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In een oogopslag 

Ons doel  
We houden mensen permanent 
in contact met de wereld zodat ze 
beter kunnen leven en slimmer 
kunnen werken.

Onze belofte 
Het digitale landschap is het voorbije 
decennium onherkenbaar veranderd 
en de klanten verwachten vandaag 
quasi onmiddellijke toegang tot 
een ruim aanbod van informatie, 
diensten, digitale media en content. 
Zijn engagement om altijd aan de 
evoluerende klantenbehoeften te 
voldoen, vat Proximus samen in de 
volgende merkbelofte: we bren-
gen mensen onmiddellijk dicht bij 
wat voor hen belangrijk is door hen 
centraal te plaatsen bij alles wat we 
doen, en bieden hiervoor de beste 
kwaliteit en service.  

Altijd Dichtbij 
Proximus brengt klanten onmiddelijk dicht 
bij wat voor hen belangrijk is met zijn:

1. Netwerken
Volledig geïntegreerde netwerken 
die een naadloze klantenervaring 
bieden, ongeacht de woord schrap-
pen technologie.

2. Toegankelijkheid
Het grootste distributienetwerk in 
België, dankzij uiterst toegankelijke 
contactcenters en online diensten.

3.  Gebruiksvrien-
delijke oplos- 
singen

Eenvoud, transparantie en 
gebruiksvriendelijke oplossingen.

4.  Proactief advies 
Proactief advies van experten, 
zodat de klant altijd de beste oplos-
sing krijgt.

Belgacom is een telecombedrijf 
dat actief is op de  Belgische en de 
internationale markt. We zijn de 
voornaamste Belgische leverancier 
van telefonie, internet, televisie- 
en ICT-diensten op netwerkbasis. 
Onze geïnterconnecteerde vaste en 
mobiele netwerken van topkwaliteit 
bieden altijd en overal toegang tot 
digitale diensten en data, en een 

breed aanbod van multimediacon-
tent. We investeren in toekomst-
zekere netwerken en innovatieve 
oplossingen. Zo leggen we het 
fundament voor duurzame groei.

We  plaatsen de klant centraal bij 
alles wat we doen. Het is ons doel 
hem de beste klantenervaring te 
bieden. Het klantentraject moet 

zo eenvoudig mogelijk blijven, met 
toegankelijke en gebruiksvriende-
lijke oplossingen. 

We dragen bij tot de economische, 
sociale en ecologische ontwikkeling 
van de maatschappij waarin we 
actief zijn.
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Onze merken
Onze complementaire merken 
beantwoorden aan de behoeften 
van een brede waaier van klanten.

Proximus, de beste kwaliteit en 
service met een volledige waaier 
van mogelijkheden. Het merk dat 
de klanten onmiddellijk dichtbij 
brengt bij wat voor hen belangrijk is.

Scarlet, het aanbod zonder franjes 
voor klanten die de beste prijzen willen.

Tango, de grootste alternatieve 
telecomoperator in Luxemburg, met 
een aanbod van vaste en mobiele 
producten en convergente diensten.

Telindus International, ICT-oplos-
singen in Nederland en Luxemburg 
voor bedrijven en institutionele 
klanten.

BICS, excellente internationale 
wholesaleoplossingen voor leve-
ranciers van spraak- en mobiele 
datadiensten wereldwijd.

Onze 
bijdrage tot 
de digitale 
economie 
Proximus speelt een cruciale rol 
in de algemene digitale econo-
mie door massaal te investeren 
in vaste en mobiele netwerken. 
Het levert op die manier een 
substantiële bijdrage tot de hele 
Belgische economie. 

Onze innovatieve oplossingen 
(“Smart Cities” of slimme ste-
den, Cyber Security, “Internet 
of Things” of geconnecteerde 
toestellen, analyse van Big Data 
enz.) zijn belangrijke motoren 
van economische en maat-
schappelijke ontwikkeling. 

Op een uiterst concur-
rentiële markt heb-

ben we onze verwachtingen 
betreffende de opbrengsten 
en ebitda voor 2014 waarge-
maakt. Bovendien hebben we 
solide operationele resultaten 
neergezet. Onze aanhoudende 
inspanningen om de algemene 
klantenervaring te verbeteren, 
in combinatie met onze sterke 
positie om aantrekkelijke con-
vergente oplossingen aan te 
bieden, hebben daar in grote 
mate toe bijgedragen.
Dominique Leroy 
Gedelegeerd Bestuurder

Bekijk de video
http://jaarverslag.belgacom.
com/in-een-oogopslag



Jaarverslag 2014 | 9

In een oogopslag 

2014 was een keerpunt in de 
geschiedenis van het bedrijf: een 
nieuwe Gedelegeerd Bestuurder, 
een nieuwe groeistrategie, nieuwe 
diensten en een nieuw merk. 
Kortom, een transformatie die ons 
moet toelaten weer aan te knopen 
met duurzame groei en die ons 
een winstgevende toekomst moet 
opleveren. 

Hier volgen een aantal markante 
feiten van het jaar:

Onze nieuwe Fit for Growth-strategie 

We hebben een ambitieuze strategie 
om tegen 2016 weer met  groei aan 
te knopen. Die werd in 2014 ingezet 
met de start van een diepgaand pro-
ces om onze bedrijfscultuur door-
heen de volledige organisatie over 
een andere boeg te gooien. 

4G voor iedereen

We hebben pionierswerk verricht 
met de vernieuwende 4G-techno-
logie in België. We zijn gestart aan 
de Belgische kust, daarna hebben 
we voor een verdere uitrol naar de 
grote steden, waaronder Brussel, 
gezorgd. Met een outdoorbereik 
van 85% van de Belgische bevol-
king tegen het einde van het jaar 
blijft Proximus synoniem staan 
voor de beste mobiele snelheden in 
België.

Scarlet versterkt zijn positie 

Met zijn pittige nieuwe abonne-
menten - Red, Hot en Chili - bleef 
Scarlet in 2014 de prijsbewuste 
klanten aanspreken door hun 
goedkopere beltarieven aan te bie-
den, ongeacht hun budget.

ICT-dienstenprovider van de 
Vlaamse overheid 

De Vlaamse overheid gunde Proxi-
mus en HP de raamovereenkomst 
'Exploitatiegebonden ICT-diensten'. 
Die biedt netwerk-, werkplek- en 
datacenterdiensten aan volgens 
een doorgedreven 'IT-as-a-Service' 
businessmodel.

Proximus in zee met Apple 

Proximus maakte zijn aanbod voor 
de klanten nog aantrekkelijker. 
Daarvoor heeft het een overeen-
komst met Apple gesloten voor de 
activering van de iPhone op het 
4G-netwerk van Proximus en de 
verkoop van de iPhone 5 en 6 in 
alle Proximus verkooppunten.

De klanten eerst 

In mei zag een nieuwe Customer 
Operations-businessunit het licht. 
Die moet de kwaliteit, efficiëntie, 
eenvoud en klantenervaring in de 
naverkoopdiensten en de belang-
rijkste klantenprocessen verbeteren.

Jupiler Pro League en Champions 
League op Proximus TV

Proximus breidde zijn voetbalaan-
bod uit met de uitzendrechten 
voor alle wedstrijden van de Jupiler 
Pro League voor de volgende drie 
seizoenen.

Een nieuwe, betere tv-ervaring 

Proximus bracht TV Replay op de 
markt, zorgde voor meer zenders 
en breidde de beschikbaarheid uit 
tot pc- en mobiele schermen. Klan-
ten kunnen hun favoriete tv-pro-
gramma's van de voorbije 36 uur 
nu bekijken op televisie, pc, smart-
phone en tablet.

Succesvolle recyclage van gsm's

De inzamelactie van mobiele 
telefoons in Vlaamse scholen in 
samenwerking met Good Planet 
Belgium en Recupel was een groot 
succes: tijdens het schooljaar 2013-
2014 werden maar liefst 21.500 
mobiele telefoons ingezameld. 
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Proximus als één enkel commer-
cieel merk 

Eind september werden alle oplos-
singen van Belgacom en Proximus 
samengebracht onder één enkel 
merk en logo: Proximus. Deze 
verandering is een fundamenteel 
onderdeel van onze groeistrategie. 
Daarmee willen we onze algemene 
perceptie vereenvoudigen en duide-
lijk maken dat we onze klanten cen-
traal plaatsen in alles wat we doen. 

Cyber Security Coalition

In oktober richtte Proximus samen 
met partners uit de overheidssector 
en de academische en bedrijfs- 
wereld de Cyber Security Coalition 
op. De bedoeling van dit initiatief is 
kennis uit te wisselen, het bewust-
zijn te verhogen en het cyberbevei-
ligingsbeleid te verbeteren. 

Glasvezel voor bedrijven

Proximus sloot 80% van de bedrij-
venterreinen in België aan op zijn 
glasvezelnetwerk. Daardoor heb-
ben bedrijfsklanten nu toegang tot 
supersnelle datatransmissie. 

Tango op 4G-snelheid

In 2014 verhoogde Tango in 
Luxemburg zijn aantal postpaid- 
lijnen met 7,7%.  Tango verdriedub-
belde zijn aantal 4G-gebruikers en 
lanceerde in december 4G+.

Telindus Luxemburg geprezen 
door CIO's

In december riep een jury van vijftig 
CIO's uit verschillende sectoren 
Telindus Luxembourg uit tot een 
'Great Company to Work with' van 
2014. Die titel kreeg het vooral om 
zijn uitstekende klantenrelaties en 
de kwaliteit van zijn diensten. 

BICS als baanbreker voor inter-
operabiliteitstechnologieën

Het hele jaar lang bleef BICS zijn 
marktpenetratie en portfolio uitbreiden 
op de internationale connectiviteits- 
en interoperabiliteitsmarkt. Daarbij 
wonnen nieuwe 4G-roamingdiensten 
en diensten met toegevoegde waarde 
zoals SMART (monitoringtool voor big 
data roaming) sterk terrein. 

Netflix exclusief beschikbaar 
op Proximus TV

Vanaf eind 2014 is Proximus de 
enige Belgische operator die Netflix 
op zijn recentste decoders aanbiedt. 
Zo krijgen klanten vlot toegang tot 
steeds meer content van de groot-
ste on-demand provider.
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In een oogopslag 

Financiële cijfers voor de Groep
Evolutie van de inkomsten en 
EBITDA op schema om in 2016 
weer te groeien

Onderliggende opbrengsten uit 
kernactiviteiten (uitgez. BICS) -0,2%

1.653 miljard EUR onderliggende 
ebitda; 1.755 miljard EUR 
gerapporteerde EBITDA  

994 miljoen EUR  investeringen in 
2014, incl. bijkomend spectrum 

Gezonde financiële positie:  

1.8 miljard EUR netto financiële 
schuld, of een daling met 15 
miljoen EUR vs. eind 2013 

1,50 EUR brutodividend per 
aandeel voor 2014, onderworpen 
aan de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering. Prijs van 
het aandeel +40% in 2014.

Solide operationele prestaties 
voor Mobiel

5,7 miljoen mobiele klanten  
(+ 193.000)

40,8% mobiel marktaandeel 

Meer dan 80% mobiele klanten 
met nieuwe mobiele tariefplannen  

431 MB gemiddeld mobiele 
dataverbruik per gebruiker, 
of een verhoging van 81% YoY

Sterke verbetering in trend van 
inkomsten uit mobiele diensten:

-3% YoY v.s.-13% in 2013 
(op vergelijkbare basis)

Hogere penetratie van Proximus 
TV en Internet 

1,74 miljoen Proximus Internet-
klanten; +63.000

Mooie vooruitgang van de 
convergentiestrategie

Gemiddelde inkomsten per gezin: 
54 EUR; +4% YoY

52% heeft zowel vast als mobiel

Innovatieve netwerken van 
topkwaliteit

22 Mbps gemiddelde snelheid op 
een 4G-toestel

Meer dan 1 miljoen Wi-Fi Hotspots 
in België en 13,2 miljoen in het 
buitenland

90% dekking met glasvezel tot in 
de straat 

40 Mbps  gemiddelde VDSL2-
snelheid

 (Bron : Proximus)

Onderliggende groeps-EBITDA  

-2,5%
YoY (vs. -8,7% in 2013 op 

vergelijkbare basis)

Proximus-smartphonepenetratie 
van meer dan 

50% 85%
van de bevolking heeft 4G-dekking 

buitenshuis eind 2014

40%
van de Proximus-gezinnen heeft 

3 of 4-play

711 
miljoen

EUR vrije kasstroom

1.59 
miljoen

Proximus TV-klanten; +128.000
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Mobiele terugval gestopt door 
de penetratie van 4G 
en smartphone
2012 en 2013 waren moeilijke jaren 
voor Proximus mobile. De nieuwe 
telecomwet van oktober 2012 
maakte het voor de klant gemak-
kelijker om van operator te veran-
deren. Samen met de agressieve 
concurrentie van kabeloperatoren 

voor de mobiele tarieven leidde dit 
in die periode tot lagere gemid-
delde inkomsten per gebruiker en 
een grote marktvolatiliteit. 

In 2014 stabiliseerde de neer-
waartse trend in mobiele inkomsten 

en marges echter. Dat was het 
geval dankzij een aanzienlijke her-
opleving van mobiele data met een 
stijgende smartphonepenetratie en 
door de snelle uitrol van de Belgi-
sche 4G-netwerken.  

Algemeen marktherstel ondersteund 
door nieuwe inkomstenbronnen 
De Belgische telecommarkt toonde 
in 2014 tekenen van licht herstel in 
mobiel. De dalende inkomsten en 
marges in traditionele domeinen 
als spraak en messaging worden 
meer en meer goedgemaakt door 
inkomsten uit nieuwe gebruikstypes 

zoals dataverkeer. Van groeidomei-
nen als entertainment, internet-
applicaties, IT en security worden 
nieuwe inkomsten verwacht, terwijl 
de impact van de regelgevende 
maatregelen afneemt. 


47%

112%
marktpenetratie 

voor smartphones

mobiele penetratie in België
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Marktdynamiek

Groei van 
televisie 
vertraagt

De penetratie van digitale tv steeg 
tot 81% op nationaal vlak. De groei 
qua penetratie vertraagde in 2014 
omdat de meeste consumenten 
intussen digitale tv hebben. 

Vaste spraak stabiliseert, 
internet groeit licht en 
convergentie wint veld  
Vast internet kende een matige 
groei met een marktpenetratie 
van bijna 80% eind 2014, onder-
steund door de verkoop ervan als 
deel van een multiplaypack. Vaste 
spraak, wat ook vooral gekocht 
wordt als deel van een Pack voor 
gebruikscomfort en kwaliteit, bleef 
doorheen het jaar stabiel. In de pro-
fessionele markt bereikten de vaste 
diensten enige tijd terug al het ver-
zadigingspunt en bleven ze stabiel 
op hoge penetratieniveaus.

Packs met mobiel wonnen veld in 
de loop van het jaar. Deze conver-
gente Packs profiteerden van het 
vervagen van de grenzen tussen 
vast en mobiel, spraak en data, 
communicatie en content, telecom 
en IT. Proximus is een voorloper 
op het vlak van convergentie sinds 
2007. Het blijft innoveren in con-
vergente diensten met aantrekke-
lijke aanbiedingen voor privé- en 
bedrijfsklanten. 


71%80%81%

van de Belgische gezinnen 
heeft een vaste lijn

internetpenetratie 
in België

penetratie van digitale tv 
in België



 (bron: Proximus-marktonderzoek)
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Regelgevend 
kader  
Proximus werkt in een sterk gere-
guleerde sector en wordt gecon-
fronteerd met uitgebreide nationale 
en Europese regelgeving, die vaak 
bestaat uit complexe en overgede-
tailleerde regels. Dergelijke gede-
tailleerde regelgeving bemoeilijkt 
de werking en weegt aanhoudend 
en langdurig op de financiële 
resultaten van de onderneming. Zo 
blijft bijvoorbeeld de aanhoudende 
druk op internationale roaming een 
impact hebben op de opbrengsten 
en de ebitda. De huidige bespre-
kingen op Europees niveau in de 
context van de 'Eengemaakte Tele-
commarkt'doen een toenemende 
regelgevingsdruk vermoeden,die 
een invloed zal hebben op zowel 
roaming als netneutraliteit. 

Proximus pleit voor hervormin-
gen van het regelgevend kader die 
moeten uitmonden in  een beter 
evenwicht tussen de regelgeving 
en de nood om te blijven investeren 
in nieuwe digitale infrastructuur en 
diensten in Europa. In dat opzicht 
wordt de Europese instellingen 
gevraagd om - bij de komende her-
ziening van het regelgevingskader 
voor de 'Eengemaakte Digitale Markt' 
- te werken aan een lichter regelge-
vingsstelsel met minder complexe 
en meer concrete regels die inves-
teringen en innovatie in de digitale 

infrastructuur en diensten stimuleren 
en belonen.  In die context pleit Proxi-
mus ook voor gelijke regels voor alle 
spelers die dezelfde diensten leveren 
aan de eindgebruikers.

Mobiele termi-
natietarieven 
De mobiele terminatietarieven 
(MTR) zijn de vergoedingen die 
vaste en mobiele operatoren beta-
len aan andere mobiele operatoren 
om een oproep af te af te handelen 
op hun netwerk.

In België werd de laatste daling 
van de MTR toegepast op 1 januari 
2013, op basis van het besluit van 
het BIPT van juni 2010. Het BIPT 
werkt aan een nieuw kostenmodel 
voor de toekomstige bepaling van 
de MTR.

In Luxemburg werden de  defini-
tieve MTR vastgelegd op 0,97 cent 
per minuut vanaf 1 april 2015. In 
een eerdere beslissing van 6 janu-
ari 2014 werden de MTR voorlopig 
vastgelegd op 0,98 cent per minuut   
Het Administratief Hof van Luxem-
burg heeft deze beslissing onder-
tussen nietig verklaard nadat Tango 
in beroep was gegaan.  Het ILR kan 
hiertegen nog steeds  in beroep 
gaan.

Voordien*

Voordien

01/08/10* 01/01/11*

01/02/14

01/01/12* 01/01/13*

2015

België

Luxembourg

1.18

0.97

2.62
3.94

0.98

4.62

7.2

8.2

9.02

10.5

11.43

*Inflatie inbegrepen.

MTR-glidepath (trend) in €ct

Proximus
Mobistar
Base

EPT & Tango
Orange

 (Bron : Proximus)
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Marktdynamiek

Roaming
In toepassing van de Roaming III- 
verordening van 2012 werden de 
laatste verlaging van de roamingtarie-
ven en de aparte verkoop van roaming 
en binnenlandse mobiele diensten 
van kracht sinds 1 juli 2014. Deze 
verordening blijft in principe nog van 
toepassing tot 30 juni 2022.

Ondertussen gaan de Europese 
instellingen (Commissie, Parlement 
en Raad) verder met het bespreken 
van voorstellen  over een alignering 
van binnenlandse en roamingtarieven 
('roam like at home'). Momenteel is 
het echter nog niet duidelijk tegen 
wanneer en onder welke voorwaarden 
deze alignering opgelegd zal worden.

Naar neutraal 
speelveld
In 2014 nam het Brusselse Hof van 
Beroep een belangrijke beslissing in 
de richting van een neutraal speelveld 
met  kapeloperatoren. Op 12 novem-
ber 2014 bevestigde het Hof immers 
het regelgevingsbesluit van 2011 om 
het kabelnetwerk van Telenet open 
te stellen voor de concurrentie, zowel 
voor televisie (analoog/digitaal) als 
voor de doorverkoop van breedband. 
Bovendien oordeelde het Hof dat de 
regelgevers Proximus in 2011 ten 
onrechte hadden uitgesloten van 
wholesaletoegang tot digitale tv en 
breedband op het kabelnetwerk van 
Telenet. Proximus heeft dus momen-
teel het recht om volledige toegang te 
vragen  tot het netwerk van Telenet. 
Proximus blijft pleiten voor een neu-
traal speelveld met minder complexe 
regels die op dezelfde manier wor-
den toegepast voor alle vergelijkbare 
diensten.

07/09

07/09

07/09

07/10

07/10

07/10

07/11

07/11

07/11

07/12

07/12

07/12

07/13

07/13

07/13

07/14

07/14

07/14

19

6

20

5

2

5

43

11

100

26

4

70

19

 Spraak roaming in €ct per minuut

SMS roaming in €ct per sms

Data roaming in €ct per Mb

Uitgaande retail
Inkomende retail
Wholesale 
uitgaande

Retail
Wholesale 

Retail
Wholesale 

 (bron: Proximus)

Hier kunt u meer  
lezen over het  
Regelgevings-
kader 
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Vast - Concurreren met regionale 
kabeloperatoren met een sterke penetratie
Proximus is de enige Belgische 
operator die vaste diensten aan-
biedt in het hele land. Het heeft 
daarbij een aantal kabeloperatoren 
als concurrent. Die kunnen in hun 
specifieke regio op een hoge pene-
tratie rekenen. Telenet domineert 
de vaste markt in Vlaanderen en 
delen van Brussel, terwijl Proxi-
mus marktleider blijft in Wallonië, 
met als belangrijkste concurrent 
kabeloperator VOO. Daarnaast is er 

Numericable, een derde kabel- 
operator die zijn diensten aanbiedt 
in een aantal Brusselse gemeenten 
en een deel van Henegouwen.

 In de bedrijvensector is de con-
currentie voor Proximus meer 
gefragmenteerd, met kabelope-
ratoren, nichespelers, IT-providers 
die telecomdiensten aanbieden 
en internationaal georiënteerde 
concurrenten die hun blik vooral op 

multinationals richten. Proximus 
blijft in deze sector leider dankzij 
zijn uitgebreide convergente aan-
bod (vast en mobiel, telecom en IT) 
en sterke service level agreements.

 In 2014 presteerde Proximus goed 
op de vaste markt door zijn markt-
aandeel voor zowel digitale tele-
visie als vast internet op te trekken 
met respectievelijk 0,9% tot 32,6% 
en 0,4% tot 44,4%.
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Marktdynamiek

Mobiel - 
3 grote net-
werkopera-
toren en een 
veertigtal vir-
tuele netwerk-
operatoren
Proximus heeft een nationaal 
netwerk en krijgt in België concur-
rentie van twee andere netwerk- 
operatoren: Mobistar, een filiaal 
van Orange, en Base, een filiaal van 
KPN. Ook kabeloperatoren Telenet 
en VOO bieden mobiele diensten 
aan via commerciële overeenkom-
sten met Mobistar. Die zijn meestal 
beperkt tot de regio's die zij bedie-
nen. Daarnaast zijn er een veertigtal 
mobiele virtuele netwerkoperatoren. 
Ondanks de druk van de concur-
rentie wist Proximus zijn algemene 
marktaandeel eind 2014 met 0,2% 
op te trekken tot 40,8%. 

Wereldwijde spelers - 
'Over-the-top' steeds opmer-
kelijker aanwezig
Los van de traditionele vaste en 
mobiele operatoren zijn ook de 
doorgaans wereldwijd actieve 
'over-the-top'-spelers (OTT) 
steeds opmerkelijker aanwezig. Zij 
leveren communicatie-, berichten- 
en internetcontentdiensten via de 
bestaande internet- en mobiele 
dataverbindingen van consumenten. 

In de bedrijvensector is de con-
currentie van wereldwijde spelers 
ook afkomstig van internationale 
telecomoperatoren (KPN, Orange, 
Liberty, BT, COLT) en netwerk- en 
systeemintegratoren (Dimension 
Data, HP, Getronics), die in speci-
fieke marktdomeinen een vooraan-
staande rol spelen. 

 

Mobiel 

Proximus  ................................... 40.8%
Mobistar  ....................................  29.0%
Base  ............................................. 22.6%
Telenet  ...........................................  7.1%
VOO  ............................................... 0.5%

Digitale 
TV

Proximus  .................................... 32.6%
Telenet  .......................................  43.2%
VOO  ............................................  18.0%
Andere  ..........................................  6.2%

Vast 
Internet

Proximus  ................................... 44.4%
Telenet  ........................................  39.1%
VOO  ............................................  10.4%
Andere  ..........................................  6.1%

  

Marktaandelen van de Groep  
eind 2014 versus competitie

(Bron: Proximus marktonderzoek (en externe bronnen))
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Marktdynamiek

Eigen convergente netwerken, een uitgebreide retailinfrastructuur 
en 14.000 gepassioneerde en geëngageerde medewerkers!

De beste 
convergente 
netwerken
Proximus is de enige nationale 
operator in België met eigen vaste 
en mobiele netwerken. Dit bete-
kent een hogere marge op onze 
opbrengsten. Bovendien kunnen 
we onze klanten een naadloze, 
transparante ervaring bieden dankzij 
onze technologie en onze brede 
waaier van convergente diensten. 
Doordat we voortdurend investe-
ren in technologie kunnen wij onze 
klanten laten genieten van de meest 
geavanceerde netwerkdiensten 
op de markt, zoals EAP-SIM, een 
systeem waarbij mobiele gebruikers 
naadloos kunnen overschakelen 
tussen de mobiele netwerken en de 
wifinetwerken van Proximus.  

Een 
uitgebreide 
retail engine
Dankzij ons uitgebreide distributie-
netwerk (verkooppunten, klanten-
dienst, partners, klantenadviseurs, 
interactieve tools) zijn wij bijzonder 
toegankelijk voor onze klanten, 
hetzij in persoon, via de telefoon of 
online. We benutten ons gecontro-
leerde distributienetwerk optimaal 
en kunnen zo een unieke dienstver-
lening garanderen en onze kosten 
beheersen.

Geëngageer-
de en getalen-
teerde mede-
werkers
Onze grootste troef? Met 14.000 
geëngageerde medewerkers, een 
enorme pool van talent waaronder 
netwerk- en IT-experts, zijn wij 
klaar voor elke uitdaging. Zo waren 
wij in 2014 de eerste operator die 
met succes 4G lanceerde, dankzij 
de kwaliteit van onze interne exper-
tise en de efficiënte samenwerking 
met onze leveranciers.  
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Fit for Growth-strategie

Onze ambitie is om in 2016 
opnieuw aan te knopen met groei. 
We zullen dit waarmaken door onze 
klanten een excellente ervaring te 
bieden en door het bedrijf te trans-
formeren naar een meer wendbare 
en efficiëntere organisatie, om zo 
de uitdaging van de volatiele tele-
commarkt aan te gaan.

Ons doel
Ons doel is de mensen permanent 
in contact te houden met de wereld 
zodat ze beter kunnen leven en 
slimmer kunnen werken. Dit is onze 
bestaansreden. Voor onze klanten 
kunnen we alleen betekenis hebben 
als we hun oplossingen bieden die 
hun leven vergemakkelijken en hun 
toelaten efficiënter en effectiever te 
werken. 

Onze merk-
belofte: altijd 
dichtbij
We hebben dit doel vertaald naar 
onze merkbelofte 'Proximus brengt 
u onmiddellijk dicht bij wat belang-
rijk is', een aantrekkelijke en mak-
kelijk te begrijpen slogan over wat 
we onze klanten bieden. We maken 
deze merkbelofte waar door de 
klant uitstekende kwaliteit en ser-
vice te bieden in alles wat we doen.

Opnieuw 
met groei 
aanknopen
De kwaliteit van onze geïntegreerde 
vaste en mobiele netwerken maakt 
van Proximus de belangrijkste 
leverancier van telefoon-, internet-, 
televisie- en ICT-diensten in België.  
Dankzij aanzienlijke investeringen 
in ons netwerk en onze infrastruc-
tuur hebben we onze leiderspositie 
geconsolideerd, maar dit heeft zich 
nog niet in groei vertaald. De trend 
van dalende opbrengsten en winst 
staat tegenover stijgende kosten, 
terwijl de noodzaak om te investe-
ren in infrastructuur en netwerken 
blijft. Het is duidelijk dat de onder-
neming een katalysator voor groei 
nodig heeft om haar toekomst 
veilig te stellen – onze belangrijkste 
doelstelling is dan ook om tegen 
2016 opnieuw te groeien. 

Fit for Growth- 
strategie
Onze Fit for Growth-strategie, die 
we in 2014 ontwikkelden, maakt 
dat we evolueren van een op tech-
nologie georiënteerde speler naar 
een onderneming die inzet op de 
complete klantenervaring. Onze 
nieuwe cultuur, die klanten en hun 
behoeften centraal plaatst in alles 
wat we doen, is zowel het start- als 
het middelpunt van deze nieuwe 
strategie.

Een nieuwe 
bedrijfscultuur 
In 2014 hebben we het nieuwe 
Proximus gelanceerd, door al 
onze activiteiten onder één merk 
te bundelen en door een duidelijk 
en eenvoudiger profiel voor de 
markt te bepalen. Deze belang-
rijke stap was de eerste in een 
radicaal transformatieproces dat 
erop gericht is de bedrijfscultuur 
top-down te veranderen. Deze 
nieuwe cultuur, die gebaseerd is 
op winnen, op samenwerken en 
op sterke prestaties,  is de kern van 
onze Fit for Growth-strategie. Het is 
deze nieuwe cultuur die ons succes 
in de toekomst moet waarborgen. 
Want onze werknemers zullen het 
verschil maken.

 (*Bron: Belgische Telecom Studie AD Little)
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Stevig op weg 
naar groei!
Onze belangrijkste strategische 
beslissing in 2014 was om de 
trend van de laatste jaren te keren. 
We willen de cultuur en de tools 
implementeren die ons toelaten de 
toekomst van onze onderneming 
veilig te stellen en bij te dragen 
aan de economie door tegen 2016 
opnieuw met groei aan te knopen. 
We zullen dit doen door de onder-
neming klantgerichter, wendbaar-
der en efficiënter te maken, met 
de volgende doelstellingen in het 
achterhoofd:

• Tegen 2016 opbrengsten- 
en ebitda-groei realiseren.

• Onze marktaandelen opdrijven en 
onze marktpositie versterken door:

> de beste mobiele ervaring, met 
een hoog 4G-bereik en een ver-
beterde breedbandervaring (d.m.v. 
vectoring en de uitrol van glas- 
vezel in industriezones), te bieden 
> een verbeterde klantenervaring 

• Verder investeren in onze netwer-
ken en ICT en in de ontwikkeling van 
innoverende convergente diensten. 
Via onze 'all-in Packs' hebben onze 
klanten toegang tot alle diensten 
die ze nodig hebben tegen een 
competitieve prijs, en quadruple- 
playklanten zijn trouwe klanten. 
Dankzij onze convergente oplossin-
gen hebben de klanten toegang tot 
hun content, op gelijk welk toestel, 
waar en wanneer ze dat willen.

• Bijkomende kostenbesparingen  
doorvoeren via vereenvoudiging en 
een efficiëntere  organisatie.

In 2014 hebben we de dalende 
trend van de ebitda sterk ver-
beterd: op jaarbasis konden we 
een resultaat van -2,5% voor-
leggen, beduidend beter dan 
de -8,7% die voor 2013 werd 
genoteerd. Bijgevolg hebben 
we onze marktverwachting voor 
2015 opgetrokken tot 'stabiel 
tot licht positief'.
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Investeren en innoveren 
als groeimotoren
Onze belangrijkste strategische 
prioriteiten waarmaken, de klan-
tenervaring verbeteren, de kosten 
verminderen en efficiënter wor-
den: dit alles vereist investeringen 
in sleuteldomeinen zoals onze 
netwerken, verbeteringen in IT en 
convergente diensten. Deze inves-
teringen zullen ons toelaten ons 
marktaandeel op te voeren en groei 
te creëren door innovatieve oplos-
singen en de best mogelijke service 
te leveren. De drijvende kracht 
achter elke investering is de klant.

In 2014 hebben we onze totale 
investeringen tot 994 miljoen EUR 
verhoogd, in domeinen zoals de 
verdere ontwikkeling van onze vaste 
en mobiele netwerken, verbeterde 
diensten, betere  IT en meer con-
tent, zoals de rechten van de Jupiler 
Pro League in het voetbal.  We heb-
ben ook geïnvesteerd in bijkomend 
spectrum in de 900 Mhz/1800 
Mhz-band om de mobiele ervaring 
van onze klanten nog te verbeteren.  

Investeren 
in netwerken
De investeringen in onze netwerken 
zijn erop gericht onze positie van 
beste convergente 'end-to-end'-
operator te verstevigen. Hierbij willen 
we de klanten de beste ervaring met 
de recentste technologieën bieden. 
Om deze cruciale differentiëring tot 
stand te brengen, ligt de focus van 
onze investeringen op toekomstze-
kere en flexibele netwerken.

Mobiel netwerk: in de loop van het 
jaar hebben we de ontplooiing van 
ons 4G-netwerk versneld om tegen 
eind 2014 een outdoorbereik van 
85% van de Belgische bevolking en 
een gemiddelde snelheid van 
22 Mbps te halen.

Vast netwerk: in 2014 zijn we 
gestart met de uitrol, gespreid over 
verschillende jaren, van vectoring, 
een technologie waarmee we de 
capaciteit van ons traditionele 
kopernetwerk maximaal willen 
opdrijven. Tezelfdertijd hebben we 
het glasvezelnetwerk voor het busi-
nesssegment verder uitgerold en 
glasvezel geleidelijk ingevoerd voor 
het nieuwbouwwoningensegment, 
de zogenaamde 'greenfield'-sites.

Investeren in IT 
We blijven luisteren naar onze klan-
ten en bieden producten en dien-
sten op maat, maar door de pro-
cessen erachter te vereenvoudigen, 
kunnen we projecten makkelijker en 
kostenefficiënter implementeren.

• Vereenvoudiging van onze traditi-
onele IT-systemen
• Een toekomstzekere  IT-infra-
structuur tot stand brengen (ver-
koop- en bestelproces vernieuwen) 
en de stabiliteit van de systemen en 
(Cyber) Security verbeteren
• Digitale toepassingen (e-sales, 
e-services) promoten
• End-to-endprocessen ondersteunen. 

Fit for Growth-strategie
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Convergente 
diensten in 
2014
Om onze merkbelofte - onze 
klanten in staat te stellen beter te 
leven en slimmer te werken - waar 
te maken, investeren we ook in 
innovatieve content en diensten 
met toegevoegde waarde.  

• Aanbod van Jupiler Pro 
League-content, waarbij klanten 
gelijk wanneer en op gelijk welk 
toestel naar voetbal kunnen kijken.

• De Netflix-content wordt geïnte-
greerd in onze decoders, met een 
geleidelijke uitrol voor onze klanten 
(wordt in de loop van 2015 verder 
geïmplementeerd).

• Personal Cloud beschikbaar op 
Proximus TV – een wereldpremière.

• ICT-convergentie met telecom 
voor ondernemingen.

• We zijn de eerste operator die TV 
Replay heeft gelanceerd. Dankzij 
deze dienst kunnen klanten pro-
gramma's van de laatste 36 uur op 
de meest bekeken lineaire tv-zen-
ders opnieuw bekijken.

• De New Way of Working (Vlaamse 
overheid) is een samenwerkings- 
concept aangepast aan de nieuwe 
behoeften van bedrijven.

• Verbeterde gebruikerserva-
ring voor Wi-Fi Hotspots met 
automatische toegang dankzij de 
EAP-SIM-technologie.

Innovatie
• Big Data: de door onze netwer-
ken en systemen gegenereerde 
data worden gebruikt voor ana-
lysedoeleinden. We hebben een 
succesvol businessanalyseproject 
voor Westtoer gelanceerd. 

• IoT ofwel Internet of Things, 
bijvoorbeeld onze deelname aan 
het project voor kilometerheffing 
(Road user charging project) of de 
LoRa-alliantie.

• Openstelling van de telecominfra-
structuur voor partners om hen toe 
te laten hun waardeproposities aan 
eigen klanten aan te bieden (carrier 
billing, enz.).

Transformatie – 
een allesomvattende benadering
In lijn met onze Fit for Growth-stra-
tegie, die erop gericht is efficiënter, 
wendbaarder en klantgerichter te 
worden, hebben we vier strategi-
sche pijlers gedefinieerd: klantener-
varing, vereenvoudiging, efficiënte 
organisatie en merkdifferentiatie. 
Samen bepalen deze pijlers ons 
globale transformatieproces. Ze 

stellen ons in staat onze initiatie-
ven toe te spitsen op de domeinen 
waar ze het meest doeltreffend zijn 
om onze groeistrategie te kunnen 
realiseren. 
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Fit for Growth-strategie

Klanten- 
ervaring
We willen ons concentreren op het 
'end-to-end' traject van de klant 
om hem zo een excellente ervaring 
te bieden. En dat betekent dichtbij 
de klant staan bij elke stap die hij 
neemt: wanneer hij op zoek gaat 
naar informatie, onze oplossingen 
koopt, installeert activeert, ze en 
gebruikt, een eenvoudige factuur 
krijgt en wanneer hij vlot toegang 
wil tot een effectieve klantendienst. 
Bij elk contact willen we er zeker van 
zijn dat de klant voelt dat we altijd 
voor hem klaarstaan.

Vereen- 
voudiging
We evolueren naar een vereenvou-
digde portefeuille van oplossingen, 
met een afgeslankte catalogus. 
We bieden ook de mogelijkheid om 
proactief te migreren naar toe-
komstzekere, gebruiksvriendelijke 
oplossingen die meer voordelen 
bieden voor business- en retail-
klanten. In de toekomst zullen we 
nieuwe processen hanteren, zoals 
een  'vereenvoudigings'-stempel, 
om te garanderen dat we de ver-
eenvoudiging verder zetten en niet 
opnieuw in complexiteit vervallen. 
Dit wordt ondersteund door de 
versnelde invoering van digitale 
transformatietools, zoals e-facture-
ring, e-care, enz. 

Efficiënte 
organisatie
De herstructurering van de orga-
nisatie is bedoeld om ons meer 
klantgericht te maken. In 2014 
hebben we een nieuwe, speciale 
businessunit gecreëerd die verant-
woordelijk is voor alle interacties 
met de klanten. Dit moet onze 
'end-to-end'-verantwoordelijkheid 
verhogen, de operationele uitmun-
tendheid en synergieën versterken. 
Het zal ons ook helpen innovatie en 
groei te stimuleren en ons perso-
neelsbestand onder controle te 
houden. 

Dankzij een eenvoudigere en soe-
pelere organisatie kunnen we de 
juiste personen op de juiste plaats 
hebben. Daardoor kunnen we 
sneller beslissingen nemen, onze 
processen en kosten via insourcing 
optimaliseren en de taken efficiën-
ter beheren.

Merkdifferen- 
tiëring
Het nieuwe eengemaakte com-
merciële merk Proximus stelt ons in 
staat onze sterke merkbelofte ‘Altijd 
dichtbij wat telt’ waar te maken. 
Met deze belofte verbinden we 
ons ertoe onze klanten dichter te 
brengen bij wat voor hen belangrijk 
is, door hen in staat te stellen per-
manent met de wereld in contact 
te blijven, zodat ze beter kunnen 
leven en slimmer werken. Dit is wat 
het Proximus-merk anders maakt 
- een servicegarantie die wordt 

ondersteund door een netwerk van 
de hoogste kwaliteit, en excellente, 
gebruiksvriendelijke oplossingen 
biedt. De aangepaste attitudes 
van onze medewerkers met direct 
klantencontact (positief en vriende-
lijk, verantwoordelijk, het eenvoudig 
houden, proactief advies geven) 
zullen zorgen voor een merkerva-
ring die onze merkbelofte bij onze 
klanten concretiseert.

Naast het Proximus-merk dat staat 
voor kwaliteit en hoogstaande 
service zullen we Scarlet verder 
ontwikkelen als merk voor de prijs-
bewuste klant.

Good to Gold 
cultuur voor 
iedereen
In een succesvol, groeiend bedrijf 
maken mensen het verschil. De 
ontwikkeling van onze teamleaders 
is een essentieel onderdeel van 
de nieuwe Good to Gold -bedrijfs-
cultuur, die steunt op de nieuwe 
bedrijfswaarden 'Samenwerking, 
Verantwoordelijkheid en Wendbaar-
heid'. Het gaat om een doorlopend 
programma dat de komende jaren 
regelmatig zal worden aangepast 
aan de veranderende behoeften.
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Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT

Meer dan ooit geconnecteerd
De gewoonten van consumenten 
evolueren. Consumenten zijn nu 
meer dan ooit geconnecteerd: ze 
hebben tablets, smartphones, een 
of meer tv's en ze willen elk type 
content kunnen bekijken en delen. 
Altijd, overal en op elk toestel.

De beste convergente provider van 
end-to-enddiensten worden, onze 
klanten de beste ervaring bieden 
met de nieuwste technologieën en 
differentiëren waar het er voor de 
klant echt toe doet ... dat is waar de 
missie van onze Technology-divisie 
om draait.

Om dat te verwezenlijken, 
investeren we in toekomstgerichte 
en wendbare netwerken en 
platforms die kunnen leveren wat 
ons merk belooft: 'Proximus brengt 
u onmiddellijk dicht bij wat telt.".
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Een vast net-
werk, geschikt 
voor alle 
doeleinden 
Om onze klanten de beste erva-
ring te kunnen bieden, moeten we 
ervoor zorgen dat ze toegang heb-
ben tot de nieuwste technologie. 
Snel breedbandinternet is zonder 
meer de toekomst. Het dataver-
keer stijgt jaar na jaar. Steeds meer 
apparaten zijn verbonden met het 
internet, dat alsmaar vaker gebruikt 
wordt om grote datavolumes uit te 
wisselen. We zijn ons netwerk blij-
ven aanpassen aan de verwachte 
bandbreedte- en capaciteitsvereis-
ten door massaal glasvezel tot in de 
verdeelkast te leggen, het uiterste 
te halen uit de koperkabel en te 

beginnen met 'fibre to the home', 
glasvezel tot in de woning.  

Massale ontplooiing van 'Fiber 
to the street': glasvezel tot in de 
verdeelkast  

Met de VDSL2-technologie van 
Proximus is nu voor 90% van de 
bevolking glasvezel beschikbaar tot 
in de verdeelkast. Zo kunnen we de 
snelheid op de koperkabel tussen 
de straatkast en de woning van de 
klant maximaal opdrijven.

Het uiterste halen 
uit de koperkabel

In 2014 startte Proximus met de 
uitrol van Vectoring, een project dat 
over verschillende jaren loopt. In 
2014 geconnecteerde Vectoring-
klanten kregen een gegarandeerde 
downloadsnelheid van 70 Mbps. 
Verder haalden VDSL2-klanten  

met DLM of Vectoring tegen eind 
2014 een gemiddelde down-
loadsnelheid van 46 Mbps terwijl 
de gemiddelde snelheid van alle 
VDSL2-klanten 40 Mbps was.

Glasvezel standaard bij nieuwe 
residentiële aansluitingen

Met 80% van de industriezones in 
België rechtstreeks aangesloten 
op glasvezel (fiber to the business) 
zette Proximus in 2014 de volgende 
stap met de voorbereiding van de 
uitrol van glasvezel voor residenti-
ele klanten. Vanaf 2015 starten we 
in nieuwe residentiële verkavelin-
gen met de ontplooiing van glasve-
zelkabel tot in de woning, in plaats 
van koper.  

DLM is een evolutief systeem dat intern werd 
ontworpen en waarmee, dankzij de monitoring van 
de kwaliteit van de koperlijnen, VDSL2-internetsnel-
heden kunnen worden gemaximaliseerd tot 70 Mbps 
downstream (download speed) en 10 Mbps upstream 
(upload speed).
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Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT

De beste 
mobiele klan-
tenervaring als 
topprioriteit 
Begin 2014 was Proximus de 
eerste operator die 4G-toegang 
bood aan al zijn klanten. 4G werd 
eerst geactiveerd aan de kust en 
in enkele grote steden, waaronder 
Brussel. 

In de loop van het jaar hebben we 
ons erop toegespitst de beste alge-
mene netwerkervaring te bieden 
via 2G-, 3G- en 4G-technologie. 
Onze klanten kunnen nu rekenen 
op gemiddelde snelheden van 10 
Mbps op een 3G-toestel en 22 
Mbps op een 4G-toestel. Dank-
zij deze onbetwiste leiderspositie 
inzake snelheid en het 4G-bereik 
buitenshuis voor 85% van de 
bevolking biedt Proximus de beste 
kwaliteit qua mobiele klantenerva-
ring in België.

Naar naadloze 
connectivi-
teit op eender 
welke locatie
Drie jaar na de initiële uitrol van 
het grootste netwerk van Wi-Fi 
Hotspots in België kunnen 'Internet 
Overal'- en 'Office&Go'-klanten 
van Proximus nu  zonder extra 
kosten gebruikmaken van meer 
dan een miljoen Wi-Fi Hotspots in 
België en veertien miljoen wereld-
wijd. Sinds november 2014 werd 
de gebruikerservaring van de Wi-Fi 
Hotspots aanzienlijk verbeterd 
door de automatische toegang via 
EAP-SIM-technologie, en de snel-
lere en stabielere verbinding dankzij 
de verhoogde bandbreedte.  

Betere dien-
stenplatforms  
We hebben diverse initiatieven 
gelanceerd voor een geïntegreerde 
gebruikerservaring op het gebied 
van entertainment en communi-
catie over verschillende netwerken 
en via verschillende toestellen. Een 
aantal voorbeelden: de integratie 
van Netflix op ons tv-platform, de 
lancering van TV Replay, Proximus 
Cloud en Workplace-as-a-Service. 

Efficiëntere IT
Efficiënte IT is cruciaal om een vlot-
tere werking met dezelfde stabiliteit 
te bereiken. Ons transformatiepro-
gramma heeft als doel de kosten 
te drukken en de doorlooptijd voor 
nieuwe oplossingen te verbeteren. 
In 2014 slaagden we erin bestellin-
gen sneller in te voeren, interventies 
op het terrein efficiënter te laten 
verlopen en IT-releases grondiger te 
testen. 

Netwerkver-
eenvoudiging 
Met het Mantra-project willen we 
ons netwerk vereenvoudigen en 
versterken door onze klanten en 
interne lijnen te migreren naar een 
nieuw IP-platform. Niet alleen ver-
beteren we ons netwerk aanzienlijk 
door de levering van toekomstze-
kere IP-diensten, uiteindelijk zullen 
ook de onderhouds- en elektrici-
teitskosten hierdoor dalen. Meer 
dan een miljoen PSTN-lijnen wer-
den al gemigreerd naar het nieuwe 
IP-platform.

In 2014 werden vier gebouwen 
uitgefaseerd en meer dan 162 cen-
trales voorbereid om uitgeschakeld 
te worden.

In totaal worden meer dan duizend 
centrales overbodig en zullen we 24 
gebouwen kunnen leegmaken en 
verkopen. * Snelheid gemeten door CommSquare, een onaf-

hankelijk bureau, aan de hand van nationale drivetests 
op het einde van het vierde trimester 2014. De 
metingen gebeuren met toestellen in vrije modus, wat 
betekent dat het toestel zelf de beschikbare netwerk-
snelheid, 2G, 3G of 4G, kiest.
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Cyber 
Security 
We sensibiliseren voortdurend rond 
Cyber Security en de versterking 
van onze IT- en netwerkomge-
vingen. 2014 was op dit vlak een 
belangrijk jaar. We lanceerden een 
investeringsplan van 46 EUR mil-
joen over vier jaar, waarvan 11 EUR 
miljoen werd geïnvesteerd in 2014. 
Verder zorgen we voor permanente 
monitoring van veiligheidsalar-
men en ondernemen we preven-
tief acties via het Proximus Cyber 
Defence Center. In de strijd tegen 
cybercriminaliteit hielden we de 
Belgische Cyber Security Coalition 
boven de doopvont, een coalitie 
van een vijftigtal kernspelers in de 
academische, publieke en privé-
sector. Ons eerste Proximus Cyber 
Security Symposium kon rekenen 
op de aanwezigheid van twee-
honderdvijftig van onze grootste 
klanten. Hierbij deelden experts in 
het domein hun inzichten voor een 
veilig geconnecteerde wereld.

Carrier & Wholesale- 
divisie
De Carrier & Wholesale Soluti-
ons-divisie van Proximus levert 
telecomoplossingen aan opera-
toren in België, met inbegrip van 
onder andere connectiviteitsdien-
sten en breedbandtoegang (DSL). 
De wholesalebusiness draagt 180 
mio EUR bij tot de opbrengsten van 
de Groep en zorgt daarmee voor 
een hogere opbrengst van netwerk- 
en platforminvesteringen.

Volatiele dynamiek 
van de wholesalemarkt

De dynamiek van de wholesale-
markt bleef volatiel in 2014: Base 
besliste na een proefperiode van 
twee jaar om zijn Snow-triplepla-
yaanbod in te trekken. Mobistar 
kwam met de intentie om vaste 
connectiviteitsdiensten te lanceren 
na de uitspraak van een Belgische 
rechtbank met betrekking tot de 
openstelling van de kabelmarkt.

De horizonten van de wholesale-
markt uitbreiden

Na 2014 kijkt Proximus voor 
de prognoses van zijn Carrier & 
Wholesale-divisie verder dan de 
huidige businessmodellen. In de 
loop van het jaar heeft de divisie 
de eerste stappen gezet om haar 
activa breder te gebruiken. Enkele 
belangrijke verwezenlijkingen op 
dit vlak zijn bv. de grote capaciteits-
deals voor mobiele backhauling, 
het connectiviteitscontract met de 
Belgische voetbalbond voor de uit-
zending van HD-beelden, de inter-
nationale uitrol van een 4G-roa-
mingnetwerk in ruim vijftig landen 
en de lancering van carrier billing. 
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Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT
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Vereenvoudigen voor een betere klantenervaring 

Klanten- 
ervaring
Onze residentiële en professionele 
klanten komen geregeld in contact 
met ons. Ze interageren met ons 
om oplossingen te zoeken en te 
kopen, wij installeren en activeren 
vervolgens hun oplossingen zodat 
zij ermee aan de slag kunnen. Ze 
ontvangen een factuur voor hun 
gebruik en als ze vragen of proble-
men hebben, contacteren ze ons 
voor ondersteuning. Dat is wat we 
het 'klantentraject' noemen. De klan-
tenervaring verbeteren betekent dat 
we voortdurend aandacht moeten 
hebben voor hun behoeften, bereik-
baar moeten zijn via onze website, 
onze contactcenters en verkoop-
punten, e-mail en sociale media. 
Dat betekent ook dat we moeten 
stilstaan bij het volledige klantentra-
ject en initiatieven moeten nemen 
om elke stap daarin vlotter te laten 
verlopen, met zo min mogelijk 
inspanningen voor de klant en een 
zo hoog mogelijke klantentevre-
denheid. 

.

Vinden en kopen

Onze klanten moeten de informatie 
die ze nodig hebben, gemakkelijk en 
met een persoonlijke toets kunnen 
vinden. Daarom zorgen we voor een 
geïntegreerde aanpak in al onze 
kanalen. Zo biedt onze commerciële 
website www.proximus.be gebruikers 
de mogelijkheid om rechtstreeks te 
interageren met een Proximus-me-
dewerker, via een terugbelfunctie 
of tijdens de kantooruren via chat.

Starten

Wij beloven onder meer om onze 
oplossingen zo snel en zo goed 
mogelijk te installeren. 

Gebruiken

Wij willen het gebruiksgemak van 
onze oplossingen verbeteren door 
proactief onze recentste en beste 
oplossingen aan te bieden. Bijvoor-
beeld, als een klant een VDSL-lijn 
heeft, zullen we hem de recentste 
modem en decoder aanbieden 
zodat hij de beste gebruikservaring 
kan genieten. Onze massale inves-
teringen in onze netwerken moeten 
de connectiviteit en tv-ervaring bij 
de klant thuis verbeteren. Onze pro-
ducten moeten werken, op al onze 
netwerken, platforms en schermen, 
altijd en overal.

Facturering

Onze factureringsprocessen wor-
den voortdurend geoptimaliseerd 
om ervoor te zorgen dat onze fac-
turen duidelijk, volledig, transparant 
en milieuvriendelijk zijn. 

Support

Onze investeringen in self-support 
tools zijn bedoeld om support op 
afstand en support op het terrein 
te verbeteren. Ons ultieme doel: 
reageren nog voor de klant een 
probleem heeft opgemerkt. We 
streven ook naar meer uniform 
onderhoud en proactieve IT- 
monitoring voor onze professionele 
klanten, om hun ervaring te verbe-
teren.
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Wat hebben 
we in 2014 
gedaan om de 
klantenerva-
ring te verbe-
teren? 
In 2014 hebben we geen moeite 
gespaard om onze diensten te ver-
beteren en nog dichter bij onze klan-
ten te staan. We hebben aanzienlijke 
vooruitgang geboekt op het vlak van 
toegankelijkheid en de vriendelijk-
heid van ons personeel, wat heeft 
geleid tot een hogere klantentevre-
denheid. We hebben eveneens onze 
communicatie verbeterd, met bij-
zondere aandacht voor het first time 
right-principe. Zo verbeteren we 
de interne efficiëntie en zorgen we 
ervoor dat de klant slechts minimale 
inspanningen hoeft te doen. Deze 
verwezenlijkingen zijn het resultaat 
van een sterke samenwerking over 
de divisies heen.

Tijd winnen tijdens de aankopen

De uitrol van een nieuw 
bestelsysteem, Salto, 
werd eind september 

2014 afgerond en zorgt ervoor dat 
onze klanten sneller en efficiënter 
nieuwe producten kunnen bestel-
len. Voor onze verkoopsmensen 
betekent dit ook een gebruiksvrien-
delijker en stabieler systeem om 
mee te werken. 

Bestellen in de webshop, 
met levering de volgende dag

Klanten die een gsm of 
smartphone willen zonder 
abonnement of simkaart, 

kunnen bestellen via www.proxi-
mus.be en kiezen voor levering de 
volgende dag. De levering gebeurt in 
het Kialapunt van hun keuze of door 
Taxipost, op kantoor of thuis. 

Maandelijkse factuur voor 
klanten met vaste producten 

Onze klanten ontvan-
gen hun facturen nu elke 
maand i.p.v. om de twee 

maanden. De facturen zijn daardoor 
duidelijker en transparanter. 

Herstelling dezelfde dag 
voor Office&Go-klanten

Dankzij onze garantie 
van een herstelling op 
dezelfde dag zijn onze 

professionele klanten er zeker 
van dat een incident slechts een 
minimale onderbreking teweeg zal 
brengen. Goed voor de bedrijfscon-
tinuïteit en de gemoedsrust! 

 Nieuwe website, nieuwe app

Onze nieuwe commer-
ciële website, www.
proximus.be, past zich 
nu automatisch aan alle 

schermen aan, ongeacht de grootte 
en de resolutie ervan. We lanceer-
den ook MyProximus, op de website 
en als app. De klant krijgt hier een 
reeks nuttige diensten aangereikt, 
zoals het beheer van zijn verbruik 
en zijn abonnementen, de aanvraag 
van technische support, aangepaste 
aanbevelingen, enz.

Decoders worden thuis 
vervangen

Decoder stuk? De klant 
kan een afspraak maken 

met het Customer Help Center om 
zijn decoder thuis te laten vervan-
gen, van maandag tot zaterdag van 
8 tot 22 uur. En als de klant belt 
vóór 17 uur, kan de decoder nog 
diezelfde dag vervangen worden.

Verbeterde wifi thuis dankzij 
de Wi-Fi Extender 

Sinds september 2014 
hebben we een piloot-
project rond het wifibereik 

opgestart. De technieker controleert 
proactief het wifibereik bij de klant 
en wanneer dat onvoldoende is, 
installeert hij Wi-Fi extenders. Met 
deze dienst tonen wij de klant dat wij 
'dichtbij' zijn met een oplossing als 
hij ons nodig heeft. Eind 2015 wordt 
dit pilootproject geëvalueerd.

#proximushelp

Een gloednieuwe hashtag! 
Onze klanten kunnen ons 
nu contacteren via #proxi-

mushelp. Van maandag tot zater-
dag van 8 tot 22 uur krijgen zij een 
antwoord van een van onze mede-
werkers, persoonlijk ondertekend 
door de medewerker in kwestie. 
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Vereenvoudi-
ging
Vereenvoudiging is een cruciale pij-
ler in onze transformatiestrategie. 
Door onze netwerken, IT-systemen 
en productaanbod te vereenvou-
digen, wordt onze onderneming 
wendbaarder en efficiënter. Alles 
wordt ook eenvoudiger voor de 
klant en wij kunnen besparen op 
onze structurele kosten. Dankzij die 
besparingen kunnen we dan weer 
nieuwe investeringen doen en een 
nieuwe stap zetten op onze weg 
naar duurzame groei. Vereenvou-
diging vraagt een echt engage-
ment in de hele onderneming, een 
verandering in onze mentaliteit en 
ons gedrag.

Eenvoudige oplossingen

We gaan verder met de aanzienlijke 
vereenvoudiging van onze pro-
ductenportefeuille, waarmee we in 
2014 zijn gestart. Daarbij hoort ook 
de migratie van oude producten 
naar de nieuwste Packs. Zo willen 
we van verspreide, “stand-alone” 
producten en diensten evolueren 
naar een geïntegreerde catalogus 
van eenvoudige oplossingen. Onze 
professionele klanten kunnen via 

een geüniformeerde ICT-porte-
feuille kiezen voor oplossingen op 
maat. De winstgevende groei van 
onze ICT-business wordt hierdoor 
dan weer gestimuleerd. 

Digitaal Proximus

Door de toenemende digitalise-
ring kunnen we in alle kanalen de 
behoeften van onze klanten beter 
identificeren en begrijpen. Daardoor 
kunnen we hun persoonlijke, rele-
vante oplossingen bieden. Een van 
de verbeteringen aan de e-Services 
is bijvoorbeeld het nieuwe MyProxi-
mus, waarmee steeds meer klanten 
hun eigen producten en klantgege-
vens beheren. Dat draagt bij tot een 
snellere, meer flexibele en effici-
ente dienstverlening. De digitale 
transformatie zal de invoering van 
vernieuwende online diensten en 
-oplossingen verder stimuleren, 
waardoor we de interne werklast 
kunnen verminderen. 

Netwerkvereenvoudiging

Mantra is ons project voor de uit- 
fasering van verouderde netwerk- 
apparatuur en de migratie van onze 
klanten van de klassieke technolo-
gie naar nieuwe, hoogperformante 
technologieën. Het is een belang-

rijke motor voor de verbetering van 
de klantenervaring, waarmee we 
tegelijk ook aanzienlijke besparin-
gen kunnen doorvoeren en onze 
ecologische voetafdruk kunnen 
verkleinen. 

Een wendbare onderneming

In het kader van de vereenvoudi-
ging willen we in onze onderne-
ming zorgen voor een omgeving 
en processen die bijdragen tot de 
ontwikkeling en implementering 
van initiatieven om de werklast te 
verlichten. Dat zal onze time-to-
market en dus ook ons concurren-
tievermogen verbeteren. Om dit te 
bereiken willen we onze middelen 
en mensen optimaal inzetten, in 
de lijn met de prioriteiten van de 
onderneming, om onnodig werk te 
vermijden en de algemene werklast 
te verminderen. We zullen dit doen 
door verder te  automatiseren en 
door onze productenportefeuille, 
onze netwerken en onze systemen 
te vereenvoudigen. We zullen de 
interne organisatie om middelen 
en mensen toe te wijzen verder 
aanpassen. Zo kunnen we sneller 
beslissingen nemen en de'return 
on investment' verbeteren.
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Vereenvoudigen voor een betere klantenervaring 

Wat we in 2014 hebben gedaan 
om onze onderneming te vereenvoudigen
Vereenvoudiging van ons aanbod

We zijn gestart met een 
grootschalige oefening 
om onze portefeuille te 

stroomlijnen en oude producten te 
rationaliseren. Hiervoor hebben we 
uitstekende resultaten geboekt: 

Vereenvoudiging van ons netwerk 

Het parallelle beheer 
van netwerken van ver-
schillende generaties is 

een dure aangelegenheid. Om het 
netwerk te vereenvoudigen worden 
klassieke oplossingen gemigreerd 
naar toekomstzekere technolo-
gieën. Met de projecten Mantra en 
Mantra+ willen we de kosten van 
netwerken en gebouwen structu-
reel verminderen, de klantener-
varing verbeteren en de diensten 
met toegevoegde waarde verder 
uitbouwen. 

• Sinds 2012 werden vier gebou-
wen ontmanteld. 

Nieuw ordersysteem

Salto, ons nieuwe verkoop- 
en ordersysteem dat in alle 
kanalen werd gelanceerd 

en ter beschikking werd gesteld van 
alle verkoopmedewerkers, kreeg 
positieve feedback in termen van 
efficiëntie en gebruikservaring.

Salto heeft als doel de prestaties 
van het verkoop- en ordersysteem 
gevoelig te verbeteren door het 
invoeren van bestellingen zo snel en 
eenvoudig mogelijk te laten verlopen. 
Daardoor vermijden we ook extra 
werkdruk. 

 

van de referenties voor vaste 
en convergente producten en 
oplossingen werden uit onze 

productcatalogus gehaald.

 toegenomen

teruggeschroefd.

Onze mobiele opties en 
tariefplannen werden tussen 2011 

en 2014 met bijna 

De voorbije twee jaar werden 1 
miljoen PSTN-lijnen gemigreerd.

50%

20%

60%
Het aantal bestellingen dat werd 
behandeld door ons nieuwe 
verkoop- en ordersysteem is 
de voorbije twaalf maanden 
verdubbeld. 

12/13 03/14 06/14 09/14 12/14

x2

 (Bron : Proximus)
*PSTN: Public Switched Telephone Network

Het gebruik van de e-Services 
 is met 
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2014 was 
een jaar van 
convergentie 
Consumentengewoonten zijn aan 
het veranderen. Consumenten 
zijn meer dan ooit geconnecteerd, 
gebruiken steeds meer smartpho-
nes en tablets en hebben een of 
meer tv-toestellen. Het gebruik van 
mobiele data is aanzienlijk toege-
nomen en onze klanten bekijken 
TV Overal op verschillende toe-
stellen. Om op deze steeds sterker 
wordende trend in te spelen bieden 
we onze klanten de beste ervaring 
en de nieuwste technologie door 
steeds meer convergente aanbie-
dingen op de markt te brengen. 
Deze convergentiestrategie blijft 
vruchten afwerpen.

Meer dan de helft van de gezinnen 
die klant bij ons zijn, gebruiken twee 
of meer Proximus-producten. Onze 
Packs spelen hierbij een belangrijke 
rol, omdat ze meer waar voor hun 
geld bieden door klanten toegang 
te geven tot verschillende dien-
sten voor een competitieve prijs. 
In 2014 zagen we een belangrijke 
toename van het aantal 4-playge-
zinnen (met vast internet, een vaste 
telefoonlijn, één of meer mobiele 
abonnementen en Proximus TV). 
Samen met de 3-playgezinnen zijn 
ze veruit onze trouwste klanten. .

Content, 
altijd en overal
We willen onze klanten toegang 
geven tot hun favoriete content, 
altijd en overal, en op gelijk welk 
toestel, vast of mobiel. Onze 
klanten bekijken hun favoriete 
programma's niet alleen op lineaire 
zenders, waar ze binnen een vast 
programma worden uitgezon-
den. Ze willen ook kunnen kijken 
wanneer het hun past. Dankzij TV 
Replay kunnen ze programma's 
bekijken tot 36 uur nadat ze werden 
uitgezonden. 

Maar wat als ze inhoud willen 
zien die niet geprogrammeerd is, 
zoals films en series? We heb-
ben een uitgebreid VOD-aanbod 
(Video On Demand) en hebben in 
2014 ook de Movies & Series Pass 
gelanceerd. Door onze overeen-
komst met Netflix kunnen we onze 
klanten een nog ruimere keuze van 
films en series aanbieden. 
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Customers at the heart of what we do

Klanten dichtbij brengen 
bij wat voor hen belangrijk is
Voor de consumentenmarkt is het 
onze ambitie om een nog sterkere 
marktleider te worden dankzij door 
mobiele technologie gestuurde 
convergentie, superieure klanten- 
ervaring en merkvoorkeur. Eenvou-
dig gezegd willen we onze klanten 
onmiddellijk dichtbij brengen bij 
wat voor hen belangrijk is. Dat werd 
vertaald in een aantal concrete 
oplossingen die onze klanten nu al 
toelaten beter te leven en slimmer 
te werken.

• Met TV Replay kunnen klan-
ten op de meest bekeken lineaire 
tv-zenders tot 36 uur terugkeren 
in de tijd. In 2014 voegden we nog 
meer zenders toe en breidden we 
de beschikbaarheid uit naar pc en 
mobiele schermen.

• Met de Movies & Series Pass 
kunnen klanten onbeperkt films en 
series bekijken voor een vast maan-
delijks bedrag.

• Netflix – dankzij ons partner-
schap kunnen klanten ook Net-
flix-series en -films rechtstreeks 
bekijken via Proximus TV. Vanaf eind 

2014 is Proximus de enige operator 
in België die de Netflix-applicatie 
aanbiedt op zijn recentste decoders.

• Uitgebreid voetbalaanbod - na 
het bemachtigen van de niet-ex-
clusieve rechten om alle wedstrij-
den van de Jupiler Pro League voor 
de volgende drie seizoenen uit te 
zenden.  Dankzij deze overeen-
komst en de overeenkomst met de 
UEFA Champions League kunnen 
onze klanten nu het beste van het 
Belgische en internationale voetbal 
bekijken op tv, pc, smartphone of 
tablet via de zenders Proximus 11 
en 11+. 

• Personal Cloud – hiermee 
kunnen klanten hun documenten 
veilig opslaan, met toegang tot al 
hun content via pc, laptop, tablet, 
smartphone of Proximus TV en 
opties om die te delen met familie, 
vrienden en sociale media.

• 4G voor iedereen – deze dienst, 
die in het begin van het jaar werd 
ingevoerd, biedt de klant snelheids-
differentiëring om de ervaring van 
de klant afhankelijk te maken van 

verschillende tariefplannen.

• Internet Overal en Bizz Packs 
- 430.000 klanten werden proac-
tief gemigreerd naar een Internet 
Overal of Bizz Pack dat meer voor-
delen biedt. 

• De modernste toestellen – 
dankzij nieuwe partners zoals Apple 
en exclusieve overeenkomsten 
zoals voor de Samsung S5.  

• Daily Travel Passport – bereik-
baar zonder zorgen of onverwachte 
facturen, in de hele EU of in de 
belangrijkste vakantiebestemmin-
gen daarbuiten. 20 minuten bellen, 
20 minuten gebeld worden, 20 
sms'en en voor 20 MB surfen tegen 
een vaste prijs per dag!

• MyProximus – versmelting van 
de Hello!-app met de e-Services 
tot één enkele interactieve oplos-
sing waarmee klanten hun mobiele 
en vaste oplossingen en abon-
nementen probleemloos kunnen 
beheren, hun verbruik kunnen 
opvolgen en proactief persoonlijk 
advies krijgen.  
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Onze klanten staan centraal in alles wat we doen 

Nieuwe klanten via onze 
complementaire merken
SCARLET

Scarlet veroverde een duidelijke 
en sterker wordende positie in het 
segment van de prijsbewust con-
sument.

• Scarlet Red, Hot en Chili, de 
nieuwe mobiele postpaidpacks die 
begin 2014 werden gelanceerd, 
bieden klanten de meest com-
petitieve tarieven, ongeacht hun 
budget. 

• Scarlet Trio, het pretentieloos 
3-playpack dat televisie, internet 
en een vaste lijn combineert voor 
budgetgevoelige klanten, werd met 
een marketingcampagne onder-
steund. 

• Scarlet Ketch - Up, de nieuwe 
prepaidkaart van Scarlet voor 
goedkoper bellen.

TANGO 

Tango zag het aantal mobiele post-
paid abonnementen in Luxemburg 
toenemen met 7.7% in het voorbije 
jaar.

Tango was de eerste operator die 
4G lanceerde in Luxemburg. In 
2014 verdriedubbelde het bedrijf 
zijn aantal 4G-gebruikers en verbe-
terde het zijn positie door in decem-
ber 4G+ te lanceren.

Lancering van de gezinskorting 
in 2014

Gezinnen die hun mobiele abon-
nementen samenbrengen in Tango 
3- en 4-playpacks genieten een 
aantrekkelijke gezinskorting. Eind 
2014 had 20% van deze klanten 
een gezinskorting ontvangen.

De toekomstige strategie van 
Tango bestaat erin zich als uitdager 
te positioneren op de markt van 
televisie, internet en mobiele tele-
fonie door slimme en competitieve 
oplossingen aan te bieden.  

Belangrijke 
sponsoring-
overeenkom-
sten 
Sinds begin 2014 is Proximus de 
sponsor van Flanders Classics, een 
overkoepelende hebben organisa-
tie voor de Vlaamse wielerklassie-
kers. Proximus en Flanders Classics 
hebben dezelfde waarden en staan 
voor kwaliteit, kameraadschap en 
gedeelde emoties. Dankzij dit part-
nerschap kan Proximus met klanten 
emoties en ervaringen delen in en 
rond de wielercompetitie, een van 
de sporten die kan rekenen op het 
grootste aantal toeschouwers in 
België. Naast de sponsoring van 
eliterenners heeft ons partner-
schap met Flanders Classics ook 
de ambitie om de ervaring van 
profrenners over te brengen op 
fietsliefhebbers met onze eigen 
Proximus Cycling Challenge.

Proximus is ook sponsor van de 
Rode Duivels, de Belgische na- 
tionale voetbalploeg. Deze zomer 
bezorgde Proximus de fans een 
onvergetelijke voetbalervaring tij-
dens de wereldbeker in Brazilië.

Vooruitzichten voor 2015
We zullen onze strategie om verder te groeien als markleider voortzetten door: 
›  Het merk Proximus verder uit te bouwen en de positie van Scarlet te versterken 

in het segment van klanten die op zoek gaan naar de beste prijs.
› Gebruik te maken van het succes van Proximus TV 
› Nieuwe inkomsten te genereren dankzij innovatie
›  Een multichannelstrategie te implementeren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van 

de klanten
› Te zorgen voor een unieke online ervaring 
› De kosten te verminderen en de investeringen te optimaliseren
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2014, een 
consistente 
bedrijfsstrategie
In 2014 bouwde onze strategie 
voor de professionele markt con-
sistent voort op die van 2013 door 
de convergentie verder uit te spelen 
en een excellente klantenervaring 
te bieden. Als leider op de telecom-
markt blijven we zowel onze positie 
verbeteren als streven naar nieuwe 
groei van network-based ICT-op-
lossingen, zoals beveiliging, cloud 
en Unified Communications.  

Leider op de traditionele tele-
commarkt, die nog steeds ver-
der groeit
In 2014 groeiden we als leider in 
de traditionele telecommarkt met 
183.000 nieuwe mobiele kaarten. 
We wisten de ARPU (average reve-
nue per user) te verbeteren en onze 
bestaande professionele klanten te 
behouden.

Door 'Altijd Dichtbij' onze klanten te 
staan, en dankzij een goede klan-
tenservice en competitieve prijzen 
konden we een aantal grote klanten 
zoals ING, Carrefour en BNP Pari-
bas Fortis  terugwinnen voor zowel 
vast als mobiel. 

‘Fiber to the Business’, ons glasve-
zelnetwerk, bestrijkt momenteel 
80% van de bedrijventerreinen 
in het hele land. Dit stelt ons in 
staat om  de klantenervaring  
met Explore, ons ‘managed wide 
area network’, te verbeteren. Met 
glasvezel bieden we onze klanten 
bovendien een veilige basis voor 
Unified Communications en cloud-
diensten.
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Onze klanten staan centraal in alles wat we doen 

Groei van net-
work-based 
ICT-diensten
We verhoogden de opbrengsten 
uit network-based ICT-diensten 
in de Benelux  met 5,6% Aan de 
basis van dit succes liggen een 
aantal  belangrijke  nieuwe ICT 
outsourcingcontracten zoals Astrid 
(centralisatie, virtualisatie en 
noodherstelplannen van de regio-
nale controlekamers), De Nationale 
Loterij (interconnectie van de ver-
kooppunten, datacenterdiensten en 
servicedesk), IS4F (telecom, LAN, 
IPtel en storage oplossingen voor 
de vroegere Dexia Group). Deze 
ICT outsourcingcontracten worden 
beheerd door middel van duidelijke 
formele afspraken qua diensten-
beheer en SLA’s (Service Level 
Agreements). 

Succesvolle ontwikkeling 
van nieuwe groeidomeinen
Naast onze traditionele telecom- 
en ICT-portefeuille bleven we ons 
concentreren op vernieuwing door 
nieuwe, innovatieve oplossingen 
te ontwikkelen om aan andere 
behoeften van onze klanten tege-
moet te komen. Enkele opmer-
kelijke successen op het vlak van 
innovatie:

Big Data-projecten stellen ons in 
staat om de gegevens gegenereerd 
door onze netwerken en syste-
men te gebruiken voor analytische 
doeleinden. Dat helpt onze klanten 
bij hun strategische planning, bij-
voorbeeld door hun cijfers te geven 
omtrent het aantal bezoekers van 
openbare evenementen. Proximus 
voerde voor Westtoer een geslaagd 
project uit waarbij de bezoekers-
stromen van het kusttoerisme 
werden geanalyseerd.

New Way of Working is het geheel 
van cloud- en netwerkoplossin-
gen dat klanten toelaat op afstand 
toegang te krijgen tot hun applicaties 
en data.  Een unieke functie van ‘het 
Nieuwe Werken’ is een veilige, virtuele 
werkplek die op elk moment en op 
elke plaats beschikbaar is. Dit hebben 
we in 2014 voor het eerst ontwikkeld 
voor de Vlaamse Overheid.

We ondersteunen ook de ont-
wikkeling van Internet of Things 
(IoT) projecten voor onze klanten. 
We bieden hen onze expertise en 
convergente netwerken waarop zij 
nieuwe innovatieve diensten kun-
nen bouwen. Zo zullen we bijvoor-
beeld de connectiviteit leveren voor 
het Belgische wegentolproject. In 
dat project ondersteunen we met 
onze M2M-kaarten een half mil-
joen geconnecteerde automatische 
betaalsystemen in vrachtwagens.

Vooruitzichten voor 2015
Focus op groei  
In 2015 zullen we onze strategie verder zetten om via convergentie en klantenservice weer aan 
te knopen met duurzame groei, zowel wat onze positie als telecomleider als onze network-based 
ICT-oplossingen betreft. Door te focussen op vernieuwing willen we onze resultaten nog verbe-
teren.  Een klantgerichte cultuur, de vereenvoudiging van zowel de organisatie als de processen, 
en “value-based management” zullen ons hierbij helpen.
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Een 
internationale 
speler
Onze internationale wholesaledivi-
sie BICS heeft zijn hoofdkantoor in 
Brussel en filialen in Bern, Dubai, 
New York en Singapore. Daarnaast 
hebben we satellietkantoren in 
Peking en San Francisco en zijn we 
lokaal vertegenwoordigd in Accra, 
Kaapstad, Miami, Montevideo, 
Nairobi en Toronto.

BICS levert best-in-class interna-
tionale wholesaleoplossingen aan 
communicatiediensten- 
leveranciers over de hele wereld. 
Met zijn Mosaic-portefeuille - een 
uitgebreide, flexibele en innova-
tieve reeks van oplossingen die 
zijn ontworpen om individueel of 
collectief te gebruiken - kan BICS 
tegemoetkomen aan de huidige en 
toekomstige eisen van de globale 
telecomsector.

In 2014 slaagde BICS erin om zijn 
portefeuille uit te breiden en verder 
te penetreren in de markt van de 
internationale connectiviteit en 
interoperabiliteit. 

Vooraan-
staande 
leverancier 
van 4G- 
roamingdiensten
BICS vervult een pioniersrol in 
het domein van de 4G-roaming, 
waar het een aantal primeurs op 
zijn naam heeft weten te zetten. 
Nieuwe 4G-roamingdiensten en 
diensten met toegevoegde waarde, 
zoals SMART (een tool voor de 
monitoring van big data roaming) 
zorgden voor aanzienlijke groei en 
hebben bijgedragen tot onze positie 
als marktleider in 4G-roaming- 
interoperabiliteit.

Aanzienlijke 
groei in 
Messaging
In het messagingdomein heeft de 
opkomst van A2P-verkeer (applica-
tion to person of van applicatie naar 
persoon) gezorgd voor groei, terwijl 
het P2P-verkeer (person to person 
of van persoon naar persoon) stabiel 
gebleven is. In P2P staat BICS in de 
wereldwijde top 3 met een klanten-
basis van meer dan 370 mobiele net-
werkoperatoren en mobiele virtuele-
netwerkoperatoren (MVNO's) en een 
bereik van ruim 1.000 netwerken.

Sinds 2011 heeft BICS zijn A2P- 
product ontwikkeld met een sterke 
focus op kwaliteitslevering en recht-
streekse routering naar mobiele 
netwerkoperatoren. OTT's (Over-
the-Top spelers  zijn in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor de groei 
in het domein van de sms A2P.v
70+

4G-operatoren in 44 landen 1.805 
miljoen 

SMS (van persoon naar persoon)

 (bron: BICS)
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Onze klanten staan centraal in alles wat we doen 

Behoud van 
de leidersposi-
tie in internati-
onale spraak
In 2014 vervoerde BICS meer dan 
27 miljard spraakminuten over zijn 
netwerk. Ook de niet-spraak- 
gebonden opbrengsten tekenden 
voor groei met een stijging van 
1,2%.

Aanzienlijke groei 
in de OTT- en MVNO-markten
De OTT-business groeide met 
meer dan 300%, voornamelijk 
door de marktpenetratie en de 
verkoop van bijkomende diensten 
aan bestaande klanten. BICS heeft 
gesprekken aangeknoopt met grote 
OTT-spelers over een toekomstige 
samenwerking en heeft een kan-
toor geopend in San Francisco om 
dichter bij de klanten te staan en 
sneller te kunnen inspelen op hun 
behoeften. 

BICS biedt een waaier van inter-
nationale oplossingen aan voor 
MVNO's gaande van connectiviteit 
tot messaging, spraak, roaming en 
andere diensten met toegevoegde 
waarde. Sinds 2010 heeft BICS 

wereldwijd meer dan 29 MVNO's 
bediend op zijn internationale 
netwerk. BICS is ook de enige 
leverancier die allesomvattende 
one-stop-shoppingpakketten 
biedt, wat op de carriermarkt een 
aanzienlijk competitief voordeel 
oplevert.

Veelbelovende vooruitzichten 

In 2015 zullen we onze business met onze bestaande klanten blijven versterken en nieuwe busi-
ness ontwikkelen binnen belangrijke focussegmenten en -regio's (OTT, MVNO, Noord- en Zuid-
Amerika en Azië). Onze dienstenstrategie spitst zich toe op de ontwikkeling van een volledige 
reeks diensten door functies toe te voegen, bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden en 
door in te spelen op de veranderende behoeften van het ecosysteem.

minuten

27 
miljard  
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Een nieuwe, 
meer efficiën-
te organisatie  
Een nieuwe organisatie 
en een nieuwe businessunit

Ons groeipad wordt uitgezet door 
twee bakens: efficiëntie en een-
voud. Efficiëntie wat onze werkme-
thoden en benadering van de klant 
betreft, eenvoud voor onze oplos-
singen en in de klantenervaring. 
Vasthouden aan deze principes is 
essentieel om te kunnen groeien in 
een uiterst competitieve omgeving. 

Het talent waarvoor ons personeel 
staat, mag niet worden onderschat. 
Om dat talent ten volle te benutten 
hebben we een efficiënte organisa-
tie en een optimale werkomgeving 
nodig die samenwerking bevorde-
ren en een excellente end-to-end-
klantenservice garanderen.   

Met dat doel voor ogen hebben we 
in 2014 één enkele Customer 
Operations-businessunit opgericht. 
Deze nieuwe businessunit overkoe-
pelt alle operationele naverkoopac-
tiviteiten om de end-to-endverant-
woordelijkheid van onze belangrijkste 
klantenprocessen te vergroten en 
onze kostenefficiëntie te verbeteren.  





100.000

5.000

klantencontacten

personeelsleden 
in Customer Operations
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Medewerkers die het verschil maken

Stabiele personeelskosten

Om te blijven investeren in de 
toekomst en weer aan te knopen 
met duurzame groei moeten we 
onze totale personeelskosten onder 
controle houden. Dat dwingt ons 
tot duidelijke keuzes die we nauw-
gezet moeten uitvoeren. Samen 
met onze sociale partners zijn we 
momenteel op zoek naar verschil-
lende manieren om de gewenste 
besparingen te realiseren:

• Het doel van ons vereenvoudi-
gingsprogramma is onze oplossin-
genportefeuille, onze IT-systemen, 
netwerken en organisatie drastisch 
te vereenvoudigen. We streven ook 
naar meer digitale interactie en een 
verhoging van de efficiëntie dankzij 
automatisering. Daardoor zullen 
we het interne werkvolume kunnen 
verminderen en de pensioneringen 
voorbereiden die we tussen 2018 
en 2023 verwachten.

• Onze vereenvoudigde structuur 
zal ons helpen een hoogperfor-
mante organisatie te worden.   

• We zijn altijd op zoek naar moge-
lijkheden om te optimaliseren en 
te insourcen. Daarbij oriënteren we 
werknemers naar nieuwe activitei-
ten of activiteiten die momenteel 
worden uitgevoerd door externe 
partners. Indien nodig organiseren 
we de gepaste opleidingen.

€30 
miljoen

geïnvesteerd in opleiding 

2013

Het aantal 
pensioneringen zal 
naar verwachting 

stijgen vanaf 2018
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Schatting van het aantal medewerkers dat met pensioen gaat.
Gemiddelde leeftijd = 44 jaar

 (source : Proximus)


1056

vacatures ingevuld via interne 
functieverschuivingen
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Samen vooruitgaan – 
onze cultuur veranderen om 
van Good naar Gold te gaan  
De concurrentie op de Belgische 
telecommarkt is feller dan ooit. 
Hoewel we marktleider zijn, moe-
ten we zorgen voor duurzame groei 
om ons marktaandeel te behouden. 
Maar in een verzadigde markt komt 
groei er niet door dezelfde dingen 
te doen zoals je ze altijd al gedaan 
hebt. Bij Proximus beschikken we 
al over het noodzakelijke talent, de 
innovatie en de infrastructuur om te 
slagen. Wat we nodig hebben, is de 
lijm die alles samenhoudt, de men-
taliteitswijziging die zorgt voor een 
winnende cultuur en die als kataly-
sator werkt voor een gezamenlijke 

inspanning en geloof in onze groei. 
In de hele onderneming, op alle 
niveaus. Deze bindende cultuur-
verandering is al in gang gezet. Ze 
brengt ons samen en zorgt ervoor 
dat we zoveel meer zijn dan de som 
van de delen.

Onze nieuwe 'Fit for Growth'- 
cultuur transformeert de cultu-
rele mentaliteit in onze onderne-
ming door te focussen op onze 
inspanningen rond onze waarden: 
'Samenwerking, Wendbaarheid en 
Verantwoordelijkheid'. Door deze 
drie waarden te beleven, kunnen 

we ons concentreren op onze 
missie: onszelf differentiëren door 
de klant echt centraal te plaatsen 
in onze onderneming en zo onszelf 
stimuleren om tegemoet te komen 
aan de steeds hogere verwach-
tingen van de klanten. Goed zijn is 
niet genoeg, we moeten gaan voor 
goud om vooruit te kunnen gaan. 
Met dit Good to Gold principe in ons 
achterhoofd, hebben we aanzien-
lijke vooruitgang geboekt, door te 
werken als één team en door een 
winnende cultuur in te stellen die 
ons stimuleert om samen vooruit 
te gaan.
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Medewerkers die het verschil maken

Good to Gold- 
focuspunten 
in 2014
Het denken en het gedrag van 
onze leaders wijzigen, met de 
hulp van interne facilitators.

1.  Richting geven

Aan de hand van de resultaten van 
een culturele survey werden een 
duidelijke richting en focus vastge-
legd voor de gewenste cultuur.

2.  "Unfreeze" 
(Ontdooien)

Vervolgens zijn we gestart met de 
organisatie van unfreezingsessies 
om te komen tot een gemeen-
schappelijke taal, die wordt gedeeld 
en begrepen door alle leaders, om 
een mentaliteits- en gedragswijzi-
ging in de hand te werken.

3.  "Reinforce" 
(Versterken) 

De reinforcementsessie (of verster-
kingssessie) bestaat uit follow-up-
sessies van één dag om te zorgen 
dat de verandering duurzaam is en 
dat de gewenste cultuur op lange 
termijn blijft hangen.

4. Toepassen 
Om resultaten te boeken in de 
onderneming hebben we 'champions' 
die zorgen voor de toepassing van 
de nieuwe cultuur in elke divisie. 
Ons 'leader led'-proces omvat een 
maandelijkse review van het Good 
to Gold-concept voor leaders.

5. Meten 
De vooruitgang wordt gemonitord 
door de resultaten van een tweede 
survey m.b.t. de culturele impact te 
vergelijken met die van de survey 
die werd afgenomen aan de start 
van het proces.
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'Champions' en 'leader led'- 
proces om te komen 
tot een cultuurverandering

Onze intern aangestelde 'champions' 
voor cultuurverandering zorgen 
ervoor dat de nieuwe cultuur wordt 
toegepast in elke divisie. We heb-
ben ook een 'leader-led'-proces. 
Dat herinnert onze leaders elke 
maand aan de concepten van Good 
to Gold. Teamleaders bespreken 
het thema of de video van de 
maand met hun teamleden tijdens 
vergaderingen. Daarbij vragen ze 
elke medewerker om de nieuwe 
principes toe te passen. 

Selectie, training en accreditatie 
van interne facilitators

Onze eigen leaders kregen een 
opleiding om de unfreeze- en rein-
forcementmodules uit te voeren. 
Het is de eerste keer dat Proximus 
interne facilitators heeft opgeleid 
om de nieuwe cultuur te helpen 
doorvoeren. Facilitators worden 
geselecteerd door directors en high 
potentials in de Proximus Groep. Ze 
worden eerst genomineerd door 
hun director en volgen daarna een 
uitgebreide voorbereidingsmodule, 
gevolgd door een accreditatie door 
een externe partner.

Good to Gold- 
perspectief 
voor 2015 

Zodra de eendaagse Good to 
Gold - Fit for Growth-sessies 
afgelopen zijn, zullen we focus-
sen op het Good to Gold- 
concept, met coaching en feed-
back om onze prestaties te 
verbeteren.

Drie waarden aan de basis van 
onze Good to Gold-cultuur 
Onze waarden tonen aan hoe we zul-
len werken met elkaar en met onze 
klanten om opnieuw aan te knopen 
met groei voor onze onderneming.  

We zullen in heel onze organisatie 
blijk geven van samenwerking om 
gemeenschappelijke doelstellingen 
te halen ten voordele van onze klan-
ten. We zullen ondersteuning geven 
en vragen, in een geest van transpa-
rantie en openheid. We zullen onze 
rollen en verantwoordelijkheden 
duidelijk omschrijven en eenduidig 
de afgesproken resultaten nastre-
ven. We zullen samen doorzetten en 
bijdragen tot elkaars succes, als één 
team om samen méér te bereiken.

 We zullen de wendbaarheid heb-
ben om met een frisse kijk te reage-
ren op een veranderende context. 
We zullen blijk geven van aanpas-
singsvermogen, en creatief en leer-
gierig zijn. Ons groeidenken en onze 
interne diversiteit zullen een bron 

van flexibiliteit en innovatie vormen. 
We zullen de klanten en de markten 
vanop voldoende afstand bekijken 
om beter te leren anticiperen op 
verandering en om onszelf in vraag 
te stellen. Zo zullen we de meest 
doeltreffende beslissingen kunnen 
nemen om onze marketingsnelheid 
te verhogen en succes te boeken.

We zullen rolmodellen van verant-
woordelijkheid zijn. We zullen de 
verantwoordelijkheid nemen voor 
een situatie, de oplossing ervan en 
het pad naar succes. We zullen ons-
zelf en anderen voortdurend vragen 
wat we nog meer kunnen doen om 
klanten en stakeholders het beste 
resultaat te bieden. We willen uit-
blinken in het op het juiste ogenblik 
de juiste resultaten neer te zetten 
voor de juiste mensen.
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Geïdentificeerde 
prioriteitenzones

Wendbare onderneming  

• Blijvende focus op het 
stroomlijnen van onze processen en 
onze manier van werken

 • Evolueren van reactieve 
probleemoplossing naar proactief 
handelen door de kern van 
problemen te identificeren en 
analyseren. 

Persoonlijke ontwikkeling

• Leiderschap op alle niveaus in de 
organisatie blijven ontwikkelen en 
versterken

• Een cultuur van sterke prestaties 
in stand houden met behulp van 
coaching, feedback, transparantie 
en samenwerking . 

Klantgerichtheid

• Klantgerichtheid is cruciaal voor 
onze groei. We moeten onze 
klantgerichtheid blijven verbeteren 
om altijd de beste klantenervaring 
te garanderen..

Medewerkers die het verschil maken

Onze personeelsenquête heeft 
ons ook in 2014 geholpen om te 
identificeren waar we in de context 
van de cultuurverandering in onze 
onderneming nog kunnen verbete-
ren, hoe we verder kunnen groeien 
en hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat de klant centraal staat bij alles 
wat we doen. Bijna driekwart van 
onze medewerkers heeft deelge-
nomen aan de enquête, wat iets 
meer is dan vorig jaar.

Bovengemiddeld in belangrijke 
domeinen…

Strategische alignering en wend-
baarheid zijn er enorm op voor-
uitgegaan, terwijl engagement 
stabiel gebleven is. Elk van deze 
drie belangrijke indicatoren haalt 
een hogere tevredenheidsscore dan 
gemiddeld in de telecomsector.

… maar er blijft ruimte 
voor verbetering

De bovenstaande resultaten tonen 
aan dat het belangrijk blijft onze 
klantgerichtheid te verbeteren 
en dat we onze managers moeten 
blijven ondersteunen in hun rol als 
teamleader.

2013 2014

Engagement 76  76
Strategische 
alignering 68  77

Wendbaarheid 60  68

2013 2014

Klantgerichtheid 67  74
Leadership 47  57

Wendbaarheid Ontwikkeling
Klant- 
gerichtheid
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Onze interne MVO-governance- en 
-rapporteringsstructuur bestaat uit 
drie entiteiten: het Executive Com-
mittee, het MVO-team (Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen) 
en vertegenwoordigers in elke 
businessunit voor de implemente-
ring van de actieplannen.

Gezien het nauwe contact met 
onze residentiële klanten valt het 
MVO-team nu onder de Marketing 
& Communication-divisie van onze 
Consumer Business Unit. Het team 
behoudt wel zijn transversale  rol 
voor de hele onderneming. De 
MVO Manager rapporteert via de 
Chief Corporate Affairs Officer op 
regelmatige basis aan het Executive 
Committee.

Onze missie, onze bedrijfswaarden 
(Samenwerking, Wendbaarheid en 
Verantwoordelijkheid), ons Cor-
porate Governance Charter, onze 
Gedragscode, ons Compliance 
Office en onze policy's vormen 
de basis van onze verbintenis om 
maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-strategie is opgebouwd 
rond drie pijlers: Opleiding, Gemeenschappen en Milieu. Als onderneming 
die zich inzet voor de integriteit van haar MVO-principes hechten we er 
veel belang aan dat ook onze leveranciers en onderaannemers MVO-
normen toepassen bij hun eigen activiteiten.

Opleiding
Inclusief veilig 
en verantwoord 
internetgebruik voor 
iedereen

Gemeen-
schappen
Langdurig zieke kinderen 
in contact houden met 
school, toegankelijke 
toestellen voor mensen 
met beperkingen en hulp 
voor de daklozen 

Milieu
Verlaging van de CO2 
voetafdruk, recyclage en 
groene producten
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Inclusief, 
veilig en 
verantwoord 
internetgebruik 
voor iedereen 
België is een van de meest gecon-
necteerde landen in Europa. De 
meeste mensen maken hier regel-
matig en zelfs dagelijks gebruik 
van ICT-technologie. In 2014 was 
echter net iets meer dan 12% van 
de Belgische bevolking nog niet 
geconnecteerd. ICT is een belang-
rijk element voor sociale inclusie. 
Daarom nemen we ons voor om de 
digitale kloof te verkleinen en ervoor 
te zorgen dat elke bevolkingsgroep 
op een veilige manier toegang heeft 
tot ICT-technologie, of het nu gaat 
om kinderen, ouderen, werklozen of 
andere doelgroepen.

Kinderen 
veilig internet-
gebruik 
bijbrengen
Vandaag de dag gaan kinderen 
al vanaf jonge leeftijd om met 
internet. Ouders en leerkrachten 
zijn zich meer dan bewust van de 
potentiële risico's van onbewaakt 
internetgebruik en vinden dat 
opvoeden tot verantwoord inter-
netgebruik een absolute prioriteit 
is. Proximus heeft een programma 
lopen waarbij het door Child Focus 
opgeleide vrijwilligers tweemaal 
per jaar uitstuurt naar het vijfde en 
zesde leerjaar om kinderen veilig 
internetgebruik bij te brengen.

Proximus-vrijwilligers

43.000 

500+

kinderen kregen opleiding 
sinds 2011
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Jonge mensen 
de middelen 
aanreiken om 
ouderen iets 
bij te brengen  
Web Experts is een online-initia-
tief dat jonge mensen aanmoedigt 
om hun internetkennis te delen 
met de oudere generatie. De Web 
Experts-website (Insert link to www.
webexperts.be) richt zich tot school-
kinderen en moedigt ze aan om, 
alleen of in groep, projecten in te 
dienen om de oudere generatie iets 
bij te brengen over veilig internet-
gebruik, sociale mediaplatformen, 
navigatie- en communicatieapps 
enz. Op de site kunnen kinderen trai-
ningskits downloaden. Elke maand 
worden het beste individuele en 
groepsproject beloond met een prijs.

Gratis oplei-
ding om zo-
veel mogelijk 
uit ICT te halen
Wilt u alles uit uw smartphone 
halen? Of wilt u op afstand een 
oog houden op uw huis of wie u lief 
is? Dan heeft Proximus voor u een 
uitgebreid gamma van interessante 
en nuttige opleidingen. Die worden 
volledig gratis aangeboden in onze 
Proximus Centers en staan open 
voor iedereen. Nieuwsgierig naar 
onze opleidingen? Neem dan zeker 
een kijkje op onze website. U vindt 
er de onderwerpen, locaties en 
geplande datums. 

Technologie- 
opleidingen en 
tewerkstelling 
ondersteunen
ICT-technologie is niet zomaar 
een deel van ons dagelijks leven, 
ze behoort ook tot de vaardig- 
heden die uiterst relevant zijn 
voor de hedendaagse econo-
mie. Daarom is ze een belangrijke 
hefboom voor tewerkstelling. 
Samen met partner Technobel, 
een competentiecentrum goed-
gekeurd door het Waalse Gewest, 
ondersteunt Proximus specifieke 
en gespecialiseerde opleiding in 
deze sectoren. Zo draagt het bij tot 
de vaardigheden van werkzoeken-
den en verhoogt het hun kans op 
tewerkstelling. 

985 
studenten en 

277 
werkzoekenden namen deel aan 

de Technobel vormingen 

70% 
van de deelnemers vond werk 

binnen zes maanden na het 
afronden van de opleiding

Technobel 
Algo-Bot, het op een game 
gebaseerde leersysteem 
van Technobel en studio 
Fishing Cactus dat een 
introductie geeft op  de 
basislogica van software-
ontwikkeling, eindigde 
op de tweede plaats in 
de Serious Game Award 
2013 tijdens de Games and 
Learning Alliance-confer-
entie in juli 2014.

488 
senioren kregen een opleiding 

van jongeren  

2989 
personen kregen een opleiding 

in onze Smart Cafés 

 (source : Proximus)
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Onze CO2- 
voetafdruk 
verkleinen, 
recyclage en 
groene producten
Als vooruitdenkende telecomprovi-
der grijpt Proximus de kans om een 
belangrijke rol te spelen op het vlak 
van milieubescherming met beide 
handen aan, vooral wat de evolutie 
naar een CO2-arme maatschappij 
betreft. We hebben ons ertoe geën-
gageerd onze ecologische voetaf-
druk drastisch te verkleinen, onze 
klanten te helpen hetzelfde te doen 
met behulp van onze producten 
en het bewustzijn van onze talrijke 
stakeholders aan te scherpen.

Naar een CO2-
arme maat-
schappij
In 2014 verlaagden we onze 
CO2-uitstoot met 13% in verge-
lijking met het jaar voordien. Dat 
brengt ons op een totale verla-
ging van 68% sinds 2007. Heel 
wat inspanningen hebben tot de 
verlaging van onze ecologische 
voetafdruk bijgedragen: energie-
besparingen in ons voertuigenpark, 
de sterke promotie van het open-
baar vervoer bij ons personeel, het 
gebruik van hernieuwbare energie 
en een beleid om de energie- 
efficiëntie in onze gebouwen, 
netwerken en datacenters te 
verbeteren.

De recyclage 
van mobiele 
telefoons
Het grote succes van onze in- 
zamelactie van mobiele telefoons in 
Vlaamse scholen in samenwerking 
met GoodPlanet Belgium en Recu-
pel in 2013 werd doorgetrokken in 
2014. De deelnemende scholen 
kregen als erkenning een award in 
de vorm van gerecycleerde tablets 
of computers, die zo een tweede 
leven kregen.

Milieu- 
efficiënte 
Proximus 
TV-decoders
De jongste jaren hebben we ver-
schillende maatregelen genomen 
om het energieverbruik van onze 
Proximus TV-decoder te verlagen. 
Onze twee recentste modellen 
behoren tot de meest energie- 
efficiënte op de markt. We zijn 
conform met de EU-gedragscode 
voor energie-efficiëntie en hebben 
een vrijwillig akkoord betreffende 
ecodesign met de EU afgesloten. 

2007 2014 2020
0

50

100

150

200

CO2-uitstoot 
verlaagd met 68% 
tegenover 2007*

*Belgische activiteiten

minder elektriciteitsverbruik 
in onze gebouwen, netwerken 

en datacenters

3% 
-70%

51.800 


Inzameling van 
mobiele telefoons 

 (bron : Proximus)
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Zieke kinderen 
in contact 
houden met 
hun school, 
toestellen voor 
mensen met 
een beperking 
en hulp voor 
daklozen
Met zijn personeel en oplossingen 
helpt Proximus de gemeenschappen 
waarin het aanwezig is om het dage-
lijkse leven van mensen die hulp 
nodig hebben te vergemakkelijken.

Langdurig 
zieke kinderen 
verbinden met 
hun school-
vriendjes en 
hun klas
We bieden gratis connectiviteit 
aan partners zoals Bednet en Take 
Off om videoconferentiediensten 
te verzorgen voor langdurig zieke 
kinderen. Zo behouden de kinderen 
niet alleen het sociale contact met 
hun schoolvriendjes, maar kunnen 
ze ook verder school lopen, ook al 
kunnen ze niet naar de klas.

Een warm 
gebaar voor 
de daklozen  
In de winter van 2013-2014 
hebben we de deuren van een 
gebouw in Brussel geopend zodat 
daklozen er warm de nacht konden 
doorbrengen en gebruikmaken 
van de sanitaire voorzieningen. 
We werken ook samen met onze 
partner Samusocial, die zorgt voor 
ontbijt en een warm avondmaal. 
Deze winter konden daklozen in het 
gebouw terecht van 5 december 
2014 tot 5 februari 2015. 

    

overnachtingen, m.a.w 
50 personen gedurende 

50 nachten

2500 

Toegankelijke toestellen voor personen 
met een beperking  
Volgens recente cijfers heeft 12 tot 
16% van de Belgische bevolking 
een beperking. Proximus begrijpt 
hoe belangrijk het voor deze men-
sen is om dezelfde toegang te 
hebben tot zijn ICT-oplossingen. De 
afgelopen drie jaar hebben we de 

toegankelijkheid van onze toestellen 
(smartphones, tablets en telefoon-
toestellen) getest met een onaf-
hankelijk panel van personen met 
beperkingen. Daardoor kunnen onze 
toestellen tegemoetkomen aan hun 
specifieke behoeften. Toegankelijke 

toestellen worden in onze verkoop-
kanalen aangeduid met specifieke 
pictogrammen. Onze onlinecata-
logus vermeldt welke toestellen 
geschikt zijn voor personen met een 
beperking.
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Vooruitzichten - een bredere MVO- 
scope voor de toekomst
De komende jaren zullen onze 
MVO-activiteiten eenzelfde strate-
gie volgen als in 2014, maar met 
nog bredere perspectieven.

Wat vorming betreft, we onder-
steuningsprojecten voor werkzoe-
kenden ontwikkelen. 

Onze connectiviteitspartners Bed-
net en Take Off hebben hun doel-
stelling om nog meer zieke kinde-
ren te helpen verruimd door ze te 
verbinden met hun schoolvriendjes 
en hun klas. Synchroon interneton-
derwijs is intussen een burgerrecht 
geworden in Vlaanderen, waardoor 

we ons nog sterker zullen inzetten 
voor deze projecten.

Ons beleid van  toegankelijkheid 
voor personen met beperkingen zal 
zich niet langer beperken tot onze 
oplossingencatalogus. 
We zullen ook onze  Proximus 
Centers toegankelijker maken, 
vooral wat het onthaal door de 
verkoper betreft.

Tot slot zullen we de strijd tegen de 
klimaatverandering verderzetten 
volgens vier principes. We blijven 
onze eigen CO2-uitstoot verlagen, 
promoten een steeds uitgebreider 

gamma van milieuvriendelijke en 
duurzame oplossingen voor onze 
klanten, zetten onze recyclage- 
inspanningen voort en blijven ons 
personeel, onze leveranciers en 
onze stakeholders aanmoedigen 
om duurzaam te ondernemen. 

Meer info over 
onze KPI's' 
in het CSR-rapport. 
Download het op 
http://annualreport.
belgacom.com
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Wij zijn een naamloze vennootschap 
van publiek recht, onderworpen aan 
de Wet van 21 maart 1991 betref-
fende autonome overheidsbedrij-
ven. Voor aangelegenheden die niet 
expliciet anders worden geregeld, 
is Belgacom onderworpen aan het 
Belgische vennootschapsrecht. De 
Raad van Bestuur legt het alge-
mene beleid en de strategie van 
de onderneming vast, superviseert 
het operationele management en 
waakt over de conformiteit met 
de best practices. Er werden ook 
andere adviserende comités in het 
leven geroepen om de Raad van 
Bestuur te adviseren en bij te staan:

Ons governance-

principe bestaat erin 

best practices en transpar-

antie toe te passen op het 

beleid en het toezicht m.b.t. 

onze business. Hiermee wil-

len we sterke en duurzame 

vertrouwensrelaties tussen al 

onze stakeholders tot stand 

brengen.

Raad van Bestuur 

Audit- en 
Toezichtscomité

Benoemings- en 
Bezoldigingscomité 

Comité voor Strategie 
en Bedrijfsontwikkeling

Stefaan de Clerck 
Voorzitter

Bekijk de video
http://jaarverslag.belgacom.
com/in-een-oogopslag
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Voorstelling 
van de Raad van Bestuur
Zoals voorgeschreven door de wet 
van 1991 is de Raad van Bestuur 
samengesteld uit leden benoemd 
door de Belgische Staat in ver-
houding tot zijn participatie, en 
– voor de overige zetels – leden 
die zijn benoemd bij afzonder-
lijke stemming onder de andere 
aandeelhouders..

Theo Dilissen (60)
Bestuurder
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 2004 – 2015

Stefaan De Clerck (63)
Voorzitter
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 2013 – 2019

Martine Durez (63)
Bestuurder
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 1994 – 2019

Dominique Leroy (50) 
Gedelegeerd Bestuurder 
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 2014 – 2020 (benoemd op 13 januari 2014)

Laurent Levaux (59)
Bestuurder
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 2013 - 2019

Corporate 
governance 
verklaring 
meer details 
in PDF-versie
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Isabelle Santens (55)
Bestuurder
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 2013 – 2019

Pierre Demuelenaere (56)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2011 – 2017

Agnès Touraine (60)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2014 – 2018
(benoemd op 16 april 2014)

Paul Van de Perre (61)
Bestuurder
Benoemd door de Belgische Staat
Mandaat: 1994 – 2019

Guido J.M. Demuynck (64)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2007 – 2019

Lutgart Van den Berghe (63)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2004 – 2016

Jozef Cornu (70)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2009 – 2015

Carine Doutrelepont (54)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2004 – 2016

Catherine Vandenborre (44)
Onafhankelijk bestuurder
Benoemd door de Algemene Vergadering
Mandaat: 2014 – 2018
(benoemd op 16 april 2014)
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Bezoldiging van de bestuurders in 2014  
Beleidsprincipes m.b.t. de bezoldiging van de bestuurders 

De principes die aan de basis liggen van het beleid m.b.t. de bezoldiging van de bestuurders werden vastgelegd 
door de Algemene Vergadering van 2004.

Voorzitter van de Raad 
van Bestuur

Gedelegeerd 
Bestuurder Leden

Jaarlijkse vaste vergoeding 50.000 0 25.000

Zitpenning per bijgewoonde vergadering 
van de Raad van Bestuur 10.000 0 5.000

Vergoeding voor communicatiekosten 4.000 0 2.000

Voorzitter van 
adviserend comité

Gedelegeerd 
Bestuurder 

Leden van adviserend 
comité

Zitpenning per bijgewoonde vergadering 
van adviserend comité 5.000 0 2.500

Naam
Raad van 
Bestuur 

(totaal 8)

Audit- en Toe-
zichts-comité

(totaal 6)

Benoemings- en 
Bezoldigingscomité

(totaal 7)

Comité voor Strategie 
en Bedrijfs- 

ontwikkeling
(totaal 3)

Totale bezoldiging. 
(inclusief telecom-

voordelen)

Stefaan De Clerck 8/8 7/7 3/3 166.000 € 

Dominique Leroy (1) 7/7 3/3 0 €

Jozef Cornu 7/8 7/7 3/3 78.500 €

Pierre Demuelenaere (2) 7/8 2/2 60.500 €

Guido Demuynck (3) 7/8 6/6 1/1 83.000 €

Pierre-Alain De Smedt (4) 3/3 1/1 2/4 29.646 €

Theo Dilissen 8/8 2/3 65.000 €

Carine Doutrelepont 8/8 2/3 65.000 €

Martine Durez 8/8 7/7 76.250 €

Laurent Levaux 3/8 38.000 €

Isabelle Santens 7/8 56.000 €

Oren G. Shaffer (4) 3/3 1/1 22.896 €

Agnès Touraine (5) 4/5 2/2 39.854 €

Paul Van de Perre 8/8 6/6 74.000 €

Lutgart Van den Berghe 8/8 7/7 76.250 €

Catherine Vandenborre (6) 4/5 4/5 44.354 €

Overzicht van bezoldiging van de bestuurders in 2014 

Een jaar geleden gaven de leden van de Raad van Bestuur duidelijk te kennen dat ze wilden bijdragen aan de inspanningen die 
werden gevraagd aan het management en het personeel van de onderneming. Concreet stemden zij in met een vermindering 
met 10% van hun bezoldiging voor 2014. Hun individuele bezoldiging voor het boekjaar 2014, rekening houdend met deze 
vermindering, is gebaseerd op hun activiteiten en aanwezigheid op vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités.

(1) Mandaat vanaf 13 januari 2014
(2) Lid van het BBC vanaf 8 mei 2014
(3) Van lid tot voorzitter van het ATC en niet langer lid van het CSBO, beide vanaf 8 mei 2014
(4) Mandaat afgelopen op 16 april 2014
(5) Mandaat vanaf 16 april 2014 en lid van het CSBO vanaf 8 mei 2014
(6) Mandaat vanaf 16 april 2014 en lid van het ATC vanaf 8 mei 2014
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Voorstelling 
van het Executive Committee
De rol van het Executive Committee  
bestaat erin de Gedelegeerd 
Bestuurder bij te staan in de uitoe-
fening van haar taken, en in haar 
verantwoordelijkheid voor het ope-
rationele management (waaronder, 
maar niet beperkt tot het dagelijkse 
beleid). De leden ervan worden 
benoemd en ontslagen door de 
Raad van Bestuur op voorstel van 
de Gedelegeerd Bestuurder, na 
raadpleging van het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité.

Dominique Leroy (50) 
Gedelegeerd Bestuurder 
Benoemd door de Belgische Staat 
Mandaat: 2014 – 2020 (benoemd op 13/01/14)

Dirk Lybaert (54)
Chief Corporate Affairs Officer 
(sinds 24 januari 2014)

Michel Georgis (62)
Chief Human Resources Officer

Geert Standaert (45)
Chief Technology Officer
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Ray Stewart (66)
Chief Financial Officer 
(tot 1 april 2015)

Bart Van Den Meersche (57)
Chief Enterprise Market Officer

Sandrine Dufour* (48)
Chief Financial Officer 
(vanaf 1 april 2015)

Phillip Vandervoort (53)
Chief Consumer Market Officer 
 (sinds 1 april 2014)

Renaud Tilmans (46)
Chief Customer Operations Officer 
 (sinds 25 mei 2014)

*Sandrine Dufour is op 1 januari 2015 bij de Groep gestart en zal 
op 1 April Ray Stewart opvolgen als Chief Financial Officer.
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Verloning van het Executive Committee 
in 2014   
Beleidsprincipes m.b.t. de verloning van de leden van het Executive Committee

Het Benoemings- en Bezoldigings-
comité legt het verloningsbeleid 
voor het topmanagement vast en 
beslist over de individuele loon-
pakketten voor de Gedelegeerd 
Bestuurder en de andere leden van 
het Executive Committee. In het 
kader van de benoeming van 
Dominique Leroy in januari 2014 
werden een aantal veranderingen 
doorgevoerd in de verloningsstruc-
tuur voor de functie van Gedele-
geerd Bestuurder, die resulteerden 
in een beduidende vermindering 
van de ‘on-target’-verloning in 
vergelijking met haar voorganger. 
In het kader van haar benoeming 
werd ook een nieuw loonplafond 
vastgelegd, dat geldt voor elk nieuw 
lid dat tot het Executive Committee 
toetreedt.

De verloningsstructuur voor de leden van het Executive Committee 
steunt op de volgende elementen:

• Vaste elementen, waaronder de 
basisverloning, pensioenvoordelen 
en voordelen na uitdiensttreding, 
alsook andere voordelen

 • Variabele elementen, die enerzijds 
bestaan uit de variabele verloning op 
korte termijn, op basis van presta-
tie-indicatoren op groeps- en indi-
vidueel niveau, en anderzijds uit een 
variabele verloning op lange termijn 
d.m.v. een Prestatiewaardeplan.

Een aanzienlijk deel van de totale 
verloning is variabel en prestatiege-
relateerd, op basis van de doelstel-
lingen van de onderneming inzake 
prestaties en groei. Op die manier 
wil de onderneming haar topma-
nagement aanmoedigen om duur-
zame, winstgevende groei op lange 
termijn te bewerkstelligen, in lijn 
met haar strategie en de verwach-
tingen van haar aandeelhouders.

Relatief belang van de 
verschillende componenten van de 
'on-target'-verloning vóór sociale 
werkgeversbijdragen:

Executive 
Committee

Basisverloning

Directe variable verloning 
op korte termijn

Uitgestelde variabele 
verloning op korte termijn

Groepsverzekerings-
premies

Gedelegeerd 
Bestuurder

Basisverloning

Directe variable verloning 
op korte termijn

Uitgestelde variabele 
verloning op korte termijn

Groepsverzekerings-
premies

Andere voordelen Andere voordelen
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Overzicht van de verloning van de leden van het Executive Committee in 2014 

De vorige Gedelegeerd Bestuur-
der verliet de Groep in november 
2013 en de huidige Gedelegeerd 
Bestuurder begon in januari 2014.

Sinds haar benoeming als Gedele-
geerd Bestuurder in januari 2014 
heeft Dominique Leroy de diep-
gaande hervorming, die de onder-
neming in 2013 in gang had gezet, 
versneld doorgevoerd.

Een van de pijlers van deze trans-
formatie bestaat in de omvorming 
van de Proximus- organisatie, te 
beginnen met de samenstelling 
van het Executive Committee, en 
de taken en verantwoordelijkheden 
ervan. Deze aanpassingen - met 
onder meer de verandering van 
Gedelegeerd Bestuurder - hebben 
een duidelijke impact gehad op de 
verloning in 2014. Ze worden in de 
onderstaande tabel weergegeven. 

Daarnaast heeft het Executive 
Committee in 2014 een rist maat-
regelen genomen om de HR-kos-
ten te verminderen. Een van deze 
maatregelen was een vrijwillige 
vermindering met 10% van de 
prestatiegerelateerde (op basis van 
de prestaties van 2013) variabele 
verloning op korte termijn van de 
leden van het Comité

.

Verloning Gedelegeerd Bestuurder Andere leden van 
het Executive Committee

2013 2014 2013 2014

Basisverloning 1.026.727 483.696 2.751.044 2.665.045

Variabele verloning op korte termijn 581.115 0 1.190.971 1.384.979

Op aandelen gebaseerde variabele verlonin 
op lange termijn (aandelenopties) 0 0 0 0

Variabele verloning op lange termijn gebaseerd 
op de prestatiewaarde 0 0 1.188.272 1.049.439

Pensioenvoordelen en voordelen na uitdiensttreding 97.804 162.068 755.028 641.374

Andere voordelen 11.607 11.494 120.204 164.294

SUBTOTAAL (excl. sociale werkgeversbijdrage) 1.717.253 657.258 6.005.519 5.905.131

Verbrekingsvergoedingen 0 0 0 1.081.849

TOTAAL (excl. sociale werkgeversbijdrage) 1.717.253 657.258 6.005.519 6.986.980

Sociale werkgeversbijdrage 365.967 14.360 1.673.311 1.998.844

 TOTAAL (incl. sociale werkgeversbijdrage) 2.083.220 671.618 7.678.830 8.985.824

Bezoldingings-
rapport 
Meer details 
in PDF
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Ons aandelen- 
eigendom
De Belgische Staat is met 53,51% 
van de aandelen meerderheidsaan-
deelhouder van Belgacom. 41,52% 
van de aandelen is 'free float', wat 
betekent dat deze aandelen wor-
den verhandeld op de beurs. De 
resterende 4,97% bestaat uit eigen 
aandelen van Belgacom.

Van de free float is ongeveer 80% 
in handen van institutionele beleg-
gers uit voornamelijk de VS, het Ver-
enigd Koninkrijk, België en Duitsland 
en zit 20% in de portefeuille van 
individuele aandeelhouders.  

Sterke prestatie in 2014
Globaal bleef de Europese tele-
comsector het in 2014 goed doen, 
na een al indrukwekkend 2013. 
Het eerder zwakke resultaat van 
het eerste semester werd ruim-
schoots gecompenseerd door een 
schitterende prestatie in de tweede 
jaarhelft. Die telde een uitzonder-
lijk sterk laatste kwartaal. Over het 
algemeen kende de telecomsec-
tor (SXKP) een return die zowat 
het dubbele was van de bredere 
Europese index (SXXP). Dit kwam 
mede door fusies en overnames, en 
door dividendopbrengst die licht-
jes hoger was dan voor de bredere 
Europese markt. Verder zwakte de 
voorheen sterke prijsconcurrentie in 
de sector een beetje af.  

Voor de Belgische telecombe-
drijven, en voor Belgacom in het 
bijzonder, was de stabielere tarief- 
omgeving een belangrijke factor 
voor de puike prestaties van het 
aandeel. Ons aandeel sloot het jaar 
2014 af op 30,1 EUR, 40% hoger 
dan het jaar voordien. Daardoor 
behoort het tot de top drie van de 
best presterende Europese teleco-
maandelen van 2014. Deze stijging 
van 40% is uitstekend vergeleken 
met de stijging van 7,5% van de 
SXKP, de stijging van 4,4% van de 
SXXP en de winst van 12,4% voor 
de BEL-20-index.

Belgische Staat| 53%

Belgacom eigen aandelen | 5%

Free Float | 42%

Sterke prestatie van het 
Belgacom-aandeel in 2014 
(+40% t.o.v. eind 2013) 

53% 42%

5%

Volgt een overzicht van onze aandeelhoudersstructuur, de prestaties van ons aandeel in 2014 
en ons dividendbeleid voor aandeelhouders. 

Belgacom 
Aandeelhou-
dersstructuur
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Financiële informatie 

Een aantrekkelijk 
en duurzaam dividend 
Wij voeren een aantrekkelijk beleid 
met betrekking tot de vergoeding 
van de aandeelhouders, doordat 
we in principe het grootste deel van 
onze jaarlijkse vrije kasstroom uit-
keren. Deze teruggave van de vrije 
kasstroom wordt jaarlijks herzien 
om strategische financiële flexibili-
teit te behouden voor toekomstige 
groei. Het beleid is gebaseerd op 
een aantal veronderstellingen 
over de toekomstige evolutie van 
de business en de markt. Het kan 
onderhevig zijn aan wijzigingen in 
geval van onvoorziene risico's of 
andere gebeurtenissen waarover 
het bedrijf geen controle heeft.

Vergoeding 
van de aandeelhouders in 2014

Op 26 februari 2015 stemde de 
Raad van Bestuur van Belgacom 
ermee in aan de jaarlijkse algemene 
vergadering voor te stellen om 
voor het resultaat van 2014 een 
totaal brutodividend van 1,50 EUR 
per aandeel uit te keren, waarvan 
0,50 EUR als interimdividend werd 
uitbetaald in december 2014. Na 
goedkeuring door de Algemene 
Vergadering zal het gewone divi-

dend worden uitgekeerd op 24 april 
2015. De registratiedatum is 23 
april 2015 en de ex-dividenddatum 
22 april 2015. 

Dat brengt de totale winstuitkering 
in 2014 op 502 miljoen EUR, inclu-
sief het interim-dividend. 

Verwachtingen voor de komende 
jaren

De Raad van Bestuur wil de aan-
deelhouders van de onderneming 
met een aantrekkelijk en duurzaam 
dividend blijven belonen. Hij heeft 
opnieuw bevestigd dat de onder-
neming de komende twee jaar een 
stabiel jaarlijks dividend van 1,50 
EUR per aandeel zal uitbetalen (een 
interim-dividend van 0,50 EUR 
en een gewoon dividend van 1,00 
EUR), op voorwaarde dat de finan-
ciële prestaties van de Groep in de 
lijn van de verwachtingen liggen.

Gewoon dividend

Buitengewoon dividend

Interim-dividend

201320122011201020092008200720062005 2014
(*)

2015
Verwacht

2016

Dividend per aandeel 
(resultaten over het jaar)

Sterke prestatie van het 
Belgacom-aandeel in 2014 
(+40% t.o.v. eind 2013) 

1.50 1.501.52

1.89

2.18 2.18

2.49

2.08
2.18 2.18 2.18

1.50

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering

In dit hoofdstuk volgt 
een overzicht van onze 
aandeelhoudersstruc-
tuur, de prestaties van 
ons aandeel in 2014 
en ons dividendbeleid 
voor aandeelhouders. 
Download het volle-
dige document voor 
meer details
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2014
• Lancering van de nieuwe strategie 
om de onderneming weer op weg 
naar groei te brengen

• Investeringen in rebranding naar 
Proximus en in bedrijfstransformatie

• Hogere investeringen in het vaste 
en mobiele netwerk, IT, content en 
Cyber Security

• De hernieuwde stabiliteit in de 
mobiele markt vertaalt zich in 
betere financiële resultaten.

• Proximus lanceert '4G voor ieder-
een'.

• Belgacom verkoopt haar aandelen 
in Telindus France en de activiteiten 
van Telindus UK. 

• Verderzetting van het netwerk-
vereenvoudigingsprogramma, dat 
leidt tot vermogenswinst gereali-
seerd door de verkoop van gebou-
wen 

• In april 2014 werd een tienjarige 
obligatie van 600 miljoen EUR 
uitgegeven.

2013
• Impact op de financiële cijfers van 
2013 door de verstoring van de 
mobiele markt, hoewel de eerste 
tekenen van herstel zichtbaar zijn

• Lancering van nieuwe aantrekke-
lijke mobiele tariefplannen

• Onze leiderspositie inzake mobiel 
netwerk ondersteunt de groei van 
de postpaidklantenbasis.

• Vermogenswinst gerealiseerd 
door de verkoop van gebouwen in 
het kader van het netwerkvereen-
voudigingsprogramma

• Aankoop van spectrum in de 800 
MHz-band

2012
• Eind 2012 werden nieuwe 
mobiele tariefplannen gelanceerd 
met meer belminuten en mobiele 
data.

• De introductie van de nieuwe 
telecomwet in België en de agres-
sieve prijszetting bij de concurrentie 
zorgden voor een grotere volatiliteit 
in de mobiele markt.

• Acquisitie van The Phone 
House-winkelketen

2011
• Overname van Eudasys door 
Telindus France

• Verkoop van Telindus Spain

• Aankoop van een 4G-licentie

• Uitgifte van ongedekte senior 
institutionele obligaties op zeven 
jaar ter waarde van 500 miljoen 
EUR

• Geslaagde vervroegde inkoop van 
obligaties, gevolgd door terugbeta-
ling in cash van het resterende deel 
van de in november 2011 vervallen 
obligatielening ter waarde van 
775 miljoen EUR

2010
• Integratie van Belgacom en een 
aantal van haar filialen in één juri-
dische entiteit - impact op enkele 
segmenten, maar neutraal op 
groepsniveau

• Volledige consolidering van BICS 
vanaf 1 januari 2010

• Strategisch partnerschap van 
Belgacom met OnLive (gaming), 
Jinni (zoekmotor) en In3Depth Sys-
tems (3D-gebarenherkenning)
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2009
• BICS en MTN bundelen hun inter-
nationale carrierdiensten.

• Verkoop van de activiteiten van 
WIN nv

2008
• Verkoop van alle niet-core- 
vestigingen van Telindus International

• Overname van Scarlet, Tango en 
Mobile-for

• Hernieuwing van de exclusieve 
uitzendrechten voor het Belgische 
voetbal

2007
• Verkoop van het overblijvende 
aandeel in Mobistar (overgenomen 
via een transactie van Telindus 
Group)

• Overname van de Nederlandse 
opslagspecialist ISIT

2006
• Overname van Telindus Groep

• Verkoop van het aandeel in Neuf 
Cégétel

• Lancering van obligaties ter 
waarde van 1,65 miljard EUR

• Overname van Vodafones aan-
deel van 25% in Proximus

• Outsourcingovereenkomst van 
ICS met MTN

2005
• Lancering van Belgacom TV

• Verwerving van de exclusieve 
uitzendrechten voor de Belgische 
voetbalcompetitie

•  Verkoop van de aandelen in 
Eutelsat

• Joint venture van Belgacom ICS 
met Swisscom ICS, dat evenredig 
geconsolideerd wordt

• Verkoop van Belgacom Directory 
Services en Expercom en ontbin-
ding van Infosources

2004
• Notering van Belgacom op de 
beurs 

• Uitgebreide lancering Broad-
way-project (glasvezel en VDSL)

Meer 
details

>  Management 
commentaar

>  Risicomanagement
>  Geconsolideerde 

jaarrekening 
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Het autonome overheidsbedrijf 
Belgacom is een naamloze vennoot-
schap van publiek recht, zoals vast-
gelegd in de Wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van som-
mige 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 betref-
fende de emittent kunnen worden 
geraadpleegd in de hoofdzetel.

Oprichtingsdatum

De vennootschap werd opgericht 
als een autonoom overheidsbedrijf, 
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 doelstellingen 
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, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, haar activitei-
ten te bevorderen of een optimaal 
gebruik van haar infrastructuur 
mogelijk te maken; 3. de par-
ticipatie in bestaande of nog op 
te richten openbare of private, 
Belgische, buitenlandse of interna-
tionale instellingen, vennootschap-
pen of verenigingen, waarmee 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
kan worden bijgedragen tot het 
bereiken van haar maatschappelijk 
doel; 4. de levering van radio- en 
televisiediensten.

Verantwoordelijke uitgever

Dirk Lybaert
Chief Corporate Affairs Officer
Koning Albert II-laan 27
B - 1030 Brussel
Tel: +32 2 202 16 48
E-Mail: 
hello@belgacom.be  
hello@proximus.com

Voor MVO inlichtingen

Xavier Dekeuleneer
MVO Manager
Koning Albert II-laan 27
B - 1030 Brussel
Tel: +32 2 202 93 67
E-Mail: 
csr@belgacom.be  
csr@proximus.com

Voor financiële informatie

Nancy Goossens
Director 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
investor.relations@proximus.com

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 plannen, ramingen en verwachtingen van de Vennootschap, alsook op 
verwachtingen van externe omstandigheden en gebeurtenissen. De toekomstgerichte verkla-ringen bevatten inherente risico’s en onzek-
erheden 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 waarschuwt 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.
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Besluit van het BIPT van 29 juni i.v.m. MTR

€ct (inclusief inflatie) Voorheen 1 aug 10 1 jan 11 1 jan 12 1 jan 13

Proximus 7,20 4,62 3,94 2,62 1,18

Mobistar 9,02 5,05 4,29 2,79 1,18

Base 11,43 5,81 4,90 3,11 1,18

Mobiele terminatietarieven (MTR)
In uitvoering van het besluit van het BIPT van 29 juni 2010 werden de mobiele terminatietarieven in België voor de 
drie mobiele operatoren op 1 januari 2013 vastgelegd op 1,18 eurocent/min. (incl. inflatie).

Het BIPT werkt momenteel aan een 
nieuw kostenmodel om toekomstige 
MTR-tarieven te bepalen. De 
definitieve prijzen worden verwacht 
tegen eind 2015. 

Op 14 juli 2010 tekenden Mobistar en 
KPN/BASE los van elkaar beroep aan 
voor het Brusselse Hof van Beroep 
tegen het besluit van het BIPT van 
juni. Op 24 september 2014 besliste 
de Rechtbank uiteindelijk om dit 
besluit ongedaan te maken, maar 
tegelijk de effecten ervan tot  
30 juni 2015 te behouden. De 
huidige MTR-tarieven blijven tot deze 
datum van toepassing. Aangezien 
pas tegen eind 2015 een besluit 
over de nieuwe MTR-tarieven 
wordt verwacht, heeft het BIPT zijn 
voornemen bekendgemaakt om 
in het eerste kwartaal van 2015 
een besluit uit te vaardigen tot 
“herstelling” van het besluit van 2010 
om de continuïteit van de MTR-
tarieven te verzekeren.

Vroeger 01/08/10

11,43

MTR-Glidepath (eurocent, incl. inflatie) Proximus
Mobistar
Base 

01/01/11 01/01/12 01/01/13

9,02

7,2

4,62
3,94 2,62

1,18
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In december 2014 heeft ILR, de 
Luxemburgse regelgever, een 
marktraadpleging gehouden omtrent 
de nieuwe MTR-tarieven, die werden 
vastgelegd op basis van een zuiver 
bottom-up LRIC-kostenmodel (Long 
Run Incremental Cost). ILR heeft 
voorgesteld om de MTR-tarieven 
van de drie mobiele operatoren (EPT, 
Tango en Orange) vast te leggen 
op 0,97 eurocent/min. vanaf de 
vankrachtwording van zijn definitieve 
besluit (verwacht in 2015). De MTR-
tarieven waren eerder al voorlopig 
vastgelegd op 0,98 eurocent/min. 
door een besluit van 6 januari 2014 
(op basis van een benchmarking). 
Tango heeft beroep aangetekend 
tegen deze beslissing die op 11 maart 
2015 geannuleerd werd door het 
Administratief Gerechtshof. Vóór 
januari 2014 bedroegen de MTR-
tarieven 8,2 eurocent voor EPT en 
Tango, en 10,5 eurocent voor Orange. 

Vroeger 01/02/14

EPT & Tango
Orange
 

2015

10,5

8,2

0,98 0,97
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De Roaming III-verordening vervalt 
in principe op 30 juni 2022. Intussen 
heeft de Europese Commissie in 
haar maatregelenpakket om de 
fragmentatie van de Europese 
telecomsector aan te pakken - 
‘Connected Continent’ genoemd - 
evenwel voorgesteld om bijkomende 
maatregelen op te leggen om 
roamingtoeslagen in de komende 
jaren af te schaffen. Alle voorstellen 
die momenteel worden besproken 
door de Europese instanties (Raad 
en Parlement) omvatten een 
alignering van de binnenlandse en 
de roamingtarieven (‘Roam like at 
home’). De timing en voorwaarden 
van deze alignering zijn echter 
nog onzeker, omdat de visies erop 
uiteenlopen.

Internationale roaming 
De eerste roamingverordening 
van 2007 introduceerde 
maximumtarieven voor voice-
roaming (retail en wholesale). In 
juli 2009 keurden de Europese 
overheden een herziening van de 
regels goed (Roaming II-verordening) 
die de roamingtarieven voor spraak-, 
sms- en wholesaledataroaming 
verder deden dalen in 2010 en 2011. 

Op 1 juli 2012 werd de Roaming 
III-verordening van kracht, die 

twee zogenoemde ‘structurele 
maatregelen’ invoert om de 
concurrentie aan te wakkeren: (i) 
wholesaletoegang voor MVNO’s 
vanaf 1 juli 2012 en (ii) loskoppeling, 
d.w.z. afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten en binnenlandse 
mobiele diensten, vanaf 1 juli 2014. 
De verordening legt ook regels 
vast om de tarieftransparantie en 
de communicatie in verband met 
de kosten voor roamingklanten te 
verbeteren.

In afwachting van de volledige 
effecten van de structurele 
maatregelen heeft de verordening 
een verdere verlaging van de 
bestaande gereguleerde retail- en 
wholesaletariefplafonds opgelegd. 
De laatste verlaging is op 1 juli 2014 
van kracht geworden. Sinds die 
datum zijn de tarieven voor uitgaande 
retail-oproepen vastgesteld op 19 
eurocent/minuut, voor retail-sms’en 
op 6 eurocent en voor retaildata op 
20 eurocent.

07/09

43
39

35
29

24

19

Voiceroaming (eurocent per minuut)
Retail Outgoing
Retail Incoming
Wholesale Outgoing 

07/10 07/11 07/12 07/13 07/14

26
22

18

14
10

5

19
15

11

8 7
5

07/09

11 11 11

9
8

6

SMS Roaming (eurocent per sms)
Retail 
Wholesale 

07/10 07/11 07/12 07/13 07/14

4 4 4
3

2
2

07/09

70

45

20

Data Roaming (eurocent per Mb)

Retail 
Wholesale 

07/10 07/11 07/12 07/13 07/14

100

80

50

25
15

5
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Spectrum
Na een eerste verlenging voor de 
periode 2010-2015 zullen de 
bestaande 2G-licenties stilzwijgend 
worden verlengd voor een tweede 
periode van 8 april 2015 tot 15 maart 
2021. Vanaf 27 november 2015 zal 
het 900 MHz-spectrum van elke 
operator worden verminderd van 12 
MHz tot 10 MHz duplex.

Ingevolge de beslissing van Telenet 
Tecteo Bidco (TTB) om afstand te 
doen van hun optie om spectrum in 
de 900/1800 MHz-band (4,8 MHz 
duplex in de 900 MHz-band en  
15 MHz duplex in de 1800 MHz-
band) aan te kopen, hebben 
Proximus, Mobistar en KPN/BASE de 
gelegenheid gehad om bijkomend 
spectrum in deze banden te 
verwerven met toepassing vanaf 
27 november 2015 (besluit van het 

BIPT op 15 december 2014). Dit 
bijkomend spectrum zal ook tot  
15 maart 2021 worden 
toegewezen.

De resultaten van deze 
toewijzingsprocedure, gecombineerd 
met de verlenging van het 900 MHz-
spectrum, leiden tot het volgende 
spectrumbezit per operator in de 
900 MHz-band:

900 MHz duplex 1/1/15 – 26/11/15 27/11/2015 – 15/3/21

Proximus 12 10+2,4=12,4

Mobistar 12 10+1,6=11,6

KPN/BASE 10 10+0,2=10,2

Wat het 1800 MHz-spectrum 
betreft, besliste het BIPT het 
teruggegeven spectrum vanaf 22 juli 
2014 opnieuw te verdelen door elk 
van de bestaande operatoren toe te 
laten hun 1800 MHz-spectrum te 

verhogen tot 117 kanalen (23,4 MHz 
duplex), zonder bijkomende kosten, 
behalve de gebruiksvergoeding. 

Bovendien verkreeg elke operator, 
ingevolge de resultaten van de 

herverdelingsprocedure, vanaf 
27 november 2015 bijkomend 
spectrum in de 1800 MHz-band, tot 
een totaal van 124 kanalen (25 MHz 
duplex). 

1800 MHz duplex 1/1/14 – 21/7/14 22/7/14 – 26/11/15 27/11/15 – 15/3/21

Proximus 20 23,4 20+5=25

Mobistar 20 23,4 20+5=25

KPN/BASE 20 23,4 20+5=25

Deze laatste herverdeling zal pas 
mogelijk zijn nadat Mobistar zijn 
spectrum heeft herschikt. Het BIPT 
zal naar verwachting rond juni 2015 

een beslissing nemen in verband met 
de herschikking van de 1800 MHz-
band. 

current

as from 22/07/14

as from 27/11/15 

374 channels

374 channels

374 channels 

Proximus (104) Mobistar (104) Base (110)

Proximus (117) Mobistar (117) Base (117)

Proximus (124) Mobistar (124)1

1 22

4214

1 Base (124)
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Voor de eerste verlenging van de 
900 MHz-licentie (2010-2015) 
betaalde Proximus 74 miljoen EUR. De 
eenmalige vergoeding voor de tweede 
verlenging (8 april 2015 - 15 maart 
2021) zal 75,1 miljoen EUR kosten  
(12 MHz duplex van 8 april 2015 tot 
26 november 2015 en 10 MHz duplex 
van 27 november 2015 tot 15 maart 
2021). De eenmalige vergoeding voor 
het bijkomende spectrum verworven 
in de 900 MHz-band (2,4 MHz duplex) 
zal 15,8 miljoen EUR kosten. Voor 
deze betalingen zullen de operatoren 
de mogelijkheid hebben te opteren 
voor een eenmalige betaling of 
jaarlijkse betalingen. Het bijbehorende 
1800 MHz-spectrum zal enkel een 
opexvergoeding voor het gebruik met 
zich mee brengen zodra het in dienst 
wordt gesteld.

Er moet worden opgemerkt dat 
TTB ook heeft beslist zijn 2,1 GHz-
spectrum (14,8 MHz duplex) aan 
het BIPT terug te geven. Op  
24 september 2014 trok het BIPT dit 
spectrum dan officieel in.

Op 12 november 2013 heeft het 
BIPT het 800 MHz-spectrum 
(voortvloeiend uit het digitale dividend) 
geveild. Er werden drie blokken 
verkocht tegen de minimumprijs van 
120 miljoen EUR elk. Elk lot impliceert 
verplichtingen betreffende nationaal 
bereik (met een minimumsnelheid 
van 3 Mbps): 30% na twee jaar, 70% 
na vier jaar en 98% na zes jaar. Op 
30 november 2013 werd Proximus 
formeel in kennis gesteld van de 
goedkeuring. De licentie is geldig tot 
29 november 2033. Proximus heeft 
besloten de concessierechten in 
jaarlijkse schijven te betalen.

In november 2014 lanceerde 
het BIPT een raadpleging om 
een algemeen overzicht te 
geven van alle nieuwe spectra 

die in de komende jaren mogelijk 
zullen worden vrijgegeven voor 
elektronischecommunicatiediensten 
(700 MHz-band, L-band van 1452-
1492 MHz en de 2300-2400 
MHz-band), samen met een lijst 
van alle bestaande, maar niet-
toegewezen spectra (2,1 GHz- en 
2,6 GHz-banden). Het BIPT vroeg 
om input van de sector in verband 
met zijn belang in deze frequenties 
en de optimale timing van deze 
release. Voor het 700 MHz-spectrum 
heeft het BIPT voorgesteld rond 
2020 een veiling te organiseren, 
mogelijk met het bestaande 2G- en 
3G-spectrum en een licentieduur 
van 25 jaar. Het BIPT houdt ook een 
raadpleging omtrent de mogelijkheid 
om de huidige plafonds voor het 
spectrum te herzien – momenteel 
worden die per band gedefinieerd 
in de verschillende Koninklijke 
Besluiten – en om ze te vervangen 
door twee plafonds voor het 
spectrum onder en boven 1 GHz of 
door een globaal spectrumplafond, 
inclusief alle spectrumbezittingen 
van een operator. Het BIPT wil 
een raadpleging organiseren over 
de herziening van alle betrokken 
Koninklijke Besluiten.

De norm voor elektromagnetische 
velden is in België gewestelijke 
materie. Deze normen verschillen per 
gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest geldt een norm van 
3V/m, die door alle operatoren en 
technologieën moet worden gedeeld. 
Deze norm werd door de mobiele 
operatoren herhaaldelijk aan de 
kaak gesteld. Ze is de strengste ter 
wereld, verplicht hen bijkomende 
sites te implementeren en vormt een 
zware belemmering voor de uitrol 
van nieuwe mobiele technologieën 
in Brussel, zoals 4G, naast 2G en 
3G. Het bestaande milieukader werd 
uiteindelijk herzien en er werd een 

globale norm van 6 V/m opgelegd. De 
aanpassing van de ordonnantie werd 
op 24 januari 2014 goedgekeurd 
en de uitvoeringsbesluiten op 3 
april 2014. Het nieuwe juridische 
kader is op 15 mei 2014 van kracht 
geworden.

In december 2013 heeft de 
Waalse regering beslist om voor 
het aanslagjaar 2014 per ‘site’ een 
belasting op pylonen van 8.000 EUR 
te heffen, toepasselijk op alle mobiele 
operatoren. Overeenkomstig deze 
wetgeving zijn alle gebruikers van 
‘sites’ ten aanzien van het Waals 
Gewest hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belasting met betrekking 
tot de gedeelde sites. Proximus 
betwist de legaliteit van deze 
belasting. Eind juni 2014 werd 
een beroep tot nietigverklaring bij 
het Grondwettelijk Hof ingediend 
door de drie mobiele operatoren. 
Bovendien is de Belgische staat in de 
procedure tussengekomen, omwille 
van het onrechtmatig ingrijpen van 
het Waals Gewest in de (fiscale) 
bevoegdheden van de gemeenten. 
In december 2014 heeft het Waals 
Gewest twee nieuwe decreten 
uitgevaardigd waarbij de belasting 
verlengd werd voor aanslagjaar 
2015, zonder wijziging in het 
toepassingsgebied of in het tarief. Een 
nieuw beroep tot nietigverklaring zal 
binnen de wettelijke termijn worden 
ingediend bij het Grondwettelijk 
Hof. Naar aanleiding van de recente 
ontwikkelingen, waaronder de nieuwe 
decreten voor aanslagjaar 2015, 
de uitvoeringsmaatregelen en het 
aanslagbiljet voor aanslagjaar 2014 
ten bedrage van 13,2 miljoen EUR, 
heeft Proximus zijn standpunt herzien 
en per 31 december 2014 een last 
geboekt. Proximus zal haar juridische 
rechten verder vrijwaren en zal de 
belasting niet betalen zolang de 
wettelijke procedures hangende zijn.
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Regelgeving inzake kabel  
en breedband
Op 12 november 2014 bevestigde 
het Hof van Beroep te Brussel het 
regelgevingsbesluit van 2011 om 
het kabelnetwerk van Telenet open 
te stellen voor de concurrentie. 
In 2011 had Telenet dit besluit 
aangevochten, daar het niet 
akkoord ging met de verplichting in 
verband met hoe het zijn netwerk 
voor de concurrentie diende open 
te stellen (i) voor analoge tv (voor 
alle concurrenten) en (ii) voor 
digitale tv en doorverkoop van 
breedband voor alle concurrenten 
(bv. Mobistar), behalve 
Proximus. Het Hof verwierp alle 
argumenten van Telenet. Dit 
betekent dat Telenet zijn netwerk 
moet blijven openstellen voor 
wholesaletoegang (analoge/
digitale tv en doorverkoop 
van breedband). Bovendien 
oordeelde het Hof, in een reactie 
op de beroepaantekening van 
Proximus in deze zaak, dat de 
regelgevers Proximus in 2011 
ten onrechte hadden uitgesloten 
van wholesaletoegang tot 
digitale tv en doorverkoop van 
breedband op het kabelnetwerk 
van Telenet. Proximus heeft 

momenteel bijgevolg het volledige 
toegangsrecht tot het netwerk 
van Telenet. De uitspraken 
i.v.m. de netwerken van VOO 
en Numericable laten nog op 
zich wachten. In 2015 zou de 
televisiemarkt worden herbekeken.

In juli 2011 namen de Belgische 
regelgevers (CRC – Conferentie van 
Regulatoren voor de elektronische-
communicatiesector, d.w.z. de 
mediaregulatoren en het BIPT) een 
besluit om het breedbandnetwerk 
van Proximus te reguleren. In dit 
besluit verplichtten de regelgevers 
Proximus om alternatieve 
operatoren gereguleerde toegang 
tot zijn breedbandnetwerk te 
verschaffen. Proximus tekende 
beroep aan tegen dit besluit van 
2011, omdat de kabel niet in de 
analyse was opgenomen. Op  
3 december 2014 vernietigde het 
Hof van Beroep te Brussel het 
besluit van de CRC van 2011 en 
had het kritiek op de benadering 
m.b.t. de coaxiale kabelnetwerken. 
Volgens het Hof hadden de 
regelgevers niet goed gemotiveerd 
waarom ze geen rekening hielden 

met de breedbandnetwerken van 
de kabel bij het definiëren van de 
regelgeving voor Proximus. Op 
18 december 2014 heeft de CRC 
dan een “herstelbesluit” genomen. 
Dit besluit voegt enkel een aantal 
motiveringen toe; het brengt geen 
wijzigingen aan de conclusie van 
de marktanalyse aan (Proximus als 
enige met een dominante positie), 
noch aan de verplichtingen die 
aan Proximus werden opgelegd. 
Aangezien het herstelbesluit van 
18 december geen antwoord 
biedt op de kritiek van het Hof, 
heeft Proximus er beroep tegen 
aangetekend (2 februari 2015). De 
regelgevers bereiden momenteel 
een nieuwe analyse van de 
breedbandmarkt voor (op basis 
van recentere markcondities), die in 
2015 zou worden uitgebracht.

Tot hiertoe werden aan 
Proximus geen formele 
regelgevingsverplichtingen voor 
Fiber-to-the-Home (FTTH) 
opgelegd. Het BIPT wil hier echter 
in het komende marktonderzoek, 
verwacht voor 2015, werk van 
maken. 
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Netwerken
Op 23 mei 2014 werd de richtlijn 
gericht op het verlagen van 
de kosten voor de uitrol van 
breedbandnetwerken gepubliceerd. 
De tekst wil dit bereiken door 
middel van maatregelen zoals 
het bevorderen van het delen van 
infrastructuur, een betere coördinatie 
van de civiele werken, een betere 
informatie over de infrastructuur, 
enz. Burgerlijke bouwwerken, zoals 
graafwerken in de straten om vezel 
te leggen, kunnen tot 80% van 
de kosten voor het uitrollen van 
hogesnelheidsnetwerken uitmaken 
en de Commissie meent dat deze 
maatregelen tot 30% van de kosten 
voor de uitrol van een vezelnetwerk 
kunnen besparen. De lidstaten 
moeten de richtlijn tegen 1 januari 
2016 in hun nationale wetgevingen 
opnemen en de nieuwe maatregelen 
tegen 1 juli 2016 toepassen. 
Aangezien de richtlijn enkel 
minimumvereisten vastlegt, mogen 
de lidstaten op dit vlak bijkomende 
maatregelen nemen.

De vaste interconnectietarieven 
(BRIO) werden op 26 november 
2008 door het BIPT vastgelegd 
voor de periode 2008-2010. Tot 
dusver is hiervoor geen nieuw 
besluit aangenomen. De tarieven 
die in 2008 werden vastgelegd, 
blijven daarom van toepassing in 
2014. Ze zullen in 2015 worden 
herzien. In het eerste of tweede 
kwartaal van 2015 wordt een 
raadpleging van het BIPT verwacht, 
met nieuwe tarieven die vanaf 
het vierde kwartaal van 2015 
toepasselijk zijn.

Op 13 januari 2015 heeft het BIPT 
zijn definitieve besluit genomen 
voor tarieven voor de levering van 
wholesaletoegangsproducten 
(Ethernettransport voor 
bitstreamdiensten en delen van het 
IPTV-platform) (toepasselijk vanaf 
maart). Dit besluit is het eerste 
toepasselijke resultaat van de 
modelleringsoefening die in 2011 
van start is gegaan en bedoeld is 

om nieuwe kostengeoriënteerde 
gereguleerde tarieven voor het 
vaste ‘NGN/NGA’-netwerk van 
Proximus vast te leggen.

Op 20 mei 2014 heeft het BIPT 
Proximus een boete van 403.000 
EUR opgelegd voor vermeende 
fouten in de technische specificaties 
van zijn ‘WBA’-referentieaanbod voor 
wholesale VDSL (beperkingen van 
sommige functies niet accuraat 
beschreven). Het BIPT meent dat 
Proximus een inbreuk pleegde 
op zijn ‘transparantieverplichting’ 
m.b.t. zijn gereguleerde 
referentieaanbiedingen. Dit naar 
aanleiding van de klacht van een 
alternatieve operator die beweerde 
dat de fouten een negatieve impact 
hadden op zijn vermogen om 
diensten te ontwikkelen die met 
Proximus kunnen concurreren. 
De referentieaanbieding werd in 
november 2012 geactualiseerd. 
Proximus heeft tegen deze 
beslissing beroep aangetekend.
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Consumentenbescherming 
Het BIPT focust ook sterk op 
transparantie in verband met de 
beschikbaarheid van netwerken in 
België en heeft in die optiek drie 
acties ondernomen: (i) publicatie 
van kaarten met het bereik van 

mobiel internet; (ii) publicatie van 
kaarten met de snelheid van vast 
internet; en (iii) creatie van een tool 
met informatie over de werkelijke 
snelheid en de beschikbaarheid 
per adres. In zijn ‘Atlas’-project 

is het BIPT gestart met het 
mobiele netwerk waarvoor naar 
verwachting in de eerste helft 
van 2015 kaarten zullen worden 
gepubliceerd. 

Universele dienst
Na vele jaren waarin Proximus 
onderworpen was aan de verplichting 
van een brede universele dienst, 
gaf de wet van 10 juli 2012 tot 
wijziging van de telecomwet van 
13 juni 2005 de aanzet tot een 
modernisering van deze diensten. 
In 2013 besliste het BIPT om de 
verplichting inzake betaaltelefoons 
te schrappen en besliste de regering 
dat geen nieuwe verplichtingen 
mochten worden opgelegd voor de 
inlichtingendiensten en de papieren 
en elektronische telefoongidsen.

Het begrip functionele 
internettoegang werd door dezelfde 
wet uitgebreid om de levering van 
breedband te omvatten. In die optiek 
heeft het Koninklijk Besluit van  
2 april 2014 de minimumsnelheid 
waarop Belgische burgers recht 
hebben (100% bereik voor redelijke 
verzoeken) op 1 Mbps vastgelegd. 
De levering van internettoegang 
tegen deze minimumsnelheid zal 
nu voor iedereen moeten worden 
gewaarborgd. Daartoe kan worden 
beslist dat een open procedure 
voor de aanduiding moet worden 
georganiseerd. In elk geval heeft 
het BIPT het idee bevestigd dat een 
consortium van operatoren de beste 
manier is om een kostenefficiënt, 
technologieneutraal, nationaal 

aanbod van 1 Mbps te waarborgen. 
In zijn ontwerp van operationeel 
plan voor 2015 houdt het BIPT ook 
rekening met de mogelijkheid dat de 
aanduiding van een operator niet als 
een gepast antwoord zou worden 
beschouwd op de behoeften inzake 
universele dienst en gaat het de 
mogelijkheid na om het juridische 
kader overeenkomstig aan te passen.

Tot dusver heeft Proximus voor het 
verlenen van de universele dienst 
nooit enige vergoeding ontvangen. 
Het vorige financieringssyteem 
dat in 2005 werd vastgelegd, 
werd door de concurrenten voor 
de rechtbank aangevochten. Na 
verschillende jaren van procederen 
leidde dit tot een wijziging van de 
telecomwet in 2012. Mobistar 
en KPN/BASE dienden voor het 
Belgisch Grondwettelijk Hof samen 
een vordering tot nietigverklaring in 
van de nieuwe wettelijke maatregelen 
aangaande de opname van de 
sociale tarieven voor mobiele 
spraak- en internetabonnementen 
in het compensatiesysteem van de 
universele dienstverplichting, en de 
mogelijkheid om compensatie te 
vragen voor de nettokosten gelinkt 
aan het sociale tariefaanbod vanaf 
midden 2005. Op 19 december 
2013 verwierp het Grondwettelijk 

Hof het beroep en bekrachtigde het 
de mogelijkheid van retroactieve 
financiering vanaf 2005. Proximus 
hernieuwde zijn vordering tot de 
vergoeding onmiddellijk na het in 
voege treden van deze wet. In mei 
2014 startte het BIPT de procedure 
om na te gaan of er voor de periode 
2005-2012 sprake kan zijn geweest 
van een oneerlijke last.

Wat de compatibiliteit van de 
sociale tarieven voor internet- en 
mobielespraakabonnementen met 
de Richtlijn inzake universele dienst 
betreft, heeft de Advocaat-Generaal 
(AG) van het Europees Hof op  
29 januari 2015 aangegeven dat het 
opnemen van mobiele telefonie in 
de sociale tarieven niet compatibel 
is met de EU-richtlijn. De AG 
verduidelijkt dat België ‘bijkomende 
verplichte diensten’ voor mobiele 
telefonie zal kunnen opleggen, 
maar dat deze diensten niet mogen 
worden gefinancierd via het sectoraal 
fonds voor de universele dienst. 
Dit advies is niet bindend, maar 
wordt door het Hof doorgaans wel 
gevolgd. Een definitieve uitspraak 
van het Europees Hof wordt in de 
komende maanden verwacht. Na 
deze uitspraak zal de zaak teruggaan 
naar de Belgische rechtbank, die een 
definitieve beslissing zal nemen.



Het regelgevende kader | 9

Retaildiensten
Op 24 september 2014 heeft 
het BIPT een definitief besluit 
genomen in verband met de 
derde ronde in de analyse van 
de nationale retailmarkten voor 

spraakverkeer (residentiële en 
businessmarkt) via de vaste 
lijn. Het BIPT heeft beslist deze 
markten te dereguleren en de 
verplichtingen opgelegd door de 

vorige marktanalyse van november 
2008, zoals de onmiddellijke 
weerspiegeling van 100% van de 
FTR/MTR-dalingen in de retail-
tarieven, in te trekken.

Netneutraliteit
Netneutraliteit staat voor het 
idee dat de equivalente soorten 
verkeer gelijk worden behandeld 
bij het verlenen van toegang tot 
internetdiensten.

Over netneutraliteit werd al 
gedebatteerd in de context van 
het pakket dat in september 2013 
door de Europese Commissie 
werd gepresenteerd om de 
fragmentatie van de telecomsector 
in de Europese Unie aan te pakken. 

De Europese Commissie heeft 
voorgesteld om het dossier van 
de netneutraliteit aan te pakken 
via een verbod op het blokkeren 
of vertragen (‘throttling’) van 
concurrerende diensten en om 
meer transparantieverplichtingen 
op te leggen, maar tegelijk expliciet 
gespecialiseerde diensten toe te 
laten (met name het recht om 
tegen een hogere prijs hogere of 
gewaarborgde snelheden te bieden 
aan klanten die op zoek zijn naar 

‘Premium’-diensten). In april 2014 
pleitte het Europees Parlement van 
zijn kant voor een meer restrictieve 
benadering van gespecialiseerde 
diensten en trafiekbeheer. Op het 
niveau van de Europese Raad zijn 
nog besprekingen aan de gang. 
Zodra de lidstaten in de Raad 
formeel een gemeenschappelijk 
standpunt innemen, kunnen ze met 
het Parlement en de Commissie 
onderhandelen om tot een 
definitieve versie te komen.
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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 Executief Comité. Belgacom heeft zich ertoe verbonden de wettelijke 
en regelgevende bepalingen, alsook de “best practices” na te leven.

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 algemene beleid en de 
algemene strategie van Belgacom vastlegt en toezicht 
houdt op het operationele management; 

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

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

• een Executief Comité, dat de Gedelegeerd 
Bestuurder bijstaat in de uitoefening van haar 
bevoegdheden. 
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Leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Belgische Staat

Naam Leeftijd Functie Termijn

Stefaan De Clerck 63 Voorzitter 2013 - 2019

Dominique Leroy (1) 50 Gedelegeerd Bestuurder 2014 - 2020

Theo Dilissen 60 Bestuurder 2004 - 2015

Martine Durez 63 Bestuurder 1994 – 2019

Laurent Levaux 59 Bestuurder 2013 - 2019

Isabelle Santens 55 Bestuurder 2013 – 2019

Paul Van de Perre 61 Bestuurder 1994 – 2019

(1) Benoemd op 13 januari 2014

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 samengesteld 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 drie van deze bestuurders moeten 
onafhankelijk zijn op grond van de criteria van 
artikel 526ter van het Belgisch 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 

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

Op 16 april 2014 liepen de mandaten af van de heren 
Pierre-Alain De Smedt en Oren G. Shaffer daar zij de 
leeftijdsgrens van zeventig jaar hadden bereikt.

Op 16 april 2014 werden mevrouw Agnès Touraine 
en mevrouw Catherine Vandenborre benoemd als 
bestuurders.

Het mandaat van de heer Theo Dilissen liep normaal 
af op 28 februari 2015. Overeenkomstig de statuten 
van de onderneming komt het aan de Belgische 
Staat toe om dit mandaat te hernieuwen of om het 
lid te vervangen. In afwachting van een beslissing van 
de Belgische Staat om het mandaat te hernieuwen 
of om een nieuwe bestuurder te benoemen, heeft 
de raad van bestuur dit mandaat, op basis van het 
continuïteitsprincipe, stilzwijgend verlengd.

Belgacom is trots op een stevige vrouwelijke 
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, met een 
evenwicht van 50% mannen en 50% vrouwen. Deze 
samenstelling en de elkaar aanvullende expertise 
en competenties van alle bestuurders creëert een 
dynamiek die het goede bestuur van de onderneming 
ten goede komt.
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Leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering

Naam Leeftijd Functie Termijn 

Jozef Cornu 70 Onafhankelijk bestuurder 2009 - 2015

Pierre Demuelenaere 56 Onafhankelijk bestuurder 2011 - 2017

Guido J.M. Demuynck 64 Onafhankelijk bestuurder 2007 – 2019

Pierre-Alain De Smedt (1) 71 Onafhankelijk bestuurder 2004 – 2014

Carine Doutrelepont 54 Onafhankelijk bestuurder 2004 – 2016

Oren G. Shaffer(1) 71 Onafhankelijk bestuurder 2004 - 2014

Agnès Touraine(2) 60 Onafhankelijk bestuurder 2014 - 2018

Lutgart Van den Berghe 63 Onafhankelijk bestuurder 2004 – 2016

Catherine Vandenborre(2) 44 Onafhankelijk bestuurder 2014 - 2018

(1) Mandaat tot 16 april 2014
(2) Mandaat vanaf 16 april 2014

Werking van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het 
belang van de onderneming dit vereist of wanneer 
minstens twee 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 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 belangrijke 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 bestuurders. Permanente of ad hoc comités 
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.
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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 drie niet-
uitvoerende bestuurders, waarvan 
de meerderheid 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 
regelgevingsvereisten; 
• 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) en Oren G. Shaffer 
maakten deel uit van het Audit- en 
Toezichtscomité tot 16 april 2014. 
Sinds 8 mei 2014, is het Audit- en 
Toezichtscomité samengesteld 
uit de heer Guido J.M. Demuynck 
(Voorzitter), de heer Paul Van 
de Perre en mevrouw Catherine 
Vandenborre. 

Benoemings- en 
Bezoldigingscomité

Het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité (Nomination 
and Remuneration Committee - 
NRC) bestaat uit vijf bestuurders, 
waarvan de meerderheid 
onafhankelijk moet zijn. 
Overeenkomstig zijn charter wordt 
dit Comité voorgezeten 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 Executief Comité 
op voordracht van de Gedelegeerd 
Bestuurder; 
• de benoeming van de Secretaris-
generaal; 
• de bezoldiging van de leden van 
de Raad van Bestuur en de Comités 
van de Raad; 
• de bezoldiging van de 
Gedelegeerd Bestuurder en van de 
leden van het Executief Comité; 
• 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 Bestuurder 
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 vier keer per jaar. 

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 genomen. Op die 
vergadering wordt er ook een 
jaarlijkse herziening van de 
bezoldigingsfilosofie en -strategie 
besproken. Op een tweede 
vergadering legt het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité de 
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doelstellingen vast in het kader 
van de prestatiemeting van de 
Gedelegeerd Bestuurder en de 
leden van het Executief Comité 
aan de hand van Key Performance 
Indicators. Daarnaast organiseert 
het Comité een vergadering 
betreffende human resources 
en een vergadering betreffende 
corporate governance. 

In 2014 waren de heer Stefaan 
De Clerck, de heer Jozef Cornu, 
de heer Pierre-Alain De Smedt 
(tot 16 april 2014), de heer Pierre 
Demuelenaere (vanaf 8 mei 
2014), 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 
zes bestuurders. 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. Drie leden moeten worden 
benoemd onder de onafhankelijke 
bestuurders benoemd door 
de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders.

De taken van het Comité voor 
Strategie en Bedrijfsontwikkeling 
omvatten het evalueren van 

voorgenomen overnames, 
fusies en desinvesteringen van 
meer dan EUR 100 miljoen en 
het evalueren van ingrijpende 
bedrijfsherstructureringsprogramma’s.

Indien aangewezen kan de Raad 
van Bestuur beslissen om een 
speciaal ad hoc comité 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 2014 waren de heer Stefaan De 
Clerck, mevrouw Dominique Leroy 
(vanaf 13 januari 2014), de heer 
Jozef Cornu, de heer Theo Dilissen, 
mevrouw Carine Doutrelepont 
en mevrouw Agnès Touraine 
(vanaf 8 mei 2014) de leden van 
het Comité voor Strategie en 
Bedrijfsontwikkeling. 

Afwijking van de Belgische Corporate 
Governance Code 2009 
Belgacom leeft de Belgische 
Corporate Governance Code 
2009 na, met uitzondering van 
bepalingen 4.6 en 4.7. 

De onafhankelijke bestuurders, 
mevrouw Agnès Touraine en 
mevrouw Catherine Vandenborre, 
werden in april 2014 benoemd 
voor 4 jaar tot 2018, conform de 
bepaling 4.6. van de Belgische 
Corporate Governance Code.  

De mandaten van de bestuurders 
benoemd door de Belgische Staat 
lopen echter over zes jaar zoals 
voorgeschreven door artikel 18 
paragraaf 3 van de wet van 1991. 
Conform artikel 20 paragraaf 2 van 
de wet van 1991, werd mevrouw 
Dominique Leroy op 13 januari 
2014 benoemd als gedelegeerd 
bestuurder voor een hernieuwbare 
termijn van zes jaar.

Hoewel bepaling 4.7 van de 
Belgische Corporate Governance 
Code bepaalt dat de Raad zijn 
Voorzitter benoemt, voorziet artikel 
18 paragraaf 5 van de wet van 1991 
dat de Voorzitter wordt benoemd 
door de Belgische Staat bij een in 
Ministerraad overlegd Koninklijk 
Besluit.
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Transacties tussen de onderneming  
en haar bestuurders en directieleden
Binnen de onderneming is 
een algemene policy i.v.m. 
belangenconflicten van kracht. 
Ze verbiedt het aanhouden van 
financiële belangen die een 
impact zouden kunnen hebben 
op de eigen inschatting of 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, mevrouw 
Dominique Leroy, verklaard tijdens 
de Raad van Bestuur van 24 januari 
2014, dat zij met betrekking tot 
het agendapunt “Contract van de 
Gedelegeerd Bestuurder”, 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 heeft 

de Gedelegeerd Bestuurder, 
mevrouw Dominique Leroy, 
tijdens de Raad van Bestuur van 
27 februari 2014, verklaard dat zij 
met betrekking tot het agendapunt 
”stimuleringsplannen voor het 
personeel” van deze vergadering 
van de Raad van Bestuur, en meer 
bepaald m.b.t. de vaststelling 
van de incentives in het kader 
van de kort- en langlopende 
stimuleringsplannen die haar 
overeenkomstig het Plan 2011 
werden toegekend, in een toestand 
van belangenconflict verkeerde.

In overeenstemming met artikel 
523 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen heeft  de heer 
Laurent Levaux verklaard tijdens de 
Raad van Bestuur van 18 december 
2014, dat hij met betrekking tot 
het agendapunt “bpost Contract” 
van deze vergadering van de Raad 
van Bestuur, in een toestand van 
belangenconflict verkeerde.

De Raad heeft op 24 februari 
2011 een nieuwe “related party 
transactions 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 
mandaat 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, uitvoerend 
bestuurder van Guberna), waarvoor 
het in 2014 een vergoeding van 
30.250 EUR heeft betaald. 

Activiteitenverslag 
van de Raad en de 
Comités
In het jaar 2014 waren er 8 vergaderingen 
van de Raad van Bestuur, 6 van het Audit- en 
Toezichtscomité, 7 van het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité 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 ongeoorloofd gedrag en van 
de eventuele sancties. Deze dealing code was het 
voorwerp van een grootschalige informatiecampagne 
en is beschikbaar voor alle werknemers. Er is een lijst 

met sleutelpersonen opgesteld 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 Director Group Legal and Compliance (zie 
hoofdstuk “Toezicht” op pag. 10). 

Evaluatie van de Raad van Bestuur
De Raad voerde een zelfevaluatie uit in december 2012 en definieerde een actieplan dat in 2013 werd doorgevoerd. 
De Raad van Bestuur voorziet in de loop van 2015 een nieuwe zelfevaluatie te organiseren.

Executief Comité
Gedelegeerd Bestuurder

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

Haar mandaat loopt over een hernieuwbare periode 
van zes jaar. Het 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 dagelijks 
bestuur en rapporteert aan de Raad van Bestuur. 
Bovendien kan de Raad van Bestuur, overeenkomstig 
de wet van 1991 en de statuten van de onderneming, 

beslissend met een tweederdemeerderheid 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 
algemeen 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 
ter voorlegging aan de Algemene Vergadering 
van aandeelhouders en het voorbereiden van 
fusievoorstellen. 

De Raad van Bestuur heeft ruime bevoegdheden 
gedelegeerd aan de Gedelegeerd Bestuurder. 
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De huidige Gedelegeerd Bestuurder is mevrouw 
Dominique Leroy. Haar contract voor een 
hernieuwbare termijn van zes jaar is ingegaan  
op 13 januari 2014.

De leden van het Executief Comité 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 Executief Comité worden 
door de Gedelegeerd Bestuurder bepaald. Het 
Executief Comité heeft als taak de Gedelegeerd 

Bestuurder bij te staan in de uitoefening van haar 
taken. 

Het Executief Comité streeft ernaar om te beslissen 
bij consensus, maar in geval van onenigheid geeft de 
mening van de Gedelegeerd Bestuurder de doorslag. 

Gewoonlijk vergadert het Executief Comité wekelijks.

Het Executief Comité was in 2014 samengesteld uit de 
volgende leden, naast de Gedelegeerd Bestuurder:

Naam Leeftijd Functie

Michel GEORGIS 62 Chief Human Resources Officer

Dirk LYBAERT 54 Chief Corporate Affairs Officer

Geert STANDAERT 45 Chief Technology Officer

Ray STEWART 66 Chief Financial Officer

Renaud TILMANS 46 Chief Customer Operations Officer

Bart VAN DEN MEERSCHE 57 Chief Enterprise Market Officer

Phillip VANDERVOORT 53 Chief Consumer Market Officer

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 Chief Corporate Affairs Officer.

De heer Phillip Vandervoort werd vanaf 1 april 2014 
benoemd als Chief Consumer Market Officer.

De heer Renaud Tilmans werd op 25 mei 2014 
benoemd als Chief Customer Operations Officer.

Mevrouw Sandrine Dufour is de nieuwe Chief Financial 
Officer vanaf 1 april 2015 daar de heer Ray Stewart 
met pensioen gaat vanaf die datum.
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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
• de heer Romain Lesage, lid van het Rekenhof
• de heer 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. Houthaeve, 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 Belgacom als 
moedervennootschap.

Het mandaat van de heer Lesage werd vernieuwd op 
1 juli 2014. De mandaten 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, 
paragraaf 2 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen vermeldt Belgacom de bijkomende 
bezoldigingen die ze tijdens het boekjaar 2014 heeft 
uitbetaald aan twee bedrijfsrevisoren, leden van het 
College van Commissarissen: Deloitte Bedrijfsrevisoren 
BV ovve CVBA en Luc Callaert  BV ovve EBVBA. 

De Groep gaf gedurende 2014 een bedrag uit van  
EUR 489.966 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 44.116 0

Belastingadvies 0 0

Andere opdrachten 73.104 372.746

Totaal 117.220 372.746

De Groep gaf gedurende het jaar 2014 ook een bedrag 
van EUR 1.606 uit aan honoraria buiten mandaat voor 
Luc Callaert BV ovve EBVBA. 

Dit bedrag kan als volgt worden opgesplitst: 

(in EUR) Commissaris

Andere verplichte controleopdrachten 1.606

Belastingadvies 0

Andere opdrachten 0

Totaal 1.606
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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 plaatsvervangend regeringscommissaris.

Compliance  
De rol van Compliance bij Proximus

Rekening houdend met de 
almaar complexere wet- en 
regelgevingsomgeving en de 
wijzigende economische wereld, 
speelt compliance een belangrijke 
stijgende  rol in de zakenwereld. 

Het Belgacom Group Compliance 
Office is verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de 
compliance-activiteiten 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 benadering van 
compliance binnen de Groep. 

Het compliance-programma is 
een sleutelcomponent van onze 
strategie inzake Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (meer 
info beschikbaar in de CSR sectie).  

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 Gedragscode “Onze manier 
van verantwoord ondernemen”, 
zoals dit weerspiegeld wordt 

in verschillende groeps- en 
bedrijfspolicies en procedures als 
hun gids. 

Daarenboven streven onze 
nieuwe bedrijfswaarden ernaar 
elke medewerker te inspireren in 
zijn dagelijks gedrag en attitude. 
Ethisch verantwoord gedrag 
is aldus niet beperkt tot de 
teksten van de Gedragscode en 
de basisregels van de policies 
en procedures, die enkel een 
samenvatting weergeven van de 
belangrijkste principes en dus niet 
limitatief zijn. 

De Gedragscode is beschikbaar 
op www.belgacom.com en www.
proximus.be.

Organisatie  
van de compliance-activiteiten

Het Compliance Office wordt geleid 
door de Director Group Legal & 
Compliance, die rechtstreeks aan 
de Voorzitter van het Audit en 
Toezichtcomité (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 Gedragscode 
“Onze manier van verantwoord 
ondernemen” en de groeps policies 
en procedures. 

Het compliance-programma

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

In overeenstemming met de tijdens 
de voorgaande jaren ondernomen 
acties werden in 2014 de hierna 
vermelde inspanningen geleverd 
met het oog op een grotere 
zichtbaarheid van de strategie van 
de groep inzake Compliance:
• Er werden specifieke maatregelen 
genomen om de kennis en 
het belang van compliance-
aangelegenheden te verhogen 
bij nieuw aangeworven 
medewerkers (i.e. welkombrochure, 
kennismakingstraining, enz.) 
• Samen met de Proximus Corporate 
University werd er een specifiek  
identificatieproces voor opleidingen 
en een opleidingsstappenplan 
uitgewerkt. Tijdens de Summer 
School werd ook extra aandacht 
gegeven aan opleidingen inzake 
compliance-aangelegenheden. 
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• Daarenboven werden specifieke 
opleidingsmaatregelen getroffen 
voor medewerkers, zoals het 
creëren van een rechtstreekse 
link naar relevante e-learnings 
op het compliance intranet; 
het vernieuwen van bestaande 
en het creëren van nieuwe 
e-learnings over compliance en 
meer bepaald voor wat betreft 
mededingingsrecht, Chinese walls 
en anti-corruptie. 
• Een bijzondere klemtoon 
werd gelegd op minimum 
groepscomplianceprincipes die 
door filialen moeten worden 
gerespecteerd, door het uitwerken 
van een “processchema voor filialen 
van de groep” en een “handboek 
voor filialen”, dat gebruikt kan 
worden als handleiding.

• Onze klokkenluidersprocedure is 
beschikbaar op groepsniveau.  
• Een belangrijke 
informatiecampagne werd 
gelanceerd naar onze medewerkers 
toe via het intranet en via affiches 
over informatiebeveiliging.
• In 2013 publiceerde Proximus een 
nieuwe policy inzake de bestrijding 
van omkoping, die een beleid van 
nultolerantie oplegt voor elke 
vorm van omkoping. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan deze 
policy door het opstarten van de 
ontwikkeling van een specifieke 
e-learning in dit kader.
• De herlancering van de jaarlijkse 
hernieuwing van policies, 
procedures en opleidingen rekening 
houdend met de snel wijzigende 
bedrijfsomgeving 

Voor 2014 werden de hierna 
vermelde compliance-domeinen 
als “compliance focus areas” 
beschouwd: 

1. Informatiebeveiliging
2. Het programma inzake de 

digitale werkplek: bewaren van 
documenten, vertrouwelijkheid 
van informatie, sociale 
samenwerking op bedrijfsniveau 
en de digitale postkamer.

3. Mededingingsrecht
4. Chinese Walls
5. Persoonlijke levenssfeer
6. Due diligence en certificering
7. Compliance voor nieuwe 

medewerkers
8. Compliance voor filialen
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Leden van de Raad van Bestuur

Dominique LEROY (1) 

Gedelegeerd Bestuurder en lid van 
de Raad van Bestuur van Belgacom 
sinds 13 januari 2014. Voor meer 
info, zie p. 17, Executief Comité.

Stefaan DE CLERCK (2)

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 december 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 van Leuven.

Jozef CORNU (3)

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 filiaal van ITT Group. Van 
1982 tot 1984 was hij CEO van 
Mietec, een start-up in de sector 
van de 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 
(Information 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 werktuigkunde 
aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven en een PhD elektronica aan 
de Carleton University in Ottawa, 
Canada. 

Pierre DEMUELENAERE (4)

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 dertig jaar ervaring met 
beeldverwerking en kunstmatige 
intelligentie. Hij heeft ruime 

2
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1
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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 
definitie 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, en was 
gedurende 7 jaar lid van de raad 
van bestuur van BSB, een bedrijf 
dat software produceert voor de 
verzekerings- en banksector. 
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.

Guido J.M. DEMUYNCK (5)

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 Hongkong. 
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 commissarissen van TomTom. 
Vanaf mei 2011 is hij ook lid van 
de raad van bestuur van Teleplan 
International nv. In januari 2012 
werd hij bestuurder bij Divitel bv en 
Aito bv. Sinds maart 2014 is hij lid 
van de raad van bestuur van Wizz 
Air Holding Plc. 
Hij is houder van een diploma 
toegepaste economie van de 
Universiteit van Antwerpen (UFSIA) 
en een diploma marketing van de 
Universiteit van Gent (RUG). 

Theo DILISSEN (6)

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 

5
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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 (een 
Deens beursgenoteerd bedrijf). Hij 
studeerde sociologie en behaalde 
een MBA.

Carine DOUTRELEPONT (7)

Mevrouw Doutrelepont is 
advocaat aan de balie van Brussel 
en lid van de balie van Parijs. 
Ze is stichtend partner van het 
Belgische advocatenkantoor 
Doutrelepont & Partners, dat 
gespecialiseerd is in informatie- 
en communicatietechnologie, 
intellectuele eigendom, 
mediarecht, mededingingszaken en 
Europese wetgeving.  
Ze behaalde een diploma van 
doctor in Europees recht aan 
de ULB (Université Libre de 
Bruxelles). Ze doceert mediarecht, 
intellectueel eigendomsrecht 
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 auteur van 
verschillende boeken en publicaties. 
Mevrouw Doutrelepont is eveneens 
lid van de raad van bestuur van de 
Koning Boudewijnstichting en van 
Belfius Bank.

Martine DUREZ (8)

Mevrouw Durez was Chief Financial 
and Accounting Officer bij bpost, tot 
ze daar in januari 2006 voorzitter 
van de raad van bestuur werd tot 
juni 2014. 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. Sinds 2010 
is zij ook lid van de Koninklijke 
Academie van België (Technologie 
en Maatschappij). Ze is regent bij de 
Nationale Bank van België geweest. 
Mevrouw Durez studeerde af als 
handelsingenieur en behaalde 
een doctoraat in de toegepaste 
economische wetenschappen 
aan de ULB (Université Libre de 
Bruxelles). 

Laurent LEVAUX (9)

Laurent Levaux behaalde magna 
cum laude een diploma in de 
economie aan de UCL (Brussel, 
België). 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 
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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 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 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 
afhandelingsdiensten levert voor 
luchtvaartpassagiers in Europa. 

Isabelle SANTENS (10)

Isabelle Santens is gedelegeerd 
bestuurder van het Belgische 
modebedrijf Andres nv, dat de 
dameskledingmerken Xandres, 
Xandres xline en Hampton Bays 
ontwerpt, produceert en verdeelt.  
Na haar studies aardrijkskunde en 
economie aan de KUL ging ze in 
1985 aan de slag bij Andres, waar 
ze Director of Design en in 2000 
gedelegeerd bestuurder werd. Ze 

vormde het bedrijf om van een 
zuiver productiegeoriënteerde 
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 
culturele instellingen.

Agnès TOURAINE (11)

CEO van Act III Consultants, een 
managementconsultingbedrijf 
dat gespecialiseerd is in digitale 
transformatie. Mevrouw Touraine 
was eerder voorzitter en CEO van 
Vivendi Universal Publishing, een 
bedrijf met een waarde van 4,7 
miljard dollar. Daarvoor werkte ze 
10 jaar bij de Lagardère Group als 
hoofd van strategie en CEO van 
de massmarketdivisie en 5 jaar bij 
McKinsey. Ze behaalde diploma’s 
aan het Parijse Instituut voor 
Politieke Studies (Sciences-Po) 
en Columbia University (MBA). 
Ze zetelt in de raden van bestuur 
van Darty Plc, Neopost nv en 
non-profitorganisaties als The 
French-American Foundation, The 
Women’s Forum en IDATE. Sinds 
mei 2014 is mevrouw Touraine 
voorzitster van de raad van bestuur 
van IFA (Institut Français des 
Administrateurs).

Catherine VANDENBORRE (12)

Catherine Vandenborre is Chief 
Financial Officer bij Elia. Daarvoor is 
mevrouw Vandenborre lid geweest 
van het management committee 
van APX-ENDEX, een Brits-
Nederlandse beurs van gas en 
elektriciteit in Amsterdam, en CEO 
van Belpex. Ze begon haar carrière 
by Coopers & Lybrand als auditor. 
Ze is lid van verschillende raden 
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van bestuur, o.a. die van Contassur, 
een verzekeringsmaatschappij, 
en Powernext, een Franse 
energiebeurs. 
Mevrouw Vandenborre heeft 
naast een master in de toegepaste 
economie, behaald aan de 
UCL, bijkomende diploma’s 
in fiscaal recht en financieel 
risicomanagement. Ze heeft ook 
nog het International Executive 
Program van Insead gevolgd.

Lutgart VAN den BERGHE (13)

Mevrouw Lutgart Van den Berghe 
is uitvoerend bestuurder van 
GUBERNA (Belgisch Instituut voor 
Bestuurders) en buitengewoon 
hoogleraar aan de Universiteit 
van Gent (België). 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 van Gent (België).

Paul VAN de PERRE (14)

De heer Van de Perre is 
medeoprichter van Gimv 
(op Euronext genoteerde 
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 van Gent), 
Scientific Investment Board 
(Universiteit van Brussel), voorzitter 
van de raad van bestuur van 
Thenergo (op Euronext genoteerd) 
en lid van het investeringscomité 
van Participatiemaatschappij 
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 en is erkend accountant 
(IAB).
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Dominique LEROY (1)

Sinds januari 2014 is Dominique 
Leroy Gedelegeerd Bestuurder 
van Belgacom en zit het Executief 
Comité voor. 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 Belgacom. 
Voorheen werkte mevrouw Leroy 
gedurende 24 jaar bij Unilever. Ze 
was managing director van Unilever 
Belux en lid van het directiecomité 
van Unilever Benelux. Daarvoor 
oefende ze diverse functies uit in 
de domeinen marketing, finance en 
customer development. 
Mevrouw Leroy is lid van de 
raad van bestuur van Tango, 
Telindus Luxembourg en BICS en 
is onafhankelijk lid van de raad 
van bestuur van Lotus Bakeries. 
Mevrouw Leroy bezit een master in 
Business Engineering van de Solvay 
Business School.

Sandrine DUFOUR (2)

Sandrine Dufour is sinds januari 
2015 lid van het Executief Comité en 
zal vanaf april 2015 de functie van 
financieel directeur uitoefenen. Vóór 
Proximus werkte Sandrine Dufour 
gedurende 15 jaar voor Vivendi. 
Van mei 2013 tot eind 2014 was ze 
Executive Vice President Finance 
& Strategy van de groep SFR. Bij 
de groep Vivendi bekleedde zij de 
functies van adjunct-financieel 

directeur en directeur vernieuwing. 
Daarvóór oefende zij verschillende 
financiële functies uit in zowel 
Frankrijk als de Verenigde Staten. 
Vóór Sandrine Dufour in 1999 
bij Vivendi aankwam, had ze de 
functie bekleed van financieel 
analist bij BNP en daarna bij 
de beursvennootschap CAI 
Cheuvreux. Sandrine Dufour 
behaalde diploma’s aan de ESSEC 
(École supérieure des sciences 
économiques et commerciales), 
SFAF (Société française des 
analystes financiers) en het CFA 
(Chartered Financial Analyst). 

Michel GEORGIS (3)

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 Chief Human 
Resources Officer. Hij is lid van 
de raad van bestuur van Tango 
in Luxemburg, Scarlet Belgium, 
Wireless Technologies (The Phone 
House), BICS, het Pensioenfonds 
en de Proximus Foundation. 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 Officer 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, 

2
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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 in de toegepaste economie 
van de Katholieke Universiteit van 
Leuven.

Dirk LYBAERT (4)

Dirk Lybaert is Chief Corporate 
Affairs Officer, met de volgende 
verantwoordelijkheden: Group 
Communications, Legal, Public 
Affairs, Regulatory, Security 
Governance & Investigations, Risk 
Management en Interne Audit. 
Hij is ook lid van de raad 
van bestuur van Belgacom 
International Carrier Services 
(BICS) en van Belgacom 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 Belgacom. 
Vooraleer hij bij Belgacom aan 
de slag ging, was hij officier bij de 
Federale Politie, waar hij opklom tot 
luitenant-kolonel, directeur van het 
antiterrorismeprogramma. 
De heer Lybaert is in het bezit 
van een master in de rechten, 
vennootschapsrecht en 
criminologie, alsook van diploma’s 
in advanced management en 
sociale en militaire wetenschappen.

Geert STANDAERT (5)

Geert Standaert is Chief 
Technology Officer en sinds 

maart 2012 lid van het 
Executief Comité. In deze 
functie is hij verantwoordelijk 
voor de globale ontwikkeling, 
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 
directeursfuncties in uiteenlopende 
disciplines, waaronder IT, 
Infrastructure Operations en Data 
Operations, alvorens in 2007 Vice 
President Customer Operations te 
worden. 
De heer Standaert behaalde een 
master burgerlijk ingenieur aan de 
Universiteit van Gent.

Ray STEWART (6)

Ray Stewart is Chief Financial 
Officer. Daarvoor was hij van 
1994 tot 1997 Chief Financial 
Officer van Matav, de historische 
telefoonoperator in Hongarije. 
Van 1991 tot 1994 was hij Chief 
Financial Officer 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.  
Ray Stewart is lid van de raad van 
bestuur van de volgende Belgacom 
filialen: Belgacom International 
Carrier Services (BICS), 
Connectimmo en Belgacom Group 
International Services (BGIS). Ray 
Stewart is eveneens lid van de 
raad van bestuur van Nyrstar sinds 
september 2017 en van bpost sinds 
september 2014.
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Renaud TILMANS (7)

Renaud Tilmans is in mei 2014 
toegetreden tot het Executief 
Comité als Chief Customer 
Operations Officer. 
In die functie werkt de heer Tilmans 
samen met zijn teams aan het 
stroomlijnen van de procedures 
en de creatie van synergieën in de 
operationele aftersalesactiviteiten 
van de verschillende businessunits. 
De heer Tilmans kwam in 1993 bij 
de Groep. Hij oefende verschillende 
directeursfuncties uit in het domein 
van ICT en netwerken tot hij in 
2012 Vice President Customer 
Operations van de businessunit 
Service Delivery Engine & 
Wholesale werd. 
De heer Tilmans is burgerlijk 
ingenieur en houder van masters 
op het vlak van informatica en 
management.

Bart VAN DEN MEERSCHE (8)

Bart Van Den Meersche is Chief 
Enterprise Market Officer. De 
heer Van Den Meersche ging bij 
Belgacom aan de slag in januari 
2011 na 28 jaar ervaring in de 
ICT-sector met een professionele 
loopbaan bij IBM, waarvan 16 jaar 
in diverse managementfuncties, 
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 
Katholieke Universiteit 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. Hij is ook lid van de 
raad van bestuur van Telindus 
Luxembourg, Belgacom Bridging 
ICT en Belgian Mobile Wallet 
(Sixdots).

Phillip VANDERVOORT (9)

Phillip Vandervoort is sinds april 
2014 in dienst van de Belgacom 
Groep als Chief Consumer Market 
Officer. 
De heer Vandervoort heeft 
gewerkt voor verschillende grote 
ondernemingen zoals Dupont 
de Nemours International, Union 
Minière, Interbrew/Inbev en ten 
slotte Microsoft Corporation in 
2007. 
De heer Vandervoort is industrieel 
ingenieur en heeft een diploma 
business administration. 
Hii is ook lid van de raad van 
bestuur van Tango en Scarlet 
Belgium.
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Dit verslag bestaat uit een overzicht 
van de belangrijkste elementen 
van het beleid inzake de verloning 
van het Executief Comité en een 
samenvatting van de verloning 
effectief toegekend in 2014 aan de 
Bestuurders en aan het Executief 
Comité, Gedelegeerd Bestuurder 
inbegrepen.

Ons bedrijf 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.

In januari 2014 werd mevrouw 
Dominique Leroy aangesteld 
aan het hoofd van ons bedrijf 
als Gedelegeerd Bestuurder. In 
de context van haar benoeming, 
heeft het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité een aantal 
wijzigingen aangebracht aan de 
verloningsstructuur van de rol van 
Gedelegeerd Bestuurder, met als 
resultaat een scherpe totale daling 
van de on-target verloning met 
betrekking tot haar voorganger. Met 
deze benoeming werd een nieuw 
plafond bepaald in ons executief 
verloningsbeleid, wat in overweging 

zal genomen worden voor elk 
nieuw lid die het Executief Comité 
zal vervoegen. 

Begin 2014 hebben de leden 
van de Raad van Bestuur een 
duidelijk signaal gegeven dat ze 
de inspanningen wilden delen die 
aan het management en aan de 
medewerkers werden gevraagd: 
de Raad van Bestuur heeft toen 
besloten om op de verloning van 
2014 een vermindering van 10% 
toe te passen. Deze maatregel 
was in lijn met de beslissing van 
het Executief Comité om vrijwillig 
het individuele gedeelte van de 
variabele verloning op korte termijn, 
voor de prestaties 2013 voor de top 
170 van het bedrijf, met 10% te 
verminderen.
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Directors’ Remuneration

Verloningsbeleid van de bestuurders
De verloning van de bestuurders 
werd beslist door de Algemene 
Vergadering van 2004.

De principes van deze verloning 
werden in 2014 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 5000 EUR per bijgewoonde 
vergadering van de Raad van 
Bestuur. Deze vergoeding wordt 
verdubbeld voor de Voorzitter. 

Ten slotte zijn er zitpenningen 
van 2500 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.

Niettemin, zoals bovenvermeld 
heeft de Raad van Bestuur besloten 
om een vermindering van 10% 
toe te passen op de verloning van 
2014.

De leden ontvangen ook 
2000 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 Paritair Comité en van het 
Pensioenfonds. Mevrouw Martine 
Durez en de heer Theo Dilissen 
zijn lid van de raad van bestuur van 
het Pensioenfonds. 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.
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Overzicht van de verloning van de bestuurders
De individuele verloning van de bestuurders voor het boekjaar 2014 op basis van hun activiteiten en 
hun deelname aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Comités, wordt weergegeven in de 
onderstaande tabel. Deze tabel toont de vermindering van 10% op de verloning van 2014.  

Activiteitenverslag en aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad en de Comités

Naam Raad 
(totaal 8)

ACC
(totaal 6)

NRC 
(totaal 7)

SBDC
(totaal 3)

Totale  
verloning*

Stefaan De Clerck 8/8 7/7 3/3 166.000 € 

Dominique Leroy (1) 7/7 3/3 0 €

Jozef Cornu 7/8 7/7 3/3 78.500 €

Pierre Demuelenaere (2) 7/8 2/2 60.500 €

Guido Demuynck (3) 7/8 6/6 1/1 83.000 €

Pierre-Alain De Smedt (4) 3/3 1/1 2/4 29.646 €

Theo Dilissen 8/8 2/3 65.000 €

Carine Doutrelepont 8/8 2/3 65.000 €

Martine Durez 8/8 7/7 76.250 €

Laurent Levaux 3/8 38.000 €

Isabelle Santens 7/8 56.000 €

Oren G. Shaffer (4) 3/3 1/1 22.896 €

Agnès Touraine (5) 4/5 2/2 39.854 €

Paul Van de Perre 8/8 6/6 74.000 €

Lutgart Van den Berghe 8/8 7/7 76.250 €

Catherine Vandenborre (6) 4/5 4/5 44.354 €

*Totale verloning: telecomvoordeel inbegrepen

ACC: Audit & Compliance Committee; 
NRC: Nomination & Remuneration Committee; 
SBDC: Strategic & Business Development Committee

(1) Mandaat vanaf 13 januari 2014

(2) Lid van de NRC vanaf 8 mei 2014

(3) Van Lid tot Voorzitter van de ACC en geen lid meer van de SBDC, beiden op 8 mei 2014

(4) Mandaat tot 16 april 2014

(5) Mandaat vanaf 16 april 2014 en Lid van de SBDC vanaf 8 mei 2014

(6) Mandaat vanaf 16 april 2014 en Lid van de ACC vanaf 8 mei 2014
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Beleid en principes 
inzake globale  
verloning 

Onze onderneming heeft een 
innovatief verloningsbeleid 
uitgewerkt dat regelmatig wordt 
geëvalueerd en geüpdatet in 
nauwe samenwerking met 
universiteiten en externe fora 
omtrent human resources. Het 
beleid met betrekking tot de 
verloning van onze werknemers 
komt tot stand in dialoog tussen 
de Raad van Bestuur en de sociale 
partners.

Gezien de geschiedenis van onze 
onderneming 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. De Human 
Resources van onze onderneming 
heeft creatieve en flexibele 
programma’s ontwikkeld om 
tegemoet te komen aan onze 
verplichtingen in verband met de 
statutaire tewerkstellingsstatus 
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.

Om onze ondernemings–
doelstellingen te realiseren 
in de sterk concurrentiële en 
snel evoluerende wereldwijde 
telecomsector hebben we 
gekwalificeerde, getalenteerde 
en betrokken medewerkers nodig 
die werken in een sterke prestatie 
gedreven cultuur. Om deze cultuur 
aan te moedigen, is het cruciaal 
om over een competitief globaal 
verloningsprogramma (Global 
Rewards Program) te beschikken.

De doelstellingen van ons Global 
Rewards Programma zijn:
• prestaties aanmoedigen die 
winstgroei op lange termijn 
genereren; 
• “empowerment” stimuleren 
om de business strategie 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 individuele prestaties als 
het globale succes van onze 
onderneming;
• Onze onderneming 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 maatschappij 
als geheel. 

Onze onderneming 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. 
Ons Work-Life-departement 
heeft de taak om de behoeften 
en verantwoordelijkheden van 
de werknemers en hun gezinnen 
te verzoenen met die van de 
onderneming en de samenleving. 
Door de jaren heen hebben wij 
diverse prijzen gewonnen voor onze 
aanhoudende inspanningen om 
een evenwichtige werkomgeving te 
creëren voor ons personeel.

Het Global Rewards Program houdt 
dit doel en deze missie voor ogen 
en ondersteunt ze.
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Verloning van het 
Top Management 

Doelstellingen en principes
Onze onderneming heeft voor haar topmanagers 
een evenwichtig verloningsbeleid uitgewerkt dat 
aantrekkelijke, marktcompetitieve vergoedingen 
voorziet en de belangen van het management en van 
de aandeelhouders op elkaar afstemt. We wensen 
performante topmanagers aan te trekken en te 
behouden voor ons Executief Comité en ons senior 
management. De onderneming beloont rolmodellen 
die zich engageren om sterk te presteren en die de 
bedrijfswaarden uitdragen.

De topmanagers kunnen rekenen op specifieke 
verloningsprogramma’s die focussen op de principes 
van de Belgacom-strategie om goede prestaties van 
individuen en van de onderneming consequent te 
belonen. Een belangrijk deel van de totale verloning, 

aangeboden aan onze bedrijfsmanagers, is variabel 
en prestatiegericht, aangedreven door onze 
bedrijfsobjectieven qua prestatie en groei. Op deze 
manier wil ons bedrijf zijn managers aanmoedigen 
om op lange termijn een duurzame, winstgevende 
groei te leveren, in lijn met onze Groepsstrategie en de 
verwachtingen van onze aandeelhouders.

Om ons van andere werkgevers te onderscheiden, 
willen wij een uitstekend totaalpakket bieden, dat niet 
alleen bestaat uit cash, maar ook uit talrijke andere 
voordelen. Een fundamenteel principe van ons 
verloningsbeleid ligt in een zekere mate van vrijheid, 
waarbij topmanagers voor een deel kunnen kiezen hoe 
zij vergoed worden. 
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Verloningselement Beschrijving Strategische rol

Vast
Basisloon Bestaat uit een vaste vergoeding in cash, 

het basis salaris

Talenten aantrekken 
Verloont prestaties van de dagelijkse 
activiteiten 

Pensioen, na uitdienst- 
treding & andere voor-
delen

Hergroepering van een markt conform 
portfolio aan voordelen 

Trekt talenten aan via voordelen die com-
petitief zijn op de markt

Variabel

Variabele verloning  
op korte termijn

Gebaseerd op het bereiken van de jaarlijkse 
doelstellingen, waarvan 60% bepaald is 
door de prestatie van de Belgacom Groep 
en 40% door individuele leiderschaps-
prestaties 

Stimuleert en beloont de jaarlijkse presta-
tie van ons bedrijf 
Stimuleert en beloont sterke strategische 
en bedrijfsbeslissingen voor ons succes op 
lange termijn
Stemt de belangen van de directie en de 
aandeelhouders op elkaar af

Variabele verloning  
op lange termijn

Bestaat uit een prestatiewaardeplan dat 
gebaseerd is op het totale aandeelhou-
dersrendement van ons bedrijf in vergelij-
king met een vooraf gedefinieerde korf van 
Europese telecomoperatoren 

Stimuleert de prestaties van het senior 
management op lange termijn en stemt ze 
af op de verwachtingen van de aandeel-
houders
Waarborgt dat de juiste beslissingen 
worden genomen voor de toekomstige 
successen van ons bedrijf
Talenten aantrekken en behouden

Vaststelling van 
het niveau van de 
verloning
Het Benoemings- en Bezoldigingscomité legt het 
verloningsbeleid voor het topmanagement vast en 
beslist over de individuele loonpakketten voor de 
Gedelegeerd Bestuurder en de leden van het Executief 
Comité. De samenstelling van deze pakketten wordt 
regelmatig vergeleken met de loonpakketten in BEL 
20-bedrijven (exclusief financiële sector) en andere 
bedrijven uit de Europese telecommunicatie- 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 
bepalingen 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 werknemers 
in geval van fraude, zware fout en herhaalde lichte 
fouten, burgerlijke aansprakelijkheid, enz.).

Zoals reeds vermeld, werd in januari 2014 een 
nieuwe Gedelegeerd Bestuurder, mevr. Dominique 
Leroy, aangesteld aan het hoofd van ons bedrijf. In de 
context van haar benoeming heeft het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité een aantal wijzigingen aan 
de verloningsstructuur van de Chief Executieve rol 
doorgevoerd, met als resultaat een sterke totale 
vermindering van de “on-target” verloning, in 
vergelijking met haar voorganger. Vergeleken met 
gelijkaardige taken in vergelijkbare bedrijven is haar 
“target” verloning onder de mediaan gezet.

Met haar aanstelling werd ook een nieuw plafond 
vastgesteld in ons executief verloningsbeleid, wat 
van toepassing is voor elk nieuw lid behorend tot het 
Executief Comité. 

Beleid inzake de 
verloning van het 
Executief Comité
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Het verloningsbeleid voor topmanagers bestaat uit 
een aantal vaste componenten, namelijk het basisloon, 
pensioenvoordelen, voordelen na uitdiensttreding en andere 
voordelen, en een aantal variabele prestatiegebonden 
componenten, namelijk de variabele verloning op korte 
termijn en de variabele verloning op lange termijn. 

De relatie tussen de verschillende 
verloningscomponenten van de Gedelegeerd Bestuurder 
en van de andere leden van het Executief Comité wordt 
geïllustreerd in de onderstaande grafieken. De cijfers 
tonen het effectieve en het relatieve belang van de 
verschillende componenten van de “on-target” verloning.

Relatief belang van de verschillende componenten 
van de “on-target” verloning voor werkgeversbijdragen 
sociale zekerheid 

De samenstelling van ons Executief Comité ontwikkelt 
zich met de jaren, met het oog op een voortdurende 
efficiënte verbetering. Sinds haar benoeming als 
Gedelegeerd Bestuurder in januari 2014, heeft mevr. 
Dominique Leroy de grondige transformatie, die 
opgestart werd in 2013, versterkt. Deze transformatie 
is in een hogere versnelling geschakeld onder het 
leiderschap van en met de volledige steun van de 
Raad van Bestuur, van het Executief Comité en van de 
werknemers.  

Eén van de pilaren van deze transformatie bestond in 
het herbekijken van de organisatie, beginnend bij de 
taken en verantwoordelijkheden binnen het Executief 
Comité.

De wijzigingen in de samenstelling van het Executief 
Comité, Gedelegeerd Bestuurder inbegrepen, hebben 
duidelijk een impact gehad op de verloning die werd 
toegekend in 2014 en vermeld in dit document.

Overzicht van de 
verloning van het 
Executief Comité

Executief 
Comité

Basisloon

Variabele verloning  
op korte termijn

Variabele verloning  
op lange termijn

Premies  
groepsverzekering

Gedelegeerd
Bestuurder

Basisloon

Directe variabele ver-
loning op korte termijn

Uitgestelde variabele 
verloning op korte 
termijn

Premies  
groepsverzekering

Andere voordelen Andere voordelen
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Basisverloning

De basisverloning van de leden van het Executief 
Comité wordt elk jaar door het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité herzien op basis van een 
grondige evaluatie van de prestaties en het potentieel 
aangegeven door de Gedelegeerd Bestuurder, alsook 
op basis van externe benchmark gegevens.

De basisverloning omvat het basisloon dat wordt 
verdiend in de functie van Gedelegeerd Bestuurder of 

lid van het Executief Comité voor het gerapporteerde 
jaar in dergelijke respectieve taken. De Gedelegeerd 
Bestuurder, mevr. Dominique Leroy, is ook 
onbezoldigd lid van de Raad van Bestuur.

Wijzigingen in de cijfers zijn voornamelijk het gevolg 
van de wijzigingen in de samenstelling van het 
Executief Comité.

Basisloon in kEUR 
Voor werksgeversbijdragen sociale zekerheid
Variantie 2013/14 in enkele woorden:

* Aanstelling van onze nieuwe Gedelegeerd Bestuurder, mevr. Dominique Leroy, 
op 13 januari 2014

** Belangrijke wijzigingen binnen het Executief Comité in 2014 

1.027  

2.751  

484  

2.665  

2013 2014

Gedelegeerd Bestuurder* Executief Comité**
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op korte termijn boven de 100% 
gaan, met een plafond van 200%  
(zie uitbetalingscurve). 

Een lineaire uitbetalingscurve 
met een onder- en bovengrens 
werd gedefinieerd voor elk van 
de onderdelen van de variabele 
verloning op korte termijn.

250%

200%

150%

100%

50%

0%
Under limit Target Upper limit

Variabele verloning op korte termijn:  
Uitbetalingscurve

Variabele verloning op korte termijn

Ons systeem voor variabele verlon-
ing op korte termijn is ontworpen om 
de strategie en de waarden van onze 
Groep te ondersteunen en om een 
management cultuur gebaseerd op 
resultaten te versterken. 

Onze onderneming wil de variabele 
verloning op korte termijn van 
topmanagers voor het bereiken van 
de targets vastleggen op 100%.  
In geval van aanhoudend 
uitstekende prestaties op het niveau 
van de onderneming, de business 
unit en het individuele niveau kan de 
variabele verloning  

Ondergrens BovengrensTarget
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Componenten van de variabele 
verloning op korte termijn

Deze curve bepaalt de variabele 
verloning op korte termijn die wordt 
toegekend aan de leden van het 
Executief Comité, op basis van 
het effectieve resultaat van elke 
component.

Begin 2014 werd de balans 
tussen de componenten die 
de effectieve toekenning van 
de variabele verloning op korte 

termijn bepalen opnieuw bekeken, 
met een verschuiving van de 
focus naar de Groepsrealisatie 
tot gevolg. Vandaar dat sinds 
prestatiejaar 2014 enkel de Groep 
en de individuele prestatie in 
overweging worden genomen, 
in lijn met onze nieuwe waarden. 
Ons bedrijf beschouwt een 
nauwe samenwerking tussen alle 
medewerkers als noodzakelijk, alle 
inspanningen dienen gefocust en 
gealigneerd zijn richting succes van 
de Groep.

De bedragen, genoemd in het 
huidige bezoldigingsverslag, 
zijn gerelateerd aan de huidige 
variabele verloning op korte termijn 
uitbetaald in 2014, ter verloning 
van prestatiejaar 2013. Voor 
prestatiejaar 2013 werd voor de 
variabele verloningpolitiek van 
het Executief Comité niet enkel 
rekening gehouden met de Groep 
en individuele prestaties maar 
eveneens met de Business Unit 
prestatie. 

De variabele verloning op korte termijn policy voor de leden  
van het Executief Comité is onlangs geëvolueerd, met een toegenomen  
nadruk op de Groepsprestatie.

Groep

Key Performance Indicators

De jaarlijkse variabele verloning 
wordt berekend aan de hand van de 
prestaties t.o.v. de Key Performance 
Indicators, zoals vastgelegd 
door de Raad van Bestuur op 
advies van het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité. Deze 
prestatie-indicatoren omvatten 
zowel financiële als niet-financiële 
indicatoren op het niveau van de 
Groep. 

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 
processen regelmatig worden 
doorgelicht.

De Key Performance Indicators op 
het niveau van de Groep zijn als 
volgt:
• De belangrijkste financiële 
indicator die wordt gebruikt is de 
operationele cashflow.
• Een andere belangrijke financiële 
indicator is  het aantal nieuwe 
klanten in de voice-, fix-, internet- 
en TV-activiteiten
• Belangrijke niet-financiële 
indicatoren zijn onder meer 

Simplification en Customer 
Experience, die onze vooruitgang 
meten versus onze ambitie in 
deze domeinen. Een andere 
operationele indicator is de 
‘employee engagement index’, die 
elk jaar het engagement t.o.v. de 
organisatie, de betrokkenheid in 
de job, de strategische alignering 
en de wendbaarheid van onze 
medewerkers meet.

Voor de variabele verloning op 
korte termijn toegekend in 2014, 
met betrekking tot prestatiejaar 
2013, werd een bijkomende 
Groepsprestatie-indicator 
gedefinieerd: de kost van het 
transformatie programma

Groep

Business Unit

Individueel

Individueel

Prestatiejaar 
2013

Sinds 
Prestatiejaar 

2014 
40%

30%

60%

40%

30%
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Toewijzing van de variabele 
verloning op korte termijn

Het Groepsresultaat wordt 
berekend op basis van een 
vooraf gedefinieerde formule 
die rekening houdt met de 
verschillende KPI’s met vooraf 
gedefinieerde gewichten. Naast 
het Groepsresultaat wordt de 
individuele prestatie geëvalueerd 
t.o.v. vooraf gedefinieerde 
meetbare objectieven.

De variabele verloning op korte 
termijn wordt uitbetaald via een 
van de opties van het “Kortlopende 
Stimuleringsplan”. De Gedelegeerd 
Bestuurder en de leden van het 
Executief Comité 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 
toegewezen 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 aandelen 
zijn eigen aandelen die worden 
geblokkeerd voor een periode van 
twee jaar. 

De leden die in het prestatiejaar 
2013 gepresteerd hebben 
(gedeeltelijk) als leden van 
het Executief Comité, hebben 
allen gekozen om hun variabele 
verloning op korte termijn in 2014 
als cash bonus te ontvangen.

De vorige Gedelegeerd Bestuurder 
heeft de Groep verlaten in 
november 2013 en de huidige 
Gedelegeerd Bestuurder is haar 
mandaat gestart in januari 2014. 
Derhalve werd geen variabele 
verloning op korte termijn 
uitbetaald voor een rol van 
Gedelegeerd Bestuurder in het 
rapporteringsjaar 2014.  

In 2015 zal voor de eerste maal 
variabele verloning op korte termijn 
worden toegewezen aan mevr. 
Dominique Leroy in haar rol als 

gedelegeerd bestuurder. 
Inderdaad, 50% van haar variabele 
verloning zal samenhangen met 
performance indicatoren van het 
boekhoudkundig jaar 2014, terwijl 
de andere 50% zal uitgesteld 
worden: 25% zal betrekking 
hebben op prestatie indicatoren 
gerelateerd aan een periode van 2 
jaar en 25% zal betrekking hebben 
op prestatie indicatoren gerelateerd 
aan een periode van 3 jaar

Zoals reeds vermeld en als besluit 
genomen begin 2014 door 
het Executief Comité, werd het 
gedeelte voor het individueel deel 
van de variabele verloning op korte 
termijn van de top 170 van het 
bedrijf (Executief Comité leden 
inbegrepen) verminderd met 10%.

Ondanks deze 10% afname op 
het individuele deel, is de variabele 
verloning op korte termijn voor de 
leden van het Executief Comité licht 
gestegen in 2014 in vergelijking 
met vorig jaar, wat voornamelijk te 
wijten is aan betere KPI resultaten 
voor prestatiejaar jaar 2013 
vergeleken met prestatiejaar 2012.

* rol van Gedelegeerd Bestuurder voor prestatiejaar 2013: 
Geen variabele verloning op korte termijn verleend aan de 
vorige Gedelegeerd Bestuurder in 2014 te wijten aan het 
beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 15 november 
2013

* rol van Gedelegeerd Bestuurder voor prestatiejaar 2014: 
Huidig Gedelegeerd Bestuurder begon haar mandaat op 
13 januari 2014. Van de korte termijn variabele verloning 
wordt, zoals gedefinieerd in artikel 520ter van de Belgische 
Wetboek van Vennootschappen, 50% uitbetaald in 2015, 
25% in 2016 en 25% in 2017, respectievelijk gekoppeld 
aan prestatie-indicatoren op 2 jaar en 3 jaar. Voor presta-
tiejaar 2014 heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat 
de Gedelegeerd Bestuurder de targets en doelstellingen, 
gedefinieerd door de Raad van Bestuur, heeft over-
schreden. De 50% die betaalbaar zijn in 2015 bedraagt 
118.950 EUR

581

1.191
1.385

0

2013 2014

Gedelegeerd Bestuurder Executief Comité

Variabele verloning op korte 
termijn (in duizenden EUR) voor 
werkgeversbijdragen sociale 
zekerheid
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De leden van het Executief 
Comité kunnen kiezen uit drie 
verschillende 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. 

De leden die in het prestatiejaar 
2013 gepresteerd hebben 
(gedeeltelijk) als leden van 
het Executief Comité hebben  
geopteerd om hun variabele 
verloning op lange termijn 
in 2014 als cash bonus te 
ontvangen.  Dit houdt in dat 
rekening wordt gehouden met 
de werkgeversbijdragen voor 

de sociale zekerheid.De vorige 
Gedelegeerd Bestuurder heeft 
de Groep verlaten in november 
2013 en de huidige Gedelegeerd 
Bestuurder is haar mandaat 
gestart in januari 2014. Zoals 
bepaald in het contract van de 
Gedelegeerd Bestuurder kan de 
Raad van Bestuur de verdienste 
van de Gedelegeerd Bestuurder 

Variabele verloning op lange 
termijn (in duizenden EUR) voor 
werkgeversbijdragen sociale zekerheid

Variabele verloning op lange termijn

Prestatiewaardeplan  
op lange termijn

De variabele verloning op 
lange termijn, aangeboden 
door ons bedrijf aan zijn 
topmanagers, is momenteel 
een “prestatiewaardeplan op 
lange termijn”. Dit plan heeft tot 
doel het verloningsbeleid voor 
de topmanagers evenwichtig 
en aantrekkelijk te houden, 
alsook in overeenstemming 

met de verwachtingen van de 
aandeelhouders.

Ons prestatiewaardeplan is 
volledig prestatiegericht en 
transparant, in lijn met de beste 
marktpraktijken, en is geïnspireerd 
op stimuleringsplannen op lange 
termijn van andere Europese 
telecombedrijven.Daarom werd het 
totale aandeelhoudersrendement 
gekozen als prestatiecriterium. 

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

De ondernemingen in de korf zijn:

Deutsche Telekom Vodafone

Telekom Austria Group BT

Telefonica Telecom Italia

KPN TDC

Portugal Telecom Swisscom

TeliaSonera Orange

1.188
1.049

0 0

2013 2014

Gedelegeerd Bestuurder* Executief Comité

* rol van Gedelegeerd Bestuurder in 2013: De variabele 
verloning op lange termijn toegekend aan de vorige Gedel-
egeerd Bestuurder werd geannuleerd bij het beëindigen 
van de arbeidsovereenkomst op 15 november 2013, zoals 
bepaald in de regels van het plan.

* rol van Gedelegeerd Bestuurder in 2014: De huidige 
Gedelegeerd Bestuurder begon haar mandaat op 13 janu-
ari 2014. Voor prestatiejaar 2014 (toekenning in 2015) 
werd geen variabele verloning op lange termijn toegekend 
aan de Gedelegeerd Bestuurder.
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op de lange termijn waarde-creatie beoordelen. 
Ingeval van een positieve evaluatie kan de Raad van 
Bestuur beslissen om een verhoging van de variabele 
verloning toe te kennen indien hierover een akkoord 
wordt bereikt op de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders die deze beslissing voorafgaat, en dit 

via de goedkeuring van het bezoldigingsverslag. 
De variabele verloning op lange termijn voor de leden 
van het Executief Comité is licht gedaald in 2014 in 
vergelijking met vorig jaar, welke vooral te wijten is aan 
de wijzigingen in de samenstelling van het  Executief 
Comité.

Vorige variabele verloning op lange  
termijn plan: Stock Options

Van 2004 tot 2012 werden aandelenopties toegekend 
aan het senior management, leden van het Executief 
Comité inbegrepen. 
 

Hieronder volgt een overzicht van het resterende 
aandelenoptieplan van de huidige leden van 
het Executief Comité, Gedelegeerd Bestuurder 
inbegrepen, en de evolutie ervan in de loop van 2014.

Pensioenvoordelen en voordelen  
na uitdiensttreding

De Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van 
het Executief Comité nemen deel aan een aanvullend 
pensioenplan. Dit aanvullend pensioenplan bestaat uit 
een “Defined Benefit Plan” (te bereiken doel plan) dat 
rechten biedt die in lijn liggen met de markt praktijken. 
Ze genieten eveneens van andere 
groepsverzekeringen in lijn met marktpraktijken,  
zoals levens- en invaliditeitsverzekeringen.

Andere voordelen

Onze Groep wil zijn topmanagers stimuleren door 
middel van een portefeuille van vergoedingen 
en voordelen die competitief zijn op de markt en 
verenigbaar met de Groepscultuur. De Gedelegeerd 
Bestuurder en de andere leden van het Executief 
Comité ontvangen bovenop hun verloning voordelen 
zoals een hospitalisatieverzekering, het gebruik 
van een bedrijfswagen, welfare benefits en andere 
voordelen in natura.

Overzicht van de aandelenopties van de Gedelegeerd Bestuurder en van de andere leden van het Executief Comité

 Dominique 
LEROY

Michel 
GEORGIS

Dirk 
LYBAERT

Geert 
STANDAERT

Ray 
STEWART

Bart  
VAN DEN 

MEERSCHE

op 1 januari 2014, overblijvende 
stock opties van voorgaande jaren: 12.665 211.017 47.796 29.295 245.825 70.000

Uitgeoefend 
gedurende het 
gerapporteerde 
jaar

Aantal 0 88.835 32.860 21.295 185.519 55.000

Jaar van toeken-
ning van de uit-
geoefende opties

- 2007, 2008, 
2010

2006, 2007, 
2008, 2010 

& 2012

2007, 2008, 
2010 & 2012

2010, 2011  
& 2012 2011

Vervallen 
gedurende het 
gerapporteerde 
jaar

Aantal     22.312  

Jaar van toeken-
ning van de verval-
len opties

    2007  

Verloren 
gedurende het 
gerapporteerde 
jaar

Aantal       

Jaar van toeken-
ning van de ver-
loren opties

      

TOTAAL 12.665 122.182 14.936 8.000 37.994 15.000

Renaud Tilmans en Phillip Vandervoort hebben geen stock opties.

Pensioenvoordelen, voordelen na uitdiensttreding en andere voordelen
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Algemeen overzicht

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
verloning en de andere vergoedingen die door onze 
onderneming of een andere onderneming van de 
Groep rechtstreeks of onrechtstreeks aan de leden 
van het Executief Comité werden uitbetaald in 2014 
(vergoedingen gebaseerd op de bruto- of netto 
verloning, afhankelijk van het type vergoeding).

De jaar-na-jaar evolutie van de cijfers is voornamelijk 
het gevolg van de wijzigingen in de samenstelling van 
het Executief Comité, de wijziging van Gedelegeerd 
Bestuurder inbegrepen (de vorige Gedelegeerd 
Bestuurder heeft de Groep verlaten in november 2013 
en de huidige Gedelegeerd Bestuurder begon haar 
mandaat in januari 2014).

Overzicht van het basisloon en de variabele verloning 
van de Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden 
van het Executief Comité

* De variabele verloning op korte en lange termijn toegekend aan mevr. Dominique Leroy 
in 2014 is opgenomen in de kolom “Andere leden van het Executief Comité” vermits deze 
bedragen haar prestaties belonen als lid van het Executief Comité voor het jaar 2013 (haar 
eerste variabele verloning als Gedelegeerd Bestuurder zal toegekend worden in 2015).

Verloning
Gedelegeerd Bestuurder Andere leden van het

Executief Comité*

2013 2014 2013 2014

Basisloon 1.026.727 483.696 2.751.044 2.665.045

Variabele verloning op korte termijn 581.115 0 1.190.971 1.384.979

Op aandelen gebaseerde variabele verloning op lange 
termijn 0 0 0 0

Variabele verloning op lange termijn gebaseerd op de 
prestatiewaarde 0 0 1.188.272 1.049.439

Pensioenvoordelen en voordelen na uitdiensttreding 97.804 162.068 755.028 641.374

Andere voordelen 11.607 11.494 120.204 164.294

SUBTOTAAL (excl. sociale werkgeversbijdrage) 1.717.253 657.258 6.005.519 5.905.131

Ontslagvergoedingen 0 0 0 1.081.849

TOTAAL (excl. sociale werkgeversbijdrage) 1.717.253 657.258 6.005.519 6.986.980

Sociale werknemersbijdrage 365.967 14.360 1.673.311 1.998.844

TOTAAL (incl. sociale werkgeversbijdrage) 2.083.220 671.618 7.678.830 8.985.824
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Belangrijkste bepalingen  
van de contractuele relatie

Contractuele overeenkomst van 
de Gedelegeerd Bestuurder

In januari 2014, is mevr. Dominique 
Leroy haar zesjarig mandaat als 
Gedelegeerd Bestuurder gestart. 
Zij heeft een contract als een 
zelfstandig topmanager en is dus 
niet onderworpen aan werknemers’ 
sociale zekerheidslasten.

Belangrijkste contractuele 
bepalingen van de Gedelegeerd 
Bestuurder

De Gedelegeerd Bestuurder 
is gebonden door een niet-
concurrentiebeding dat haar 
gedurende twaalf maanden na het 
verlaten van de Groep verbiedt te 
werken voor een concurrent van de 
onderneming in België en in landen 
waar de Groep ten minste 5% van 
zijn geconsolideerde inkomsten 
genereert. Indien de onderneming 
deze clausule activeert, zal zij 
ter compensatie een bedrag 
ontvangen dat overeenkomt met 
één jaar loon.

Als het mandaat van de 
Gedelegeerd Bestuurder wordt 
herroepen vóór het einde van 
de zesjarige termijn, zal het 
bedrijf haar een contractuele 
verbrekingsvergoeding betalen 
gelijk aan één jaar basisloon. 

Belangrijkste contractuele 
bepalingen van de andere leden 
van het Executief Comité

Alle andere leden van het Executief 
Comité zijn gebonden door een 
niet-concurrentiebeding dat hun 
gedurende twaalf maanden na het 
verlaten van de Groep verbiedt te 
werken voor een andere mobiele 
of vaste operator met een licentie 
die actief is op de Belgische 
markt. Indien de onderneming 
deze clausule activeert, zullen 
ze ter compensatie een bedrag 
ontvangen dat overeenkomt met 
zes maanden loon.

Ze hebben een contractuele 
verbrekingsclausule die een 
vergoeding van één jaar loon 
voorziet, met uitzondering 
van Michel Georgis, die een 
contractuele verbrekingsclausule 
heeft met een vergoeding van één 
jaar loon plus één maand loon per 
jaar verworven anciënniteit, met 
een maximumvergoeding van twee 
jaar loon na twaalf jaar dienst.
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Notering van het aandeel
 
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.BR

 

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 en FTSE Eurofirst 300 
index.

Binnenkort naar het  
‘Proximus-aandeel’? 
Na de succesvolle commerciële rebranding naar 
één merk onder de naam “Proximus” wil de 
onderneming ook de wettelijke bedrijfsnaam 
in Proximus veranderen. Als de buitengewone 
Algemene Vergadering er op 15 april 2015 
mee instemt, zal de nieuwe wettelijke entiteit 
“Proximus NV” van publiek recht heten. Deze 
verandering zal ook een weerslag hebben op 
het tickersymbool en de benaming van het 
beursgenoteerde aandeel.
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Prestatie van het Belgacom-aandeel
Globaal bleef de Europese 
telecomsector het in 2014 goed 
doen, na een al indrukwekkend 2013. 
De eerste helft van 2014 bleef de 
telecomsector nog achter, maar dit 
werd ruimschoots goedgemaakt 
door beter dan verwachte prestaties 
in de tweede jaarhelft, met een 
bijzonder sterk vierde kwartaal. 

Hierdoor kende de telecomsector 
(SXKP) een return die zowat het 
dubbele was van de bredere 

Europese index (SXXP), mede 
dankzij fusies en overnames en een 
licht hogere dividendopbrengst 
dan voor de bredere Europese 
markt. Bovendien profiteerde de 
telecomsector in zekere mate van 
het feit dat er een einde kwam aan 
de hevige tariefconcurrentie. Voor 
de Belgische telecombedrijven, en 
voor Belgacom in het bijzonder, was 
de stabielere tariefomgeving een 
belangrijke factor voor het prima 
presteren van het aandeel. Het 

Belgacom-aandeel sloot het jaar 
2014 af op 30,1 EUR, 40% hoger 
dan een jaar geleden, waardoor het 
Belgacom-aandeel tot de top drie 
van de best presterende Europese 
telecomaandelen van 2014 behoort. 
In vergelijking hiermee steeg de SXKP 
met 7,5%, de SXXP met 4,4% en de 
BEL-20-index met 12,4%.

Evolutie van het Belgacom-aandeel in vergelijking met de indices: Bel20 – SXXP - SXKP (EUR) 
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Strong Belgacom share performance over 2014 (+40% vs end 2013) 
Graph - Share evolution Belgacom compared to Bel 20 - SXXP  - SXKP

Belgacom SXKP - rebased SXXP - rebased BEL20 - rebased

(source: Thomson One)
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Chronologisch overzicht 
Begin 2014 en ook de rest van 
het jaar waren de evoluties van de 
telecomaandelen vooral het gevolg 
van geruchten omtrent fusies en 
overnames. Het Belgacom-aandeel 
kende evenwel een redelijk stabiele 
start van het jaar. De schommelingen 
van het Belgacom-aandeel in de eerste 
twee maanden van 2014 waren vooral 
een reactie op veranderingen in de 
aanbevelingen van ‘sell-side’-analisten. 

Op 28 februari 2014, de dag 
waarop ze haar jaarwinst voor 2013 
bekendmaakte, verraste Belgacom de 
markten met uitstekende operationele 
resultaten en financiële cijfers conform 
de verwachtingen. De aankondiging 
door de onderneming van een 
verlaagd, maar stabiel dividend voor de 
komende drie jaar, en van de noodzaak 
van bijkomende investeringen, had 
slechts een beperkte impact op de 
koers, ook al omdat analisten aangaven 
dat Belgacom op het juiste spoor zat. 

In maart 2014 bewogen de Europese 
telecomaandelen voort op een nieuwe 
golf van consolideringsoptimisme. Het 
Belgacom-aandeel ging op en neer 
op basis van positieve kritieken, onder 
meer naar aanleiding van de door de 
onderneming aangekondigde plannen 
om naar één merk, ‘Proximus’, te gaan, 
alsook van de risico’s die het gevolg 
waren van agressieve operaties van 
bepaalde concurrenten. 

Op 22 april 2014 ging het Belgacom-
aandeel ex-dividend (gewoon dividend 
van 1,68 EUR per aandeel). Niet lang 

daarna ging het Q1-resultatenseizoen 
2014 voor de Belgische telecomsector 
van start. In tegenstelling tot haar 
concurrenten maakte Belgacom op 
9 mei 2014 financiële resultaten in 
lijn met de marktverwachtingen en 
beter dan verwachte operationele 
prestaties bekend. Het Belgacom-
aandeel sloot 2,9% hoger op de dag 
van de resultaten. Positieve reviews 
van analisten duwden het Belgacom-
aandeel nog hoger. Zo steeg het 
aandeel in mei 10% in waarde. 

Na een redelijk kalme junimaand, 
afgezien van nog enkele geruchten 
over fusies en overnames, werd juli 
overschaduwd door bezorgdheid 
over geopolitieke situaties, met 
geweld dat verder escaleerde in het 
Midden-Oosten en toenemende 
spanningen tussen Rusland en 
Oekraïne. In de laatste week van juli 
startten de aankondigingen van de 
tweedekwartaalsresultaten van de 
Belgische telecomsector in 2014. 
Deze gaven een verdere verbetering 
te zien van de mobiele trends, wat 
de markt enigszins ondersteunde. 
Belgacom kondigde op 1 augustus 
2014 haar resultaten over het tweede 
kwartaal aan, en klopte daarbij de 
consensusverwachtingen. Dit zette 
verschillende ‘sell-side’-analisten ertoe 
aan hun waardering van het Belgacom-
aandeel op te trekken. In vergelijking 
met eind juli steeg het Belgacom-
aandeel met nog eens 11%. 

Dankzij een internationale roadshow 
van het management en positieve 

nieuwsstromen i.v.m. de lancering van 
Proximus als uniek merk, bleef het 
Belgacom-aandeel in september het 
goed doen.

In oktober begon voor de markten 
in het algemeen een behoorlijk 
woelige periode, na toenemende 
signalen van een slabakkende 
wereldeconomie. De nieuwe Belgische 
regeringsovereenkomst, die een ‘actief 
beheer van de overheidsparticipaties’ 
vooropstelde, wakkerde de onzekerheid 
in verband met het Belgacom-aandeel 
nog meer aan. Medio oktober begon 
de stemming dan eindelijk om te slaan 
met optimistische vooruitzichten en 
verwachtingen als gevolg van nieuwe 
aanwijzingen dat het herstel van de 
Europese telecom voet aan de grond 
kreeg. 

In de tweede helft van oktober 
publiceerden de Belgische 
telecomondernemingen 
bemoedigende winstcijfers over het 
derde kwartaal van 2014. Op 24 
oktober gaf Belgacom haar winstcijfers 
over het derde kwartaal vrij. Deze 
cijfers, en met name de naar boven 
bijgestelde jaarverwachtingen voor 
2014, werden door de investeerders 
heel positief onthaald. In oktober won 
het Belgacom-aandeel 9%.
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Strong Belgacom share performance over 2014 (+40% vs end 2013) 
Graph - Share evolution Belgacom compared to Bel 20 - SXXP  - SXKP
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Evolutie van het Belgacom-aandeel in vergelijking met een aantal Europese sectorgenoten (EUR)

(source : Thomson One)

In november 2014 presteerde de 
telecomsector uitstekend, beter 
dan de bredere indices, vooral 
onder impuls van het aanhoudende 
enthousiasme rond fusies en 
overnames. Dit werd verder 
ondersteund door de sfeer op de 
jaarlijkse TMT-conferentie van 
Morgan Stanley in Barcelona: dit 
jaar was de stemming er een van 
verhoogde verwachtingen voor de 
telecomaandelen na de publicatie 
van sterke derdekwartaalresultaten. 
Daarnaast ondervonden de Belgische 

telecombedrijven de positieve impact 
van de door Telenet aangekondigde 
prijsverhogingen voor een aantal van 
zijn vaste diensten.

In december 2014 kon de markt zich 
opnieuw optrekken aan nieuws rond 
Europese fusies en overnames, onder 
meer in het VK voor de aankoop 
van een zuiver mobiele speler. Dit 
voedde nog de speculatie rond fusies 
en overnames voor andere mobiele 
spelers in Europa en met name in 
België. 

Het Belgacom-aandeel reageerde 
licht op een aantal Belgische 
marktspecifieke nieuwsstromen: 
KPN kondigde aan dat het zijn 
vastelijnaanbod SNOW stopzette, 
en Mobistar stelde zijn commerciële 
initiatieven op de vaste markt uit. Op 
10 december ging het Belgacom-
aandeel dan ex-dividend met het 
interim-dividend van 0,5 EUR per 
aandeel.
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Kerncijfers aandeel  
van Belgacom

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Informatie over het aandeel

Hoogste koers 28,65 29,11 27,64 24,60 23,25 32,29

Laagste koers 21,67 24,31 21,40 20,80 16,32 20,78

Slotkoers op 31 december 25,32 25,13 24,24 22,21 21,55 30,10

Jaarlijks verhandeld volume  
(aantal aandelen) 181.364.309 138.569.376 148.786.324 142.139.111 189.753.834 178.802.905

Gemiddeld verhandeld volume per dag 
(aantal aandelen) 708.454 532.959 578.935 555.231 744.133 701.188

Aantal uitstaande aandelen 320.614.683 321.482.641 317.648.821 318.321.665 318.759.360 321.230.597

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande 
aandelen 320.475.553 321.138.048 319.963.423 318.011.049 318.987.711 320.119.106

Kerncijfers per aandeel zoals  
gerapporteerd

EBITDA1 6,14 7,56 5,93 5,62 5,33 5,48

Nettowinst (aandeel van de Groep)1 2,82 3,94 2,36 2,24 1,98 2,04

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

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

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

Prijs/winst ratio op 31 december2 8,98 6,37 10,26 9,92 10,90 14,73

Kerncijfers per aandeel uitgezonderd 
niet-recurrente elementen

EBITDA1 6,10 6,18 5,97 5,66 5,37 5,37

Nettowinst (aandeel van de Groep)1 2,79 2,57 2,41 2,27 2,02 1,96

Prijs/winst ratio op 31 december 9,09 9,79 10,06 9,78 10,65 15,39

Marktkapitalisatie op 31 december  
(in miljard EUR)³ 8,12 8,08 7,70 7,07 6,87 9,67

 
1 Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
2 Gebaseerd op de laatste koers van het respectieve jaar 
3 Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen & de laatste koers van het respectieve jaar
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Onze aandeelhouders 
De grootste aandeelhouder van Belgacom is de Belgische staat, die 53,51% van de Belgacom-aandelen bezit. 
Eind 2014 hield Belgacom 4,97% van haar eigen aandelen aan. De free float vertegenwoordigt 41,52%. 

Van alle vrij verhandelbare aandelen (free-float) houden kleine beleggers er ca. 20% aan; het overige deel is 
voornamelijk in handen van institutionele aandeelhouders. Belgacoms grootste institutionele aandeelhouders 
bevinden zich in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Benelux en Duitsland.1

Aandeelhoudersstructuur op 31 december 2014

Aandelen % aantal aandelen % aantal stemrechten % dividend-rechten

Belgische staat 180.887.569 53,51% 56,31% 55,94%

Free-Float 140.343.028 41,52% 43,69% 43,40%

Belgacom eigen aandelen 16.794.538 4,97% 0,66%

Totaal 338.025.135 100,00% 100,00% 100,00%

Verenigde Staten 27%

Verenigd Koninkrijk 23%

Duitsland 12%

Benelux 14%

Scandinavië 6%

Frankrijk 6%

Andere delen van Europa 6%

Andere delen van de wereld 6%

Institutionele  
aandelen  

volgens regio

Belgacom eigen 
aandelen 5%

Free-float 
42%

Belgische staat 
53%

Belgacom  
aandeelhouders

-structuur

1 Bron – Aandeelhoudersanalyse van september 2014
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Eind 2014 had Belgacom 16.794.538 eigen aandelen, wat neerkomt op 4,97% van het totale aantal aandelen. 
In de loop van 2014 werden 1321 eigen aandelen gebruikt in het kader van een Aandelenaankoopplan met 
korting en werden 2.025.095 aandelenopties uitgeoefend1. 

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 aandelen verworven vanaf 2005 zijn geannuleerd.

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

Evolutie van de 
eigen aandelen 

Situatie op 31 december 2013 18.820.954

Discount Purchase Plan werknemers -1.321

Options uitgeoefend tijdens 2013 -2.025.095

Situatie op 31 december 2014 16.794.538

1 Tot 2012 maakte het aandelenoptieplan deel uit van het verloningspakket van het topmanagement van Belgacom. 
Dit werd vervangen door een nieuw stimuleringsplan op lange termijn (Long-Term Performance plan). Zie het 
hoofdstuk ‘Governance’ voor meer informatie. Het aandelenaankoopplan met korting wordt nog steeds aangeboden.
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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%.

Volgens de laatst ontvangen 
melding van BlackRock Inc. op 
11 december 2013 omvatte hun 
aandeelhouderschap in Belgacom nv 
10.143.633 aandelen. 

Ingevolge een aankoop van 
aandelen met stemrecht op de 
beursdag van 6 december 2013 
bereikte hun participatie in het totale 
aantal van 338.025.135 aandelen 
met stemrecht uitgegeven door 
Belgacom nv de drempel van 3%. 

Op 28 november 2014 publiceerde 
Belgacom een melding in verband 
met het eigenaarschap van haar 
eigen aandelen, dat op 24 november 
onder de 5,0% van de uitstaande 
aandelen was teruggevallen. 
Op die datum hield Belgacom 
in totaal 16.898.363 aandelen 
aan, goed voor 4,99% van het 
totale aantal uitstaande aandelen. 
Overeenkomstig de Belgische 
wetgeving zijn de stemrechten 
verbonden aan de door Belgacom 
aangehouden eigen aandelen 
opgeschort.

Voor zover Belgacom weet, zijn er 
geen andere aandeelhouders die op 
31 december 2014 3% of meer van 
de uitstaande Belgacom-aandelen in 
handen hadden.

Meldingen van belangrijke 
participaties die moeten worden 
bekendgemaakt volgens de wet van 
2 mei 2007 of volgens de statuten 
van Belgacom, moeten worden 
gestuurd naar: 
de FSMA op  
trp.fin@fsma.be 
Belgacom op  
investor.relations@belgacom.be 
investor.relations@proximus.com

Investor Relations
Belgacom Investor Relations (IR) wil regelmatig en open communiceren met de Belgische en internationale 
investeringswereld. Via een transparante en rechtlijnige dialoog met investeerders en financieel analisten streeft de 
Groep naar een eerlijke aandeelwaarde, 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 regelmatig 
met de financiële gemeenschap. 
Na elke aankondiging van de 
kwartaalresultaten is er een 
conferentiegesprek of een 
presentatie aan de investeerders 
of de analisten. Het grootste deel 
daarvan bestaat uit een vraag- en 
antwoordsessie. Tweemaal per jaar, 
doorgaans naar aanleiding van de 
jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten, 

organiseert Belgacom met het 
topmanagement een roadshow, 
die de grootste financiële centra 
van Europa en de Verenigde Staten 
aandoet. Daarnaast neemt Belgacom 
deel aan diverse grote internationale 
investeringsconferenties. 
Tussen die evenementen 
worden er vergaderingen en 
conferentiegesprekken 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.



Het Belgacom-aandeel | 9

Vergoeding van de aandeelhouders
Beleid inzake winstuitkering

Belgacom verbindt zich ertoe een 
aantrekkelijk beleid van winstuitkering 
te voeren waarbij, in principe, het 
grootste deel van haar jaarlijkse vrije 
kasstroom1 wordt uitgekeerd aan 
haar aandeelhouders. 

De teruggave van de vrije kasstroom, 
hetzij via dividenden, hetzij via 
aandeleninkopen, zal jaarlijks 
worden herzien om strategische 
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 de 
geschikte niveaus van 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 2014

Op 26 februari 2015 stemde de 
Raad van Bestuur van Belgacom 
ermee in aan de jaarlijkse algemene 
vergadering voor te stellen over 
het resultaat van 2014 een totaal 
brutodividend van 1,50 EUR per 
aandeel uit te keren, waarvan 0,50 
EUR als interimdividend werd 
uitbetaald in december 2014. Na 
goedkeuring door de Algemene 
Vergadering zal het gewone dividend 
worden uitgekeerd op 24 april 2015, 
met als registratiedatum 23 april 
2015 en als ex-dividenddatum 22 
april 2015. 

Dat brengt de totale winstuitkering in 
2014 over de resultaten van 2014 op 
€ 502 miljoen, inclusief het interim-
dividend. 

Daarnaast wil de Raad van Bestuur 
van Belgacom de aandeelhouders 
van de onderneming met een 
aantrekkelijk en duurzaam 
dividend blijven belonen. Daarom 
herbevestigde de Raad van Bestuur 
zijn voornemen om de komende 
twee 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 voorwaarde dat de 
financiële prestaties van Belgacom in 
de lijn van haar verwachtingen liggen.

. 

Dividend per aandeel in EUR (over de resultaten van het jaar)

2005  

1,52 

1,52 

1,89 
2,18 2,18 2,08 2,18 2,18 

2,49
2,18 

1,50 1,50 1,50

1.,60 1,00 1,00 1,00 
1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

1,68 

1,68 

0,29 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

0,31 

0,40 

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014
(*) 

2015
Verwacht

2016
Verwacht

Interim-dividend
Buitengewoon dividend 
Normaal dividend 

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1 Belgacom definieert vrije kasstroom als kasstroom uit operationele activiteiten, min kapitaaluitgaven en inclusief 
andere investeringsactiviteiten zoals overnames of verkopen.
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15 april 2015  Jaarlijkse algemene Vergadering 

22 april 2015  Ex-dividendnotering van het aandeel

24 april 2015  Betaling van het gewone dividend

08 mei 2015  Aankondiging van de eerstekwartaalresultaten van 2015

31 juli 2015  Aankondiging van de halfjaarresultaten van 2015

30 oktober 2015 Aankondiging van de derdekwartaalresultaten van 2015

Opmerking: deze data kunnen nog worden gewijzigd.


