIA) en een diploma marketing van de Universiteit Gent. 

7. PIERRE-ALAIN DE SMEDT
De heer De Smedt is sinds maart 2011 voorzitter van het VBO (Verbond 
van Belgische Ondernemingen). Daarvoor was hij vanaf 2006 voorzitter 
van Febiac (Fédération belge de l’Automobile et du Cycle). 

Van 1999 tot eind 2004 was hij Executive Vice President bij Renault. 
Hij was voorzitter van Autolatina, de joint venture van VAG en Ford in 
Latijns-Amerika. Hij was voorzitter van Volkswagen Brazilië en Argentinië 
alvorens hij tot voorzitter van Seat werd benoemd. De heer De Smedt is 
voorzitter van de raad van bestuur van de groep Deceuninck Plastics en 
lid van de raad van bestuur van Alcopa (groep Moorkens) en Recticel nv. 

Hij studeerde af aan de Brusselse universiteit (ULB) als handelsingenieur 
en licentiaat in de economische en financiële wetenschappen. 

8. CARINE DOUTRELEPONT
Mevrouw Doutrelepont is advocaat aan de balie van Brussel en lid van 
de balie van Parijs. Ze is stichtend partner van het Belgische advocaten-
kantoor Doutrelepont & Partners, dat gespecialiseerd is in informatie- en 
communicatietechnologie, intellectuele eigendom, mediarecht, mededin-
gingszaken en Europese wetgeving. 

Ze behaalde een diploma van doctor in Europees recht aan de ULB 
(Université Libre de Bruxelles). Ze doceert mediarecht, intellectueel eigen-
domsrecht en Europees recht aan de rechtsfaculteit van de ULB en het 
Instituut voor Europese Studies, en doceert ook aan universiteiten in het 
buitenland. Ze werkte jaren als expert voor de Europese Commissie, de 
Belgische Senaat en de Belgische mededingingsautoriteit. 

Sinds 2008 is ze lid van de Koninklijke Belgische Academie (afdeling 
Technologie en Maatschappij). Ze is de auteur van verschillende boeken 
en publicaties. Mevrouw Doutrelepont is eveneens lid van de raad van 
bestuur van de Koning Boudewijnstichting en van Belfius Bank.

9. MARTINE DUREZ 
Mevrouw Durez was Chief Financial and Accounting Officer bij bpost, tot 
ze daar in januari 2006 voorzitter van de raad van bestuur werd. Tot 2000 
was ze ook professor financieel beheer en analyse aan de Université de 
Mons-Hainaut. 

Ze heeft gewerkt als lid van de Hoge Raad van Bedrijfsauditoren, voor de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen en als speciaal gezant op het 
Kabinet voor Communicatie en Overheidsbedrijven. Ze is regent bij de 
Nationale Bank van België geweest. Mevrouw Durez studeerde af als han-
delsingenieur en behaalde een doctoraat in de toegepaste economische 
wetenschappen aan de ULB (Université Libre de Bruxelles). 
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Op de eerste vergadering van elk jaar worden de prestaties, de 
budgetten voor de uitbetaling van de bonussen en de merits, en de 
langlopende en kortlopende stimuleringsplannen onder de loep geno-
men. Op die vergadering wordt er ook een jaarlijkse herziening van de 
bezoldigingsfilosofie en -strategie besproken. Op een tweede verga-
dering legt het Benoemings- en Bezoldigingscomité de targets vast 
in het kader van de prestatiemeting van de Gedelegeerd Bestuurder 
en de leden van het Management Committee aan de hand van Key 
Performance Indicators. Daarnaast organiseert het Comité een verga-
dering betreffende human resources en een vergadering betreffende 
corporate governance. 

In 2013 waren de heer Stefaan De Clerck (lid en Voorzitter vanaf 20 sep-
tember 2013), de heer Michel Moll (lid en voorzitter a.i. tot 20 september 
2013), de heer Jozef Cornu, de heer Pierre-Alain De Smedt, mevrouw 
Martine Durez en mevrouw Lutgart Van den Berghe de leden van het 
Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling
Het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling (Strategic and 
Business Development Committee - SBDC) bestaat uit 6 bestuur-
ders. Overeenkomstig zijn charter zijn de Gedelegeerd Bestuurder en 
de Voorzitter van de Raad van Bestuur ambtshalve lid, en wordt het 
Comité voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een 
bijkomend lid wordt gekozen onder de bestuurders benoemd door de 
Belgische Staat. 3 leden moeten worden benoemd onder de onaf-
hankelijke bestuurders benoemd door de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders.

De taken van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling omvat-
ten het evalueren van voorgenomen overnames, fusies en desinveste-
ringen van meer dan 100 miljoen EUR en het evalueren van ingrijpende 
bedrijfsherstructureringsprogramma’s.

Indien aangewezen kan de Raad van Bestuur beslissen om een speci-
aal ad-hoccomité op te richten voor de behandeling van een specifiek 
dossier. Dat comité zou dan samengesteld zijn uit leden die over de 
vereiste ervaring voor dat dossier beschikken. 

In 2013 waren de heer Stefaan De Clerck (Voorzitter vanaf 20 septem-
ber 2013), de heer Michel Moll (Voorzitter a.i. tot 20 september 2013), 
de heer Didier Bellens (tot 15 november 2013), mevrouw Dominique 
Leroy (vanaf 13 januari 2014) en de heren Jozef Cornu, Theo Dilissen, 
Guido J. M. Demuynck en mevrouw Carine Doutrelepont de leden van 
het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling. 

Afwijking van de Belgische Corporate 
Governance Code 2009 
Belgacom leeft de principes en bepalingen van de Belgische Corporate 
Governance Code 2009 na, met uitzondering van bepalingen 4.6 
en 4.7. Hoewel bepaling 4.6 stipuleert dat de bestuurdersmandaten 
maximaal 4 jaar mogen bedragen, lopen de mandaten van de 
Belgacom bestuurders over 6 jaar, zoals voorgeschreven door artikel 
18 van de Wet van 1991. Hoewel bepaling 4.7 bepaalt dat de Raad zijn 
Voorzitter benoemt, voorziet artikel 18 § 5 van de wet van 1991 dat de 
Voorzitter wordt benoemd door de Koning. 

Transacties tussen de onderneming en haar 
bestuurders en executive managers 
Binnen de onderneming is een algemene policy i.v.m. belangencon-
flicten van kracht. Ze verbiedt het aanhouden van financiële belangen 
die een impact zouden kunnen hebben op de eigen inschatting of op 
de professionele taken en daarbij de Belgacom Groep schade zouden 
kunnen toebrengen. 

In overeenstemming met artikel 523 van het Belgische Wetboek 
van Vennootschappen heeft de Gedelegeerd Bestuurder, de heer 
D. Bellens, verklaard tijdens de Raad van Bestuur van 28 februari 2013, 
dat hij met betrekking tot het agendapunt ‘stimuleringsplannen voor 
het personeel’, van deze vergadering van de Raad van Bestuur, in een 
toestand van belangenconflict verkeerde. 

In overeenstemming met artikel 523 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen hebben mevrouw L. Van den Berghe en mevrouw 
C. Doutrelepont verklaard tijdens de Raad van Bestuur van 2 mei 2013, 
dat zij met betrekking tot het agendapunt ‘Idar-project’ van deze verga-
dering van de Raad van Bestuur, in een toestand van belangenconflict 
verkeerden.

In overeenstemming met artikel 523 van het Belgische Wetboek 
van Vennootschappen, heeft de Gedelegeerd Bestuurder, de heer 
D. Bellens verklaard tijdens de Raad van Bestuur van 25 juli 2013, 
dat hij met betrekking tot het agendapunt ‘Stimuleringsplannen voor 
het personeel’ van deze vergadering van de Raad van Bestuur, in een 
toestand van belangenconflict verkeerde. 

In overeenstemming met artikel 523 van het Belgische Wetboek 
van Vennootschappen, hebben mevrouw M. Durez, mevrouw 
M. Lamote, mevrouw M. Sioen, de heer M. Moll en de heer P. Van de 
Perre verklaard tijdens de buitengewone Raad van Bestuur van 25 
september 2013, dat zij met betrekking tot het agendapunt ‘Benoeming 
van nieuwe bestuurders’ van deze vergadering van de Raad van 
Bestuur, in een toestand van belangenconflict verkeerden.

De Raad heeft op 24 februari 2011 een nieuwe ‘related party transac-
tions policy’ aangenomen, die alle transacties of andere contractuele 
verhoudingen tussen de onderneming en de leden van de Raad van 
Bestuur regelt. 

Belgacom heeft contractuele relaties en levert eveneens telefonie-, 
internet- en/ of ICT-diensten aan diverse ondernemingen waarin de 
leden van de Raad van Bestuur een uitvoerend of niet-uitvoerend man-
daat hebben. Deze transacties nemen plaats in het normale verloop 
van de business en gebeuren op marktconforme basis. Belgacom is 
ook een institutionele partner van Guberna, het Belgisch Instituut voor 
Bestuurders (verbonden met mevrouw Lutgart Van den Berghe, uitvoe-
rend bestuurder van Guberna), waarvoor het in 2013 een vergoeding 
van 30.250 EUR heeft betaald. 

Activiteitenverslag van de Raad en de 
Comités
In het jaar 2013 waren er 8 vergaderingen van de Raad van Bestuur, 8 
van het Audit- en Toezichtscomité, 6 van het Benoemings- en Bezoldi-
gingscomité en 3 van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling. 

Een lijst met de individuele aanwezigheden van de leden is opgenomen 
in het Remuneratieverslag. 
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Toepassing van de maatregelen die door 
de onderneming werden genomen met het 
oog op de naleving van de wetgeving i.v.m. 
voorkennis en marktmanipulatie (misbruik van 
de markt) 
Om de bestaande wetgeving i.v.m. voorkennis en marktmanipulatie na 
te leven, heeft Belgacom voorafgaand aan de beursgang een dealing 
code aangenomen. De bedoeling van deze code is de werknemers, 
leidinggevenden en bestuurders bewust te maken van mogelijk onge-
oorloofd gedrag en van de eventuele sancties. Deze dealing code was 
het voorwerp van een grootschalige informatiecampagne en is beschik-
baar voor alle werknemers. Er is een lijst met sleutelpersonen opge-
steld, en alle bestuurders en sleutelmedewerkers hebben een verklaring 
ondertekend dat zij de dealing code hebben gelezen en begrepen en 
dat zij ze zullen naleven. Er zijn gesloten periodes (waaronder verboden 
periodes) vastgelegd, en elke transactie dient vóór de uitvoering ervan 
te worden meegedeeld aan en goedgekeurd door de verantwoordelijke 
van Compliance Services (zie hoofdstuk ‘Toezicht’ op pag. 61). 

Evaluatie van de Raad van Bestuur
De Raad heeft in december 2012 een zelfevaluatie gemaakt, waarbij 
hij zijn omvang, samenstelling, prestaties, alsook de interactie met de 
directie tegen het licht heeft gehouden. Voor deze oefening werd de 
hulp ingeroepen van Spencer Stuart als extern expert. De leden werd 
verzocht een uitgebreide vragenlijst te beantwoorden en aansluitend 
had elk individueel lid een onderhoud met de externe expert. Vertrek-
kend van de conclusies en het actieplan dat werd goedgekeurd na 
de vorige evaluatie, werden de leden naar hun mening gevraagd over 
corporate governance bij Belgacom, de werking van de Raad, de 
verhoudingen van de Raad met andere stakeholders en de werking van 
de Comités. Op basis hiervan besliste de Raad in zijn vergadering van 
28 februari 2013 op korte termijn de volgende acties door te voeren:

>>  het opstellen van een jaarlijkse agenda voor de comités;

>>  een tutorial organiseren m.b.t. de rol van de comités en risicobe-
heersystemen;

>>  een jaarlijkse presentatie geven over de opvolgingplanning aan de 
Raad van Bestuur;

>>  een rapporteringsysteem ontwikkelen dat de Raad van Bestuur 
toelaat om de ‘key business drivers’ van de vennootschap op te 
volgen;

>>  een bijkomende vergadering inplannen van het strategisch comité.

Management
Gedelegeerd Bestuurder
De Gedelegeerd Bestuurder wordt benoemd door de Belgische Staat 
bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit.

Zijn mandaat loopt over een periode van 6 jaar en is verlengbaar. Het 
mandaat kan slechts worden beëindigd bij een in Ministerraad overlegd 
Koninklijk Besluit. De Gedelegeerd Bestuurder is overeenkomstig de 
wet van 1991 en de statuten van de onderneming lid van de Raad van 
Bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur moeten van een verschillende taalrol zijn. 

De Gedelegeerd Bestuurder is belast met het dagelijkse bestuur en 
rapporteert aan de Raad van Bestuur. Bovendien kan de Raad van 
Bestuur, overeenkomstig de wet van 1991 en de statuten van de onder-
neming, beslissend met een twee-derdemeerderheid van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
delegeren aan de Gedelegeerd Bestuurder, met uitzondering van: 

>>  de goedkeuring van het beheerscontract met de Belgische Staat, 
alsook van elke wijziging ervan; 

>>  het opstellen van het ondernemingsplan en het algemene beleid van 
de onderneming;

>>  het toezicht op de Gedelegeerd Bestuurder; 

>>  de andere bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de 
Raad van Bestuur zijn toegewezen, waaronder het opstellen van de 
jaarrekening voor voorlegging aan de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders en het voorbereiden van fusievoorstellen. 

De Raad van Bestuur heeft ruime bevoegdheden gedelegeerd aan de 
Gedelegeerd Bestuurder. 

De huidige Gedelegeerd Bestuurder is mevrouw Dominique Leroy. 
Haar contract voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar is ingegaan op 
13 januari 2014.

Management Committee
De leden van het Belgacom Management Committee (BMC) worden 
benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur op voordracht van 
de Gedelegeerd Bestuurder na raadpleging van het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité. 

De bevoegdheden van het Management Committee worden door de 
Gedelegeerd Bestuurder bepaald. Het Management Committee heeft 
als taak de Gedelegeerd Bestuurder bij te staan in de uitoefening van 
zijn taken. 

Het Management Committee streeft ernaar om te beslissen bij consen-
sus, maar in geval van onenigheid geeft de mening van de Gedelegeerd 
Bestuurder de doorslag. 

Gewoonlijk vergadert het Management Committee wekelijks.

Het Management Committee is samengesteld uit de volgende leden, 
naast de Gedelegeerd Bestuurder (zie onderstaande tabel). 

Naam Leeftijd Functie 

Michel GEORGIS 61 Executive Vice President 
Group Human Resources

Dirk LYBAERT 53 Executive Vice President 
Corporate Affairs

Geert STANDAERT 44 Executive Vice President 
Service Delivery Engine & 

Wholesale

Ray STEWART 65 Executive Vice President 
Finance

Bart VAN DEN MEERSCHE 56 Executive Vice President 
Enterprise Business Unit

Phillip VANDERVOORT 52 Executive Vice President 
Consumer Business Unit

De heer Bruno Chauvat, Executive Vice President Strategy & Content, 
heeft de vennootschap verlaten op 24 januari 2014.

De heer Dirk Lybaert werd op 24 januari 2014 benoemd als Executive 
Vice President Corporate Affairs.

De heer Phillip Vandervoort werd vanaf 1 april 2014 benoemd als 
Executive Vice President Consumer Business Unit.
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LEDEN VAN HET
BELGACOM 

MANAGEMENT 
COMMITTEE

1. DOMINIQUE LEROY 
Sinds 13 januari 2014 is Dominique Leroy Gedelegeerd Bestuurder van 
Belgacom. Ze kwam in oktober 2011 bij Belgacom als Vice President 
Sales voor de Consumer Business Unit en werd in juni 2012 aangesteld 
als Executive Vice President van de Consumer Business Unit van Belga-
com.

Voorheen werkte mevrouw Leroy gedurende 24 jaar bij Unilever. Ze was 
managing director van Unilever Belux en lid van het directiecomité van 
Unilever Benelux. Daarvóór oefende ze diverse functies uit in de domeinen 
marketing, fi nance en customer development.

2. MICHEL GEORGIS 
Van juni 2007 tot december 2011 was Michel Georgis Executive Vice 
President van de Consumer Business Unit van Belgacom. Sinds 1 januari 
2012 is hij Executive Vice President Group Human Resources. Hij is voor-
zitter van de raad van bestuur van Tango Luxembourg, Scarlet nv Neder-
land en Wireless Technologies (The Phone House) en lid van de raad van 
bestuur van BICS en het Pensioenfonds. Van mei 2005 tot de integratie in 
januari 2010 was Michel Georgis CEO van Proximus (Belgacom Mobile). 
Eerder was hij sinds januari 2004 Chief Operations Offi cer van Proximus. 
Hij startte zijn loopbaan bij Proximus in januari 2000 als Executive Vice 
President Sales, Marketing & Customer Operations. Michel Georgis begon 
zijn carrière in 1977 bij Coca-Cola Belgium. In 1991 stapte hij over naar 
Interbrew, waar hij na verschillende functies te hebben uitgeoefend Sales 
& Marketing Director Central & Eastern Europe werd. De heer Georgis is in 
het bezit van een master toegepaste economie van de KU Leuven.

3. RAY STEWART 
Ray Stewart is Executive Vice President Finance & CFO. Daarvoor was 
hij van 1994 tot 1997 Chief Financial Offi cer van Matav, de historische 
telefoonoperator in Hongarije. Van 1991 tot 1994 was hij Chief Financial 
Offi cer bij Ameritech International, de in Chicago gevestigde International 
Business Development-afdeling van Ameritech. De heer Stewart behaalde 
een diploma in Accounting en een MBA in Finance. Hij is ook erkend 
accountant. Sinds september 2007 is Ray Stewart ook lid van de raad van 
bestuur van Nyrstar.

4. BART VAN DEN MEERSCHE 
Bart Van Den Meersche is Executive Vice President van de Enterprise 
Business Unit van Belgacom. De heer Van Den Meersche ging bij 
Belgacom aan de slag na 28 jaar ervaring in de ICT-sector met een 
professionele loopbaan bij IBM, waarvan 16 jaar in diverse management-
functies, waaronder 8 jaar als Country General Manager van IBM Belgium/
Luxemburg. In zijn laatste jaar bij IBM was hij Vice President Industries & 
Business Development IBM South-West Europe en lid van het Executive 
Management Team van IBM South-West Europe. Bart Van Den Meersche 
behaalde een diploma wiskunde aan de KU Leuven. De heer Van Den 
Meersche was gedurende 6 jaar voorzitter van Agoria ICT en ook lid van 
de raad van bestuur van Agoria, VOKA en het VBO.

5. DIRK LYBAERT 
Dirk Lybaert is Executive Vice President Corporate Affairs, met de vol-
gende verantwoordelijkheden: Group Communications, Legal, Public 
Affairs, Regulatory, Security Governance & Investigations.

Hij is ook secretaris van de raad van bestuur van Tango Luxembourg 
en van het Pensioenfonds van Belgacom, en tevens lid van de raad van 
bestuur van Belgacom International Carrier Services (BICS) en van Belga-
com Opal.

De heer Lybaert was sinds 2005 Secretaris-generaal van Belgacom. Van 
1995 tot 2007 was hij assistent aan de rechtsfaculteit van de universiteit 
van Brussel voor de cursus ‘Contracten op naam’. Van 2000 tot 2005 
bekleedde hij verschillende functies in het departement Legal van Belg-
acom. Vooraleer hij bij Belgacom aan de slag ging, was hij offi cier bij de 
Federale Politie, waar hij opklom tot luitenant-kolonel, directeur van het 
antiterrorismeprogramma.

De heer Lybaert is in het bezit van een masterdiploma criminologie, rech-
ten en ondernemingsrecht, alsook van diploma’s in advanced manage-
ment en sociale en militaire wetenschappen.

6. GEERT STANDAERT 
Geert Standaert werd in maart 2012 in het Belgacom Management Com-
mittee opgenomen als Executive Vice President Service Delivery Engine 
& Wholesale. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de globale ontwik-
keling, service engineering, technische infrastructuur en operaties inzake 
IT voor de Groep, alsook voor de wholesaleactiviteiten.

De heer Standaert kwam in 1994 bij de Belgacom Groep en bekleedde 
diverse directeurfuncties in uiteenlopende disciplines, waaronder IT, Infra-
structure Operations en Data Operations, alvorens in 2007 Vice President 
Customer Operations te worden.

De heer Standaert behaalde een master burgerlijk ingenieur aan de 
Universiteit Gent.

7. PHILIP VANDERVOORT
Phillip Vandervoort maakt sinds 1/4/2014 deel uit van de Belgacom Groep 
als Executive Vice President van de Consumer Business Unit. Voordien 
was hij in meerdere belangrijke bedrijven als Dupont de Nemours Interna-
tional, Union Minière, Interbrew/Inbev en, sinds 2007, Microsoft Corpora-
tion. De heer Vandervoort is industrieel ingenieur, gegradueerd in business 
administration.
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College van Commissarissen
Het College van Commissarissen van de onderneming is als volgt 
samengesteld: 

>>  Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door 
de heer Geert Verstraeten, eveneens Voorzitter van het College van 
Commissarissen

>>  Romain Lesage, lid van het Rekenhof

>>  Pierre Rion, lid van het Rekenhof

>>  Luc Callaert BV ovve EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc 
Callaert

Deloitte, vertegenwoordigd door de heren G. Verstraeten en N. Hout-
haeve, staat in voor de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen 
van Belgacom en haar dochtervennootschappen. 

De andere leden van het College van Commissarissen zijn, samen 
met Deloitte, belast met de controle van de niet-geconsolideerde 
jaarrekening van de moedervennootschap.

Het mandaat van de heer Lesage loopt af op 30 juni 2014. De manda-
ten van de heer Rion, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA en Luc 
Callaert BV ovve EBVBA lopen af op de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders in 2016. 

Bijkomende bezoldigingen betaald aan de commissarissen
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 134, § 2 van het Belgische 
Wetboek van Vennootschappen vermeldt Belgacom de bijkomende 
bezoldigingen die ze tijdens het boekjaar 2013 heeft uitbetaald aan 
2 bedrijfsrevisoren, leden van het College van Commissarissen: 
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA en Luc Callaert BV ovve 
EBVBA. 

De Groep gaf gedurende 2013 een bedrag uit van 251.595 EUR aan 
honoraria buiten mandaat voor Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve 
CVBA, de bedrijfsrevisor van de Groep. Dit bedrag kan als volgt worden 
opgesplitst:

(in EUR) Commissaris Netwerk van de commissaris

Andere verplichte 
controleopdrachten

10.690 25.250

Belastingadvies 13.420  1.270
Andere opdrachten 173.815 27.150
Totaal 197.925 53.670

De Groep gaf gedurende het jaar 2013 ook een bedrag van 1.627 EUR 
uit aan honoraria buiten mandaat voor Luc Callaert BV ovve EBVBA. 

Dit bedrag kan als volgt worden opgesplitst:

(in EUR) Commissaris

Andere verplichte controleopdrachten 1.627
Belastingadvies
Andere opdrachten
Totaal 1.627

Regeringscommissaris
Op 17 april 2012 werd de heer Michel Vanden Abeele aangesteld als 
regeringscommissaris om, in overeenstemming met de wet van 1991, 
administratief toezicht uit te oefenen op het beheer van Belgacom. De 
heer Amaury Caprasse werd aangesteld als plaatsvervangende Rege-
ringscommissaris.

Toezicht (compliance)
Gezien de almaar complexere wet- en regelgevingsomgeving en de 
moeilijke economische toestand speelt compliance een belangrijke 
rol in de zakenwereld. Het Belgacom Group Compliance Office is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de complianceactiviteiten 
binnen de Belgacom Groep, de toelichting van de toepasselijke regels, 
de terbeschikkingstelling van de vereiste instrumenten om compliance 
aan te moedigen en de verwezenlijking van een consequente benade-
ring van compliance binnen de Groep. Het complianceprogramma is 
een sleutelcomponent van onze Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen strategie (zie pag. 22). 

Alle medewerkers worden geacht in het uitoefenen van hun dagelijkse 
activiteiten en hun zakelijke objectieven te streven naar de meest strikte 
ethische normen en principes, door toepassing van de bedrijfswaarden 
(Respect, Can do en Passion) als basisprincipe. De Code ‘Onze manier 
van verantwoord ondernemen’ zet de hogervermelde principes uiteen 
en wil elke medewerker ertoe aanzetten deze in zijn dagelijks gedrag na 
te leven. Ethisch gedrag is niet beperkt tot de tekst van de Code. Deze 
Code is een samenvatting van de belangrijkste principes en is niet limi-
tatief. De principes en de regels in de Code worden verder uiteengezet 
in de diverse interne policies en procedures. De Code is beschikbaar 
op www.belgacom.com.

Organisatie van de complianceactiviteiten
Het Compliance Office wordt geleid door de Vice President Group 
Legal, die rechtstreeks aan de Voorzitter van het Audit- en Toezichts-
comité (ACC) rapporteert. Het Charter van het ACC stipuleert dat het 
ACC verantwoordelijk is voor het bijstaan en adviseren van de Raad 
van Bestuur bij zijn toezicht op de naleving door Belgacom van de 
wettelijke en regelgevingsvereisten en de interne naleving van de 
‘Onze manier van verantwoord ondernemen’. 

Het complianceprogramma
Ethisch gedrag en naleving van de waarden maken deel uit van de 
benadering van compliance binnen de Belgacom Groep. 

In lijn met de tijdens de voorgaande jaren ondernomen acties werden 
in 2013 de hiernavermelde inspanningen geleverd met het oog op een 
grotere visibiliteit van de Gedragscode en haar policy’s:

>>  een bijzondere klemtoon werd gelegd op informatiebeveiliging. Een 
belangrijke informatiecampagne werd gelanceerd naar onze mede-
werkers toe via het intranet en via affiches in alle vergaderzalen.  
Deze campagne werd tevens ondersteund d.m.v. educatieve fims. 

>>  in mei 2013 opende Belgacom de sociale media voor al haar mede-
werkers. Om deze opening naar de medewerkers toe te ondersteu-
nen en om de gebruikers bewust te maken inzake het verantwoord 
gebruik van deze nieuwe tools werden diverse initiatieven op touw 
gezet: een policy, opleidingen, een film, vragen en antwoorden,…

>>  Belgacom publiceerde een nieuwe policy inzake de bestrijding van 
omkoping, die volledig in lijn is met de Gedragscode en die een 
beleid van nultolerantie oplegt voor elke vorm van omkoping. Deze 
policy bevat, in één enkel document, alle principes die in meerdere 
andere policy’s werden ontwikkeld. 

Voor 2013 werden de hiernavermelde compliancedomeinen als ‘com-
pliance focus areas’ beschouwd:

1. Informatiebeveiliging;

2. Verantwoord gebruik van de sociale media;

3. De Dealing Code;

4. Naleving van de regelgeving;

5. Mededingingsrecht;

6. Chinese Walls;

7. Milieu;

8. Persoonlijke levenssfeer.
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Belgacom hecht veel belang aan 
transparantie over de bezoldiging van 

haar bestuurders en topmanagers. 
Derhalve, conform de wet inzake 
deugdelijk bestuur van 6 april 2010 

en Principe 7 van Code 2009 inzake 
deugdelijk bestuur verschaft het bedrijf 

zijn aandeelhouders en alle andere 
stakeholders de volgende informatie: 
een beschrijving van de verloning van 

de bestuurders en een algemene 
uiteenzetting van het verloningsbeleid van 
de Groep. Dit omvat ook een analyse van 

de verloning van het topmanagement 
en een overzicht van de belangrijkste 

bepalingen van de contractuele relaties.

Didier Bellens was tot november 2013 Gedelegeerd Bestuurder 
van Belgacom. In januari 2014 werd een nieuwe Gedelegeerd 
Bestuurder, Dominique Leroy, aangesteld. Bij deze benoeming werd 
in het verloningsbeleid van Belgacom een nieuw plafond voor haar 
topmanagers vastgesteld. Belgacom zal in haar verloningsbeleid 
voor de top managers verder rekening houden met dit plafond voor 
alle nieuwe leden in het Management Committee. 

Gevolggevend aan de vraag gesteld op de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van 2013, heeft de Raad van Bestuur ook de 
verloning van de bestuurders onderzocht en heeft deze vergeleken 
met verschillende benchmarks. Deze benchmarks tonen aan dat 
de vergoeding bij Belgacom marktconform is. De Raad van Bestuur 
heeft echter geoordeeld dat in deze periode, waar inspanningen 
worden gevraagd aan het management en aan de medewerkers, het 
belangrijk is om een duidelijk signaal te geven dat de bestuurders 
in deze inspanningen willen delen. Om die reden heeft de Raad 
van Bestuur besloten dat op de verloning van 2014 een aftrek van 
10% van toepassing zal zijn, wat in lijn is met het voorstel van het 
Management Committee om vrijwillig het individuele gedeelte van de 
variabele verloning op korte termijn (bonus) van 10%, voor de presta-
ties 2013 voor de top 170 van het bedrijf, te verminderen.

Verloning van de bestuurders
Verloningsbeleid van de bestuurders
De verloning en de vergoeding van de bestuurders werd beslist door 
de Algemene Vergadering van 2004. De principes van deze vergoe-
ding werden in 2013 niet gewijzigd: een jaarlijkse vaste vergoeding 
van 50.000 EUR is voorzien voor de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur en van 25.000 EUR voor de andere leden van de Raad van 
Bestuur, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder. Alle leden 
van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de Gedelegeerd 
Bestuurder, hebben recht op een zitpenning van 5.000 EUR per 
bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur. Deze vergoeding 
wordt verdubbeld voor de Voorzitter.

Ten slotte zijn er zitpenningen van 2.500 EUR voorzien voor ieder lid, 
met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, per bijgewoonde 
vergadering van een adviserend Comité van de Raad van Bestuur. 
Voor de Voorzitter van het respectievelijke adviserende Comité 
worden deze zitpenningen verdubbeld. De leden ontvangen ook 
2.000 EUR per jaar voor communicatiekosten. Voor de Voorzitter 
van de Raad van Bestuur worden de communicatiekosten eveneens 
verdubbeld. 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is ook Voorzitter van het Pari-
tair Comité en van het Pensioenfonds. Mevrouw Martine Durez en de 
heer Theo Dilissen zijn lid van de raad van bestuur van het Pensioen-
fonds. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun aanwezigheden. 

Voor het uitvoeren van hun bestuurdersmandaat ontvangen de leden 
van de Raad van Bestuur geen prestatiegebonden verloning, zoals 
bonussen of stimuleringsplannen op lange termijn. Zij ontvangen 
geen voordelen gekoppeld aan pensioenplannen.

Overzicht van de verloning van de bestuurders 
De individuele verloning van de bestuurders voor het boekjaar 2013 
op basis van hun activiteiten en hun deelname aan de vergaderingen 
van de Raad van Bestuur en de Comités, wordt weergegeven in de 
tabel hiernaast. 

Naam
Raad 

(totaal 8) 
A&CC 

(totaal 8)
NRC 

(totaal 6)
SBDC 

(totaal 3)

Totale 
verloning  
(in EUR)

Stefaan DE CLERCK (1) 4/4 3/3 1/1 75.750 
Didier BELLENS (2) 6/6 3/3 0 
Jozef CORNU 8/8 6/6 3/3 89.500 
Pierre  
DE MUELENAERE

8/8 67.000 

Guido DEMUYNCK 8/8 8/8 3/3 94.500 
Pierre-Alain DE SMEDT 7/8 7/8 6/6 112.000 
Theo DILISSEN 6/8 3/3 64.500 
Carine 
DOUTRELEPONT

8/8 2/3 72.000

Martine DUREZ 8/8 6/6 82.000 
Laurent LEVAUX (4) 2/4 16.750 
Isabelle SANTENS (4) 3/4 21.750 
Oren G. SHAFFER 7/8 8/8 82.000 
Lutgart  
VAN DEN BERGHE

8/8 6/6 82.000 

Paul VAN DE PERRE 8/8 8/8 87.000 
Mimi LAMOTE (5) 4/4 40.250 
Michel MOLL (3/5) 4/4 3/3 3/3 2/2 113.000 
Michèle SIOEN (5) 4/4 40.250 

Totale verloning: telecomvoordeel inbegrepen
ACC: Audit and Compliance Committee; NRC: Nomination and Remuneration 
Committee; SBDC: Strategic and Business Development Committee 
(1) Mandaat vanaf 20 september 2013 
(2) Mandaat tot 15 november 2013 
(3) Mandaat als Voorzitter a.i. tot 20 september 2013. 
(4) Mandaat vanaf 27 september 2013 
(5) Mandaat tot 27 september 2013

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEID  
OP DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD EN DE COMITÉS

BEZOLDIGINGS-
VERSLAG 2013
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Verloningsbeleid
Belgacom heeft een innovatief verloningsbeleid uitgewerkt dat regel-
matig wordt geëvalueerd en geüpdatet in nauwe samenwerking met 
universiteiten en externe fora omtrent human resources. De policy’s 
met betrekking tot de verloning van de Belgacom-werknemers komen 
tot stand in dialoog tussen de Raad van Bestuur en de sociale part-
ners.

Gezien de geschiedenis van Belgacom als overheidsbedrijf zijn er in 
vergelijking met de privésector verschillen in dynamiek en structuur. 
Deze verschillen hebben een aanzienlijke invloed op de evolutie van 
het verloningsbeleid. Belgacom Human Resources heeft creatieve en 
aanpasbare programma’s ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 
verplichtingen van Belgacom in verband met de statutaire tewerkstel-
lingsstatus van een deel van het personeel. Tevens werden nieuwe 
elementen ingevoerd om de policy’s voor statutaire en contractuele 
werknemers op elkaar af te stemmen.

Globale verloningsprincipes van Belgacom
Om onze ondernemingsdoelstellingen te realiseren in de hoogst con-
currentiële en snel evoluerende wereldwijde telecomsector hebben we 
gekwalificeerde, getalenteerde en betrokken medewerkers nodig die 
werken in een sterke prestatiegedreven cultuur. Om deze cultuur aan 
te moedigen, is het cruciaal om over een competitief globaal verlo-
ningsprogramma (Global Rewards Program) te beschikken.

De doelstellingen van het Belgacom Global Rewards Program zijn:

>>  prestaties aanmoedigen die winstgroei op lange termijn genereren; 

>>  ‘empowerment’ stimuleren om de businessstrategie en de 
gewenste cultuur te versterken;

>>  een eerlijke en billijke verloning bieden voor zowel statutaire als 
contractuele werknemers, conform de marktpraktijken;

>>  sterke prestaties erkennen en belonen;

>>  de verloning linken aan zowel het individuele als het globale succes 
van Belgacom;

>>  Belgacom in staat stellen op alle niveaus talenten op de markt aan 
te trekken en te behouden;

>>  de behoeften en de verantwoordelijkheden van de werknemers en 
hun gezinnen verzoenen met die van de onderneming en de maat-
schappij als geheel. 

Belgacom handhaaft en moderniseert ook krachtige instrumenten uit 
de overheidssector zoals voordelen voor een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven (bv. de zorg voor een ziek kind, hospitalisatie e.d.) 
en sociale ondersteuning. Het Work-Life-departement van Belgacom 
heeft de taak om de behoeften en verantwoordelijkheden van de werk-
nemers en hun gezinnen te verzoenen met die van de onderneming en 
de samenleving. Door de jaren heen heeft Belgacom diverse prijzen 
gewonnen voor haar aanhoudende inspanningen om een evenwichtige 
werkomgeving te creëren voor haar personeel. Het Global Rewards 
Program houdt dit doel en deze missie voor ogen en ondersteunt ze.

Verloning van het topmanagement
Doelstellingen en principes van het verloningsbeleid van 
Belgacom voor het topmanagement
Belgacom heeft voor haar topmanagers een evenwichtig verlonings-
beleid uitgewerkt dat aantrekkelijke, marktcompetitieve vergoedingen 
voorziet en de belangen van het management en van de aandeelhou-
ders op elkaar afstemt. De onderneming wil performante topmanagers 
aantrekken en behouden voor haar Management Committee en haar 
senior management. De onderneming beloont rolmodellen die zich 
engageren om sterk te presteren en die de bedrijfswaarden uitdragen.

De topmanagers kunnen rekenen op specifieke verloningsprogram-
ma’s die focussen op de principes van de Belgacom-strategie om 
goede prestaties van individuen en van de onderneming consequent 
te belonen. Om zichzelf van andere werkgevers te onderscheiden, wil 
Belgacom een uitstekend totaalpakket bieden, dat niet alleen bestaat 
uit cash, maar ook uit talrijke andere voordelen. Een fundamenteel 
principe van haar verloningsbeleid ligt in een zekere mate van vrijheid, 
waarbij topmanagers voor een deel kunnen kiezen hoe zij vergoed 
worden. 

Verlonings-
element

Beschrijving Strategische rol

Basisloon Bestaat uit een vaste 
vergoeding in cash.
Gericht op de mediaan 
van de sectorgroep op 
de arbeidsmarkt.

Aantrekking.
Verloont prestaties van de 
dagelijkse activiteiten.

Variabele 
verloning op 
korte termijn

Gebaseerd op het 
bereiken van de jaar-
lijkse doelstellingen, 
waarvan 30% bepaald 
is door de prestatie van 
de Belgacom Groep; 
40% door de prestatie 
van de businessunit en 
30% door individuele 
leiderschapsprestaties.

Stimuleert en beloont de jaar-
lijkse prestatie van Belgacom. 
Stimuleert en beloont sterke 
strategische en bedrijfsbeslis-
singen voor de lange termijn 
van Belgacom.
Stemt de belangen van de 
directie en de aandeelhou-
ders op elkaar af.

Stimule-
ringsplannen 
op lange 
termijn

Het Prestatiewaarde-
plan is gebaseerd op 
het totale aandeelhou-
dersrendement van 
Belgacom in vergelij-
king met een vooraf 
gedefinieerde korf van 
Europese telecomope-
ratoren.

Stimuleert de prestaties van 
het senior management voor 
de lange termijn en stemt ze 
af op de verwachtingen van 
de aandeelhouders.
Waarborgt dat de juiste 
beslissingen wordt geno-
men voor het succes van 
Belgacom.
Stimuleert het aantrekken en 
behouden van talent.

Vaststelling van het niveau van de verloning
Het Benoemings- en Bezoldigingscomité legt het verloningsbeleid 
voor het topmanagement vast en beslist over de individuele loonpak-
ketten voor de Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Manage-
ment Committee. De samenstelling van deze pakketten wordt regel-
matig vergeleken met de loonpakketten in BEL 20-bedrijven (exclusief 
financiële sector) en andere bedrijven uit de Europese telecommunica-
tie- en ICT-sector.

Het huidige verloningsbeleid voorziet geen specifieke contractuele 
terugvorderingsbepaling ten gunste van de onderneming voor de 
variabele verloning toegekend aan topmanagers op basis van onjuiste 
financiële informatie, onverminderd de verschillende wettelijke bepa-
lingen die van toepassing zijn tussen de betrokken personen en de 
onderneming (bv. wetten van 7 juli 1978, 12 april 1965 en 10 februari 
2003 betreffende de terugvorderingsmogelijkheden tegenover werk-
nemers in geval van fraude, zware fout en herhaalde lichte fouten, 
burgerlijke aansprakelijkheid, enz.).
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Beleid inzake de verloning van het topmanagement
De relatie tussen de verschillende verloningscomponenten van de 
leden van het Belgacom Management Committee en de vorige 
Gedelegeerd Bestuurder wordt geïllustreerd in de onderstaande 
figuren. De cijfers tonen het effectieve en het relatieve belang van de 
verschillende verloningscomponenten die in 2013 werden uitbetaald.

Overzicht van de verloning  
van het topmanagement 
Het verloningsbeleid voor topmanagers bestaat uit een aantal vaste 
componenten, namelijk het basisloon, pensioenvoordelen, voordelen 
na uitdiensttreding en andere voordelen, en een aantal variabele pres-
tatiegebonden componenten, namelijk de variabele verloning op korte 
termijn en de variabele verloning op lange termijn. 

De jaarlijkse variabele verloning wordt berekend aan de hand van 
de prestaties t.o.v. de Key Performance Indicators, zoals vastge-
legd door de Raad van Bestuur op advies van het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité. Voor 2013 omvatten deze prestatie-indicatoren 
zowel financiële als niet-financiële indicatoren op het niveau van de 
Groep en de businessunits. De realisatie van deze KPI’s wordt op 
regelmatige basis opgevolgd en gecommuniceerd. De resultaten 
zijn gebaseerd op gecontroleerde financiële cijfers en niet-financiële 
indicatoren die worden gemeten door interne en externe bureaus 
gespecialiseerd in markt- en klantenonderzoek, waarvan de proces-
sen regelmatig worden doorgelicht.

Key Performance Indicators op het niveau  
van de Groep
>>  De belangrijkste financiële indicator die wordt gebruikt is de opera-

tionele cashflow.

>>  Belangrijke niet-financiële indicatoren zijn onder meer Simplicity 
en Customer Experience, die meten welke vooruitgang is geboekt 
in het vereenvoudigen en optimaliseren van de processen en de 
gebruikerservaring van de klant, alsook Cost Transformation, die de 
efficiëntieverbeteringen in het kostenbeheer meet.

>>  Een andere operationele indicator is de ‘employee engagement 
index’, die elk jaar het engagement t.o.v. de organisatie, de betrok-
kenheid in de job, de strategische alignering en de reactiviteit van 
de Belgacom-medewerkers meet.

Key Performance Indicators op het niveau van de 
businessunit
>>  De Key Performance Indicators hebben onder meer betrekking op 

convergentie, waardebeheer, oplossingsgerichtheid, de transforma-
tie van het vaste en mobiele netwerk en het aantal nieuwe klanten 
in de voice-, fix-, internet- en tv-activiteiten.

Basisverloning
De basisverloning van de leden van het Management Committee 
wordt elk jaar door het Benoemings- en Bezoldigingscomité herzien 
op basis van een grondige evaluatie van de prestaties en het potenti-
eel aangegeven door de Gedelegeerd Bestuurder, alsook op basis van 
externe benchmarkinggegevens. De onderneming wil de verloning van 
topmanagers afstemmen op de mediaan van de markt. 

De basisverloning omvat het basisloon dat wordt verdiend in de functie 
van Gedelegeerd Bestuurder of lid van het Management Committee 
voor het gerapporteerde jaar. De vorige Gedelegeerd Bestuurder, 
Didier Bellens, was ook onbezoldigd lid van de Raad van Bestuur. In 
2013 hebben de leden van het Management Committee geen meri-
teverhoging gekregen. Wijzigingen in de cijfers zijn voornamelijk het 
gevolg van de wettelijke indexering in januari 2013 en wijzigingen in de 
samenstelling van het Management Committee.

 VORIGE GEDELEGEERD BESTUURDER * 
 MANAGEMENT COMMITTEE **

BASISVERLONING (IN DUIZENDEN 
EUR) VOOR WERKGEVERSBIJDRAGEN 
SOCIALE ZEKERHEID

96
3,

10

2.
76

0,
2

1.0
26

,7
3

2.
75

1,0

2012 2013

*  Het verschil tussen 2012 en 2013 is te 
verklaren door de index en de uitbetaling 
over 11 maanden in plaats van 12, maar 
het vakantiegeld voor 2014 diende te 
worden uitbetaald bij vertrek

**  Het verschil tussen 2012 en 2013 is 
te verklaren door wijzigingen in het 
Belgacom Management Committee

FIGUUR 1: RELATIEF BELANG VAN DE 
VERSCHILLENDE REMUNERATIE-ELEMENTEN 
(KPI’S 100% BEREIKT)

 60%  
BASISLOON

 34%  
VARIABELE VERLONING 
OP KORTE TERMIJN

 5,5%  
PREMIES 
GROEPSVERZEKERING

 0,5%  
ABNDERE VOORDELEN 

VORIGE GEDELEGEERD BESTUURDER * 

 46%  
BASISLOON

 20%  
VARIABELE VERLONING OP 
KORTE TERMIJN

 20%  
VARIABELE VERLONING OP 
LANGE TERMIJN

 12%  
PREMIES GROEPSVERZEKERING

 2%  
ANDERE VOORDELEN

BELGACOM MANAGEMENT COMMITTEE

*  De variabele verloning op lange termijn van de vorige 
Gedelegeerd Bestuurder is verbeurd ingevolge de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst in 2013
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Hoewel de parameters die in aanmerking werden genomen voor de 
formule die de variabele verloning op korte termijn van de Gedelegeerd 
Bestuurder en de leden van het Management Committee bepaalt, 
ongewijzigd blijven, werd hun gewicht vanaf het prestatiejaar 2013 
aangepast, zodat de impact van de groeps-KPI zwaarder weegt dan 
de individuele en de BU-KPI’s.

De variabele verloning op korte termijn wordt uitbetaald via één van 
de opties van het ‘Kortlopende Stimuleringsplan’ (bonusplan). De 
Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Management Committee 
kunnen naar keuze hun variabele verloning op korte termijn ontvangen 
als een cash bonus of in het kader van het ‘Aandelenaankoopplan met 
korting’.

Het Aandelenaankoopplan met korting geeft het recht om een toe-
gewezen aantal aandelen te kopen met een korting van 16,66%. De 
waarde van deze 16,66% korting komt overeen met de brutowaarde 
van het resultaat van de incentives op korte termijn. Het topkaderlid 
zelf financiert 83,34% van de totale prijs van de aandelenaankoop, wat 
een aanzienlijke persoonlijke investering vertegenwoordigt. De aande-
len zijn eigen aandelen die worden geblokkeerd voor een periode van 
2 jaar. 

De vorige Gedelegeerd Bestuurder heeft ervoor gekozen zijn variabele 
verloning op korte termijn te ontvangen via een Aandelenaankoopplan 
met korting. De meeste leden van het Management Committee heb-
ben geopteerd voor een bonus in cash. 

De variabele verloning op korte termijn van de vorige Gedelegeerd 
Bestuurder steeg in lijn met zijn prestatie in 2012, terwijl ze voor de 
leden van het Management Committee daalde in vergelijking met het 
jaar voordien. De daling voor de leden van het Management Commit-
tee is vooral het gevolg van wijzigingen in de samenstelling van het 
Management Committee. 

Variabele verloning op korte termijn
De onderneming wil de variabele verloning op korte termijn van top-
magers vastleggen voor het bereiken van 100% van de targets. In 
geval van aanhoudend uitstekende prestaties op het niveau van de 
onderneming, de businessunit en het individuele niveau kan de varia-
bele verloning op korte termijn boven de 100% gaan, met een plafond 
van 200%.

Het systeem voor variabele verloning dat in de Belgacom Groep wordt 
gebruikt, weerspiegelt de waarden van de Groep, benadrukt de troe-
ven van de businessunits en vormt een incentive voor de individuele 
prestaties van de medewerkers. 

De variabele verloning op korte termijn omvat de feitelijke bonus die 
werd uitbetaald in het rapporteringsjaar 2013 voor de prestaties in het 
jaar 2012. Een lineaire uitbetalingscurve met een onder- en boven-
grens werd gedefinieerd voor elk van de onderdelen van de variabele 
verloning op korte termijn. 

Deze curve bepaalt de variabele verloning op korte termijn die wordt 
toegekend aan de leden van het Management Committee, op basis 
van het effectieve resultaat van elke KPI. Voor de vorige Gedelegeerd 
Bestuurder in 2013 geldt voor deze verloning een plafond van 150%.

Het resultaat wordt immers berekend op basis van een vooraf gede-
finieerde formule die rekening houdt met de verschillende KPI’s bij 
vooraf gedefinieerde gewichten. Voor de variabele verloning op korte 
termijn 2013, gekoppeld aan het prestatiejaar 2012, werden de vol-
gende groeps-KPI’s gedefinieerd:

>>  vrije kasstroom;

>>  kost transformatie;

>>  vereenvoudiging en klantenervaring;

>>  ‘employee Engagement Index’.

Naast de resultaten van de onderneming en de businessunit weegt 
de individuele prestatie voor 30% door in het totale uitbetalingsniveau 
voor de korte termijn. De individuele prestatie wordt geëvalueerd t.o.v. 
vooraf gedefinieerde meetbare doelstellingen.

 VORIGE GEDELEGEERD BESTUURDER 
 MANAGEMENT COMMITTEE

VARIABELE VERLONING  
OP KORTE TERMIJN (IN DUIZENDEN EUR)  
VOOR WERKGEVERSBIJDRAGEN 
SOCIALE ZEKERHEID

51
3,

7

1.3
93

,1
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1,1

1.1
90

,1

2012 2013

FIGUUR 3: VARIABELE VERLONING OP KORTE 
TERMIJN: UITBETALINGSCURVE
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FIGUUR 2: DE POLICY VOOR HET MANAGEMENT COMMITTEE 
VAN BELGACOM HOUDT REKENING MET DE PRESTATIES VAN 
DE GROEP, DE BUSINESSUNITS EN HET INDIVIDU
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Variabele verloning op lange termijn
In 2013 lanceerde Belgacom een nieuw stimuleringsplan op lange 
termijn voor haar topmanagement, het ‘Prestatiewaardeplan op lange 
termijn’, ter vervanging van het Aandelenoptieplan. Dit nieuwe plan 
werd uitgewerkt om het verloningsbeleid voor de topmanagers even-
wichtig en aantrekkelijk te houden, alsook in overeenstemming met de 
verwachtingen van de aandeelhouders. 

Het Prestatiewaardeplan van Belgacom wil volledig prestatiegericht 
en transparant zijn, in lijn met de beste marktpraktijken, en is geïnspi-
reerd op stimuleringsplannen op lange termijn van andere Europese 
telecombedrijven.

Daarom werd het totale aandeelhoudersrendement gekozen als 
prestatiecriterium om de prestatie van onze topmanagers op lange 
termijn te stimuleren en om ze in overeenstemming te brengen met de 
belangen van onze aandeelhouders. 

Het totale aandeelhoudersrendement van Belgacom zal worden 
gemeten t.o.v. de respectieve totale aandeelhoudersrendementen van 
een korf van twaalf andere Europese telecomoperatoren, dit voor het 
eerst op het einde van een driejarige prestatiecyclus. 

In het kader van dit Prestatiewaardeplan op lange termijn worden 
de toekenningen geblokkeerd voor een periode van 3 jaar, waarna 
de Prestatiewaarde vast wordt verworven. Na deze periode hangen 
de eventuele uitoefeningsrechten af van de prestatie van het totale 
aandeelhoudersrendement van Belgacom vergeleken met dat van een 
groep ondernemingen uit dezelfde sector. 

Deutsche Telekom Vodafone
Telekom Austria Group BT
Telefonica Telecom Italia
KPN TDC
Portugal Telecom Swisscom
TeliaSonera France Telecom

DE ONDERNEMINGEN IN DE KORF ZIJN:
 

Uitbetalingsniveau
Het uitbetalingsniveau werd vastgesteld in lijn met het principe van 
verloning volgens prestatie en hangt af van de variabele verloning op 
korte termijn en van de prestatie van Belgacom. Het concept van het 
Prestatiewaardeplan op lange termijn waarborgt dat topmanagers 
worden beloond voor rendementen boven de mediaan, terwijl er een 
beperkte of geen verloning is voor rendementen onder de mediaan.

Uitbetalingsopties
De leden van het Management Committee kunnen kiezen uit 3 ver-
schillende uitbetalingsopties, nl. cash, Aandelenaankoopplan met 
korting en Belgacom-aandelen. Deze opties kunnen niet worden 
gecombineerd en de geprefereerde uitbetalingsoptie dient op de 
datum van toekenning te worden bepaald en is onomkeerbaar. In 2013 
hebben alle leden van het Management Committee gekozen voor cash 
als uitbetalingsoptie. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Een overzicht op jaarbasis van de evolutie van het Prestatiewaarde-
plan op lange termijn kan niet worden verstrekt, gezien de wijziging in 
het concept van het Langlopende Stimuleringsplan.

Van 2004 tot 2012 werden aandelenopties toegekend aan de vorige 
Gedelegeerd Bestuurder en aan de leden van het Management Com-
mittee. Hieronder volgt een overzicht van het resterende aandelenop-
tieplan van de vorige Gedelegeerd Bestuurder en van andere leden 
van het Management Committee.

 VORIGE GEDELEGEERD BESTUURDER * 
 MANAGEMENT COMMITTEE

PRESTATIEWAARDEPLAN OP 
LANGE TERMIJN (IN KEUR) 
VOOR WERKGEVERSBIJDRAGEN 
SOCIALE ZEKERHEID

0

1.1
88

*  De rechten zijn verloren door de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
van de Gedelegeerd Bestuurder

Didier 
Bellens

Bruno 
Chauvat

Michel 
Georgis

Dominique 
Leroy

Geert 
Standaert

Ray 
Stewart

Bart  
Van Den 

Meersche

Op 1 januari 2013, resterende aandelenopties van 
voorbije jaren:

585.774 0 258.503 12.665 33.443 297.278 70.000

Aandelenopties uit-
geoefend gedurende het 
gerapporteerde jaar

Aantal 107.686 - 47.486 0 4.148 51.453 0
Toekenningsjaar van 
uitgeoefende opties

2009 - 2006 & 
2009

- 2009 2009 -

Aandelenopties vervallen 
gedurende het gerap-
porteerde jaar

Aantal 
Toekenningsjaar van 
vervallen opties 

Aandelenopties verloren 
gedurende het gerap-
porteerde jaar

Aantal 478.088       
Toekenningsjaar van 
verloren opties 

 2007-8, 
2010-11-12

      

TOTAAL 0 0 211.017 12.665 29.295 245.825 70.000

OVERZICHT VAN DE VORIGE VARIABELE VERLONING OP LANGE TERMIJN (IN EUR)
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contractuele relatie
Contractuele overeenkomst van de vorige Gedelegeerd 
Bestuurder
In maart 2009 begon Didier Bellens aan het eerste jaar van zijn nieuwe 
zesjarige mandaat als Gedelegeerd Bestuurder. Hij had een contract 
als zelfstandig manager. Niettemin was hij onderworpen aan de werk-
nemersbijdragen voor sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 11 § 1 
van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969. 

Dit artikel bepaalt het volgende: ‘De toepassing van de wet betref-
fende het socialezekerheidssysteem wordt verruimd tot de instellingen 
van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, alsmede tot 
de personen die, in hoedanigheid van lasthebber en tegen loon, hun 
voornaamste activiteit wijden aan het dagelijks beheer of de dagelijkse 
leiding van die instellingen en bedrijven, voor zover op die personen 
geen statutaire pensioenregeling van toepassing is’. De arbeidsover-
eenkomst van de vorige Gedelegeerd Bestuurder liep af in november 
2013. Er werd geen ontslagvergoeding uitbetaald.

Clausules
De vorige Gedelegeerd Bestuurder was gebonden door een niet-con-
currentiebeding dat hem gedurende 12 maanden na het verlaten van 
de Belgacom Groep verbiedt te werken voor een concurrent van de 
Belgacom Groep in België en in landen waar de Belgacom Groep ten 
minste 5% van zijn geconsolideerde inkomsten genereert. Indien Belg-
acom deze clausule had geactiveerd, had hij een bedrag ontvangen 
dat overeenkomt met 1 jaar loon als schadevergoeding. Deze clau-
sule werd niet geactiveerd bij het vertrek van de vorige Gedelegeerd 
Bestuurder.

De leden van het Management Committee die gebonden zijn door een 
niet-concurrentiebeding dat hun gedurende 12 maanden na het verla-
ten van de Groep verbiedt te werken voor een andere mobiele of vaste 
operator met een licentie die actief is op de Belgische markt, zullen ter 
compensatie een bedrag ontvangen dat gelijk is aan 6 maanden loon.

Dominique Leroy, Bruno Chauvat, Geert Standaert, Ray Stewart en 
Bart Van Den Meersche hebben een contractuele verbrekingsclausule 
met een vergoeding van 1 jaar loon. 

Michel Georgis heeft een contractuele verbrekingsclausule met een 
vergoeding van één jaar loon plus 1 maand loon per jaar verworven 
anciënniteit, met een maximumvergoeding van 2 jaar loon na twaalf 
jaar dienst

Pensioenvoordelen en voordelen na uitdiensttreding
De vorige Gedelegeerd Bestuurder nam deel aan een aanvullend pen-
sioenplan, dat een jaarlijkse dotatie van 73.495,42 EUR, met jaarlijkse 
indexering, voorzag. De huidige leden van het Management Commit-
tee hebben een ‘Defined Benefit Plan’ (toegezegde pensioenregeling).

Andere voordelen
De Belgacom Groep wil zijn topmanagers stimuleren door middel van 
een portefeuille van vergoedingen en voordelen die competitief zijn 
op de markt. De Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van het 
Management Committee ontvangen bovenop hun loon voordelen 
zoals een hospitalisatieverzekering, een wagen en andere voordelen in 
natura.

Overzicht
De tabel hierboven geeft een overzicht van de verloning en de andere 
vergoedingen die door Belgacom of een andere onderneming van de 
Belgacom Groep rechtstreeks of onrechtstreeks aan de leden van het 
Management Committee werden uitbetaald in 2013 (vergoedingen 
gebaseerd op de bruto- of nettoverloning, afhankelijk van het type 
vergoeding).

De evolutie van de cijfers op jaarbasis is vooral het gevolg van: 

>>  wijzigingen in de samenstelling van het managementteam;

>> de wettelijke indexering van de lonen (januari 2013);

>>  de beperkte mate waarin op het aandelenoptieplan 2012 werd 
ingetekend;

>>  het nieuwe concept van het Prestatiewaardeplan op lange termijn. 

Verloning Vorige Gedelegeerd Bestuurder Andere leden van het Management 
Committee

2012 2013 2012 2013

Basisloon 963.096 1.026.727 2.760.207 2.751.044
Variabele verloning op korte termijn 513.715 581.115 1.393.093 1.190.971
Op aandelen gebaseerde variabele verloning op lange termijn 534.614 0 692.913 0
Variabele verloning op lange termijn gebaseerd  
op de Prestatiewaarde

0 0 0 1.188.272

Pensioenvoordelen en voordelen na uitdiensttreding 113.032 97.804 538.377 755.028
Andere voordelen 14.773 11.607 154.819 120.204
TOTAAL (excl. sociale werkgeversbijdrage) 2.139.230 1.717.253 5.539.409 6.005.519
Sociale werknemersbijdrage 344.906 365.967 1.349.802 1.673.311
TOTAAL (incl. sociale werkgeversbijdrage) 2.484.136 2.083.220 6.889.211 7.678.830

OVERZICHT VAN HET BASISLOON EN DE VARIABELE VERLONING  
VAN DE VORIGE GEDELEGEERD BESTUURDER EN DE ANDERE LEDEN VAN HET MANAGEMENT COMMITTEE (IN EUR)
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Bijkomende informatie
Het autonome overheidsbedrijf Belgacom is een naamloze 
vennootschap van publiek recht, zoals vastgelegd in de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, georganiseerd naar Belgisch recht.

De vennootschap is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire 
handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze 
vennootschappen voor al wat niet uitdrukkelijk is vastgelegd door (of 
krachtens) de wet van 21 maart 1991 of een andere specifieke wet.

Maatschappelijke zetel
Belgacom NV van publiek recht  
Koning Albert II-laan 27 
B - 1030 Brussel 
BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel

Raadpleging van de documenten van de emittent
De openbare documenten betreffende de emittent kunnen 
worden geraadpleegd in de hoofdzetel.

Oprichtingsdatum
De vennootschap werd opgericht als een autonoom overheids-
bedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de 
Belgische Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT).

De omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van 
publiek recht werd uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van 16 decem-
ber 1994, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 
22 december 1994 en diezelfde dag in werking trad.

Maatschappelijk doel
Zoals beschreven in artikel 3 van de statuten bestaan de doelstel-
lingen van de vennootschap in:

1.  de ontwikkeling van diensten op het vlak van de telecommunica-
tie, in binnen- of buitenland;

2.  de uitvoering van alle handelingen met de bedoeling om, recht-
streeks of onrechtstreeks, haar activiteiten te bevorderen of een 
optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken;

3.  de participatie in bestaande of nog op te richten openbare of 
private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, 
vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of 
onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van 
haar maatschappelijk doel;

4. de levering van radio- en televisiediensten.

Disclaimer
Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip 
van verklaringen i.v.m. de uitgangspunten en verwachtingen van de 
Vennootschap. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plan-
nen, ramingen en verwachtingen van de Vennootschap, alsook op 
verwachtingen van externe omstandigheden en gebeurtenissen. De 
toekomstgerichte verkla-ringen bevatten inherente risico’s en onzeker-
heden en gelden enkel op de datum waarop ze worden afgelegd. De 
Vennootschap gaat geen verbintenissen aan m.b.t. een of meer van 
deze verklaringen en zal ze niet noodzakelijk aanpassen in het licht 
van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, uitgezonderd in 
zoverre dit door de Belgische wet is vereist. De Vennootschap waar-
schuwt beleggers dat een aantal belangrijke factoren ervoor kunnen 
zorgen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van 
die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen.

Ons verslag is gedrukt op Satimat Green-papier 
(60% gerecycleerde vezels en 40% FSC-vezels). 
We hebben gebruikgemaakt van plantaardige inkten 
en lijmen zonder solventen. Versleten drukplaten en 
lege inktpatronen worden gerecycleerd. Papierafval 
wordt verzameld en door erkende organisaties 
samengeperst en gerecycleerd. De drukker is FSC- 
en PEFC-gecertificeerd.

Verantwoordelijke uitgever:
Dirk Lybaert 
Executive Vice President Corporate Affairs 
Koning Albert II-laan 27 
B - 1030 Brussel
Concept, inhoud en coördinatie:
Anne-Françoise Streel  
Corporate Communication Project Manager
Design en prepress: 
Chris Communications
www.chriscom.be
Druk: Snel
Bronvermelding foto’s: 
Jean-Michel Byl, Getty images, Istock en Belgacom

Bezoek de website van Belgacom:
www.belgacom.com
Het jaarverslag van Belgacom verschijnt 
eveneens in het Frans en in het Engels.

Voor nadere inlichtingen:
Dirk Lybaert 
Executive Vice President Corporate Affairs  
Koning Albert II-laan 27 
B - 1030 Brussel 
Tel: +32 2 202 16 48 
E-Mail: hello@belgacom.be

Voor MVO inlichtingen:
Xavier Dekeuleneer 
Head of Corporate Social Responsibility  
Koning Albert II-laan 27 
B - 1030 Brussel 
Tel: +32 2 202 93 67 
E-Mail: csr@belgacom.be

Voor financiële informatie:
Nancy Goossens 
Vice President Investor Relations 
Koning Albert II-laan 27 
B - 1030 Brussel 
Tel: +32 2 202 82 41 
Fax: +32 2 201 54 94 
E-Mail: investor.relations@belgacom.be
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