








































































































049049

BEHEERSVERSLAG VAN 
DE RAAD VAN BESTUUR

HOW WE CONTINUOUSLY SHAPE THE WORLD                                       THE SHAPE OF (Y)OUR WORLD                                       FINANCIAL REPORTING & ANNEXES                                        



050

A. VERSLAG OVER DE BEDRIJFSREKENINGEN 051

1. Kerncijfers 2019 051
2. Analyse per activiteitenpool 052
3. Samenvatting van de financiële positie 058
4. Vergoeding van het kapitaal 067

B.  VERKLARING VAN CORPORATE GOVERNANCE 067

1. Corporate governance charter 067
2. Samenstelling van de raad van bestuur 067
3.  Werking van de raad van bestuur en van zijn comités 075
4. Aandeelhouderschap  078
5. Interne controle 079
6.  Beoordeling van de door de onderneming genomen maatregelen 

in het kader van de richtlijn m.b.t. handel met voorkennis en 
manipulatie van contracten 086

7.  Transacties en andere contractrelaties tussen de onderneming, 
inclusief de verbonden vennootschappen, en de bestuurders en 
executive managers 086

8. Bijstandsovereenkomst 086
9. Controle op de vennootschap 086

C. BEZOLDIGINGSVERSLAG 087

1.  Structuur van dit bezoldigingsverslag 087
2.  Bezoldiging van de leden van de raad van bestuur 087
3.  Bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder 089
4.  Bezoldiging van de uitvoerend managers van de 

dochterondernemingen van de groep CFE 090

D.  RAPPORT OVER DE NIET FINANCIËLE INDICATOREN VAN 
DE GROEP CFE 092

E. VERZEKERINGSBELEID 092

F. BIJZONDERE VERSLAGEN 092

G.  OPENBAAR OVERNAMEBOD 092

H.  OVERNAMES EN DESINVESTERINGEN 092

I.  OPRICHTING EN VEREFFENING VAN BIJKANTOREN 092

J.  GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 092

K.  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 092

L.  INFORMATIE OVER DE TRENDS 092

M.  BIJEENROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 7 MEI 2020 092

CFE INTEGRATED ANNUAL REPORT 2019                                         CONTENTS                                       OUR WHY AND WHO WE ARE                                        HOW WE SHAPED THE WORLD IN 2019



051

Op 26 maart 2020 is de raad van bestuur van CFE samen-
gekomen om de jaarrekening per 31 december 2019 goed te 
keuren. Deze zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende 
algemene vergadering van aandeelhouders op 7 mei 2020.

A. VERSLAG OVER DE BEDRIJFSREKENINGEN

1. KERNCIJFERS 2019

In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 

Omzet 3.624,7 3.640,6 -0,4%

Zelffinancieringscapaciteit (EBITDA) (*) 
In % van de omzet

451,2
12,4%

488,0
13,4%

-7,5%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*)
In % van de omzet

177,7
4,9%

227,2
6,2%

-21,8%

Nettoresultaat aandeel van de groep
In % van de omzet

133,4
3,7%

171,5
4,7%

-22,2%

Nettoresultaat per aandeel van de groep (in euro) 
Dividend per aandeel (in euro) 

5,27
0,00

6,78
2,40

-22,3%
-100,0%

In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 

Eigen vermogen aandeel van de groep 1.748,7 1.720,9 +1,6%

Netto financiële schuld (*) 798,1 648,3 +23,1%

Orderboek (*) 5.182,9 5.385,9 -3,8%

Algemene opmerking: de cijfers voor 2018 zijn niet herwerkt na de toepassing van IFRS 16. De details van de impact van deze wijziging van de boek-
houdregels op de jaarrekening 2019 worden vermeld in sectie 3.A.8
(*) De definities worden gegeven in de rubriek ‘Geconsolideerde financiële staten’ van het financieel verslag.

ALGEMENE UITEENZETTING
De omzet van de groep CFE bedraagt 3.624,7 miljoen euro, 
tegenover 3.640,6 miljoen euro in 2018. De omzet stijgt bij CFE 
Contracting en valt licht terug bij DEME.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt 177,7 miljoen euro, een 
terugval met 21,8%. De EBIT daalt bij DEME en CFE Con-
tracting, terwijl het resultaat van BPI vooruitgaat. De belang-
rijkste oorzaken van de dalende EBIT zijn:
• niet-recurrente lasten bij DEME;
• druk op de marges van de divisie Offshore;
• de afwaardering van het saldo van de vorderingen van de 

groep op Tsjaad.

Het nettoresultaat bedraagt 133,4 miljoen euro.

Het eigen vermogen van de groep bedraagt 1.748,7 miljoen 
euro, ofwel een lichte stijging tegenover 31 december 2018.

De netto financiële schuld bedraagt 798,1 miljoen euro.  
Gecorrigeerd voor de impact van IFRS 16 (103,2 miljoen
euro op 31 december 2019), beperkt de stijging zich tot 46,6 
miljoen euro tegenover 31 december 2018.

De kasstromen uit operationele activiteiten stijgen met 97,8% 
van 224,5 miljoen euro naar 444,0 miljoen euro in 2019.
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2. ANALYSE PER ACTIVITEITENPOOL

In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 
2019/2018

DEME Herwerkingen

DEME (*)
Totaal DEME Herwerkingen

DEME (*)
Totaal

Omzet 2.622,0 0,0 2.622,0 2.645,8 0,0 2.645,8 -0,9%

EBITDA (**) 437,0 0,0 437,0 458,9 0,0 458,9 -4,8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (**) 160,1 -5,3 154,8 202,9 -5,3 197,6 -21,7%

Nettoresultaat aandeel van de groep 125,0 -3,6 121,4 155,6 -2,0 153,6 -21,0%

Netto financiële schuld (**) 708,5 0,0 708,5 555,8 0,2 556,0 +27,4%

Orderboek (**) 3.750,0 0,0 3.750,0 4.010,0 0,0 4.010,0 -6,5%

(*) Herwerkingen na de boeking van de identificeerbare activa en passiva van DEME in reële waarde na de verwerving van het bijkomende 50% van de 
aandelen van DEME op 24 december 2013.
(**) De definities worden gegeven in de rubriek ‘Geconsolideerde financiële staten’ van het financieel verslag.

OMZET
DEME boekte in 2019 een omzet van 2.622 miljoen euro, een 
terugval met 0,9% tegenover het vorige boekjaar.

De activiteit van de divisie Baggerwerken neemt toe tegenover 
2018, in het bijzonder in West-Europa waar DEME belangrij-
ke projecten uitvoert in België (onderhoudsbaggerwerken op 
de Schelde en aan de Belgische kust), in Duitsland (verdieping 
en verbreding van de Elbe) en in Nederland, als ondersteu-
ning van Dimco (divisie Infra). In Singapore is het project 
TTP1 vrijwel voltooid, terwijl de activiteit in India, Rusland, 
Qatar en Afrika intens was. 

DEME Offshore heeft in 2019 een omzet van 1.141,1 miljoen 
euro gerealiseerd, waarvan een belangrijk gedeelte uit leve-
ringen. In België werd de installatie van het MOG (Modular 
Offshore Grid of  “stopcontact op zee”) en van de monopiles 
van het windpark SeaMade voltooid. In het Verenigd Konink-
rijk werden 102 van de 103 funderingen van het windpark 
Moray East geïnstalleerd, terwijl het project Hornsea One 
volledig werd voltooid.

De activiteit van de divisie Infra gaat in stijgende lijn, dankzij 
drie grote projecten in Nederland (Sluis van Terneuzen, Rijn-
landroute en Blankenburgverbinding).

POOL BAGGERWERKEN, MILIEU, OFFSHORE EN INFRA

KERNCIJFERS
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EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEIT PER SPECIALISATIE

In % 2019 2018

Kapitaal dredging 31% 26%

Maintenance dredging 10% 11%

Offshore 44% 51%

Milieu 6% 5%

Infra 7% 5%

Overige 2% 2%

EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEIT PER GEOGRAFISCH GEBIED

In % 2019 2018

Europa (EU) 69% 67%

Europa (niet-EU) 4% 2%

Afrika 9% 10%

Noord- en Zuid-Amerika 3% 4%

Azië en Oceanië 9% 13%

Midden-Oosten 3% 2%

India en Pakistan 3% 2%

EBITDA EN BEDRIJFSRESULTAAT (EXCL. HERWERKINGEN)
De EBITDA bedraagt 437 miljoen euro (16,7% van de om-
zet).
Het bedrijfsresultaat (EBIT), inclusief  het resultaat van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie wordt toegepast, 
bedraagt 160,1 miljoen euro, een daling met 42,8 miljoen 
euro tegenover 2018.
Naast de wijzigende samenstelling van de omzet werd de da-
ling van de marge nog door verschillende
elementen beïnvloed:
• de onbeschikbaarheid van het schip Innovation geduren-

de verscheidene maanden in het tweede en derde kwar-
taal 2019;

• de waardevermindering van de vorderingen op Senvion 
(10,8 miljoen euro);

• de ontwikkelingskosten van prototypes en de campagnes 
voor de verzameling van polymetaalknollen (13,2 miljoen 
euro);

• het negatieve resultaat van een technisch zeer complex 
baggerproject in India dat zijn voltooiing nadert;

• de druk op de marges in offshore.

NETTORESULTAAT
Het nettoresultaat van DEME bedraagt 125 miljoen euro.

ORDERBOEK
Het orderboek van DEME blijft op een hoog niveau (3,75 
miljard euro op 31 december 2019).
In de loop van het boekjaar heeft DEME verscheidene be-
langrijke contracten verworven, waaronder:
• de uitbreiding van het baggercontract in  

Papoea-Nieuw-Guinea (project Lower Ok Tedi River);
• het contract voor de verdieping en verbreding van de 

Elbe over 116 km tussen Cuxhaven en Hamburg in 
Duitsland;

• het contract voor het vervoer en de installatie van 165 
monopiles, transitiestukken en windturbines van het 

offshore windpark Hornsea Two in het Verenigd Konink-
rijk. Dit contract zou in het eerste kwartaal van 2021 van 
start moeten gaan;

• de verlenging met twee jaar (2020-2021) van de onder-
houdsbaggerwerken op de Schelde en aan de Belgische kust; 

• het EPCI-contract voor het ontwerp, de productie en de 
installatie van 80 stalen monopile-funderingen van het 
offshore windpark Saint-Nazaire in Frankrijk, in samen-
werking met Eiffage.

In Taiwan hebben DEME Offshore en haar partner CSBC 
in oktober en november 2019 twee belangrijke commerciële 
successen geboekt, namelijk:
• het verkrijgen van de status van Preferred Bidder (PBA) voor 

de bouw van de windparken Hai Long 2 en Hai Long 3 ten 
oosten van het eiland Taiwan. Dit is een BoP-contract (Ba-
lance of  Plant) voor het ontwerp, de productie, het transport 
en de installatie van de funderingen, het transport en de 
installatie van de turbines, alsook het plaatsen van de elektri-
sche kabels die de windturbines onderling en het windpark 
met het elektriciteitsnet op het vasteland verbinden. De 
werken zijn in 2023 geprogrammeerd;

• de ondertekening van twee contracten met China Steel 
Corporation voor het offshore windpark Zhong Neng 
met 300 MW vermogen, die in 2024 voltooid zouden 
moeten zijn. Het eerste contract heeft betrekking op het 
transport en de installatie van de funderingen, het tweede 
is een Preferred Bidder Agreement (PBA) voor het trans-
port en de installatie van de masten en de windturbines. 

In Schotland heeft DEME een belangrijk EPCI-contract ver-
kregen voor het plaatsen van onderzeese elektriciteitskabels 
voor het offshore windpark Neart Na Gaoithe, met een capa-
citeit van 450 MW. De opdracht is afhankelijk van de financi-
ele afronding.
Deze drie contracten en dat van de Fehmarnbeltverbinding 
tussen Denemarken en Duitsland (700 miljoen euro) zullen 
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pas in het orderboek worden opgenomen wanneer het order 
voor de aanvang van de werken verkregen is.

INVESTERINGEN
De investeringen bedragen 434,7 miljoen euro, een stabiel 
bedrag tegenover 2018. 
In juni 2019 heeft DEME de sleephopperzuiger “Bonny Ri-
ver” in gebruik genomen. Dit schip heeft een capaciteit van 
15.000 m³ en kan op zeer grote diepten (meer dan 100 meter) 
op zeer harde bodems baggeren.

De bouw van verscheidene schepen heeft vertraging opgelo-
pen, zodat verscheidene voor 2019 geplande aanbetalingen 
naar 2020 verdaagd zijn. De vertraging van de bouw van 
de schepen Orion, Meuse River en River Thames is relatief  
beperkt (de drie schepen zullen in het eerste semester 2020 
worden opgeleverd) maar de datum van de oplevering van de 
Spartacus is eens te meer uitgesteld: ze is nu voorzien in het 
derde kwartaal van 2020. 

Wat de nieuwe investeringen betreft, heeft DEME een SOV 
(Service Operation Vessel) besteld. Het is een schip van het 
catamarantype voor het onderhoud van offshore windparken, 
dat tot 24 technici kan vervoeren en op zee kan huisvesten. 
Dit schip, waarvan de oplevering in 2021 voorzien is, zal door 
Siemens Gamesa Renewable Energy worden gecharterd in 
het kader van een onderhoudscontract op lange termijn voor 
de windparken Rentel en SeaMade.

NETTO FINANCIERINGSSCHULD
De netto financiële schuld bedraagt 708,5 miljoen euro. Ge-
corrigeerd voor de impact van IFRS 16 (86,1 miljoen euro op 
31 december 2019) stijgt de netto financiële schuld met 66,6 
miljoen euro tegenover 31 december 2018, maar daalt ze met 
meer dan honderd miljoen euro tegenover 30 juni 2019. 

In de loop van het tweede semester noteerde DEME een lich-
te verbetering van de behoefte aan werkkapitaal en ontving ze 
belangrijke terugbetalingen van achtergestelde leningen aan 
de concessiebedrijven Merkur Offshore en Rentel. Deze te-
rugbetalingen hebben de investeringen in de vloot gedeeltelijk 
gecompenseerd.

MERKUR OFFSHORE
In december 2019 hebben DEME en haar partners een 
overeenkomst bereikt voor de verkoop van 100% van hun 
participatie in Merkur Offshore GmbH, het concessiebedrijf  
van een windpark van 396 MW op 45 kilometer ten noorden 
van het Duitse eiland Borkum, in de Noordzee. De transactie, 
die een netto meerwaarde van meer dan 50 miljoen euro voor 
DEME zal opleveren, zou in de loop van het eerste semester 
2020 afgerond moeten zijn.

POOL CONTRACTING

KERNCIJFERS

In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 
2019/2018

Omzet 998,7 934,6 +6,9%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*) 18,8 22,7 -17,2%

Nettoresultaat aandeel van de groep 9,5 15,2 -37,5%

Netto kaspositie (*) 106,1 102,4 +3,6%

Orderboek (*) 1.385,5 1.320,3 +4,9%

(*) De definities worden gegeven in de rubriek ‘Geconsolideerde financiële staten’ van het financieel verslag.

OMZET
De omzet van CFE Contracting stijgt met 6,9% tot 998,7 
miljoen euro.

Voor de divisie Bouw is de toestand in België gecontrasteerd: 
terwijl de activiteit van de in Vlaanderen gevestigde filialen 
sterk toeneemt, valt ze in Brussel en Wallonië duidelijk terug. 
De belangrijkste lopende projecten zijn de bouw van de bin-
nenvolumes van het Gare Maritime op de site van Tour & 
Taxis, het residentiële vastgoedcomplex Riva in Brussel, het 
ZNA-ziekenhuis in Antwerpen en het nieuwe ondergrondse 
depot voor de Brusselse metrostellen.
Internationaal stijgt de omzet met 8,1%, gestuwd door een 
uitzonderlijk hoge activiteit in Polen, waar CFE verscheidene 
belangrijke contracten voor logistieke gebouwen heeft verkre-
gen en met succes uitgevoerd.

VMA (divisie Multitechnieken) blijft haar activiteiten in België 
uitbreiden met de realisatie van verscheidene projecten die 
de activiteiten HVAC en elektriciteit combineren, en met de 
uitvoering van een eerste belangrijk project voor een indus-
triële klant in de voedingsmiddelensector. VMA heeft ook 
een nieuwe entiteit opgericht (VEMAS) die ESCO-projecten 
(energieverbetering van gebouwen) zal ontwikkelen.
De omzet van MOBIX (divisie Rail & Utilities) groeit bedui-
dend, dankzij een bijzonder drukke activiteit in het leggen van 
sporen en de sterke opkomst van ETCS-projecten (automa-
tisch remsysteem voor treinen).
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In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 
2019/2018

Bouw 733,5 692,5 +5,9%

België 543,1 516,4 +5,2%

Internationaal 190,4 176,1 +8,1%

Multitechnieken (VMA) 179,6 170,6 +5,3%

Rail & Utilities (Mobix) 85,6 71,5 +19,6%

Totaal Contracting 998,7 934,6 +6,9%

BEDRIJFSRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat bedraagt 18,8 miljoen euro, een daling 
met 3,9 miljoen euro tegenover het vorige boekjaar.
In de divisie Bouw in België blijven de marktomstandighe-
den moeilijk met druk op de verkoopprijzen. De verliezen 
bij BPC en Thiran, twee entiteiten die op de Brusselse en de 
Waalse markt actief  zijn, konden  maar gedeeltelijk worden 
gecompenseerd door de goede resultaten in Vlaanderen. Een 
gedeelte van deze verliezen is het voorwerp van vorderingen 
tegen klanten, maar in toepassing van de waarderingsregels is 
het eventuele verhoopte verhaal nog niet gewaardeerd op 31 
december 2019. 

De andere divisies van de pool zetten uitstekende prestaties 
neer, onder meer in Polen, waar CFE in termen van rentabili-
teit een van de koplopers van de sector is. In Tunesië zijn alle 
projecten nu voltooid, met uitzondering van een project voor 
burgerlijke bouwkunde dat in 2021 zal worden opgeleverd.

NETTORESULTAAT
Het nettoresultaat bedraagt 9,5 miljoen euro.

In miljoen euro 31 december 2019 31 december 2018 Evolutie 
2019/2018

Bouw 1.016,8 1.069,1 -4,9%

België 833,5 870,9 -4,3%

Internationaal 183,3 198,2 -7,5%

Multitechnieken (VMA) 188,5 168,4 +11,9%

Rail & Utilities (Mobix) 180,2 82,8 +117,6%

Totaal Contracting 1.385,5 1.320,3 +4,9%

ORDERBOEK

Het orderboek bedraagt 1.385,5 miljoen euro op 31 december 
2019, een stijging met 4,9% tegenover 31december 2018.

In december 2019 nam CFE Contracting, na het verkrijgen 
van de bouwvergunning, de opdracht van meer dan 100 mil-
joen euro voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van 
residentiële wooneenheden voor Shape (Wallonië) in haar 
orderboek op.
Voor de bouwactiviteit ligt de focus niet op het verhogen van 
de omzet maar veeleer op de selectie van projecten met een 
aanvaardbare rentabiliteit en dito risicoprofiel.
Voor wat Multitechnieken en Rail & Utilities betreft, mikt 
CFE Contracting daarentegen op de ontwikkeling van deze 
activiteiten met een mooi potentieel, zoals blijkt uit het beha-
len van een groot aantal nieuwe opdrachten. In het eerste se-
mester van 2019 verkreeg CFE Contracting het contract voor 
het ontwerp, de modernisering, de financiering, het beheer en 
het onderhoud gedurende 20 jaar van de uitrusting voor de 
openbare verlichting van de grote (auto)wegen van het Waals 
Gewest. De moderniseringswerken zijn in het vierde kwartaal 
2019 gestart.

NETTO-FINANCIËLE POSITIE
De netto-financiële positie van CFE Contracting bedraagt 
106,1 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de impact van IFRS 
16 (14,7 miljoen euro op 31 december 2019) stijgt de netto 
kaspositie in 2019 met 18%.

Ondanks grote investeringen (in het bijzonder de bouw van 
een nieuwe maatschappelijke zetel voor de entiteit VMA-Dru-
art), namen de kasmiddelen van CFE Contracting toe dankzij 
een beduidende verbetering van de behoefte aan werkkapitaal 
op het eind van het boekjaar.
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POOL VASTGOEDONTWIKKELING

KERNCIJFERS

In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 
2019/2018

Omzet 59,1 94,7 -37,6%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*) 13,7 13,2 +3,8%

Nettoresultaat aandeel van de groep 11,6 9,3 +24,7%

Netto financiële schuld (*) 66,4 70,5 -5,8%

(*) De definities worden gegeven in de rubriek ‘Geconsolideerde financiële staten’ van het financieel verslag.

EVOLUTIE VAN HET VASTGOEDBESTAND (*)
Het uitstaande vastgoedbestand bedraagt 143 miljoen euro op 31 
december 2019, een lichte verhoging tegenover 2018. Het onver-
kochte bestand blijft laag. 

BPI ontwikkelt momenteel een veertigtal vastgoedprojecten voor 
een totaal van 545.000 m² (aandeel van BPI), waarvan ongeveer 
103.000 m² in aanbouw is.

VERDELING VOLGENS DE FASE VAN PROJECTONTWIKKELING

In miljoen euro 31 december 2019 31 december 2018

Commercialiseringsbestand 4 4

Bouwbestand 58 70

Ontwikkelingsbestand 81 65

Totaal 143 139

VERDELING PER LAND

In miljoen euro 31 december 2019 31 december 2018

België 97 89

Groothertogdom Luxemburg 21 23

Polen 25 27

Totaal 143 139

(*) Het vastgoedbestand is gelijk aan de som van het eigen vermogen en de netto financiële schuld van de vastgoedpool.

VASTGOEDONTWIKKELINGEN

In België
In het Brussels Gewest werkt BPI verder aan de bouw en 
commercialisering van de projecten Ernest The Park, Eras-
mus Gardens, Les Hauts Prés en Park West, terwijl het project 
Voltaire tot tevredenheid van de kopers werd opgeleverd. Het 
commercialiseringsritme van al deze programma’s is zeer 
bevredigend. Voor de multifunctionele projecten Brouck’R en 
Key West werden de bouwvergunningen aangevraagd. 

In Luik werd het tweede kantoorgebouw van het project Re-
naissance (Val Benoît) in toekomstige staat van afwerking aan 
de Provincie verkocht. De oplevering is voor maart 2020 ge-
pland. Ter herinnering, het eerste gebouw, dat eind 2019 werd 
opgeleverd, werd in 2018 aan het Forem verhuurd. Daarnaast 
werd de bouwvergunning voor 153 wooneenheden op de site 
Bavière verkregen. 

In Vlaanderen heeft BPI alle residentiële gebouwen van haar 
project Zen Factory (Beersel) opgeleverd en kocht het een 

grondpositie aan nabij het Park Spoor Noord in Antwerpen 
(site Martin). Men zal er in een joint venture 100 wooneenhe-
den met co-livingruimten ontwikkelen, samen met 7.500 m² 
oppervlakten voor ambachtelijke en creatieve activiteiten.

In Luxemburg 
BPI heeft met succes de residentiële projecten Domaine de 
l’Europe (Kirchberg) en Fussbann (Differdange)
opgeleverd. Alle appartementen werden verkocht vóór de 
oplevering.

Het project Livingstone kent eenzelfde commerciële dyna-
miek: alle appartementen van de 2 in aanbouw
zijnde fasen zijn reeds verkocht.

BPI verkreeg in 2019 de bouwvergunningen voor drie projec-
ten die zich in de studiefase bevinden: 
• het project “Entrée de Ville” in Differdange, waarvan de 

appartementen in blok aan de gemeente zullen worden 
verkocht, terwijl de co-livingruimten worden gecommer-
cialiseerd; 
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• het project “Wooden” in Leudelange. Het betreft een 
ontwikkeling van 9.600 m² kantoorruimte, grotendeels 
voorverhuurd aan de verzekeringsmaatschappij Bâloise;

• het project “Arlon 23” (3.700 m² kantoorruimte).

De bouw van deze drie projecten zal in het eerste semester 
2020 starten.

In Polen 
De vier residentiële projecten in uitvoering vorderen volgens 
plan en zullen in het eerste semester 2020 worden opgeleverd. 
De verkoop loopt goed.

In de buitenwijken van Gdynia, in het noorden van Polen, 
heeft BPI een site aangekocht voor de ontwikkeling van on-
geveer 9.400 m² residentiële oppervlakten, verdeeld in 18 
gebouwen met elk 6 prestigieuze appartementen.

NETTO FINANCIËLE SCHULD
Op 31 december 2019 is de netto financiële schuld licht ge-
daald tot 66,4 miljoen euro. In de loop van het
boekjaar 2019 heeft BPI haar commercial paper programma 
voor het eerst geactiveerd.

De impact van IFRS 16 op BPI is zeer beperkt: 1,2 miljoen 
euro op 31 december 2019.

NETTO RESULTAAT
Hoewel in Polen geen resultaat werd geboekt, vanwege de 
opname van de marge bij de levering van de appartementen, 
stijgt het nettoresultaat van de pool vastgoedontwikkeling sterk 
tot 11,6 miljoen euro. Dit resultaat is vooral te danken aan de 
marges op de voorverkochte residentiële wooneenheden in 
België en Luxemburg.

HOLDING, NIET-OVERGEDRAGEN ACTIVITEITEN EN ELIMINATIES TUSSEN POLEN

In miljoen euro 2019 2018 Evolutie 
2019/2018

Omzet exclusief eliminaties tussen polen 12,4 27,1 -54,2%

Eliminaties tussen polen -67,4 -61,5 n.s.

Omzet inclusief eliminaties -55,0 -34,4 n.s.

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*) -9,6 -6,4 +50,0%

Nettoresultaat aandeel van de groep -9,1 -6,5 +40,0%

Netto financiële schuld (*) 129,4 124,4 +3,9%

(*) De definities worden gegeven in de rubriek ‘Geconsolideerde financiële staten’ van het financieel verslag.

OMZET
De omzet zonder eliminaties tussen de polen bedraagt 12,4 
miljoen euro, tegenover 27,1 miljoen euro in 2018.
De activiteit concentreert zich voornamelijk op de bouw van 
het zuiveringsstation Brussel-Zuid, waarvan de oplevering in 
het eerste kwartaal 2021 voorzien is.

BEDRIJFSRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat werd negatief  beïnvloed door de waar-
devermindering van het saldo van de openstaande en niet 
door Credendo gedekte vorderingen op de staat Tsjaad, in 
overeenstemming met de voorschriften van IFRS 9. De on-
derhandelingen met Afreximbank en de staat Tsjaad, met het 
oog op de betaling van de vorderingen, worden voorgezet. 
De waardevermindering van de vorderingen op Tsjaad werd 
gedeeltelijk gecompenseerd door enerzijds de terugboekingen 
van voorzieningen voor risico’s die niet langer relevant zijn 
en anderzijds de bijdrage van het filiaal Green Offshore (50% 
CFE), een minderheidsaandeelhouder in de Belgische offshore 
windparken Rentel en SeaMade. Terwijl het park SeaMade 
nog in aanbouw is, kende het windpark Rentel zijn eerste 
volledige jaar elektriciteitsproductie.

RENT-A-PORT
Het filiaal Rent-A-Port (50% CFE) verkocht in het tweede 
semester 2019 zijn activiteiten in de haven van Duqm (Oman) 
aan DEME Concessions. Bovendien werden zijn andere acti-
viteiten in het Midden-Oosten en Afrika stopgezet, zodat de 
onderneming zich voortaan uitsluitend concentreert op de 

ontwikkeling van haar vijf  havenconcessies in het noorden 
van Vietnam, met haar filiaal Infra Asia Investment (60%). 
2019 was een overgangsjaar voor de activiteiten in Vietnam: 
de verkoop van industrieterreinen bleef  beperkt tot 33 hec-
tare. Het bedrijf  verwacht evenwel een zeer sterke stijging 
van de verkoop vanaf  2020. Het wil bovendien strategische 
partnerschappen afsluiten voor de ontwikkeling van zijn twee 
concessies in de provincie Quang Ninh.

NETTORESULTAAT
Rekening houdend met deze verschillende elementen be-
draagt het nettoresultaat -9,1 miljoen euro.

NETTO FINANCIËLE SCHULD
De netto financiële schuld bedraagt 129,4 miljoen euro, een 
stijging met 3,9% tegenover 2018. De impact van IFRS 16 
beperkt zich tot 1,2 miljoen euro.

WOOD SHAPERS
In het vierde kwartaal 2019 hebben CFE Contracting en BPI 
een nieuwe entiteit opgericht, Wood Shapers. Deze entiteit 
realiseert projecten van het type Design & Build en vastgoed-
ontwikkelingen (< 5.000 m²) in hout en geprefabriceerde 
duurzame materialen. Een eerste grondpositie werd aange-
kocht in Luxemburg en twee Design & Build projecten wor-
den bestudeerd. Deze nieuwe entiteit past in de strategie voor 
duurzame ontwikkeling van de groep.
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Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizend euro

2019 2018

Omzet 3.624.722 3.640.627

Opbrengsten uit aanverwante activiteiten 81.042 123.018

Aankopen -2.120.359 -2.147.130

Bezoldigingen en sociale lasten -653.870 -633.090

Andere exploitatiekosten -469.248 -497.748

Afschrijvingskosten -318.672 -272.602

Bedrijfsresultaat op activiteit 143.615 213.075

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures 34.092 14.169

Bedrijfsresultaat 177.707 227.244

Financieringskosten -2.602 -8.433

Overige financiële lasten en opbrengsten -5.120 -55

Financieel resultaat -7.722 -8.488

Resultaat vóór belastingen 169.985 218.756

Winstbelastingen -38.619 -49.549

Resultaat van het boekjaar 131.366 169.207

Minderheidsbelangen 2.058 2.323

Resultaat – toekenbaar aan de groep 133.424 171.530

Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizend euro

2019 2018

Resultaat van het boekjaar 131.366 169.207

Financiële instrumenten – veranderingen in de reële waarde -36.479 -5.498

Omrekeningsverschillen 1.153 621

Uitgestelde belastingen 2.772 775

Andere elementen van het globaal resultaat die later overgebracht zullen worden naar het nettoresultaat -32.554 -4.102

Herwaardering van de nettoverplichting m.b.t. toegezegde pensioenregelingen -15.444 -1.063

Uitgestelde belastingen 3.606 726

Andere elementen van het globaal resultaat die later overgebracht zullen worden naar het nettoresultaat -11.838 -337

Totaal andere elementen van het globaal resultaat die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen -44.392 -4.439

 

Globaal resultaat 86.974 164.768

- toekenbaar aan de groep 89.231 167.279

- toekenbaar aan de minderheidsbelangen -2.257 -2.511

Nettoresultaat per aandeel (euro) (basis en verwaterd) 5,27 6,78

Globaal resultaat deel van groep per aandeel (euro) (basis en verwaterd) 3,53 6,61

ROE (*) 7,7% 10,6%

(*) De definities worden gegeven in de rubriek ‘Geconsolideerde financiële staten’ van het financieel verslag.

3. SAMENVATTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

3.A.1  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET 
GLOBAAL RESULTAAT
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Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizend euro

2019 2018

Immateriële vaste activa 90.261 89.588

Goodwill 177.127 177.127

Materiële vaste activa 2.615.164 2.390.236

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 167.653 155.792

Overige financiële vaste activa 83.913 171.687

Langlopende afgeleide instrumenten 0 9

Overige vaste activa 16.630 5.501

Uitgestelde belastingsvorderingen 100.420 99.909

Totaal vaste activa 3.251.168 3.089.849

Voorraden 162.612 128.889

Handelsvorderingen en overige bedrijfsvorderingen 996.436 1.261.298

Overige vlottende bedrijfsactiva 72.681 67.561

Overige vlottende niet-bedrijfsactiva 6.267 12.733

Kortlopende afgeleide instrumenten 751 275

Vaste activa aangehouden voor verkoop 10.511 0

Geldmiddelen en kasequivalenten 612.206 388.346

Totaal vlottende activa 1.861.464 1.859.102

Totaal van de activa 5.112.632 4.948.951

Kapitaal 41.330 41.330

Uitgiftepremies 800.008 800.008

Ingehouden winsten 995.786 923.768

Toegezegde doelpensioenplannen en bijdragepensioenplannen -37.089 -25.521

Reserves in verband met afdekkingsinstrumenten -40.892 -7.153

Omrekeningsverschillen -10.440 -11.554

Eigen vermogen – toekenbaar aan de groep CFE 1.748.703 1.720.878

Minderheidsbelangen 11.607 13.973

Eigen vermogen 1.760.310 1.734.851

Pensioenverplichtingen en personeelsbeloningen 70.269 57.553

Voorzieningen - langlopende 12.414 35.172

Andere langlopende verplichtingen 10.651 5.725

Obligatieleningen - langlopende 29.689 29.584

Financiële schulden - langlopende 1.110.212 656.788

Langlopende afgeleide instrumenten 8.986 9.354

Uitgestelde belastingverplichtingen 104.907 119.386

Totaal langlopende verplichtingen  1.347.128 913.562

Voorzieningen voor courante risico’s 46.223 65.505

Handelsschulden en andere bedrijfsschulden 1.221.466 1.410.944

Fiscale schulden 44.078 44.543

Obligatielening - kortlopende 0 200.221

Financiële schulden - kortlopende 270.366 150.075

Kortlopende afgeleide instrumenten 9.356 10.990

Overige kortlopende bedrijfsverplichtingen 155.601 201.609

Overige kortlopende niet-bedrijfsverplichtingen 258.104 216.651

Totaal kortlopende verplichtingen 2.005.194 2.300.538

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.112.632 4.948.951

3.A.2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN DE FINANCIËLE POSITIE
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Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizend euro

2019 2018

Operationele activiteiten

Resultaat van de operationele activiteiten 143.615 213.075

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 318.672 272.602

Toevoeging aan de voorzieningen -30.587 1.265

Waardeverminderingen op vlottende en vaste activa en andere niet-kaselementen 19.524 1.018

Verlies/(winst) verbonden aan de overdracht van materiële vaste activa -6.100 -7.530

Dividenden uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures 8.140 4.935

Kasstromen uit operationele activiteiten vóór de wijzigingen van het werkkapitaal 453.264 485.365

Afname/(toename) van de handels – en overige kortlopende en langlopende vorderingen 238.441 -349.838

Afname/(toename) van voorraden -37.020 6.142

Toename/(afname) van handelsschulden en overige kort- lopende schulden -166.619 141.189

Betaalde / ontvangen winstbelastingen -44.109 -58.375

Kasstromen uit operationele activiteiten 443.957 224.483

Investeringsactiviteiten

Verkoop van vaste activa 13.834 15.833

Aankoop van vaste activa -451.258 -453.475

Overname van dochterondernemingen met aftrek van verworven geldmiddelen 0 -35

Wijziging van deelneming in geassocieerde deelnemingen en joint ventures -8.321 70.049

Kapitaalverhoging van de vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast -16.355 -8.660

Verkoop van dochteronderneming 0 1.202

(Nieuwe verstrekte leningen) / terugbetaling van verstrekte leningen 71.659 -41.066

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -390.441 -416.152

Financieringsactiviteiten

Betaalde intresten -24.529 -22.583

Ontvangen intresten 14.280 13.697

Andere financiële lasten en opbrengsten -6.635 -2.734

Leningen 709.361 422.808

Terugbetaling van schulden -462.303 -294.122

Uitgekeerde dividenden -60.755 -60.755

Kasstromen uit (gebruikt in) financierings-activiteiten 169.419 56.311

Nettotoename/(afname) van de geldmiddelen 222.935 -135.358

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 388.346 523.018

Wisselkoerseffecten 925 686

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het boekjaar 612.206 388.346

3.A.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
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De materiële vaste activa bedragen 2.615 miljoen euro op 31 
december 2019, een stijging met 225 miljoen euro, waarvan 
102,3 miljoen als gevolg van de toepassing van IFRS 16. Het 
investeringsprogramma van DEME werd in 2019 voortgezet 
(voornamelijk met de aanbetalingen voor de schepen Bonny 
River, Orion en Spartacus), gedeeltelijk gecompenseerd door 
de afschrijvingen in het boekjaar. 

Rekening houdend met de uitkering van een dividend van 
60,8 miljoen euro bedraagt het geconsolideerde eigen vermo-
gen 1.760,3 miljoen euro op 31 december 2019. Het werd 
negatief  beïnvloed door de evolutie van de pensioenverbin-
tenissen (-11,6 miljoen euro) en de marktwaarde van de voor 
afdekking gebruikte derivaten (-33,7 miljoen euro, voorname-
lijk met betrekking tot de afdekkingsinstrumenten van het type 
IRS bij Rentel en SeaMade). Deze evolutie is toe te schrijven 
aan de daling van de rentevoeten op middellange en lange 
termijn in de eurozone in 2019. 

De netto financiële schuld bestaat uit enerzijds kortlopende en 
langlopende schulden van respectievelijk 270,4 miljoen euro 
en 1.139,9 miljoen euro en anderzijds een vrije kasstroom van 
612,2 miljoen euro. In de loop van het boekjaar 2019 heeft 
DEME haar obligatielening van 200 miljoen euro afgelost. 
Dit werd gefinancierd met bilaterale leningen tegen aanzien-
lijk betere voorwaarden.

Zowel CFE als DEME, CFE Contracting en BPI hebben hun 
financiële convenanten volledig nageleefd.

De kasstromen uit operationele activiteiten stijgen met 97,8% 
van 224,5 miljoen euro tot 444 miljoen euro in 2019.
De kasstromen uit investeringsactiviteiten bedragen 390,4 
miljoen euro, een daling met 6,2% tegenover 2018
voornamelijk als gevolg van de gedeeltelijke terugbetaling van 
financieringen van Merkur Offshore en Rentel.

3.A.4   TOELICHTINGEN BIJ DE TABELLEN MET GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN, 
KASSTROMEN EN INVESTERINGSUITGAVEN

(duizend euro) Kapitaal Uitgifte-
premies

Ingehouden 
winsten

Toegezegde 
doelpensi-

oenplan-
nen en 

bijdrage-
pensioen-

plannen

Afdek-
kingsre-

serves

Omrekenings-
verschillen

Eigen 
vermogen 

–Toereken-
baar aan 
de groep

Minder-
heidsbe-

langen

Totaal

31 december 2018 41.330 800.008 923.768 -25.521 -7.153 -11.554 1.720.878 13.973 1.734.851

Herwerking IFRS 16 0 0

Globaal resultaat van het 
boekjaar

133.424 -11.568 -33.739 1.114 89.231 -2.257 86.974

Dividenden aan 
aandeelhouders

-60.755 -60.755 -60.755

Dividenden minder- 
heidsbelangen

-920 -920

Wijziging consolidatiekring 
en andere bewegingen

-651 -651 811 160

31 december 2019 41.330 800.008 995.786 -37.089 -40.892 -10.440 1.748.703 11.607 1.760.310

3.A.6 KERNCIJFERS PER AANDEEL

31 december 2019 31 december 2018

Totaal aantal aandelen 25.314.482 25.314.482

Nettoresultaat toekenbaar aan de groep per aandeel (in euro) 5,27 6,78

Eigen middelen toekenbaar aan de groep per aandeel (in euro) 69,08 67,98

3.A.5  GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN 
OP 31 DECEMBER 2019
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3.A.7 SECTORIËLE INFORMATIE

ELEMENTEN VAN HET GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE RESULTATENREKENING

Per 31 december 2019  
In duizend euro

DEME Herwerking DEME Contracting Vastgoed-  
ontwikkeling

Holding & niet- 
overgedragen 

activiteiten

Eliminaties
tussen polen

Totaal  
geconsolideerd

Omzet 2.621.965 998.671 59.065 12.433 (67.412) 3.624.722

Resultaat van de 
operationele activiteiten

141.645 (4.589) 18.729 1.030 (13.281) 81 143.615

Bedrijfsresultaat (EBIT) 160.094 (5.273) 18.806 13.686 (9.687) 81 177.707

% omzet 6,11% 1,88% 23,17% 4,90%

Financieel resultaat (6.749) 611 (833 (1.338) 587 0 (7.722)

Belastingen (30.321) 1.059 (8.446) (791) (109) (11) (38.619)

Nettoresultaat aandeel van 
de groep

125.041 (3.603) 9.527 11.598 (9.209) 70 133.424

% omzet 4,77% 0,95% 19,64% 3,68%

Niet-kaselementen 295.366 4.589 14.393 (888) (5.851) 0 307.609

EBITDA 437.011 0 33.122 142 (19.132) 81 451.224

% omzet 16,67% 3,32% 0,24% 12,45%

Per 31 december 2018  
In duizend euro

DEME Herwerking DEME Contracting Vastgoed- 
ontwikkeling

Holding & niet- 
overgedragen 

activiteiten

Eliminaties
tussen polen

Totaal 
geconsolideerd

Omzet 2.645.780 934.573 94.696 27.051 (61.473) 3.640.627

Resultaat van de 
operationele activiteiten

196.012 (4.589) 22.728 10.346 (10.865) (557) 213.075

Bedrijfsresultaat (EBIT) 202.940 (5.273) 22.728 13.209 (5.803) (557) 227.244

% omzet 7,67% 2,43% 13,95% 6,24%

Financieel resultaat (6.391) 2.901 (2.073) (2.832) (93) 0 (8.488)

Belastingen (43.231) 384 (5.491) (1.134) (124) 47 (49.549)

Nettoresultaat aandeel van 
de groep

155.570 (1.988) 15.161 9.321 (6.024) (510) 171.530

% omzet 5,88% 1,62% 9,84% 4,71%

Niet-kaselementen 262.889 4.589 12.686 (1.932) (3.347) 0 274.885

EBITDA 458.901 0 35.414 8.414 (14.212) (557) 487.960

% omzet 17,34% 3,81% 8,87% 13,40%
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GECONSOLIDEERDE BALANS

Per 31 december 2019 
In duizend euro

DEME Contracting Vastgoedont-
wikkeling

Holding & niet- 
overgedragen 

activiteiten

Eliminaties 
tussen polen

Totaal 
geconsolideerd

ACTIVA

Goodwill 155.567 21.560 0 0 0 177.127

Materiële vaste activa 2.529.919 81.173 1.742 2.330 0 2.615.164

Langlopende leningen aan geconsolideerde 
vennootschappen van de groep

0 0 0 23.600 (23.600) 0

Overige financiële vaste activa 36.178 0 29.874 17.861 0 83.913

Overige vaste activa 266.417 15.656 51.029 1.287.700 (1.245.838) 374.964

Voorraad 13.152 15.720 130.837 4.528 (1.625) 162.612

Geldmiddelen en kasequivalenten 475.135 67.550 6.411 63.110 0 612.206

Interne kaspositie – Cash pooling
– actief

0 75.684 11.167 2.327 (89.178) 0

Overige vlottende activa 724.124 306.630 23.703 37.824 (5.635) 1.086.646

Totaal van de activa 4.200.492 583.973 254.763 1.439.280 (1.365.876) 5.112.632

VERPLICHTINGEN

Eigen vermogen 1.675.537 83.670 76.296 1.172.271 (1.247.464) 1.760.310

Langlopende leningen aan geconsolideerde 
vennootschappen van de groep

0 1.800 21.800 0 (23.600) 0

Obligatielening - lange termijn 0 0 29.689 0 0 29.689

Langlopende financiële verplichtingen 947.798 23.174 13.378 125.862 0 1.110.212

Overige langlopende verplichtingen 175.248 15.880 14.514 1.585 0 207.227

Obligatielening - korte termijn 0 0 0 0 0 0

Kortlopende financiële schulden 235.791 9.857 14.382 10.336 0 270.366

Interne kaspositie – Cash pooling
– passief

0 2.327 4.698 82.153 (89.178) 0

Overige kortlopende verplichtingen 1.166.118 447.265 80.006 47.073 (5.634) 1.734.828

Totaal van de passiva 2.524.955 500.303 178.467 267.009 (118.412) 3.352.322 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 4.200.492 583.973 254.763 1.439.280 (1.365.876) 5.112.632

HOW WE CONTINUOUSLY SHAPE THE WORLD                                       THE SHAPE OF (Y)OUR WORLD                                       FINANCIAL REPORTING & ANNEXES                                        



064

Per 31 december 2018 
In duizend euro

DEME Contracting Vastgoedont-
wikkeling

Holding & niet- 
overgedragen 

activiteiten

Eliminaties 
tussen polen

Totaal 
geconsolideerd

ACTIVA

Goodwill 155.567 21.560 0 0 0 177.127

Materiële vaste activa 2.326.304 61.526 928 1.478 0 2.390.236

Langlopende leningen aan geconsolideerde 
vennootschappen  
van de groep

0 0 0 20.000 (20.000) 0

Overige financiële vaste activa 108.066 0 35.106 28.515 0 171.687

Overige vaste activa 274.058 13.217 34.923 1.274.450 (1.245.849) 350.799

Voorraad 15.244 16.945 94.592 3.733 (1.625) 128.889

Geldmiddelen en kasequivalenten 287.394 53.440 9.197 38.315 0 388.346

Interne kaspositie – Cash pooling
– actief

0 62.808 2.793 1.889 (67.490) 0

Overige vlottende activa 914.328 314.783 26.180 96.214 (9.638) 1.341.867

Totaal van de activa 4.080.961 544.279 203.719 1.464.594 (1.344.602) 4.948.951

VERPLICHTINGEN

Eigen vermogen 1.646.910 84.781 68.108 1.182.527 (1.247.475) 1.734.851

Langlopende leningen aan geconsolideerde 
vennootschappen  
van de groep

0 0 20.000 0 (20.000) 0

Obligatielening - lange termijn 0 0 29.584 0 0 29.584

Langlopende financiële
verplichtingen

494.796 10.156 21.836 130.000 0 656.788

Overige langlopende verplichtingen 179.572 14.712 10.923 21.983 0 227.190

Obligatielening - korte termijn 200.221 0 0 0 0 200.221

Kortlopende financiële schulden 148.376 1.699 0 0 0 150.075

Interne kaspositie – Cash pooling
– passief

0 1.889 11.043 54.558 (67.490) 0

Overige kortlopende verplichtingen 1.411.086 431.042 42.225 75.526 (9.637) 1.950.242

Totaal van de passiva 2.434.051 459.498 135.611 282.067 (97.127) 3.214.100

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 4.080.961 544.279 203.719 1.464.594 (1.344.602) 4.948.951
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Per 31 december 2019 
In duizend euro

DEME Contracting Vastgoedontwik-
keling

Holding, 
niet-overgedragen 

activiteiten en 
eliminaties 

Totaal 
geconsolideerd

Kasstromen uit operationele activiteiten vóór de wijzigingen 
van het werkkapitaal

435.721 31.478 5.143 -19.078 453.264

Nettokasstroom uit (gebruikt in)
operationele activiteiten

388.813 48.832 10.261 -3.949 443.957

Kasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten -370.319 -13.417 -40 -6.665 -390.441

Kasstromen uit (gebruikt in)
financieringsactiviteiten

168.619 -21.559 -13.053 35.412 169.419

Nettotoename/(afname)
van de geldmiddelen

187.113 13.856 -2.832 24.798 222.935

Per 31 december 2018
In duizend euro

DEME Contracting Vastgoedontwik-
keling

Holding, 
niet-overgedragen 

activiteiten en 
eliminaties 

Totaal 
geconsolideerd

Kasstromen uit operationele activiteiten vóór de wijzigingen 
van het werkkapitaal

454.987 36.904 10.994 -17.520 485.365

Nettokasstroom uit (gebruikt in)
operationele activiteiten

222.406 20.552 -1.909 -16.566 224.483

Kasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten -395.432 -6.569 -700 -13.451 -416.152

Kasstromen uit (gebruikt in)
financieringsactiviteiten

24.893 -19.684 8.546 42.556 56.311

Nettotoename/(afname)
van de geldmiddelen

-148.133 -5.701 5.937 12.539 -135.358

De toepassing van de nieuwe norm IFRS 16 – Leaseovereen-
komsten vanaf  1 januari 2019 – leidt voor de geconsolideerde 
openingsbalans van CFE tot een toename van de materiële 
activa en van de netto financiële schuld met 98,8 miljoen euro 
(waarvan 83,5 miljoen euro bij DEME).

Op 31 december 2019 wordt de impact van de toepassing van 
de nieuwe norm op de geconsolideerde balans en resultatenre-
kening van CFE als volgt samengevat:

3.A.8 IFRS 16

In miljoen euro DEME Contracting Overige Totaal

Balans

Materiële vaste activa 85,3 14,6 2,4 102,3

Financiële schulden 86,1 14,7 2,4 103,2

Resultatenrekening

EBITDA 17,6 6,9 0,8 25,3

Bedrijfsresultaat (EBIT) 0,6 0,3 0,0 0,9

Financieel resultaat -1,4 -0,4 0,0 -1,8

Nettoresultaat aandeel van de groep -0,8 -0,1 0,0 -0,9
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3.B.1 RESULTATENREKENING VAN CFE NV (VOLGENS BELGISCHE NORMEN)

In duizend euro 2019 2018

Omzet 21.720 29.249

Bedrijfsresultaat 75.803 -23.944

Netto financieel resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 68.573 62.771

Niet-recurrente financiële opbrengsten 60 63

Niet-recurrente financiële kosten -97.292 -63

Resultaat vóór belastingen 47.143 38.827

Belastingen -110 -118

Resultaat van het boekjaar 47.033 38.709

Het project van het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid verte-
genwoordigt een belangrijk deel van de omzet. Dit project zal 
nog 15 maanden duren.

De vereffening van verscheidene internationale entiteiten leidt 
tot een terugneming van voorzieningen in het bedrijfsresultaat 
en een equivalente niet-recurrente financiële last. Voor het 
overige werden bepaalde voor- zieningen, die niet langer rele-
vant waren, teruggenomen en werden niet-recurrente financi-

ele lasten geboekt in de vorm van waardeverminderingen op 
rekeningen-courant. Hieruit volgt dat de rekeningen-courant 
en leningen van CFE aan entiteiten in Afrika, Roemenië en 
Hongarije volledig voorzien zijn.

Het financiële resultaat bestaat voornamelijk uit de van 
DEME, CFE Contracting en BPI ontvangen dividenden, 
namelijk respectievelijk 55, 8,8 en 3,2 miljoen euro.

3.B.2 BALANS VAN CFE NV NA WINSTVERDELING (VOLGENS BELGISCHE NORMEN)

In duizend euro 2019 2018 

Activa

Vaste activa 1.336.844 1.338.202

Vlottende activa 102.122 169.859

Totaal van de activa 1.438.966 1.508.061

In duizend euro 2019 2018 

Passiva

Eigen vermogen 1.188.337 1.141.304

Voorzieningen voor risico’s en kosten 11.544 95.381

Schulden op lange termijn 125.248 130.248

Schulden op korte termijn 113.837 141.128

Totaal van de passiva 1.438.966 1.508.061

De vaste activa zijn hoofdzakelijk samengesteld uit de partici-
paties in DEME, CFE Contracting en BPI.

De schulden op meer dan één jaar omvatten leningen van 90 
miljoen euro die op de bevestigde bilaterale kredietlijnen wer-

den opgenomen en 35 miljoen euro handelspapier op middel-
lange termijn. CFE gebruikte eveneens haar handelspapier op 
korte termijn voor een bedrag van 10 miljoen euro.
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4. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL
In de veranderende context van de Covid-19-pandemie, heeft de raad van bestuur beslist om de algemene vergadering voor te 
stellen geen dividend uit te keren voor het boekjaar 2019.

B.  VERKLARING VAN CORPORATE GOVERNANCE

1. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER
Het corporate governance charter van CFE, dat opgesteld werd op basis van deze referentiecode, kan geraadpleegd worden op 
de website van de vennootschap www.cfe.be.

Het corporate governance charter werd op 26 maart 2019 voor het laatst gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met 
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Voor CFE reikt corporate governance verder dan alleen de naleving van de code. De vennootschap acht het immers onontbeer-
lijk om de leiding van haar activiteiten te baseren op een gedrags- en besluitvormingsethiek en op een diep verankerde cultuur 
gericht op deugdelijk bestuur.

2. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Op 31 december 2019 bestaat de raad van bestuur van CFE uit twaalf  leden, die op de onderstaande datums in functie zijn ge-
treden en van wie het mandaat onmiddellijk afloopt na de resp. gewone algemene vergadering van aandeelhouders in de hierna 
weergegeven jaren:

Infunctietreding Vervaljaar van
het mandaat

Luc Bertrand 24.12.2013 2021

Piet Dejonghe (*) 24.12.2013 2021

Renaud Bentégeat 18.09.2003 2020

John-Eric Bertrand 24.12.2013 2021

Jan Suykens 24.12.2013 2021

Koen Janssen 24.12.2013 2021

Philippe Delusinne 07.05.2009 2020

Christian Labeyrie 06.03.2002 2020

Ciska Servais BVBA vertegenwoordigd door Ciska Servais 03.05.2007 2023

Pas De Mots BVBA vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt 07.10.2016 2020

Euro-Invest Management NV vertegenwoordigd door Martine Van den Poel 03.05.2018 2021

MucH BVBA vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer 03.05.2018 2022

(*) Gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur

Aan de gewone algemene vergadering zal worden voorgesteld het mandaat van Philippe Delusinne, Christian Labeyrie en Pas De 
Mots SPRL, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt, te vernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de algemene vergade-
ring van mei 2024.
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2.1 MANDATEN EN FUNCTIES VAN DE BEDRIJFSMANDATARISSEN
BESTUURDERS
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de mandaten en functies van de twaalf  bestuurders op datum van 31 december 2019.

Luc Bertrand

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113

B- 2000 Antwerpen

Lid van het benoemings- en 
remuneratiecomité 

Voorzitter van de raad van bestuur

Luc Bertrand, geboren in 1951, behaalde in 1974 het diploma van handelsingenieur (KU Leuven). Luc Bertrand begon zijn 
carrière bij Bankers Trust, waar hij de functie van Vicevoorzitter en Regional Sales Manager, Noord-Europa, uitoefende. Hij 
werd in 1985 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en was tot 2016 voorzitter van het executief comité. 

Uitgeoefende mandaten
a- beursgenoteerde ondernemingen:

Voorzitter van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren 
Voorzitter van de raad van bestuur van SIPEF

b- niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Voorzitter van de raad van bestuur van DEME
Voorzitter van de raad van bestuur van Dredging International
Voorzitter van de raad van bestuur van FinAx
Bestuurder van Baarbeek BV
Bestuurder van Bank J. Van Breda & C°
Voorzitter van Belfimas
Bestuurder van Delen Private Bank
Bestuurder van DEME Coordination Center
Bestuurder van JM Finn & Co (UK)
Voorzitter van Scaldis Invest

c- verenigingen:
Voorzitter van het Belgisch Instituut voor Bestuurders – Guberna (Trustees)
Voorzitter van de raad van bestuur van het Institut de Duve
Voorzitter van Middelheim Promotors
Bestuurder van Europalia
Erevoorzitter van de Cercle de Lorraine, Brussel
Lid van de raad van bestuur van het Instituut Tropische Geneeskunde
Lid van de raad van bestuur van de KU Leuven
Zaakvoerder van het Museum Mayer van den Bergh
Lid van de algemene raad van Vlerick Leuven Gent School
Voorzitter van het Advisory Board Deloitte NV
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Piet Dejonghe

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113

B- 2000 Antwerpen

Gedelegeerd bestuurder 

Piet Dejonghe, geboren in 1966, behaalde, na zijn studies licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1989), een postgraduaat 
beheer aan de KU Leuven (1990) en een MBA aan het Insead (1993). Voordat hij in 1995 in dienst trad bij Ackermans & van 
Haaren was hij geattacheerd advocaat bij Loeff Claeys Verbeke en was hij actief als consultant bij Boston Consulting Group. 

Uitgeoefende mandaten
a- beursgenoteerde ondernemingen:

Lid van het executief comité van Ackermans & van Haaren
Bestuurder van Leasinvest Real Estate 

b- niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Bestuurder van Baloise Verzekeringen Belgium
Bestuurder van Bank J. Van Breda & C°
Voorzitter van Brinvest
Bestuurder van Delen Private Bank
Bestuurder van Delen Private Bank Luxembourg
Bestuurder van DEME
Bestuurder van FinAx
Bestuurder van GB-INNO-BM
Bestuurder van Leasinvest-Immo-Lux
Bestuurder van Profimolux
Bestuurder van Sofinim
Bestuurder van BPI Real Estate Belgium
Bestuurder van BPI Real Estate Luxemburg
Bestuurder van MBG
Bestuurder van BPC
Bestuurder van CFE Contracting
Bestuurder van Mobix Engema
Bestuurder van CLE
Bestuurder van Extensa Group
Bestuurder van Green Offshore
Bestuurder van Laere
Bestuurder van Bio Cap Invest
Bestuurder van HDP Charleroi

c- verenigingen:
Lid van de raad van bestuur van SOS-Kinderdorpen België

Renaud Bentégeat

CFE
Herrmann-Debrouxlaan, 42

B-1160 Brussel

Uitvoerend bestuurder

Renaud Bentégeat, geboren in 1953, heeft een licentie in publiek recht, een Diplôme d’Études Approfondies in publiek 
recht, en een D.E.A. in Analyse Politique Approfondie. Hij is afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Politiques van Bordeaux. 
Hij is zijn carrière in 1978 in de onderneming Campenon Bernard begonnen. Nadien heeft hij achtereenvolgens de 
functies bekleed van hoofd juridische zaken, directeur communicatie, administratief directeur en secretaris generaal, 
verantwoordelijk voor de juridische, communicatie-, administratie- en human resources-afdeling bij de Compagnie Générale 
de Bâtiment et de Construction (CBC). 
Van 1998 tot 2000 was hij regionaal directeur Bâtiment Ile-de-France van Campenon Bernard SGE, alvorens te zijn benoemd 
tot adjunct-directeur-generaal bij VINCI Construction, waar hij verantwoordelijk was voor de dochterondernemingen van de 
groep VINCI Construction in Midden-Europa en gedelegeerd bestuurder was bij Bâtiments et Ponts Construction en Bâtipont 
Immobilier in België. Van 2003 tot september 2018 was hij gedelegeerd bestuurder van CFE. 
Renaud Bentégeat is Officier in de Leopoldsorde, Ridder van het Légion d’Honneur alsook Ridder in de Nationale Orde van 
Verdiensten (Frankrijk).

Uitgeoefende mandaten:
a- niet-beursgenoteerde ondernemingen:

Voorzitter van BPI Real Estate Belgium
Bestuurder van Bizerte CAP 3000
Bestuurder van BPI Real Estate Luxembourg
Zaakvoerder van BPI Real Estate Poland
Bestuurder van CFE Contracting & Engineering
Lid van de raad van toezicht van CFE Polska
Bestuurder van DEME
Bestuurder van Rent-A-Port
Voorzitter van Infra Asia Investment

c - verenigingen:
Voorzitter van CCI France International
Vicevoorzitter van CCI France-Belgique
Adviseur buitenlandse handel voor Frankrijk
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John-Eric Bertrand

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113

B- 2000 Antwerpen

Voorzitter van het auditcomité

Bestuurder

John-Eric Bertrand, geboren in 1977, behaalde na zijn studies handelsingenieur (UCL 2001, magna cum laude), een Master 
in International Management (CEMS, 2002) en een MBA aan het Insead (2006). Voordat hij bij Ackermans & van Haaren als 
Investment Manager in dienst trad, heeft John-Eric Bertrand gewerkt als senior auditor bij Deloitte en senior consultant bij 
Roland Berger Strategy Consultants. Hij maakt sinds 1 juli 2015 deel uit van het executief comité van AvH.

Uitgeoefende mandaten:
a- beursgenoteerde ondernemingen:

Lid van het executief comité van Ackermans & van Haaren
Bestuurder van Sagar Cements

b- niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Voorzitter van de raad van bestuur van Agidens
Voorzitter van de raad van bestuur van Telemond Holding
Voorzitter van de raad van bestuur van Baarbeek Immo
Bestuurder van DEME
Bestuurder van Sofinim
Bestuurder van Manuchar
Bestuurder van Axe Investments
Bestuurder van Oriental Quarries & Mines
Bestuurder van AvH Resources India
Bestuurder van Extensa Group
Bestuurder van Onco DNA
Bestuurder van VMA
Lid van het investeringscomité van Inventures
Bestuurder van Profimolux
Bestuurder van Finasucre
Lid van het Investeringscomité van Healthquad

c- verenigingen:
Bestuurder van Belgian Finance Club

Jan Suykens

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113

B- 2000 Antwerpen

Bestuurder

Jan Suykens, geboren in 1960, is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (UFSIA, 1982) en behaalde een 
MBA in de Colombia University (1984). Hij werkte vele jaren bij de Generale Bank in de afdeling Corporate & Investment 
Banking voordat hij in 1990 Ackermans & van Haaren vervoegde.

Uitgeoefende mandaten:
a- beursgenoteerde ondernemingen:

Voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren
Voorzitter van de raad van bestuur van Leasinvest Real Estate

b- niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Voorzitter van de raad van bestuur van Anima Care
Voorzitter van de raad van bestuur van Bank J. Van Breda & C. 
Vicevoorzitter van de raad van bestuur van Delen Private Bank
Bestuurder van Anfima
Bestuurder van BPI Real Estate Belgium
Bestuurder van Mediahuis Partners
Bestuurder van Delen Private Bank Luxembourg
Bestuurder van DEME
Bestuurder van Extensa
Bestuurder van Extensa Group
Bestuurder van FinAx
Bestuurder van Green Offshore
Bestuurder van Grossfeld PAP
Bestuurder van JM Finn & Co (UK)
Bestuurder van Leasinvest Immo Lux SICAV-FIX
Bestuurder van Mediacore
Bestuurder van Mediahuis
Bestuurder van Mediahuis Partners
Bestuurder van Profimolux
Bestuurder van Rent-A-Port
Bestuurder van Sofinim

c- verenigingen: 
Bestuurder van Antwerp Management School
Bestuurder van De Vrienden van het Rubenshuis
Lid van het Adviescomité van ING Antwerp Branch
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Koen Janssen

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113

B- 2000 Antwerpen

Bestuurder

Koen Janssen, geboren in 1970, behaalde, na zijn studies burgerlijk ingenieur elektromechanica (KU Leuven, 1993), een 
MBA in IEFSI (Frankrijk, 1994). Hij werkte voor Recticel, ING Investment Banking en ING Private Equity, vooraleer, in 2001, 
een functie te bekleden bij Ackermans & van Haaren. 

Uitgeoefende mandaten:
a- beursgenoteerde ondernemingen:

Lid van het executief comité van Ackermans & van Haaren
b- niet-beursgenoteerde ondernemingen:

Bestuurder van Bedrijvencentrum Regio Mechelen
Bestuurder van DEME 
Bestuurder van Dredging International
Bestuurder van NMC International
Bestuurder van Rent-A-Port
Bestuurder van Infra Asia Investment (IAI)
Bestuurder van RAP Green Energy
Bestuurder van Biolectric
Bestuurder van Green Offshore
Bestuurder van Sofinim Lux
Bestuurder van Sofinim
Bestuurder van Groep Terryn
Bestuurder van Otary RS
Bestuurder van Otary Bis
Bestuurder van Rentel
Bestuurder van SeaMade 

c- verenigingen: 
Bestuurder van Belgian Offshore Platform (BOP) vzw, vaste vertegenwoordiger van Green Offshore
Bestuurder van BVA (Belgian Venture Capital & Private Equity Association)

Philippe Delusinne

RTL Belgium
Jacques Georginlaan 2

B-1030 Brussel

 
Lid van het 

benoemings- en remuneratiecomité 

Lid van het auditcomité

Onafhankelijk bestuurder

Philippe Delusinne, geboren in 1957, is houder van het diploma van Marketing & Distributie van het ISEC te Brussel en van 
een Short MBA aan het Sterling Institute van Harvard. 
Hij startte zijn carrière bij Ted Bates als account executive. Vervolgens vervulde hij de functies van account manager bij 
Publicis, client service director bij Impact FCB, deputy general manager bij McCann Erickson en chief executive officer bij 
Young & Rubicam in 1993. Sinds maart 2002 is hij chief executive officer van RTL Belgium. 

Uitgeoefende mandaten: 
a- beursgenoteerde ondernemingen: 

Lid van de Raad van Toezicht van Métropole Télévision - M6 
b- niet-beursgenoteerde ondernemingen: 

Gedelegeerd bestuurder van RTL Belgium nv
Gedelegeerd bestuurder van Radio H 
Vaste vertegenwoordiger van CLT-UFA S.A.,
Gedelegeerd bestuurder van INADI SA, COBELFRA SA en NEW CONTACT
CEO van RTL Belux SA & Cie SECS
Gedelegeerd bestuurder van RTL Belux SA
Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van IP Belgium
Voorzitter van New Contact
Bestuurder van CLT-UFA
Bestuurder van Agence Télégraphique Belge de Presse
Bestuurder van MaRadio.be SCRL 

c- verenigingen: 
Bestuurder van de Association pour l’Autorégulation de la Déontologie Journalistique ASBL
Voorzitter van de Koninklijke Muntschouwburg 
Voorzitter van De Vrienden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België vzw
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Christian Labeyrie

VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 

F-92851 Rueil-Malmaison Cedex

Lid van het auditcomité

Bestuurder

Christian Labeyrie, geboren in 1956, is adjunct directeur generaal, financieel directeur en lid van het executief comité van 
de groep VINCI. Alvorens werkzaam te zijn binnen de groep VINCI in 1990, heeft hij verschillende functies uitgeoefend in de 
groepen Rhône Poulenc en Schlumberger. Hij is zijn carrière in de banksector begonnen. Christian Labeyrie is afgestudeerd 
aan de HEC, de Escuela Superior de Administración de Empresas (Barcelona) en de Mc Gill University (Canada). Tevens is hij 
in het bezit van een DECS (Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures). Hij is Ridder in het Légion d’honneur en Ridder in de 
Nationale Orde van Verdienste.

Uitgeoefende mandaten:
a– beursgenoteerde ondernemingen:

Lid van het executief comité van Groupe VINCI
b– niet-beursgenoteerde ondernemingen:

Bestuurder van VINCI Deutschland
Bestuurder van Arcour
Bestuurder van het consortium Stade de France
Bestuurder van VFI
Bestuurder van SMABTP
Lid van de raad van bestuur van Linea Amarilla Sac (LAMSAC)
Voorzitter van ASF Holding
Voorzitter van Cofiroute Holding
Beheerder SCCV CESAIRE-LES GROUES
Beheerder SCCV HEBERT-LES GROUES 
Vaste vertegenwoordiger van VINCI Innovation in de raad van bestuur van ASF

Ciska Servais BVBA
vertegenwoordigd door Ciska Servais

Boerenlegerstraat, 204
B-2650 Edegem

Onafhankelijk bestuurder

Ciska Servais is vennoot bij het advocatenkantoor Astrea. Zij is actief op het vlak van administratief recht, in het bijzonder 
milieurecht en ruimtelijke ordening, evenals vastgoedrecht en bouwrecht. Zij heeft een uitgebreide ervaring inzake advies-
verlening, gerechtelijke procedures en onderhandelingen. Zij is docente en geeft regelmatig voordrachten in het kader van 
seminaries.
Zij studeerde af aan de Universiteit Antwerpen als licentiaat in de rechten (1989) en behaalde bijkomend een Master (LL.M) 
aan de Vrije Universiteit Brussel in International Legal Cooperation (1990). Bovendien behaalde zij een Bijzondere Licentie in 
de Milieukunde aan de Universiteit Antwerpen (1991).
Zij startte haar stage in 1990 bij het Advocatenkantoor Van Passel & Greeve. Zij werd vennoot bij Van Passel & Vennoten in 
1994, en vervolgens bij Lawfort in 2004. In 2006 richtte zij het advocatenkantoor Astrea mee op.
Ciska Servais publiceert voornamelijk op het vlak van milieurecht, onder meer aangaande het bodemsaneringsdecreet, de 
milieuaansprakelijkheid en de grondverzetregeling. Zij is ingeschreven aan de Antwerpse Balie

Uitgeoefende mandaten:
a– beursgenoteerde ondernemingen:

Onafhankelijk bestuurder van MONTEA Comm. VA
Voorzitter van het remuneratiecomité van MONTEA Comm. VA

b– niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Astrea BV CVBA
SYMBIOSIS SON

Pas de Mots BVBA
vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt

Anne Frankstraat 1
B-9150 Kruibeke

Lid van het auditcomité  

Onafhankelijk bestuurder

Na haar studies toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen begon Leen Geirnaerdt haar 
beroepsloopbaan bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar ze zes jaar in de audit werkte. Vervolgens stapte ze over naar 
Solvus Resource Group, een Belgische beursgenoteerde onderneming, waar ze met name de functie van corporate controller 
waarnam. Na de overname van Solvus Resource Group door de Nederlandse beursgenoteerde onderneming USG People 
NV, werd Leen Geirnaerdt tot directeur van het Belgische Shared Services Center benoemd, voor ze in 2010 Chief Financial 
Officer in Nederland werd. Na de overname door de Japanse groep Recruit, werd ze in 2016 benoemd tot CFO op wereldni-
veau van Recruit Global Staffing.
Sinds mei 2019 is Leen Geirnaerdt CFO van bpost NV/SA. 

Uitgeoefende mandaten: 
a - beursgenoteerde ondernemingen: 

Bestuurder en voorzitter van het auditcomité van Wereldhave van 2016 tot juni 2019
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Euro-Invest Management NV 
vertegenwoordigd door Martine Van den Poel

Molièrelaan 164
B-1050 Elsene

Voorzitter van het benoemings- en 
remuneratiecomité

Onafhankelijk bestuurder

Martine Van den Poel behaalde een licentie Politieke Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een 
Master in Public Administration aan de Kennedy School of Government, Harvard University (Cambridge, VS) en een Execu-
tive Master in Coaching and Consulting for Change aan het INSEAD (Fontainebleau, Frankrijk).
Zij was onderzoeksmedewerker aan de Harvard Business School in 1978 en aan de Stanford Business School in 1985. 
Van 1995 tot 2003 was ze lid van het uitvoerend comité van INSEAD in haar functie van Director Executive Education en 
vervolgens geassocieerd Decaan voor externe betrekkingen op de campussen van Fontainebleau en Singapore. 
Bij INSEAD was ze van 2003 tot 2009 Coaching Director in verscheidene programma’s voor voortgezet onderwijs en is ze 
thans Executive Coach voor INSEAD Executive Education. Zij oefent ook een privéactiviteit uit als Leadershipcoach voor 
verscheidene ondernemingen in Brussel en Parijs. 
Ze is lid van Women on Boards (WOB), de Club L en de INSEAD Women in Business Club.

Uitgeoefende mandaten: 
c– verenigingen

Lid van de raad van bestuur van Vocatio (Brussel)

MucH BVBA 
Vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer

Jacques Pasturlaan 128 
B-1180 Ukkel

Lid van het auditcomité

Onafhankelijk bestuurder

Muriel De Lathouwer is burgerlijk ingenieur kernwetenschappen (UL, Brussel) en heeft een MBA van INSEAD, Parijs.
Ze begon haar loopbaan als IT-consultant bij Accenture, gevolgd door 7 jaar bij McKinsey in Brussel, waar zij als Associate 
Principal grote telecom- en tv-operators, media- en hightechbedrijven overal ter wereld adviseerde. Vervolgens was zij 
marketing director en lid van het directieteam van de mobiele telefonie-operator BASE, voor ze van 2014 tot 2018 de 
functie van CEO opnam van EVS, waar ze de digitale transformatie van de onderneming leidde. 
Muriel De Lathouwer is bestuurder van verscheidene internationale ondernemingen en is in het fonds W.I.N.G (Digital 
Wallonia) actief als lid van het operating team en van het investeringscomité Deep Tech.

Uitgeoefende mandaten: 
a– beursgenoteerde ondernemingen: 

Lid van de raad van bestuur, het remuneratiecomité en het auditcomité van Shurgard
b– niet-beursgenoteerde ondernemingen: 

Lid van de raad van bestuur, vicevoorzitter van het remuneratiecomité en het governancecomité van de groep Olympia
Lid van de raad van bestuur en van het IT-comité van de bank CPH
Lid van de raad van bestuur van Amoobi

c– verenigingen: 
Coderdojo Belgium
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2.2  BEOORDELING VAN DE 
ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
BESTUURDERS

Acht van de twaalf  leden van de raad van bestuur op 31 
december 2019 kunnen niet als onafhankelijke bestuurders 
worden gekwalificeerd in de zin van artikel 526 ter van het 
Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corpo-
rate Governance Code. 
Het betreft:
• Piet Dejonghe, gedelegeerd bestuurder van de vennoot-

schap;
• Renaud Bentégeat, uitvoerend bestuurder;
• Luc Bertrand, Jan Suykens, Koen Janssen en John-Eric 

Bertrand, die de controleaandeelhouder, Ackermans & 
van Haaren, vertegenwoordigen; 

• Christian Labeyrie, die VINCI Construction vertegen-
woordigt als aandeelhouder voor 12,11%;

• Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska 
Servais, die haar vierde opeenvolgende termijn begon 
als bestuurder van CFE.

Op 31 december 2019 zijn de onafhankelijke bestuurders: 
Philippe Delusinne, Pas de Mots BVBA, vertegenwoordigd 
door Leen Geirnaerdt, Euro-Invest Management NV, verte-
genwoordigd door Martine Van den Poel en MucH BVBA, 
vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer.

Er weze opgemerkt dat de onafhankelijke bestuurders van 
CFE in 2019 hun opdracht in alle onafhankelijkheid hebben 
kunnen uitoefenen.

2.3  SITUATIE VAN DE 
BEDRIJFSMANDATARISSEN

Geen enkele bestuurder van CFE (i) is ooit wegens fraude 
veroordeeld of  door een regelgevende instantie aange-
klaagd of  veroordeeld tot een publiekrechtelijke sanctie (ii), 
betrokken geweest bij een faillissement of  onder sekwester 
geplaatst of  in staat van faillissement gesteld of  (iii) ontzet 
uit het recht op te treden als lid van een raad van bestuur, 
directieraad of  raad van toezicht voor rekening van een 
emittent, of  om te bemiddelen bij het beheren of  uitvoeren 
van transacties van een emittent.

2.4 BELANGENCONFLICT
2.4.1 GEDRAGSREGELS
Van alle bestuurders wordt onafhankelijkheid van beoorde-
ling geëist, zowel van de uitvoerend als van de niet-uitvoe-
rend bestuurders, en, wat de niet-uitvoerend bestuurders 
betreft, ongeacht of  zij onafhankelijk zijn of  niet.

Elke bestuurder organiseert zijn persoonlijke en professione-
le zaken derwijze dat directe of  indirecte belangenconflicten 
met de vennootschap worden vermeden.

De raad van bestuur waakt bijzonder over mogelijke belan-

genconflicten met een bestuurder of  met een vennootschap 
van de groep, en over de naleving van de bijzondere pro-
cedures voorgeschreven in de artikelen 523 en 524 van het 
Wetboek van vennootschappen.

Transacties of  andere contractuele relaties tussen de ven-
nootschap, met inbegrip van verbonden vennootschappen, 
en bestuurders moeten aan normale marktvoorwaarden 
worden afgesloten.

Het is uitvoerend bestuurders niet toegestaan met de ven-
nootschap direct of  indirect een overeenkomst af  te sluiten 
over de levering van bezoldigde diensten zonder de explicie-
te toestemming van de raad van bestuur. Zij zijn verplicht 
de voorzitter te raadplegen die zal beslissen of  het verzoek 
tot afwijking al dan niet aan de raad van bestuur wordt 
voorgelegd.

2.4.2 TOEPASSING VAN DE PROCEDURES
Bij weten van CFE heeft geen bestuurder dit jaar een belan-
genconflict gehad. 

Er weze opgemerkt dat sommige bestuurders mandaten uit-
oefenen in andere vennootschappen die soms concurrerende 
activiteiten uitoefenen met die van CFE.

2.5  BEOORDELING VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR, VAN ZIJN COMITÉS EN VAN DE 
BESTUURDERS

2.5.1 BEOORDELINGSWIJZE
Met de hulp van het benoemings- en remuneratiecomité en 
eventueel ook van externe deskundigen, en onder leiding van 
zijn voorzitter beoordeelt de raad van bestuur geregeld de 
eigen samenstelling, omvang en werking, alsook de samenstel-
ling, omvang en werking van de gespecialiseerde comités van 
de raad van bestuur. De bedoeling is de corporate governance 
voortdurend te verbeteren, rekening houdend met de eventu-
eel gewijzigde omstandigheden.

Bij die evaluatie gaat de raad van bestuur onder meer na of  – 
zowel in de raad van bestuur als in de gespecialiseerde comités 
van de raad van bestuur – belangrijke kwesties adequaat wor-
den voorbereid en besproken. 
Hij verifieert de effectieve bijdrage van elke bestuurder gelet 
op zijn competentie en op zijn aanwezigheid op de vergade-
ringen, alsook zijn constructieve inzet tijdens de besprekingen.
Hij beoordeelt ook of  de huidige samenstelling van de raad van 
bestuur en van de comités overeenstemt met wat wenselijk is.

De raad van bestuur trekt lering uit de evaluatie van zijn 
prestaties; hij speelt zijn sterke punten uit en pakt tegelijk zijn 
zwakke punten aan. Desgevallend impliceert dit een voorstel 
tot benoeming van nieuwe leden, tot het niet herkiezen van 
bestaande leden of  tot goedkeuring van andere geschikt ge-
achte maatregelen om de raad van bestuur doeltreffend te la-
ten werken. Hetzelfde geldt voor de gespecialiseerde comités.

De niet-uitvoerend bestuurders evalueren eenmaal per jaar hun 
interactie met het uitvoerend management. Daartoe komen zij 
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eenmaal per jaar bijeen zonder de gedelegeerd bestuurders en 
zonder de eventuele andere uitvoerend bestuurders.

2.5.2 BEOORDELING VAN DE PRESTATIES 

De recentste formele beoordeling van de werking en presta-
ties van de raad van bestuur vond in het tweede semester van 
2019 plaats. Deze beoordeling werd uitgevoerd met de steun 
van Guberna, het Belgische Instituut voor Bestuurders. De 
resultaten van de beoordeling werden in december 2019 aan 
de bestuurders voorgelegd.

2.6 LEEFTIJDSLIMIET 
In 2019 bereikte Martine Van den Poel, die Euro-Invest Ma-
nagement NV vertegenwoordigt, de in het Corporate gover-
nance charter vastgelegde leeftijdslimiet.
In overeenstemming met de voorschriften van het charter 
heeft de raad van bestuur unaniem de gemotiveerde beslissing 
genomen om Euro-Invest Management NV, vertegenwoor-
digd door Martine Van den Poel, toe te staan haar lopende 
mandaat voort te zetten.

3.  WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN 
ZIJN COMITÉS

3.1 DE RAAD VAN BESTUUR
ROL EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Rol van de raad van bestuur
De raad van bestuur voert zijn opdracht uit in het belang van 
de vennootschap.

De raad van bestuur bepaalt de oriëntaties en de waarden, 
de strategie en het kernbeleid van de vennootschap. Hij be-
studeert de grote operaties die daarop betrekking hebben, 
en keurt ze goed. Hij zorgt dat zij ten uitvoer worden gelegd 
en bepaalt alle nodige maatregelen voor de realisatie van het 
beleid. Hij beslist over het risiconiveau dat de vennootschap 
bereid is te nemen.

De raad van bestuur streeft naar succes voor de vennootschap 
op lange termijn en steunt het ondernemend leiderschap dat 
instaat voor risico-evaluatie en risicobeheer.

De raad van bestuur waakt erover dat de vennootschap over 
de nodige financiële en menselijke middelen kan beschikken 
om haar doelstellingen te realiseren, en creëert de nodige 
structuren en middelen voor de realisatie van de doelstellingen 
van de vennootschap. In het bijzonder besteedt de raad van 
bestuur aandacht aan het maatschappelijk verantwoord on-
dernemen, aan genderdiversiteit en het respect voor de diver-
siteit binnen de vennootschap. 
De raad van bestuur valideert het budget, onderzoekt de reke-
ningen en keurt die goed.

De raad van bestuur:
• keurt het algemene kader van interne controle en risico-

beheer goed en beoordeelt de toepassing ervan;
• neemt alle nodige maatregelen om de integriteit van de 

financiële staten te garanderen;
• houdt toezicht op de prestaties van de commissaris;
• onderzoekt de prestaties van de gedelegeerd bestuurder;
• waakt erover dat de gespecialiseerde comités van de raad 

van bestuur op een efficiënte manier werken.

Bevoegdheden van de raad van bestuur
(i) Algemene bevoegdheden van de raad van bestuur  

Onder voorbehoud van de uitdrukkelijk aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders voorbehouden bevoegd-
heden en binnen de perken van het maatschappelijke 
doel heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om alle 
nodige of  nuttige handelingen te stellen voor de realisatie 
van het maatschappelijke doel van de vennootschap. 
Op de algemene vergadering brengt de raad van bestuur 
verslag uit aan de aandeelhouders over de uitoefening 
van zijn verantwoordelijkheden en het beheer. Hij stelt de 
voorstellen van beslissingen op die ter goedkeuring aan 
de algemene vergadering worden voorgelegd.

(ii) Bevoegdheden van de raad van bestuur inzake kapitaals-
verhoging (toegestaan kapitaal) 
De algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 
2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om – in één 
of  meerdere malen – het maatschappelijk kapitaal te 
verhogen met een bedrag van maximaal 5.000.000 euro 
exclusief  uitgiftepremie, en dit bij wijze van geldelijke of  
niet-geldelijke inbrengen, door omzetting van reserves, 
met of  zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Binnen de 
grenzen van het toegestaan kapitaal is het de raad van 
bestuur die beslist over de voorwaarden voor de kapi-
taalsverhoging en met name de uitgiftevoorwaarden voor 
nieuwe aandelen, waaronder de inschrijvingsprijs.  
Deze toelating is verleend voor een periode van vijf  jaar 
vanaf  de publicatiedatum in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering 
van 2 mei 2019.

(iii) Bevoegdheden van de raad van bestuur inzake de verwerving 
van eigen aandelen  
De algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2019 
heeft de raad van bestuur van de vennootschap gemachtigd 
om (i) gedurende een periode van 5 jaar vanaf  de datum van 
de publicatie van de machtiging in het Belgisch Staatsblad het 
maximale aantal aandelen van de vennootschap te verwerven 
dat het Wetboek van Vennootschappen toestaat, door middel 
van aankoop of  ruil, tegen een minimale prijs per aandeel die 
overeenkomt met de laagste slotkoers van de twintig (20) dagen 
voorafgaand aan de dag van de aankoop van de eigen aandelen 
verminderd met tien procent (10%) en tegen een maximale 
prijs per aandeel die overeenkomt met de hoogste slotkoers van 
de twintig (20) dagen voorafgaand aan de dag van de aankoop 
van de eigen aandelen vermeerderd met tien procent (10%) en 
(ii) de zo verworven aandelen af  te staan, ofwel persoonlijk of-
wel aan een persoon die in eigen naam maar voor rekening van 
de vennootschap optreedt, tegen (a) een volgens punt (i) hierbo-
ven bepaalde prijs of  (b) wanneer de afstand plaatsvindt in het 
kader van een optieplan met aandelen van de vennootschap, 
tegen de uitoefenprijs van de opties. In dat laatste geval kan de 
raad van bestuur met de toestemming van de begunstigde de 
aandelen afstaan buiten de gereglementeerde markt.

(iv) Bevoegdheden van de raad van bestuur inzake de uitgifte 
van obligaties. 
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Onder voorbehoud van de toepassing van de wettelijke 
bepalingen ter zake kan de raad van bestuur beslissen tot 
de creatie en de uitgifte van obligaties, die eventueel in 
aandelen converteerbaar zijn in het kader van het toege-
stane kapitaal.

WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is dermate georganiseerd dat zijn be-
slissingen steeds in het belang van de vennootschap worden 
genomen en dat de raad zijn taken efficiënt kan uitvoeren. 

De vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op geregelde tijdstippen, voldoen-
de frequent om zich doeltreffend van zijn verplichtingen te kwij-
ten en telkens wanneer het vennootschapsbelang het vereist. 
In 2019 heeft de raad van bestuur beraadslaagd over alle 
belangrijke kwesties van CFE. De raad is vijf  keer samengeko-
men in 2019.

De raad van bestuur heeft meer bepaald:
• de jaarrekening van het boekjaar 2018 en de halfjaarlijkse 

rekeningen van 2019 goedgekeurd;
• het budget voor 2019 en de actualisaties ervan onderzocht;
• het budget voor 2020 onderzocht;
• de aan het risicocomité voorgelegde dossiers en de evolu-

tie van de veiligheidsindicatoren besproken;
• de financiële toestand van CFE, de evolutie van de schul-

denlast en de behoefte aan bedrijfskapitaal doorgelicht;
• het strategische plan van de divisie Buildings & Infra van 

de cluster VMA bestudeerd;
• de evolutie van het vastgoedbestand onderzocht en beslist tot 

de aankoop en verkoop van verscheidene vastgoedprojecten 
met een waarde van meer dan tien miljoen euro;

• de oprichting goedgekeurd van de in de houtbouw in 
België en Luxemburg gespecialiseerde vennootschap 
Wood Shapers;

• op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité 
beslist over de bezoldigingsmodaliteiten en de premies 
voor de gedelegeerd bestuurder en de directeuren.

In de volgende tabel is vermeld hoe vaak elk van de bestuur-
ders in het boekjaar 2019 op de vergaderingen van de raad 
van bestuur aanwezig waren.

Bestuurders Aanwezigheid/
aantal vergaderingen

Luc Bertrand 5/5

Renaud Bentégeat 5/5

Piet Dejonghe 5/5

Jan Suykens 5/5

Koen Janssen 5/5

John-Eric Bertrand 5/5

Christian Labeyrie 4/5

Philippe Delusinne 4/5

Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais 5/5

Pas de Mots BVBA, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt 4/5

Alain Bernard 2/2

Euro-Investment Management NV, vertegenwoordigd door 
Martine Van den Poel 5/5

MucH BVBA, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer 5/5

Besluitvorming binnen de raad van bestuur
Behoudens in gevallen van overmacht kan de raad van be-
stuur slechts rechtsgeldig beraadslagen als ten minste de helft 
van de bestuurders aanwezig of  vertegenwoordigd is. De 
leden van de raad van bestuur die verhinderd zijn een ver-
gadering bij te wonen, kunnen zich door een ander lid van 
de raad laten vertegenwoordigen conform de wettelijke en 
reglementaire bepalingen ter zake; een lid kan evenwel maar 
houder zijn van één volmacht tegelijk. De brieven, faxen of  
andere communicatiemiddelen waarmee stemvolmacht wordt 
gegeven, worden als bijlage gevoegd bij het verslag van de 
vergadering van de raad waarop ze werden aangemaakt. 

Op beslissing van de voorzitter van de raad van bestuur kun-
nen de vergaderingen voor alle bestuurders of  voor een deel 
van de bestuurders gehouden worden in de vorm van een 
audio- of  videoconferentie. In de berekening van het quorum 
en van de meerderheid worden de betrokken bestuurders dan 
als aanwezig beschouwd.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de 
aanwezige of  vertegenwoordigde leden. 
Ingeval bestuurders, krachtens de wet, niet aan de beraadsla-
ging mogen deelnemen, worden de beslissingen goedgekeurd 
bij meerderheid van de overige aanwezige of  vertegenwoor-
digde leden. 
Bij staking van stemmen is de stem van het lid dat de vergade-
ring voorzit doorslaggevend. 

Na elke vergadering wordt over de beraadslagingen een pro-
ces-verbaal opgesteld dat wordt ondertekend door de voorzit-
ter van de raad van bestuur en door de meerderheid van de 
leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. 

De notulen bevatten een samenvatting van de besprekingen, 
geven de genomen beslissingen weer en maken desgevallend mel-
ding van het voorbehoud dat de bestuurders hebben gemaakt. 
Ze worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bij-
gehouden op de zetel van de vennootschap. 

De hoofdkenmerken van het evaluatieproces van de raad van be-
stuur worden bepaald in het intern reglement dat is opgenomen 
in het corporate governance charter van de vennootschap. 

CFE heeft in 2019 aan de gedelegeerd bestuurders geen ver-
goedingen toegekend in aandelen, opties of  andere rechten 
om aandelen van de vennootschap te verwerven. 

3.2  HET BENOEMINGS- EN 
REMUNERATIECOMITÉ

Op 31 december 2019 bestond het benoemings- en remune-
ratiecomité uit:
• Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door 

Martine Van den Poel, voorzitter (*)

• Luc Bertrand
• Philippe Delusinne (*)

(*) onafhankelijke bestuurders

In 2019 heeft dit comité driemaal vergaderd.
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Tijdens het boekjaar heeft dit comité onder meer het vol-
gende onderzocht:

• de vaste en variabele bezoldiging van de gedelegeerd 
bestuurder;

• de vaste en variabele bezoldiging van de directeuren;
• het bezoldigingsjaarverslag;
• de vergoedingen van de bestuurders;
• de evolutie van het HR-management bij CFE, CFE 

Contracting en BPI;
• het long term incentive plan bij BPI en CFE Contracting.

Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak de leden in het 
boekjaar 2019 de vergaderingen van het benoemings- en 
remuneratiecomité hebben bijgewoond. 

Leden Aanwezigheid/
aantal vergaderingen

Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door Martine 
Van den Poel (*) 3/3

Luc Bertrand 3/3

Philippe Delusinne (*) 3/3

Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais (*) 1/1

(*) onafhankelijke bestuurders

Elk lid van het benoemings- en remuneratiecomité ontvangt 
een vergoeding van 1.000 euro per vergadering. De voorzitter 
van dit comité ontvangt een vergoeding van 2.000 euro per 
vergadering. 

De hoofdkenmerken van het evaluatieproces van het benoe-
mings- en remuneratiecomité worden bepaald in het intern 
reglement dat is opgenomen in het corporate governance 
charter van de vennootschap. 

3.3 HET AUDITCOMITÉ
Op 31 december 2019 bestond het auditcomité uit:
• John-Eric Bertrand, voorzitter
• Philippe Delusinne (*)

• Pas de Mots BVBA, vertegenwoordigd door Leen 
Geirnaerdt (*)

• Christian Labeyrie
• MucH BVBA, vertegenwoordigd door Muriel De 

Lathouwer (*)

(*) onafhankelijke bestuurders

De raad van bestuur van CFE heeft bijzondere aandacht 
besteed aan de aanwezigheid in het auditcomité van be-
stuurders die gespecialiseerd zijn in financiële en boekhoud-
kundige aangelegenheden of  in risicobeheer. 

John-Eric Bertrand zit sinds 4 mei 2016 het auditcomité 
voor. Hij was sinds 15 januari 2015 lid van het auditcomi-
té. John-Eric Bertrand studeerde in een economische en 
financiële richting. Hij heeft beroepsactiviteiten uitgeoefend 
in een revisorenkantoor en in een kantoor voor strategisch 
advies. In 2008 heeft hij als investment manager Ackermans 

& van Haaren vervoegd. Sinds 2015 is hij er lid van het 
executief  comité, belast met de financiële en operationele 
follow-up van verscheidene strategische participaties. Deze 
elementen rechtvaardigen de competenties van John-Eric 
Bertrand inzake financiën en audit. 

Op uitdrukkelijk verzoek van het auditcomité neemt ook de 
commissaris deel aan de werkzaamheden van dit comité. 

Dit comité heeft in het boekjaar 2019 viermaal vergaderd. 

Het comité heeft met name:

• de jaarrekening van 2018 en de halfjaarlijkse rekenin-
gen van 2019 onderzocht;

• de driemaandelijkse jaarrekening op eind maart en eind 
september 2019 onderzocht;

• het ontwerp van begroting 2020 onderzocht voordat dit 
werd voorgesteld aan de raad van bestuur;

• de verslagen van de interne auditor onderzocht;
• de resultaten van de belangrijkste projecten onderzocht;
• de impact van de nieuwe IFRS-normen onderzocht;
• de evolutie van de thesaurie van de groep en de behoef-

te aan werkkapitaal onderzocht;
• de buitenbalanselementen van de groep en meer be-

paald de bankgaranties onderzocht ;
• de verslagen van de commissaris besproken.

Het auditcomité heeft bijzondere aandacht besteed aan de 
interne controle van de groep en heeft de door CFE onder-
nomen acties om die controle te verbeteren, opgevolgd.

Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak de leden in het 
boekjaar 2019 de vergaderingen van het auditcomité heb-
ben bijgewoond. 

Leden Aanwezigheid/
aantal vergaderingen

John-Eric Bertrand 4/4

Philippe Delusinne (*) 4/4

Pas de Mots BVBA, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt (*) 3/4

MucH BVBA, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer (*) 3/3

Christian Labeyrie 4/4

Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais (*) 1/1

(*) onafhankelijke bestuurders 

Elk lid van het auditcomité ontvangt een vergoeding van 
1.000 euro per vergadering. De voorzitter van dit comité ont-
vangt een vergoeding van 2.000 euro per vergadering. 

De hoofdkenmerken van het evaluatieproces van het auditcomité 
worden bepaald in het intern reglement dat is opgenomen in het 
corporate governance charter van de vennootschap. 
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4. AANDEELHOUDERSCHAP 

4.1  KAPITAAL EN STRUCTUUR VAN HET 
AANDEELHOUDERSCHAP

Bij de sluiting van het boekjaar bedroeg het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap 41.329.482,42 euro, vertegen-
woordigd door 25.314.482 aandelen zonder vermelding van 
nominale waarde. De aandelen van de vennootschap zijn op 
naam of  gedematerialiseerd. 

De aandelen blijven op naam totdat ze zijn volgestort. Wan-
neer het bedrag ervan volledig is volgestort, mogen zij omge-
zet worden in gedematerialiseerde aandelen naar keuze en op 
kosten van de aandeelhouder. 

Het register van aandeelhouders op naam wordt in elektro-
nische en in papieren vorm bijgehouden. Het beheer van het 
elektronische register werd aan Euroclear Belgium (CIK NV) 
toevertrouwd. 

De aandelen op naam kunnen op eenvoudig verzoek van de 
houder ervan en op zijn kosten omgezet worden in gedemate-
rialiseerde aandelen, en omgekeerd. De gedematerialiseerde 
aandelen worden in voorkomend geval omgezet in aandelen 
op naam door de inschrijving in het register van aandeelhou-
ders van de vennootschap. De aandelen op naam worden 
omgezet in gedematerialiseerde aandelen door een boeking op 
een rekening, op naam van de eigenaar of  de houder, bij een 
erkende rekeninghouder of  een vereffeningsinstelling. 
Conform de wet van 14 december 2005 houdende de afschaf-
fing van de effecten aan toonder, werden de aandelen van de 
vennootschap die op 1 januari 2014 nog niet van rechtswege 
of  op initiatief  van hun houders waren omgezet, van rechts-
wege gedematerialiseerd en door de vennootschap op eigen 
naam op een effectenrekening geplaatst.
Sinds die datum zijn de aan de aandelen verbonden rechten 
opgeschort tot hun houder zich bekendmaakt en verkrijgt dat zijn 
aandelen worden ingeschreven op zijn naam in het register van 
effecten op naam of  op een effectenrekening gehouden door een 
erkend rekeninghouder of  een vereffeningsinstelling.
In uitvoering van de wet van 21 december 2013 en conform 
haar bepalingen, werden 18.960 aandelen waarvan de houder 
zich op de dag van de verkoop niet had bekendgemaakt, in de 
loop van juli 2015 van rechtswege op Euronext Brussels ver-
kocht. De opbrengst van de verkoop wordt bij de Deposito- en 
Consignatiekas gestort totdat een persoon die op geldige wijze 
zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, 
de teruggave ervan vraagt. 
Elke persoon die een teruggave vraagt, is een boete verschuldigd 
die berekend wordt per jaar achterstand vanaf  1 januari 2016, 
gelijk aan 10% van het bedrag of  van de tegenwaarde van de 
aandelen die het voorwerp zijn van de vraag om teruggave. 
Op 1 januari 2026 zullen de bedragen afkomstig van de ver-
koop waarvoor geen teruggave werd gevraagd, aan de Staat 
worden toegekend.

Op 31 december 2019 was het aandeelhouderschap van CFE 
als volgt samengesteld: 

- aandelen op naam 18.669.755

- gedematerialiseerde aandelen 6.644.727

Totaal 25.314.482

Aandeelhouders die 3% of  meer bezitten van de stemrechten 
m.b.t. de effecten die ze aanhouden:

Ackermans & van Haaren NV
Begijnenvest, 113
B-2000 Antwerpen (België)
15.419.521 aandelen hetzij 60,91%

VINCI Construction SAS
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex (Frankrijk)
3.066.460 aandelen hetzij 12,11%

In de loop van het boekjaar 2019 heeft de vennootschap geen 
enkele kennisgeving ontvangen in het kader van de wet van 2 
mei 2007 inzake transparantie.

4.2  EFFECTEN DIE BIJZONDERE 
CONTROLERECHTEN INHOUDEN

Bij de afsluiting van het boekjaar waren er geen eigenaars 
van effecten die bijzondere controlerechten inhouden. 

4.3 STEMRECHT
Het bezit van een aandeel van de vennootschap geeft recht op 
een stem in de algemene vergadering van de vennootschap en 
impliceert van rechtswege de onderschrijving van de statuten van 
CFE en van de beslissingen van de algemene vergadering van 
CFE. Elke aandeelhouder staat in voor de verbintenissen van de 
vennootschap ten belope van het bedrag van zijn inschrijving. 

Voor de uitoefening van de rechten die aan de aandeelhou-
ders worden toegekend, erkent de vennootschap slechts één 
eigenaar per aandeel. De vennootschap kan de uitoefening 
van de rechten die verbonden zijn aan aandelen in mede-ei-
gendom, in vruchtgebruik of  in pand, opschorten totdat één 
persoon als houder van deze rechten ten aanzien van de ven-
nootschap is aangewezen. 

4.4  UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN DE 
AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de vennootschap hebben de rechten 
die hun door het Wetboek van Vennootschappen en door de 
statuten worden verleend. Zo hebben zij het recht om elke alge-
mene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap bij 
te wonen en er hun stem uit te brengen. Elk aandeel geeft recht 
op één stem tijdens de algemene vergadering. De toetredings-
voorwaarden tot een algemene vergadering staan vermeld in de 
statuten van de vennootschap en worden tevens beschreven in elk 
oproepingsbericht tot een algemene vergadering. 
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5. INTERNE CONTROLE

5.A.  INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEER
5.A.1. INLEIDING

5.A.1.1	 	Definitie	-	referentiesysteem
“Interne controle kan worden omschreven als een door het bestuursorgaan 
uitgewerkt systeem, dat onder zijn verantwoordelijkheid werd ingevoerd door 
het uitvoerend management. Hij draagt bij tot het beheersen van de activi-
teiten van de vennootschap, tot haar doeltreffende werking en tot het efficiënt 
gebruik van haar middelen, dit alles in functie van de doelstellingen, de 
omvang en de complexiteit van activiteiten van de vennootschap.
Het interne controlesysteem is meer in het bijzonder gericht op het waarbor-
gen van:
• de toepassing (verwezenlijking en optimalisering) van de door het be-

stuursorgaan vastgelegde beleidslijnen en doelstellingen (bijv. prestaties, 
rendabiliteit, bescherming van de middelen, enz.) ;

• de betrouwbaarheid van financiële en niet-financiële informatie (bijv. 
opstellen van de financiële staten, van het jaarverslag, enz.) ;

• de naleving van de wetten, reglementen en andere teksten (bijv. de 
statuten, enz.).”

(uittreksel van de Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en 
de Belgische Corporate Governance Code 2009 gepubliceerd door de Com-
missie Corporate Governance - versie 10/01/2011 pagina 8).

Net zoals elk ander controlesysteem kan ook het systeem 
voor interne controle echter geen absolute garanties bieden 
dat deze risico’s volledig geëlimineerd zijn, ongeacht hoe 
goed het systeem is uitgewerkt en wordt toegepast.

5.A.1.2 Toepassingsdomein van de interne controle
De interne controle is van toepassing op CFE en op de doch-
tervennootschappen die behoren tot de consolidatiekring.

Bij de vennootschappen Rent-A-Port en Green Offshore 
was in 2019 de respectieve raad van bestuur verantwoor-
delijk voor de interne controle. CFE tracht echter via haar 
vertegenwoordigers in de raad van bestuur van deze ven-
nootschappen haar eigen goede praktijken te bevorderen.

5.A.2.  ORGANISATIE VAN DE INTERNE CONTROLE
De vakgebieden van CFE vereisen dat de teams die de ac-
tiviteiten uitvoeren dicht bij hun klanten staan. Om elke 
verantwoordelijke van een entiteit de mogelijkheid te bieden 
om snel de juiste operationele beslissingen te nemen, werd 
een gedecentraliseerde organisatie ingevoerd binnen de polen 
Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra, Contracting en 
Vastgoedontwikkeling.

De organisatie van CFE impliceert een delegatie van bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden aan de operationele en func-
tionele medewerkers op alle niveaus van de organisatie. Deze 
delegatie van bevoegdheden aan de operationele en functio-
nele verantwoordelijken gebeurt in overeenstemming met de 
handelings- en werkingsprincipes van CFE:
• de strikte naleving van de gemeenschappelijke regels van 

de groep inzake verbintenissen, risiconeming, afsluiting 
van bestellingen en mededeling van financiële, boekhoud-
kundige en beleidsinformatie;

• de transparantie en loyaliteit van de verantwoordelijken 
ten aanzien van hun hiërarchie op operationeel niveau en 
ten aanzien van de functionele diensten;

• de naleving van de wetten en reglementen die van kracht 
zijn in de landen waar de groep actief  is, ongeacht de 
materie;

• de verantwoordelijkheid van de operationele leidingge-
venden om de handelingsprincipes van de groep mee te 
delen aan hun medewerkers;

• veiligheid van personen (medewerkers, dienstverleners, 
onderaannemers);

• het nastreven van financieel rendement.

De interne controle is als volgt verdeeld:
• op het niveau van CFE NV dat naast haar rol als holding 

de volgende activiteiten groepeert: i) gebouwen internati-
onaal (met uitzondering van Polen, Luxemburg en Tune-
sië), ii) niet-maritieme burgerlijke engineering in België en 
iii) PPS-Concessies (rubriek 5 A 2.1);

• op het niveau van DEME NV, dat toezicht houdt op de 
activiteiten Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra 
(rubriek 5 A.2.2);

• op het niveau van CFE Contracting NV, dat toezicht 
houdt op de activiteiten Contracting (rubriek 5 A 2.3);

• op het niveau van BPI Real Estate Belgium SA (BPI), dat de 
activiteiten Vastgoedontwikkeling beheert (rubriek 5 A.2.4).

5.A.2.1 CFE NV
a. Holding
De betrokkenen bij de interne controle
• De raad van bestuur van CFE is een collegiaal orgaan 

belast met de controle van het management door de direc-
tie, de bepaling van de strategische richting van de vennoot-
schap en het toezicht op de goede gang van zaken binnen 
de vennootschap. Hij beraadslaagt over alle belangrijke 
aangelegenheden van de groep. De raad van bestuur heeft 
gespecialiseerde comités opgericht voor de audit van de 
rekeningen, de bezoldigingen en de benoemingen.

• De gedelegeerd bestuurder die het dagelijkse beheer van 
de vennootschap verzekert, heeft tot taak de door de raad van 
bestuur bepaalde strategie van de groep uit te voeren.

• De	financiële	directie, met een beperkte structuur 
die aangepast is aan de gedecentraliseerde organisatie 
van de groep, heeft onder meer de taak de regels en pro-
cedures van de groep op te stellen en toe te zien op de 
juiste toepassing van deze regels en procedures en van de 
beslissingen genomen door de gedelegeerd bestuurder. Zij 
is eveneens verantwoordelijk voor de opstelling en de 
analyse van de financiële en boekhoudkundige informatie 
die zowel binnen als buiten de groep wordt verspreid en 
waarvan ze de betrouwbaarheid moet garanderen.  
Ze is met name verantwoordelijk voor:
• de opstelling, de validatie en de analyse van de gecon-

solideerde halfjaar- en jaarrekeningen van de groep en 
de prognosegegevens (consolidatie van de budgetten en 
van de budgetbijsturingen);

• de definitie en de naleving van de boekhoudkundige 
procedures binnen de groep en de toepassing van de 
IFRS-normen;

• de boekhoudkundige verwerking van complexe opera-
ties en hun validatie door de commissaris. 

• De commissaris deelt zijn eventuele bevindingen 
betreffende de jaar- en halfjaarrekeningen mee aan het 
auditcomité voordat de rekeningen worden voorgesteld 
aan de raad van bestuur.  
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Procedures voor de opvolging van de activiteiten
De polen beschikken over eigen controlesystemen die afge-
stemd zijn op de specifieke aspecten van hun activiteit.

Op basis van de informatie die de verschillende operationele 
entiteiten overmaken, stelt de financiële directie elke maand 
een dashboard op van de activiteit, de opgenomen bestellin-
gen, het orderboek en de netto financiële schuldenlast.

De leiders van de verschillende entiteiten stellen maandelijks 
een informatiebrief  op met de markante feiten.

De budgetprocedure is gemeenschappelijk voor alle polen van 
de groep en hun dochtervennootschappen. Deze procedure 
omvat vier afspraken per jaar:
• het initiële budget, voorgesteld in november van het jaar n-1;
• de eerste budgetbijsturing, voorgesteld in april van het jaar n;
• de tweede budgetbijsturing die wordt voorgesteld in juli/

augustus van het jaar n;
• de derde budgetbijsturing, voorgesteld in oktober van het 

jaar n.

Tijdens deze vergaderingen, die worden bijgewoond door de 
gedelegeerd bestuurder van CFE, de financieel en administra-
tief  directeur van CFE, de directeur Finance & Controlling 
van CFE, de CEO van de betrokken pool, de gedelegeerd 
bestuurder of  algemeen directeur van de betrokken dochter-
onderneming, haar operationeel en haar financieel en admi-
nistratief  directeur, wordt het volgende onderzocht:
• het zakenvolume van het lopende boekjaar, de staat van het 

orderboek;
• de laatste meegedeelde financiële staten (balans en resul-

taatrekening);
• het voorlopige resultaat van het profit center en het detail 

van de marges per project;
• de analyse van de grote balanstotalen;
• de analyse van de lopende risico’s, met meer bepaald een 

voorstelling van de geschillen;
• de staat van de verstrekte garanties;
• de investeringsbehoeften of  de desinvesteringen;
• de thesaurie en haar toekomstige evolutie over twaalf  

maanden.

Voor de dochterondernemingen DEME, Rent-A-Port en Green 
Offshore wordt deze informatie aan CFE overgemaakt via haar 
vertegenwoordiging in het auditcomité van deze entiteiten. 

b.	Niet-overgedragen	activiteiten
De gedelegeerd bestuurder en de uitvoerend bestuurder zijn 
belast met de follow-up en de controle van de niet-overgedragen 
activiteiten, namelijk de PPS-Concessies, de niet-maritieme bur-
gerlijke bouwkunde in België en de divisie Gebouwen Internatio-
naal, met uitzondering van Luxemburg, Polen en Tunesië.

Zij voeren de door de raad van bestuur van CFE bepaalde 
strategie uit en moeten voor de verwezenlijking van elk nieuw 
project het voorafgaande formele akkoord van de raad van 
bestuur van CFE ontvangen.

5.A.2.2 DEME
CFE controleert haar baggerfiliaal op vijf  verschillende niveaus:
• Op het niveau van de raad van bestuur. Hij bestaat uit zeven 

bestuurders (zes zijn ook bestuurders van CFE). De raad van 
bestuur controleert het beheer van het management, keurt 
de halfjaar- en jaarrekeningen goed en geeft, onder andere, 
zijn goedkeuring voor de strategie en het investeringsbeleid 
van DEME. De raad van bestuur heeft in 2019 achtmaal 
vergaderd;

• Op het niveau van het technisch comité. Het bestaat uit 
de CEO, de COO, de CFO en de belangrijkste directeu-
ren van DEME en één bestuurder van CFE. Dit comité 
houdt toezicht op de belangrijkste werven en op de lopende 
geschillen. Het is ook belast met de voorbereiding van de 
investeringsdossiers;

• Op het niveau van het risicocomité, dat onder zijn leden een 
vertegenwoordiger van CFE telt, samen met de CEO, de 
COO, de CFO en de belangrijkste directeuren van DEME. 
Het risicocomité analyseert en geeft zijn goedkeuring voor 
alle bindende offertes van alle EPC en Design & Build 
contracten en voor alle andere type contracten indien het 
bedrag hoger is dan 100 miljoen euro voor baggerwerken of  
50 miljoen euro voor niet-baggerwerken;

• Op het niveau van het auditcomité, dat onder zijn leden 
drie vertegenwoordigers van CFE telt (een bestuurder van 
CFE, de financieel en administratief  directeur en de Direc-
tor Finance & Controlling van CFE). Het auditcomité in-
specteert, bij elke kwartaalafsluiting, de financiële staten van 
DEME, de evolutie van de resultaten van de verschillende 
projecten en de bijwerking van de budgetten. Het kan ook 
worden bijeengeroepen om specifieke financiële punten te 
behandelen. In 2019 heeft het vijf  maal vergaderd;

• Ten slotte, op het niveau van het steering committee, dat in 
2018 door de raad van bestuur van DEME werd opgericht. 
Het heeft tot taak de invoering van de complianceproce-
dures te volgen en toe te zien op hun strikte toepassing in 
de groep. Dit comité is samengesteld uit vier leden, onder 
wie de voorzitter van de raad van bestuur van CFE en van 
DEME en twee bestuurders van CFE.

Net zoals in het verleden, wordt het interne controlesysteem van 
DEME uitgevoerd door haar CEO, haar COO en haar CFO 
en executief  comité met de steun van het Management Team en 
onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur

In deze context heeft DEME meerdere initiatieven genomen om 
de controle op haar activiteiten te versterken. Meer bepaald:
• de meerderheid van de DEME filialen gebruiken hetzelfde 

ERP systeem, Microsoft Dynamics.  Dit systeem wordt 
centraal aangestuurd en gedefinieerd voor alle master data 
en voor de ingebouwde controles zodat data op een unifor-
me wijze doorheen de groep verwerkt wordt. Op vlak van 
digitalisering gaat DEME steeds verder met automatische 
dataherkenning en e-invoicing;

• het rapporteringssysteem, een op maat uitgewerkte mul-
tidimensionele database is volledig geïntegreerd met de 
transactionele systemen en wordt op near real-time gevoed 
met nieuwe data.  Ook de geconsolideerde cijfers en de 
managementrapportering zijn hierin automatisch gekoppeld 
wat zorgt voor ‘one version of  the truth’.  Uniforme rappor-
tering is een prioriteit voor DEME;

• de kredietconventies voor de bankgaranties en kredieten 
werden geharmoniseerd; 
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• het departement ‘Opportunity en Risk Management’ 
(ORM) heeft haar visie en missie verfijnd om te voldoen aan 
de aangepaste noden vanuit offerte-aanvragen tot en met de 
finale oplevering van projecten. Deze zijn gecentreerd rond 
drie kernpunten, namelijk:
• Een pro-actieve detectie van opportuniteiten en risico’s;
• Een doorgedreven focus op opportuniteiten en actie management;
• Transparant en tijdig delen van de opgebouwde ORM ervaring & 

kennis doorheen alle betrokken afdelingen en fases van offertes en 
projecten. De kwaliteitsbeheersing van de interactieve ORM dash-
boards zijn verder vervolmaakt met als doel om enerzijds de controle 
met betrekking tot de correcte en tijdige toepassing doorheen het proces 
te vereenvoudigen en te versterken. 

• Anderzijds om de ORM inzichten, analyses en evoluties op 
een eenvoudige wijze beschikbaar te stellen opdat toekom-
stige onzekerheden met een hoge(re) mate van zekerheid 
kunnen voorzien worden. 

• Deze vernieuwde ORM aanpak draagt dagelijks bij aan het 
verstevigen van de ORM verankering in alle activiteitslijnen 
van DEME;

• met de hulp van een externe consultant werden nieuwe 
systemen voor het thesauriebeheer geselecteerd. De imple-
mentatie hiervan is gestart in 2019 met het oog op een ver-
dere verbetering van de efficiëntie van het gecentraliseerde 
thesauriedepartement, dat de betalingsstromen in alle lan-
den waar DEME actief  is beter zal controleren;

• DEME voert een duidelijk beleid met als doel om al haar 
activiteiten op integere wijze uit te voeren en geen enkele 
vorm van corruptie te tolereren. Naast een ethische en inte-
griteitscode heeft DEME een volledig programma voor cor-
porate compliance ingevoerd dat onder meer een uitgewerkt 
anti-corruptiebeleid omvat. Dit anti-corruptiebeleid is een 
integraal onderdeel van het jaarlijkse bewustmakingspro-
gramma voor alle werknemers. In 2019 werden de procedu-
res om dit beleid uit te voeren verder uitgewerkt en verder 
geoptimaliseerd. Met name is een screenings, rapporterings- 
en blokkeringsmechanisme uitgewerkt voor ‘material third 
parties’.  Vanaf  begin 2020 zal vanuit treasury een payment 
factory worden geïmplementeerd en gaandeweg voor de 
ganse groep worden uitgerold waardoor de betalingen van 
de verschillende entiteiten waar technisch/wettelijk mogelijk 
via één kanaal (SWIFT) zullen verlopen. Dit maximaliseert 
de controle op uitgaande betalingen. Alvorens de betalingen 
via SWIFT naar de verschillende banken worden verstuurd, 
zal een nieuwe sanction screening tool elk betaalbestand 
screenen zodat betalingen aan gesanctioneerde begunstig-
den worden vermeden;

• in de loop van het jaar 2019 heeft DEME een Intern Audit 
departement opgericht, deze 3elijnsdefensie zal de 2elijnsde-
fensie controleren. Indien er geen 2elijnsdefensie voorhan-
den is, zal het de 1elijnsdefensie auditen. Onafhankelijkheid 
wordt bewaard doordat Interne Audit rechtstreeks rappor-
teert aan het auditcomité. 

5.A.2.3 CFE Contracting
a. De betrokkenen bij de interne controle

1. De raad van bestuur 
De raad van bestuur van CFE Contracting is samenge-
steld uit vier bestuurders (de gedelegeerd bestuurder van 
CFE, de CEO en voorzitter van het executief  comité van 
CFE Contracting, de financieel en administratief  direc-
teur van CFE en een vertegenwoordiger van de contro-
lerende aandeelhouder). De raad van bestuur controleert 

het executief  comité, stelt de semesterrekeningen en de 
jaarrekeningen vast en bepaalt de strategie van de pool.

2. Executief comité 
Het executief  comité van CFE Contracting is belast met 
het dagelijkse beheer van de pool en de uitvoering van de 
door de raad van bestuur bepaalde strategie. 
Het wordt voorgezeten door de CEO van CFE Con-
tracting en is op 31 december 2019 samengesteld uit de 
financieel en administratief  directeur van CFE, de direc-
teur Human Resources van CFE Contracting, de alge-
meen directeur van de clusters Multitechnieken (VMA) 
en Rail & Utilities (MOBIX), de gedelegeerd bestuurder 
van BPC en Thiran en de CEO van de groep Van Laere, 
die ook uitvoerend voorzitter van MBG is.

3. Het risicocomité 
De projecten met een hoog risicoprofiel en de projecten 
voor een bedrag van meer dan 50 miljoen euro in bouw 
of  meer dan 10 miljoen euro in Multitechnieken of  Rail 
& Utilities moeten door het risicocomité worden goedge-
keurd voor de offerte wordt ingediend. Het comité onder-
zoekt de technische, commerciële, contractuele en finan-
ciële risico’s van de projecten die het voorgelegd krijgt. 
Het risicocomité is samengesteld uit:
• de gedelegeerd bestuurder van CFE;
• de CEO van CFE Contracting;
• de voorzitter van het risicocomité van CFE Contrac-

ting;
• het lid van het executief  comité dat belast is met de 

opvolging van de betrokken dochtervennootschap;
• de operationele of  functionele vertegenwoordigers van 

de entiteit;
• de financieel en administratief  directeur van CFE;
• een bestuurder die de controlerende aandeelhouder 

vertegenwoordigt.
4. Interne audit 

De interne audit is een onafhankelijke functie met als 
belangrijkste opdracht de ondersteuning en begeleiding 
van het management voor een betere beheersing van de 
risico’s.  
De interne audit rapporteert functioneel aan het auditco-
mité van CFE, door het jaarlijkse auditplan, de belang-
rijkste resultaten van de uitgevoerde audits en een fol-
low-up van de actieplannen voor te leggen. Indien nodig 
kunnen op verzoek van het auditcomité of  het uitvoerend 
comité van CFE Contracting bijkomende opdrachten 
worden uitgevoerd. In 2019 verifieerde de interne audit 
de effectieve toepassing van de principes voor een goed 
beheer van de projecten en de risicobeoordeling bij de 
aanvaarding van bestellingen. Het onderzoek van de 
naleving van de sociale wetgeving werd eveneens voort-
gezet. 
De resultaten van de uitgevoerde audits worden voorge-
legd aan de leden van het auditcomité van CFE en de 
leden van het uitvoerend comité van CFE Contracting 
(om met deze laatste de te ondernemen verbeterings-
maatregelen overeen te komen).

 
De interne audit is ook verantwoordelijk voor het bijhouden 
van de cartografie van de risico’s.  
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b. Acties voor de verbetering van de interne controle

In de loop van het beschouwde boekjaar werden verscheidene 
maatregelen genomen om de interne controle van CFE Con-
tracting te versterken, namelijk: 
• de update van het corporate governance charter en de 

handleiding voor interne procedures, met name door de 
oprichting van een Selectiecomité voor PPP-projecten;

• de definitie door het uitvoerend comité van CFE Con-
tracting van verscheidene verplicht toe te passen princi-
pes voor het goede beheer van projecten;

• de versterking van de functionele band tussen de di-
recteur Human Resources van CFE Contracting en de 
hr-verantwoordelijken van de filialen;

• de versterking van de functionele band tussen de adminis-
tratief  en financieel directeur van CFE en de financiële 
directeuren van de dochterondernemingen.

c. Organisatie van de interne controle op het niveau 
van de divisie Bouw

De belangrijkste dochterondernemingen van de divisie Bouw 
(MBG, BPC, Van Laere, CFE Polska en CLE) beschikken over 
hun eigen raad van bestuur, samengesteld uit de gedele-
geerd bestuurder van CFE, de CEO van CFE Contracting 
en de financieel en administratief  directeur van CFE, en de 
gedelegeerd bestuurders of  algemeen directeuren van de be-
trokken onderneming.

Elke entiteit beschikt bovendien over een directiecomité dat 
verantwoordelijk is voor het commerciële beleid en het opera-
tionele beheer van de entiteit. 

d. Organisatie van de interne controle op het niveau 
van de clusters Multitechnieken en Rail & Utilities
De interne controle gebeurt door per cluster (de cluster VMA, 
die de activiteiten Multitechnieken verzamelt, en de cluster 
MOBIX, die de activiteiten van Rail & Utilities verzamelt) 
georganiseerde raden van bestuur, die samengesteld zijn 
uit de gedelegeerd bestuurder van CFE, de respectieve alge-
meen directeuren, de algemeen directeur van de twee clusters, 
de CEO van CFE Contracting, de financieel en administratief  
directeur van CFE en een bestuurder van CFE. 

5.A.2.4 BPI
a. De betrokkenen bij de interne controlee
De raad van bestuur heeft de bevoegdheden die de wet 
hem verleent. Hij is samengesteld uit zes bestuurders onder 
wie de gedelegeerd bestuurder van BPI (de CEO), drie be-
stuurders van CFE (onder wie de gedelegeerd bestuurder van 
CFE), een externe bestuurder en de financieel en administra-
tief  directeur van CFE (die ook Head of  Finance van BPI is).

De raad van bestuur heeft een strategisch en investe-
ringscomité opgericht. Het strategisch en investeringsco-
mité is bevoegd voor de analyse en goedkeuring van alle vast-
goedinvesteringen van BPI met een (beneficial) waarde van 
minder dan 10 miljoen. Dit comité bestaat uit vier bestuurders 
van BPI – onder wie ten minste de gedelegeerd bestuurder 
van CFE, de CEO van BPI en de financieel en administratief  
directeur van CFE – de Head of  Legal, de Head(s) of  Deve-
lopment en de betrokken Country Manager(s). De Finance 
Director van BPI en de opsteller van het investeringsdossier 
worden ambtshalve uitgenodigd om de vergaderingen van het 

strategisch en investeringscomité bij te wonen. De CEO kan 
bovendien alle personen uitnodigen die hij nuttig acht.

Het strategisch en investeringscomité is niet bevoegd om de 
vennootschap te vertegenwoordigen en sluit de bevoegdheid 
van de raad van bestuur niet uit. De raad van bestuur kan te 
allen tijde elk investerings- of  desinvesteringsproject voor om 
het even welk bedrag in overweging nemen en in voorkomend 
geval beslissingen nemen in de plaats van het strategisch en 
investeringscomité. Alleen de raad van bestuur is trouwens 
bevoegd om – op basis van een gunstig advies van de raad van 
bestuur van CFE – goedkeuring te geven voor (i) investeringen 
met een (beneficial) waarde van meer dan 10 miljoen euro, 
(ii) het aangaan van een partnerschap met betrekking tot een 
project met een (beneficial) waarde van meer dan 10 miljoen 
euro, en (iii) de start van de bouw en/of  commercialisering 
van een vastgoedproject.

Om hem bij te staan bij zijn taak, wordt de CEO van BPI 
omringd door een uitvoerend comité.

Het executief  comité is samengesteld uit de CEO, de Head 
of  Finance, de Head of  Legal, de Head of  HR, de Heads of  
Development, de Country Managers van Luxemburg en Po-
len, de Finance Director en de Technisch Directeur. De CEO 
kan ook elke persoon die hij wenst uitnodigen om deel te ne-
men aan het uitvoerend comité. Het uitvoerend comité focust 
op de werking en uitvoering van de strategie van BPI en haar 
dochterondernemingen.

5.B. RISICOFACTOREN
5.B.1 OPERATIONELE RISICO’S
5.B.1.1 De uitvoering van projecten
Het hoofdkenmerk van de sector Baggerwerken en Contrac-
ting is de verbintenis, aangegaan bij het indienen van offer-
tes, tot het bouwen van een voorwerp met een uniek karak-
ter, tegen een prijs waarvan de voorwaarden vooraf  worden 
vastgelegd en binnen een overeengekomen termijn.

De risicofactoren betreffen dus:
• het bepalen van de prijs van het te bouwen voorwerp 

en, in geval van een afwijking tussen de berekende prijs 
en de reële kostprijs als gevolg van variaties van de in de 
offerte voorziene eenheidsprijzen en/of  hoeveelheden;

• de mogelijkheid (of  onmogelijkheid) om zich in te dek-
ken tegen ontstane meerkosten en prijsverhogingen

• het ontwerp, indien de aannemer daarvoor instaat;
• de eigenlijke bouwactiviteit;
• de beheersing van de kostprijscomponenten;
• de vertragingen, verschillende interne en externe facto-

ren die de datum van de oplevering kunnen beïnvloe-
den;

• de prestatieverplichtingen (kwaliteit, uitvoeringstermijn) 
en de directe en indirecte gevolgen die daaraan verbon-
den zijn;

• de garantieverplichtingen (tien jaar garantie, onder-
houd);

• de inachtneming van verplichtingen inzake sociaal 
recht alsook veiligheid.
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5.B.1.2	Pool	Baggerwerken,	Milieu,	Offshore	en	Infra
De activiteit van de pool wordt uitgevoerd door DEME en 
haar dochtervennootschappen. 
DEME is één van de hoofdrolspelers op de wereldwijde markt 
van de baggerwerken en de offshorewerken. Het is zowel 
actief  in onderhoudsbaggerwerken als in infrastructuurbag-
gerwerken (‘capital dredging’). Deze laatste activiteit is met name 
gekoppeld aan de ontwikkeling van de wereldhandel en aan 
de beslissingen van staten om in grote infrastructuurprojecten 
te investeren. 
DEME profileert zich eveneens als een toonaangevende speler in 
de ontwikkeling van offshore windparken, in twee hoedanigheden:
• als algemeen aannemer gespecialiseerd in de bouw en 

het onderhoud van offshore windparken, die in staat is zijn 
klanten een globale oplossing te aan te bieden;

• als concessiehouder, via minderheidsparticipaties in 
concessies.

DEME heeft daarnaast haar aanbod van diensten ontwikkeld 
in domeinen zoals de bescherming van installaties op zee en 
de bescherming van pijpleidingen en onderzeese kabels op 
zeer grote diepte. 

DEME is ook actief  in het milieudomein met DEC/Eco-
terres. Dit bedrijf  is gespecialiseerd in de behandeling van 
vervuild slib en sedimenten en in de sanering van industrieel 
braakland. 

In 2015 heeft DEME een nieuwe divisie opgericht met twee 
dochterondernemingen: DEME Infra Sea Solutions (DISS) en 
DEME Infra Marine Contractor (DIMCO), gespecialiseerd 
in maritieme burgerlijke bouwkunde. De vorming van deze 
nieuwe divisie past in het streven van DEME om haar klanten 
globale, geïntegreerde oplossingen aan te bieden voor bagger-
werken en maritieme burgerlijke bouwkunde.
Ten slotte is DEME via DBM (‘DEME Building Materials’) aan-
wezig op de markt van de toelevering van aggregaten. 

Operationele risico’s van baggerwerken en offshorewerken
DEME wordt tijdens de uitvoering van haar projecten voor 
baggerwerken, de plaatsing van windturbines en onderzeese 
kabels en haar projecten in de burgerlijke waterbouwkunde 
geconfronteerd niet alleen met de in hoofdstuk 5.B.1.1 be-
schreven risico’s maar ook met diverse operationele risico’s die 
verband houden met:
• het bepalen van de aard en de samenstelling van de bodem; 
• de klimaats- en weersomstandigheden, met inbegrip van 

extreme klimaatgebeurtenissen (stormen, tsunami’s, aard-
schokken enz.); 

• de slijtage van het materieel;
• technische incidenten en pannes die de prestaties van de 

schepen kunnen beïnvloeden; 
• het falen van onderaannemers of  leveranciers, in het 

bijzonder in het kader van EPCI-contracten;
• de conceptie en de engineering van het project;
• de evolutie van het reglementaire kader in de loop van 

het contract tot en met de betrekkingen met de onder-
aannemers, leveranciers en partners. 

Operationele risico’s van de ontwikkeling van concessies
Zoals hierboven beschreven, ontwikkelt DEME sinds verschei-
dene jaren concessies meer bepaald voor offshore windparken. 
In dit kader wordt DEME geconfronteerd met de specifieke 
risico’s eigen aan deze investeringen:

• de onstabiliteit van het reglementaire kader; 
• de technologische evoluties; 
• het vermogen om deze grootschalige projecten te financieren. 

Operationele risico’s van investeringen in de vloot
De activiteiten van DEME zijn voornamelijk maritiem en 
worden gekenmerkt door hun kapitaalintensief  karakter, als 
gevolg van de noodzaak om regelmatig in nieuwe schepen te 
investeren om de vloot in de voorhoede van de technologische 
ontwikkeling te houden. Als dusdanig wordt DEME gecon-
fronteerd met complexe investeringsbeslissingen en met de 
specifieke risico’s eigen aan deze investeringen:
• technisch ontwerp van de investering (type baggerschip, 

capaciteit, vermogen...) en beheersing van nieuwe tech-
nologieën;

• tijdsverschil tussen de investeringsbeslissing en de uitbating 
van het schip en het inschatten van de toekomstige markt;

• beheersing van de uitvoering door de scheepswerf  van de 
investering (kosten, prestaties, conformiteit...);

• bezettingsgraad van de vloot en de planning van de 
activiteiten;

• financiering.

DEME beschikt over bekwaam personeel voor het ontwerpen 
van baggertuigen, de studie en de uitvoering van grootschalige 
projecten. Gelet op de aard van de activiteit en het geheel van 
de externe elementen dat erin meespeelt, kan het inherente 
risico van de activiteit echter niet volledig worden uitgesloten. 

5.B.1.3  Contracting
De pool Contracting omvat de activiteiten Bouw, Multitech-
nieken en Rail & Utilities.
De divisie Bouw, actief  in België, het Groothertogdom 
Luxemburg en Polen, is gespecialiseerd in de constructie en 
renovatie van kantoor- en woongebouwen, hotels, scholen 
en universiteiten, parkeergarages, winkel- en recreatiecentra, 
ziekenhuizen en industriële gebouwen.

De multitechnische activiteiten zijn voornamelijk in België 
geconcentreerd, met de cluster VMA. De cluster VMA legt 
zich toe op tertiaire elektriciteit, HVAC (heating, ventilation 
en air conditioning), elektrotechnische installaties, telecommu-
nicatienetten, automatisering in de auto-, farmaceutische en 
agrovoedingsindustrie, geautomatiseerd beheer van technische 
installaties van gebouwen, elektromechanica voor weg- en 
spoorweginfrastructuren en onderhoud op lange termijn van 
technische installaties.

De activiteiten Rail & Utilities wordt gerealiseerd door de 
cluster MOBIX. Ze omvatten spoorwegwerken (installatie van 
sporen, bovenleidingen en signalisatie), transport van energie 
en openbare verlichting in België.

CFE Contracting beschikt sedert 2013 over een cartografie 
van de risico’s, die om de twee jaar wordt bijgewerkt. De 
evaluatie gebeurt volgens drie criteria: de impact (financiële, 
menselijke of  reputatiegevolgen) van het risico, de frequentie 
waarmee het risico zich voordoet en de mate waarin men het 
beheerst. Dit leidt tot een voorstelling per specifiek domein en 
geeft elke verantwoordelijke een tool voor de follow-up van de 
aan zijn activiteit verbonden risico’s. 
Het programma van de interne audits wordt op basis van deze 
cartografie gedefinieerd, zodat men een beter beeld heeft van 
de domeinen die met voorrang moeten worden beoordeeld.
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De belangrijkste risico’s die in de update van 2019 werden 
geïdentificeerd, waren: 
• het gebrek aan efficiëntie in de samenwerking tussen 

klanten, algemene aannemers en onderaannemers (be-
schikbaarheid van plannen, goedkeuring van wijzigin-
gen, …);

• de beschikbaarheid van kaderpersoneel, namelijk project-
leiders en werfleiders;

• de risico’s verbonden aan onderaanneming (naleving van 
de planning, kwaliteit, naleving van de sociale wetgeving);

• het risico van ongevallen, dat een prioriteit blijft voor de 
dochterondernemingen van Contracting.

De operationele risico’s van de activiteiten van de pool Con-
tracting worden in hoofdstuk 5.B.1.1 beschreven.

5.B.1.4 Vastgoedontwikkeling
BPI, de leidende vennootschap van de pool Vastgoedontwik-
keling, ontwikkelt haar vastgoedactiviteiten in België, in het 
Groothertogdom Luxemburg en in Polen. 

De vastgoedactiviteit is direct of  indirect afhankelijk van be-
paalde macro-economische factoren (hoogte van de rentevoet, 
neiging om te investeren, spaargelden, ...) en politieke factoren 
(ontwikkeling van supranationale instellingen, investeringen in 
infrastructuur, ...) die een invloed hebben op het gedrag van 
de hoofdrolspelers op de markt, dit alles volgens de spelregels 
van vraag en aanbod. 

De vastgoedactiviteit wordt tevens gekenmerkt door de lange 
cyclusduur van de operaties, wat de noodzaak impliceert om 
vooruit te lopen op beslissingen en verbintenissen op lange 
termijn aan te gaan.
Voor elk vastgoedproject gelden niet alleen de sectorgebonden 
risico’s, maar ook de volgende inherente risico’s:
• keuze van de investeringen in grondbezit;
• definiëring en haalbaarheid van het project;
• verkrijging van diverse toelatingen en vergunningen;
• beheersing van bouwkosten;
• verkoop.

5.B.2 DE CONJUNCTUUR
De verschillende polen van CFE zijn van nature onderhevig aan 
sterke cyclische schommelingen. Deze vaststelling dient evenwel 
te worden genuanceerd per activiteits- of  subactiviteitspool, daar 
de kernfactoren voor elk van hen kunnen verschillen. 
Bijvoorbeeld:
• de activiteit baggerwerken en maritieme burgerlijke 

bouwkunde is gevoelig voor de internationale conjunc-
tuur, de evolutie van de wereldhandel en het investe-
ringsbeleid van de overheden met betrekking tot grote 
infrastructuurwerken en duurzame ontwikkeling. Een 
vertraging van de groei op een of  meer markten waar 
DEME actief  is, kan een negatieve invloed hebben op 
haar activiteitsniveau en haar resultaten;

• de bouwactiviteit of  de vastgoedontwikkelingsactiviteit 
volgt voor het gedeelte kantoorgebouwen de klassieke 
conjunctuurcyclus, terwijl de woningbouwactiviteit meer 
rechtstreeks reageert op de conjunctuur, het consumenten 
vertrouwen en het renteniveau. 

5.B.3 KADERLEDEN EN WERKNEMERS
CFE Contracting lijdt aan een chronisch tekort aan kader-
leden en gekwalificeerde arbeiders. De goede realisatie van 

projecten, zowel op het niveau van de studies, de voorberei-
ding van projecten, of  de uitvoering, is afhankelijk van zowel 
het kwalificatie- of  competentieniveau van het personeel als 
van de beschikbaarheid daarvan op de arbeidsmarkt. 

Ook DEME moet erin slagen om op de arbeidsmarkt hoogge-
kwalificeerde medewerkers die buitenlandse projecten kunnen 
leiden aan te trekken, te motiveren en te behouden

5.B.4 MARKTRISICO’S 

5.B.4.1 Rente
CFE, DEME en BPI worden geconfronteerd met grote 
en langlopende investeringen. In deze context en in het 
kader van de terbeschikkingstelling van kredieten op lange 
termijn, van projectfinanciering of  van grote investeringen 
(baggertuigen), voeren deze entiteiten in voorkomend geval 
een beleid om zich in te dekken tegen schommelende ren-
tevoeten. Toch kan het renterisico nooit volledig worden 
uitgesloten. 

5.B.4.2 Wisselkoers
Rekening houdend met het internationale aspect van de 
activiteit en de uitvoering van contracten in vreemde munt, 
worden de verschillende polen van de groep geconfronteerd 
met een wisselkoersrisico. Om dit risico te beperken, dekken 
zij zich in tegen wisselkoersschommelingen of  gaan ze over 
tot termijnverkoop van vreemde valuta’s. Toch kan het wis-
selkoersrisico niet worden uitgesloten.

5.B.4.3 Krediet
Om het courante solvabiliteitrisico te beperken, controleren 
CFE, DEME en CFE Contracting bij de overmaking van 
offertes de solvabiliteit van hun klanten, volgen zij de uit-
staande bedragen van hun klanten regelmatig op en sturen 
zij hun houding tegenover hen indien nodig bij. Wanneer 
klanten een niet te verwaarlozen kredietrisico vertegenwoor-
digen, worden voorschotten bij het begin van de werken 
en/of  bankgaranties voor de betaling geëist voor de werken 
worden gestart. 

Voor de verre export dekken CFE en DEME zich in bij in 
dit domein bevoegde organismen, zoals Credendo Group, in 
zoverre het land in aanmerking komt en het risico door een 
kredietverzekering kan worden gedekt. 

De verschillende polen van CFE zijn niet beduidend aan het 
kredietrisico blootgesteld. 

5.B.4.4 Liquiditeit
Om het liquiditeitsrisico te beperken, hebben de entiteiten 
van de groep CFE hun financieringsbronnen uitgebreid tot 
vier soorten:
• een obligatielening van 30 miljoen euro, uitgegeven 

door BPI (vervalt in 2022);
• bilaterale kredietlijnen op middellange termijn bij CFE, 

DEME en BPI;
• leningen of  leasingcontracten van het type ‘project fi-

nance’ die DEME gebruikt om bepaalde van zijn sche-
pen te financieren en die BPI gebruikt voor de financie-
ring van haar vastgoedprojecten;

• bankleningen of  treasury notes om de behoeften aan 
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liquide middelen op korte en middellange termijn te 
dekken. 

CFE komt op 31 december 2019 al haar financiële conve-
nanten na. Dit geldt eveneens voor DEME, CFE Contrac-
ting en BPI.

5.B.5 RISICO VAN DE PRIJZEN VAN GRONDSTOFFEN, 
MATERIALEN EN ONDERAANNEMERS
CFE, DEME en CFE Contracting zijn potentieel onderhe-
vig aan de prijsstijging van bepaalde grondstoffen, materia-
len en prestaties van onderaannemers. Dergelijke stijgingen 
kunnen een nadelige weerslag hebben op de rentabiliteit van 
de projecten. Er wordt ook aan herinnerd dat DEME speci-
fieke indekkingen neemt voor de prijzen van gasolie voor de 
contracten die geen prijsherzieningsmechanisme voorzien. 

5.B.6 AFHANKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVERS OF 
LEVERANCIERS

Vanwege de aard van haar activiteiten en haar organisa-
tiestructuur, die voortvloeit uit het regionaal aspect van de 
contracten, beschouwt CFE zich niet globaal afhankelijk 
van een klein aantal opdrachtgevers, leveranciers of  onder-
aannemers.

5.B.7 MILIEURISICO’S
Door de aard van de werkzaamheden die CFE Contracting 
gevraagd wordt om uit te voeren, is het mogelijk dat men 
met gevaarlijke materialen te maken krijgt. 
CFE Contracting neemt alle voorzorgsmaatregelen inzake 
de veiligheid, hygiëne en gezondheid van haar werknemers 
en besteedt veel aandacht aan dit probleem, maar het blijft 
een feit dat dit risico nooit volledig uitgesloten kan worden. 

Zoals elk bedrijf  dat in het domein van de baggerwerken en 
de maritieme werken actief  is, wijdt DEME een bijzondere 
aandacht aan de milieurisico’s. Ze zijn van tweeërlei aard:
• een verstoring van de flora en/of  fauna of  een ongewilde 

lozing kunnen nooit volledig worden uitgesloten, ondanks 
de zeer strenge preventiemaatregelen die de vennootschap 
in de uitvoering van baggerwerken toepast;

• de dochtervennootschappen van DEME die inzake mi-
lieu actief  zijn, worden door hun aard geconfronteerd 
met de sanering van sterk vervuilde bodems waarvan 
men voor de start van het contract de omvang en de 
precieze samenstelling niet altijd gemakkelijk kan bepa-
len. Bovendien impliceren de innoverende technieken 
die DEME voor de bodemsanering toepast door hun 
aard een bepaald risicograad. 

De eerbied voor het milieu is een van de fundamentele 
waarden van de verschillende polen van CFE, die alles in 
het werk stellen om de negatieve impact van hun activiteiten 
op het milieu te beperken.

5.B.8 JURIDISCHE RISICO’S
Gelet op de diversiteit van hun activiteiten en hun geografische 
vestigingen moeten de entiteiten van de groep rekening houden 
met een omgeving van complexe rechtsregels en voorschriften 

gelinkt aan de plaats van uitvoering van prestaties en de betrok-
ken activiteitengebieden. Voor CFE gelden meer bepaald de 
voorschriften inzake administratieve contracten, de contracten 
voor overheids- en privéopdrachten, en de burgerlijke aanspra-
kelijkheid van bouwondernemingen. 

De bouwsector wordt steeds vaker geconfronteerd met een 
uitgebreide interpretatie van begrippen in verband met de 
tienjarige aansprakelijkheid van bouwondernemers, de aan-
sprakelijkheid voor kleine verborgen gebreken en recent ook 
de aansprakelijkheid voor indirecte gevolgschade. 

DEME wordt geconfronteerd met een instabiliteit en een 
toenemende complexiteit van het juridisch kader van som-
mige landen waar het actief  is. 

5.B.9 POLITIEK RISICO
DEME is blootgesteld aan een politiek risico dat verschillen-
de vormen kan aannemen: politieke instabiliteit, oorlog en 
burgeroorlog, gewapend conflict, terrorisme, gijzelneming, 
afpersing of  sabotage. 

Dit risico vormt een potentiële bedreiging voor de veiligheid 
van de werknemers en de goederen. Daarom worden zij 
nauwlettend bewaakt en kan een project indien nodig wor-
den stopgezet als de minimale veiligheidsvoorwaarden niet 
langer verzekerd zijn: het personeel en het materieel worden 
dan naar een veiligere plaats overgebracht. 

DEME heeft een entreprise security officer aangeworven om:
• de potentiële bedreigingen voor de veiligheid van het 

personeel en het materieel regelmatig bij te werken;
• te helpen bij de uitvoering van de veiligheidsprocedures;
• toe te zien op de naleving ervan;
• desgevallend noodsituaties te coördineren.

5.B.10 RISICO’S VAN DE BESCHERMING VAN DE 
INTELLECTUELE EIGENDOM EN DE KNOWHOW
DEME heeft een specifieke knowhow en innoverende tech-
nologieën in diverse domeinen ontwikkeld. 

Om haar industriële geheimen en de intellectuele eigendom 
van haar innovaties te beschermen, heeft DEME een groot 
aantal patenten aangevraagd die meer dan honderd speci-
fieke toepassingen dekken. 

5.B.11 RISICO’S VAN SPECIAL PURPOSE COMPANIES
Om sommige van hun vastgoedoperaties te realiseren of  in 
het kader van publiek-private samenwerking of  concessies, 
participeren en blijven CFE, DEME en BPI participeren in 
Special Purpose Companies die zekerheden verstrekken ter 
ondersteuning van hun kredieten. Het risico bestaat dat, bij 
faling van dit type van vennootschappen en realisatie van de 
zekerheden, de opbrengsten onvoldoende zijn om het eigen 
vermogen, dat ter beschikking werd gesteld voor het verkrij-
gen van de kredieten, geheel of  gedeeltelijk terug te betalen.

5.B.12 RISICO’S VERBONDEN AAN DE BREXIT
De Brexit zal een invloed hebben op de relatie van DEME 
met haar cliënten, leveranciers en medewerkers. Daarnaast 
zullen de veranderingen de volgende operationele  
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afdelingen beïnvloeden: Operations, Procurement, Finance, 
Compliance en Human Resources. Een evaluatie van de 
impact van de Brexit op de activiteiten van DEME – met 
name het Moray East project – werd uitgevoerd op basis 
van een scenario zonder akkoord (“no deal”).Hoewel geen 
enkel materieel risico geïdentificeerd kon worden, werd een 
strategie tot afdekking van de risico’s voorzien om de impact 
van de Brexit te beperken.

5.B.13 COVID-19
Om de gezondheid van iedereen te vrijwaren, heeft het 
management van de verschillende divisies de nodige maat-
regelen genomen als reactie op de Covid-19-pandemie 
waaronder in het bijzonder de tijdelijke stopzetting van vele 
bouwwerven, reisbeperkingen, telewerk, het strikt naleven 
van de regels inzake ‘social distancing’ en het houden van 
vergaderingen op afstand. De groep doet er alles aan om de 
schadelijke gevolgen van de pandemie te beperken, maar 
het is duidelijk dat de negatieve impact op de activiteit, 
cashflow en resultaten aanzienlijk zal zijn als gevolg van:
• de sluiting van vele bouwwerven ten gevolge van de 

afzonderings- en quarantainemaatregelen die zijn opge-
legd in verschillende landen;

• het productiviteitsverlies op de bouwwerven die niet 
worden stilgelegd als gevolg van de moeilijkheden bij 
het mobiliseren van de noodzakelijke arbeidskrachten 
en de grote verstoringen in de toeleveringsketen (‘supply 
chain’);

• de vertragingen bij het opstarten van nieuwe bouw-
plaatsen en het behalen van nieuwe opdrachten;

• de vertraging of  zelfs tijdelijke stopzetting van de ver-
koop van onroerend goed.

Op datum van dit verslag is het niet mogelijk om de impact 
van deze pandemie op de jaarrekening 2020 in te schatten. 
Er dient echter te worden opgemerkt dat de groep CFE over 
aanzienlijke liquide middelen en bevestigde en ongebruikte 
kredietlijnen beschikt, waardoor zij een tijdelijke verminde-
ring van haar kasstromen zou moeten kunnen opvangen.

6.  BEOORDELING VAN DE DOOR DE ONDERNEMING 
GENOMEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE 
RICHTLIJN M.B.T. HANDEL MET VOORKENNIS EN 
MANIPULATIE VAN CONTRACTEN

Het beleid van CFE op dit vlak wordt nauwkeurig beschre-
ven in het corporate governance charter.

Er is een compliance officer (MSQ BVBA, met Fabien De 
Jonge als vaste vertegenwoordiger) aangeduid en een infor-
matieprogramma is effectief  van kracht sinds 2006. Dit is 
bestemd voor de directieleden en de personen die vanwege 
hun functie toegang hebben tot bevoorrechte informatie.

7.  TRANSACTIES EN ANDERE CONTRACTRELATIES 
TUSSEN DE ONDERNEMING, INCLUSIEF DE 
VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, EN DE 
BESTUURDERS EN EXECUTIVE MANAGERS

Het beleid op dit vlak wordt nauwkeurig beschreven in het 
corporate governance charter.

8. BIJSTANDSOVEREENKOMST
Ackermans & van Haaren heeft een prestatieovereenkomst 
gesloten met CFE en DEME. De door CFE en DEME ver-
schuldigde bezoldigingen voor het boekjaar 2019 bedragen 
respectievelijk 663.000 en 1.215.000 euro.

9. CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
De commissaris is de vennootschap Deloitte, Bedrijfsreviso-
ren, vertegenwoordigd door Michel Denayer en  
Rik Neckebroek.

De bezoldiging voor het mandaat bij CFE NV werd vastge-
steld op 125.000 euro voor het boekjaar 2019.

De door Deloitte, Bedrijfsrevisoren, gefactureerde kosten 
voor bijzondere opdrachten uitgevoerd door audit, bedra-
gen 19.000 euro.

Deloitte heeft de rekeningen van de meeste vennootschap-
pen van de groep CFE gereviseerd. 

Wat de overige hoofdgroepen en dochtervennootschappen 
betreft, heeft de commissaris meestal de certificatieverslagen 
van de commissarissen ontvangen en/of  overleg met hen 
gepleegd, en bepaalde procedures voor aanvullende revisies 
uitgevoerd.
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De bezoldiging van de commissarissen voor het geheel van de groep, inclusief  CFE NV (boekjaar 2019) bedraagt:
(duizend euro) Deloitte Overige

Bedrag % Bedrag %

Audit

Commissariaat der rekeningen,
certificatie, onderzoek van de 
individuele en geconsolideerde rekeningen 1.920,9 78,78% 756,2 22,85%

Andere toebehorende opdrachten en andere auditopdrachten 96,5 3,96% 3,9 0,12%

Subtotaal audit 2.017,4 82,74% 760,1 22,97%

Andere prestaties

Juridisch, fiscaal, sociaal 158,1 6,48% 1.348,9 40,77%

Overige 262,8 10,78% 1.199,3 36,26%

Subtotaal andere 420,9 17,26% 2.548,2 77,03%

Totaal honoraria commissarissen der rekeningen 2.438,3 100% 3.308,3 100%

C. BEZOLDIGINGSVERSLAG
Dit bezoldigingsverslag werd opgesteld door het benoe-
mings- en remuneratiecomité en goedgekeurd door de raad 
van bestuur van 24/02/2020.

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de wet van 
2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur en het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen (artikel 3:6 §3), 
met inachtneming van de transparantie tegenover de beleg-
gers en de beste marktpraktijken. 

Afhankelijk van de toepassing in België van de Shareholder 
Rights Directive II (Richtlijn (EU) 2017/828 van 17 mei 2017) 
zal het benoemings- en remuneratiecomité in voorkomend 
geval de raad van bestuur voorstellen om het bezoldigingsbe-
leid en het verslag voor 2020 te herzien. Er zal ook rekening 
worden gehouden met de Belgische Corporate Governance 
Code 2020. 

1.  STRUCTUUR VAN DIT BEZOLDIGINGSVERSLAG
De groep CFE (CFE NV) wordt geleid door Piet Dejonghe, 
de enige gedelegeerd bestuurder. Hij verzorgt het dagelijkse 
beheer van de vennootschap, onder toezicht van de raad 
van bestuur van CFE NV.

In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen bevat dit bezoldigingsverslag de wettelijke 
informatie over het bezoldigingsbeleid voor de leden van 
de raad van bestuur van de groep en voor de gedelegeerd 
bestuurder van de groep, samen met informatie over de 
uitvoering van dit beleid in 2019.

Aangezien de gedelegeerd bestuurder van CFE NV en een 
uitvoerend bestuurder van CFE NV verscheidene bezol-
digde mandaten uitoefenen in dochterondernemingen van 
de groep, bevat dit verslag bovendien informatie over het 
bezoldigingsbeleid dat in de verschillende dochteronderne-
mingen van de groep wordt toegepast. Dit geeft een beeld 
van de bezoldigingspraktijken in de dochterondernemingen, 

ook al nemen deze bestuurders niet deel aan de bestaande 
STI-plannen van de dochterondernemingen die in dit ver-
slag worden vermeld.

2.  BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR 

2.1.  BEZOLDIGINGSBELEID VOOR DE LEDEN 
VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bezoldigingen van de leden van de raad van bestuur om-
vatten een vast jaarlijks bedrag en een vergoeding voor hun 
deelname aan de comités. Deze kunnen variëren naargelang 
de specificiteit van hun mandaten.

De bestuurders ontvangen eveneens een zitpenning per 
vergadering, met uitzondering van de voorzitter van de raad 
van bestuur, die uitsluitend een vaste jaarlijkse bezoldiging 
ontvangt. De jaarlijkse bezoldigingen worden berekend pro 
rata het aantal als actief  lid van de raad van bestuur tijdens 
het kalenderjaar gepresteerde maanden.

De bezoldiging van de bestuurders is als volgt verdeeld: 

Jaarlijkse vergoedingen (€)

Voorzitter van de raad van bestuur 100.000

Bestuurders 20.000

Zitpenningen raad van bestuur

Voorzitter van de raad geen zitpenningen 
(inbegrepen in de 

jaarlijkse vergoedingen)

Bestuurders € 2000 per vergadering

Auditcomité

Voorzitter van het comité € 2000 per vergadering

Leden van het comité € 1000 per vergadering

Benoemings- en remuneratiecomité

Voorzitter van het comité € 2000 per vergadering

Leden van het comité € 1000 per vergadering
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Bovendien worden de bestuurders vergoed voor de kosten die de 
uitoefening van hun mandaat met zich kan brengen, volgens de 
door de raad van bestuur bepaalde voorwaarden.

De gewone algemene vergadering van 2 mei 2019 heeft de 
bezoldigingen van de bestuurders goedgekeurd. Aan de alge-
mene vergadering van 7 mei 2020 zal worden voorgesteld om 
hetzelfde bezoldigingsbeleid voor de bestuurders en de voor-
zitter van de raad van bestuur te behouden. 

De uitvoerend bestuurders zijn actief  in de dochteronder-
nemingen, waar zij CFE vertegenwoordigen. In die hoeda-
nigheid ontvangen zij jaarlijkse vaste bezoldigingen van deze 
dochterondernemingen, waarvan het bedrag wordt bepaald 
door de raad van bestuur van de betrokken dochteronderne-
ming op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité. 
Dit bedrag is afhankelijk van hun actieve deelname in deze 
dochterondernemingen en van hun groei. Op die manier is 
hun bezoldiging in lijn met de belangen op lange termijn van 
de aandeelhouders van deze dochterondernemingen en van 
de groep CFE.

2.2.  BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN DE 
RAAD VAN BESTUUR IN 2019

De onderstaande tabel toont het bedrag van de voordelen 
die in 2019 direct of  indirect werden toegekend aan de be-
stuurders in het kader van de uitoefening van hun mandaten 
in de groep.

Bezoldiging als lid van een comité

Vaste bezoldiging Zitpenningen raad van 
bestuur

Auditcomité Benoemings- en 
remuneratiecomité

Totaal

Luc Bertrand 100.000 3.000 103.000

Philippe DELUSINNE 20.000 8.000 4.000 3.000 35.000

Renaud BENTÉGEAT 20.000 10.000 30.000

Christian LABEYRIE 20.000 8.000 4.000 32.000

Piet Dejonghe, Gedelegeerd Bestuurder 20.000 10.000 30.000

Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door Ciska Servais 20.000 10.000 1.000 2.000 33.000

Koen JANSSEN 20.000 10.000 30.000

Pas de Mots BVBA, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt 20.000 8.000 3.000 31.000

Jan SUYKENS 20.000 10.000 30.000

John-Eric BERTRAND 20.000 10.000 8.000 38.000

Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door Martine Van den Poel 20.000 10.000 5.000 35.000

MucH BVBA, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer 20.000 10.000 3.000 33.000

Alain BERNARD 6.685 4.000 10.685

Totaal 326.685 108.000 23.000 13.000 470.685

• De bedragen die werden toegekend aan de voorzitter 
van de raad van bestuur en aan de bestuurders die de 
aandeelhouder Ackermans & van Haaren vertegenwoor-
digen, worden volledig afgestaan aan Ackermans & van 
Haaren op grond van een overeenkomst die hen bindt.

• John-Eric Bertrand ontving, naast de bezoldigingen voor 
zijn bestuursmandaat (€ 30.000) en zijn mandaat als 
voorzitter van het auditcomité (€ 8.000) een bedrag van € 
115.000 voor de uitoefening van activiteiten in verschei-
dene ondernemingen van de groep CFE, meer bepaald 

Druart, VMA en VMA Nizet. Deze bezoldigingen wor-
den volledig afgestaan aan Ackermans & van Haaren op 
grond van een overeenkomst die hen bindt.

• Koen Janssen ontving, naast de bezoldiging voor zijn be-
stuursmandaat (€ 30.000), een bedrag van € 15.000 voor 
de uitoefening van activiteiten in verscheidene dochter-
ondernemingen van de groep CFE, in de groep Terryn. 
Deze bezoldigingen worden volledig afgestaan aan Ac-
kermans & van Haaren op grond van een overeenkomst 
die hen bindt.
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Het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging van Renaud Benté-
geat (uitvoerend bestuurder), ontvangen voor zijn mandaten 
in dochterondernemingen van de groep, werd bepaald op 
basis van zijn actieve deelname aan de raad van bestuur van 
de dochterondernemingen DEME, Rent-A-Port en BPI, 
en afhankelijk van de groei van deze ondernemingen. De 
activiteiten voor deze ondernemingen worden uitgevoerd 
door de vennootschap Renaud Bentégeat Conseil SAS, 
vertegenwoordigd door de heer Renaud Bentégeat, die een 
dienstenovereenkomst heeft afgesloten met CFE NV die op 
29 februari 2020 afloopt. In dit kader ontving hij in 2019 
het bedrag van € 1 miljoen.

De jaarlijkse bezoldigingen van Piet Dejonghe (gedelegeerd 
bestuurder) worden in de volgende rubriek gepreciseerd.

Er bestaat geen enkele overeenkomst met een niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurder die een vertrekver-
goeding voorziet. 

Aangezien geen enkele bestuurder een variabele bezoldiging ont-
vangt, is geen recht tot terugvordering van de toegekende varia-
bele bezoldiging ten gunste van de vennootschap van toepassing.

3.  BEZOLDIGING VAN DE GEDELEGEERD 
BESTUURDER

3.1  BEZOLDIGINGSBELEID VOOR DE 
GEDELEGEERD BESTUURDER

Het dagelijks beheer van CFE NV wordt verzorgd door een 
gedelegeerd bestuurder (CEO), namelijk Piet Dejonghe.

Piet Dejonghe ontvangt een vaste bezoldiging voor zijn 
bestuursmandaat, naast de bezoldigingen die hem worden 
toegekend in het kader van de uitoefening van bestuursman-
daten in verscheidene dochterondernemingen van de groep, 
namelijk CFE Contracting NV, MBG, BPC, Van Laere en 
Mobix ENGEMA.

De vergoedingen die in het kader van de uitoefening van be-
stuursmandaten in deze dochterondernemingen worden toe-
gekend, worden bepaald door de raad van bestuur van deze 
dochterondernemingen op voorstel van het benoemings- en 
remuneratiecomité. Dit bedrag is afhankelijk van de actieve 
deelname van Piet Dejonghe in deze dochterondernemin-
gen en van hun groei. Op die manier is de bezoldiging van 
Piet Dejonghe in lijn met de belangen op lange termijn van 
de aandeelhouders van deze dochterondernemingen en van 
de groep CFE.

De raad van bestuur onderzoekt de prestaties van de gede-
legeerd bestuurder, onder voorbehoud van de uitdrukkelijk 
aan de algemene aandeelhoudersvergadering toegekende 
bevoegdheden.

Deze bezoldigingen worden door Piet Dejonghe volledig 
afgestaan aan Ackermans & van Haaren op grond van een 

overeenkomst die hen bindt.
De gedelegeerd bestuurder ontvangt geen jaarlijkse variabe-
le bezoldiging. Hij ontvangt evenmin een variabele bezoldi-
ging op lange termijn.

Tot slot ontvangt de gedelegeerd bestuurder geen andere 
voordelen in natura zoals pensioenplannen, verzekeringen 
en bedrijfswagens.

3.2  BEZOLDIGING VAN DE GEDELEGEERD 
BESTUURDER IN 2019

Bezoldiging CEO

  Vaste bezoldiging: 8% 30.000€

  Vergoedingen in dochterondernemingen: 92% 345.000€

Totaal 375.000€

In 2019 bedroeg de bezoldiging van Piet Dejonghe voor het 
mandaat van gedelegeerd bestuurder van CFE NV € 30.000 
(vaste bezoldiging).

De bezoldiging van Piet Dejonghe voor zijn verschillende 
bestuursmandaten in dochterondernemingen van de groep 
bedroeg € 345.000 (vergoedingen), als volgt verdeeld:

CFE Contracting 75.000€

BPC 75.000€

MBG 75.000€

VAN LAERE 75.000€

Mobix ENGEMA 45.000€

CFE NV heeft in 2019 aan Piet Dejonghe geen vergoedingen 
in aandelen, opties of  andere rechten om aandelen van de 
vennootschap te verwerven, toegekend.

3.3  VERTREKVERGOEDING
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder Piet Dejonghe is 
geen voorwerp van een schriftelijke overeenkomst, zodat geen 
specifieke vertrekvergoeding voorzien is.

Indien een overeenkomst een vertrekvergoeding zou voorzien, 
zou ze aan de wettelijke beperkingen onderhevig zijn. Ze zou 
meer bepaald, als de vertrekvergoeding meer dan 12 maan-
den bezoldiging zou bedragen, worden afgesloten onder de 
opschortende voorwaarde van haar goedkeuring door de alge-
mene vergadering. Indien de vertrekvergoeding hoger zou zijn 
dan 18 maanden bezoldiging, zou de algemene vergadering 
ze slechts kunnen goedkeuren op basis van een conform en 
gemotiveerd advies van het remuneratiecomité.

3.4  RECHT TOT TERUGVORDERING VAN DE 
VARIABELE BEZOLDIGING

Aangezien de gedelegeerd bestuurder geen variabele be-
zoldiging ontvangt, is geen recht tot terugvordering van de 
toegekende variabele bezoldiging ten gunste van de ven-
nootschap van toepassing.

8%

92%
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4.  BEZOLDIGING VAN DE UITVOEREND MANAGERS VAN 
DE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE GROEP CFE

4.1  ACHTERGROND
Deze rubriek bevat aanvullende informatie over het bezoldi-
gingsbeleid in de dochterondernemingen van de groep CFE.

Deze informatie wordt voorgesteld bovenop de eisen van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat immers 
enkel publicatie verplicht van het bezoldigingsbeleid en zijn 
toepassing in het jaar 2019 voor de bestuurders, de perso-
nen belast met het dagelijks bestuur en in voorkomend geval 
de leden van de directie- en toezichtsraden of  andere leiders 
van de beursgenoteerde vennootschap, in dit geval de 
bestuurders van CFE NV en de gedelegeerd bestuurder van 
CFE NV, Piet Dejonghe.

Aangezien Piet Dejonghe en Renaud Bentégeat verscheidene 
bezoldigde mandaten uitoefenen in dochterondernemingen 
van groep, en de groep een coherent en op waardecreatie op 
korte en lange termijn gericht bezoldigingsbeleid hanteert, 
wenst CFE een beeld te geven van de bezoldigingspraktijken 
in deze dochterondernemingen en van de globale bezoldi-
gingsbedragen van haar directies, ook al is deze publicatie 
niet verplicht.

De groep CFE ziet erop toe dat haar verschillende dochter-
ondernemingen een gezond bezoldigingsbeleid hanteren, in 
lijn met de waarden die CFE uitdraagt.

Om de nadruk te leggen op de waardecreatie op korte en 
lange termijn, opteert CFE voor een bezoldiging die geba-
seerd is op de individuele prestaties en op de prestaties van 
de onderneming. Dit verzekert een goed evenwicht tussen 
enerzijds de strategie op lange termijn en anderzijds de 
jaarlijkse prestatiedoelstellingen, die gebaseerd zijn op de 
behoeften en de uitdagingen die wij in de sector ontmoeten. 

De leiding van de verschillende dochterondernemingen van 
de groep CFE ziet er als volgt uit:
• De activiteit van DEME wordt geleid door een execu-

tief  comité, samengesteld uit een CEO, Luc Vandebul-
cke, en vier andere leden, Philip Hermans, Eric Tancré, 
Els Verbraecken, en Hugo Bouvy.

• De pool Contracting (CFE Contracting) wordt geleid 
door een executief  comité, samengesteld uit een CEO, 
Trorema BVBA, vertegenwoordigd door Raymund 
Trost, en vijf  andere leden: Frédéric Claes NV, ver-
tegenwoordigd door Frédéric Claes, MSQ BVBA, 
vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, 8822 BVBA, 
vertegenwoordigd door Yves Weyts, Almacon BVBA, 
vertegenwoordigd door Manu Coppens en Valérie Van 
Brabant.

• De activiteit vastgoedontwikkeling (BPI) staat onder de 
verantwoordelijkheid van een gedelegeerd bestuurder, 
Artist Valley NV, vertegenwoordigd door Jacques Lefèvre.

In het kader van deze rubriek worden de CEO’s, de leden 
van de executieve comités en de gedelegeerd bestuurders 
van de voornoemde dochterondernemingen “uitvoerend 

managers” van de dochterondernemingen van de groep 
CFE genoemd.

De uitvoerend managers van de dochterondernemingen van 
de groep CFE nemen niet deel aan de leiding van CFE NV.

4.2  COMPONENTEN VAN DE BEZOLDIGING VAN 
DE UITVOEREND MANAGERS VAN DE DOCH-
TERONDERNEMINGEN VAN DE GROEP

De uitvoerend managers van de dochterondernemingen van 
de groep CFE zijn het voorwerp van een bezoldigingsbeleid 
dat gebaseerd is op zowel de individuele als de collectieve 
prestaties op korte en lange termijn. Het beleid bevordert 
het engagement van de uitvoerend managers en versterkt de 
cohesie in de groep CFE.

Deze structuur wordt als volgt beschreven: 

Fixed Compensation Variable Compensation

Annual Base Pension & 
Benefits

Short Term 
Incentive

Stock Options

Performan-
ce Period

1 year 5-8 years

Perfor-
mance 
Measures

- Financial 
profitability
- Safety 
performance
- Qualitative 
performance

Creation of  
Shareholder  

Value

 

Uitvoerende leden
  Fixed rem: 40%
  Variable rem: 56% 
  Other benefits : 4%

Het bezoldigingsbeleid werd in 2019 niet gewijzigd. 
De vaste bezoldiging, de variabele bezoldiging en de 
andere voordelen werden door het benoemings- en 
remuneratiecomité onderzocht. Na een uitwisseling 
van informatie en standpunten, met meer bepaald het 
onderzoek van de prestaties voor de variabele bezoldiging, 
heeft het benoemings- en remuneratiecomité aanbevelingen 
gedaan aan de raad van bestuur, die ter zake beslist. 

BASE SALARY
Het basis jaarsalaris vormt de vaste bezoldiging en is 
gebaseerd op een schema dat wordt gedefinieerd door de 
bestaande loonstructuur in de groep CFE. Er bestaat een 
beoordelingsmarge volgens de ervaring, de functie, de 
schaarste van de technische competenties, de prestaties enz.

40%

56%
4%
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SHORT-TERM INCENTIVES (STI)
De variabele bezoldiging op korte termijn van de 
uitvoerende leden van de dochterondernemingen wordt 
bepaald op basis van individuele en collectieve prestaties.

Doelstellingen Principes

Financiële rentabiliteit
EBITDA/EBIT/Nettoresultaat tegenover 
omzet/eigen vermogen alsook 
schuldgraad

Veiligheid Kwantitatief en kwalitatief criterium, 
elk voor 50%

Kwalitatieve prestatie 
De realisatie van een aantal vooraf 
overeengekomen meer kwalitatieve 
operationele doelstellingen

De groep CFE verzekert zich ervan dat de variabele bezoldi-
ging van de uitvoerende leden van de dochterondernemingen 
van de groep voldoet aan de bovenstaande doelstellingen en 
principes en dat de variabele bezoldiging bijgevolg nooit ge-
waarborgd is. De variabele bezoldiging kan nul zijn indien de 
prestaties niet voldoen. 

STOCK OPTION PLAN
De raad van bestuur van de groep CFE heeft in 2016 op 
voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité een 
optieplan op het niveau van CFE Contracting ingevoerd. 
De vijf  begunstigden hebben het voorstel aanvaard en de 
opties hebben een duur van 5 tot 7 jaar. 

De raad van bestuur van de groep CFE heeft in 2017 op 
voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité een 
optieplan voor 2 begunstigden ingevoerd op het niveau van 
BPI Real Estate. De opties hebben een duur van 8 jaar. In 
2019 werd voorgesteld om dit plan uit te breiden naar een 
derde begunstigde, die dit aanbod op 12 februari 2020 heeft 
aanvaard.

PENSIOENEN EN ANDERE VOORDELEN
De uitvoerend managers van de dochterondernemingen 
van de groep CFE met het statuut van bediende genieten 
andere voordelen, zoals pensioenplannen, verzekeringen en 
bedrijfswagens.

BEDRAGEN VAN DE BEZOLDIGINGEN VAN DE UITVOEREND 
MANAGERS IN 2019
In 2019 waren de bedragen van de bezoldigingen en 
ander voordelen die de uitvoerend managers van de 
dochterondernemingen van de groep CFE direct of  indirect 
ontvingen als volgt (globaal uitgedrukte bedragen):

Uitvoerend managers CFE

Vaste bezoldiging 3.788.486€

Variabele bezoldiging op korte termijn 5.394.458€

Andere voordelen 378.796€

4.3  VERTREKVERGOEDING 
Wat de regels voor de vertrekvergoeding betreft, die in 
toepassing van de wet van 6 april 2010 inzake deugdelijk 
bestuur, van toepassing na 3 mei 2010 op de uitvoerend 
managers van de dochterondernemingen van de groep CFE, 
heeft de gewone algemene vergadering van 2 mei 2019 de 
volgende tekst goedgekeurd:

1 De wet op de arbeidsovereenkomsten zal van toepassing 
zijn op de personen met het statuut “loontrekkende” en 
alle andere bestaande overeenkomsten blijven van kracht. 

 Voor de loontrekkende leden van de directie van 
CFE zal in het geval van een verbreking van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever (behalve voor 
ernstige fout) de opzeggingstermijn of  het bedrag 
van de opzeggingsvergoeding worden bepaald in 
overeenstemming met de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten (B.S. 22 augustus 1978).

2. Voor de uitvoerend managers van de 
dochterondernemingen van de groep CFE met een 
dienstenovereenkomst worden de vergoedingen voor 
de beëindiging van het contract goedgekeurd door de 
raad van bestuur op voorstel van het benoemings- en 
remuneratiecomité. In het geval van een verbreking 
van het dienstencontract door de contracterende 
onderneming van de groep CFE (behalve voor 
wegens ernstige fout) zal de opzeggingstermijn of  de 
opzeggingsvergoeding als volgt worden berekend: 

Naam Duur van de 
opzeggingstermijn

Trorema BVBA, vertegenwoordigd door Raymund Trost
Almacon BVBA, vertegenwoordigd door M. Coppens 6 maanden

8822 BVBA, vertegenwoordigd door Y. Weyts,  
Frédéric Claes NV, vertegenwoordigd door F. Claes,  
Artist Valley NV, vertegenwoordigd door J. Lefèvre,  
MSQ BVBA, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge 12 maanden

4.4  TERUGVORDERINGSMECHANISMEN
De overeenkomsten van de uitvoerend managers van de 
dochterondernemingen van de groep CFE voorzien een 
recht tot terugvordering ten gunste van de vennootschap 
van een op basis van onjuiste financiële gegevens toegeken-
de variabele bezoldiging. 
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D.  RAPPORT OVER DE NIET- 
FINANCIËLE INDICATOREN VAN 
DE GROEP CFE

Dit rapport is bijgevoegd op bladzijde 169 van het jaarverslag

E. VERZEKERINGSBELEID
CFE verzekert systematisch alle werven met een verzekering ‘Alle 
bouwrisico’s’ en dekt haar burgerlijke aansprakelijkheid tijdens en 
na de uitvoering der werken met voldoende grote bedragen in. 

F. BIJZONDERE VERSLAGEN
In het boekjaar 2019 werd geen bijzonder verslag opgesteld.

G.  OPENBAAR OVERNAMEBOD
Overeenkomstig artikel 34 van het Koninklijk besluit van 
14.11.2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van 
financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling 
op een gereglementeerde markt, geeft CFE NV te kennen dat:
i) de raad van bestuur gemachtigd is om het maatschappe-

lijk kapitaal te verhogen met maximaal € 5.000.000, over-
wegende dat deze machtiging in toepassing van artikel 
607 van het Wetboek van Vennootschappen, in het geval 
van een openbaar overnamebod, beperkt is;

ii)  de raad van bestuur gemachtigd is om maximum 20% 
eigen aandelen van de vennootschap te verwerven. 

H.  OVERNAMES EN 
DESINVESTERINGEN

Aannemingsmaatschappij CFE NV heeft tijdens het boekjaar 
2019 geen participaties genomen of  afgestaan.

De overnamen en afstanden van de dochterondernemingen van 
CFE worden in het financieel verslag gedetailleerd besproken.

I.  OPRICHTING EN VEREFFENING 
VAN BIJKANTOREN

Aannemingsmaatschappij CFE NV heeft tijdens het boekjaar 
geen bijkantoren opgericht en heeft haar bijkantoor in Sri 
Lanka vereffend. 

J.  GEBEURTENISSEN NA 
AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

Zoals beschreven in sectie 5.B.13, zal de COVID-19-pan-
demie een negatieve invloed hebben op de activiteit, 
cashflow en resultaten van de groep CFE in 2020. Op 
datum van dit rapport is het echter niet mogelijk om de 
impact hiervan in te schatten.

K.  ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
DEME verricht doorlopend onderzoek om de efficiëntie van 
haar vloot te verbeteren. In samenwerking met de universiteiten 
en met het Vlaams Gewest voert het ook studies uit voor de ont-
wikkeling van duurzame energieproductie in zee. In samenwer-
king met privéondernemingen worden ook studies gevoerd naar 
exploitatietechnieken van polymetaalknollen in zee. 

L.  INFORMATIE OVER DE TRENDS
Gelet op de Covid-19 pandemie, verwacht CFE een daling 
van haar omzet, kasstromen en resultaten in 2020. Op dit 
ogenblik kan CFE de financiële impact op de rekeningen van 
de Groep nog niet becijferen. CFE zal de impact meedelen 
zodra het mogelijk is om deze te berekenen.

M.  BIJEENROEPING VAN 
DE GEWONE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 7 MEI 2020

Belangrijke voorafgaande mededeling aan de 
aandeelhouders en obligatiehouders
Gezien	de	ontwikkeling	van	de	COVID-19	pandemie	en	
de daaraan gekoppelde overheidsmaatregelen ziet de 
vennootschap zich genoodzaakt een aantal maatregelen 
te nemen in het kader van de jaarvergadering van 7 mei 
a.s teneinde de gezondheid van de aandeelhouders, obli-
gatiehouders, bestuurders en medewerkers maximaal te 
waarborgen. 

De raad van bestuur beveelt de aandeelhouders en obli-
gatiehouders ten stelligste aan de jaarvergadering van 7 
mei niet persoonlijk bij te wonen. Alle aandeelhouders 
zullen in de gelegenheid worden gesteld om voorafgaand 
aan de vergadering op afstand te stemmen of  een vol-
macht met steminstructies te geven aan de secretaris van 
de vergadering, volgens de regels die in deze oproeping 
zijn uiteengezet. 

De vennootschap zal aandeelhouders, obligatiehouders, 
en volmachthouders enkel toegang kunnen verlenen tot 
de jaarvergadering indien dit in overeenstemming is met 
de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbe-
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velingen	van	overheidsinstanties	en	-instellingen	en	over	
het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezond-
heids-	en	veiligheidsoverwegingen.	

De vennootschap volgt de gebeurtenissen en de over-
heidsmaatregelen, inclusief  die m.b.t. de organisatie van 
algemene vergaderingen, op de voet op en zal de aandeel-
houders en obligatiehouders informeren, door middel 
van een persbericht en op haar website, over eventuele 
bijkomende maatregelen en richtlijnen met betrekking 
tot (de datum, het bijwonen en de organisatie van) de 
jaarvergadering.

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders en de obli-
gatiehouders uit om de gewone algemene vergadering bij te 
wonen, die zal gehouden worden op de zetel van de vennoot-
schap, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel, op don-
derdag 7 mei 2020 om 15.00 uur. 

A. AGENDA:
1. Beheerverslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar	afgesloten	op	31	december	2019

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 
afgesloten	op	31	december	2019

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening 
per	31	december	2019	en	winstbestemming
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 
december 2019 met inbegrip van de voorgestelde bestemming 
van het resultaat, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd. 

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

5. Bezoldiging
5.1. Goedkeuring van het remuneratieverslag
5.2. Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris 
Voorstel tot besluiten:
Goedkeuring van toekenning aan de voorzitter en aan elke 
bestuurder van de raad van bestuur, met ingang op 1 januari 
2020, van een bezoldiging van respectievelijk 100.000 euro en 
20.000 euro, pro rata temporis de uitoefening van hun man-
daat in de loop van het jaar.

Goedkeuring van toekenning aan de bestuurders, met uitzon-
dering van de voorzitter, van zitpenningen van 2.000 euro 
per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. 
De remuneratie van de leden van het auditcomité en van het 
benoemings- en remuneratiecomité blijft ongewijzigd.

Goedkeuring van toekenning aan de commissaris van een re-
muneratie van 127.000 euro per jaar voor de uitoefening van 
zijn mandaat. Deze remuneratie wordt jaarlijks geïndexeerd. 

6. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit:
Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening 
van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 
december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit:
Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefe-
ning van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 
december 2019.

8. Benoemingen
8.1. Het mandaat van bestuurder van Pas De 
Mots BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen 
Geirnaerdt, vervalt op de gewone algemene 
vergadering van 7 mei 2020.
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat 
van Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door mevrouw Leen 
Geirnaerdt, voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de 
algemene vergadering van mei 2024. Pas De Mots BV en 
mevrouw Leen Geirnaerdt beantwoorden aan de criteria van 
onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch 
Corporate Governance Code 2020.

8.2. Het mandaat van bestuurder van de heer 
Christian	Labeyrie	vervalt	op	de	gewone	algemene	
vergadering van 7 mei 2020.
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat 
van de heer Christian Labeyrie voor een duur van vier (4) 
jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. De 
heer Christian Labeyrie beantwoordt niet aan de criteria van 
onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 ter van de Belgisch 
Corporate Governance Code 2020.

8.3. Het mandaat van bestuurder van de heer 
Philippe Delusinne vervalt op de gewone algemene 
vergadering van 7 mei 2020.
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat 
van de heer Philippe Delusinne voor een duur van vier (4) jaar 
eindigend na de algemene vergadering van mei 2024. Vanaf  
6 mei 2021 zal de heer Philippe Delusinne niet meer beant-
woorden aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door 
artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

8.4. Wijziging commissarisvertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de burger-
lijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangeno-
men Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke 
zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 
1J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Rik Neckebroeck zijn in 
plaats van Michel Denayer en Rik Neckebroeck. Deze beslis-
sing zal ingaan vanaf  het boekjaar beginnend op 1 januari 
2020 en is van toepassing voor de resterende duur van het 
commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 
december 2021.
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B. FORMALITEITEN VOOR TOELATING TOT DE GEWONE 
ALGEMENE VERGADERING 
1. Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te 
nemen 
Enkel de aandeelhouders die aandelen van CFE bezitten ten 
laatste op de 14de dag vóór de gewone algemene vergadering, 
zijnde 23 april 2020 om middernacht, Belgische tijd (de “Re-
gistratiedatum”), en die uiterlijk op 30 april 2020 om midder-
nacht bevestigen dat zij aan de gewone algemene vergadering 
wensen deel te nemen, worden toegelaten om eraan deel te 
nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde.

• Voor de houders van aandelen op naam blijkt het bewijs 
van bezit van aandelen op de Registratiedatum uit de 
inschrijving in het register van de aandelen op naam van 
CFE op deze datum. Bovendien moet elke aandeelhouder 
uiterlijk op 30 april 2020 om middernacht, Belgische tijd, 
verplicht het formulier “Intentie tot deelneming aan de 
algemene vergadering”, beschikbaar op de website www.
cfe.be, invullen en hetzij per post opsturen ter attentie van 
MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, finan-
cieel en administratief  directeur, Herrmann-Debrouxlaan 
40-42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail op het e-mail-
adres general_meeting@cfe.be.

• Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen blijkt 
het bewijs van bezit van aandelen op de Registratiedatum 
uit de inschrijving op de rekeningen van een erkende re-
keninghouder of  van de vereffeninginstelling op de Regis-
tratiedatum. Bovendien dient elke aandeelhouder uiterlijk 
op 30 april 2020 om middernacht, Belgische tijd, zijn 
deelname te bevestigen aan zijn bank, met vermelding van 
het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder aan de 
vergadering wenst deel te nemen. 

2. Aandeelhouders die zich willen laten 
vertegenwoordigen
Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratieda-
tum mag zich laten vertegenwoordigen op de gewone algeme-
ne vergadering. 

De aandeelhouders die een volmachtdrager wensen aan te 
stellen om zich te laten vertegenwoordigen, moeten uiterlijk 
op 30 april 2020 om middernacht, Belgische tijd, het gete-
kend volmachtformulier, beschikbaar op de website www.cfe.
be, invullen en hetzij per post opsturen ter attentie van MSQ 
BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, financieel en 
administratief  directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 
1160 Oudergem, hetzij per e-mail op het e-mailadres gene-
ral_meeting@cfe.be. 

Indien de volmacht per e-mail werd opgestuurd, moet de vol-
machthouder het ondertekend origineel uiterlijk bij aanvang 
van de algemene vergadering afleveren of, voor het geval de 
algemene vergadering niet fysiek zou plaatsvinden, uiterlijk op 
30 april 2020 per post opsturen naar de vennootschap.

3. Aandeelhouders die per brief  wensen te stemmen
Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratieda-
tum mag per brief  stemmen op de gewone algemene verga-
dering.

De aandeelhouders die per brief  wensen te stemmen moeten 
uiterlijk op 30 april 2020 om middernacht, Belgische tijd, het 

stemformulier, beschikbaar op de website www.cfe.be, invullen 
en ondertekenen en enkel per post opsturen ter attentie van 
MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, Finan-
cieel en Administratief  Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 
40-42 te 1160 Oudergem. De aandeelhouder die per brief  
stemt, moet verplicht de richting van zijn stem invullen op het 
formulier.

4. Aandeelhouders die nieuwe onderwerpen wensen 
te laten inschrijven op de agenda
Een of  meer aandeelhouders die samen minstens 3% van 
het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen 
onderwerpen op de agenda van de gewone algemene verga-
dering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met 
betrekking tot op de agenda opgenomen of  daarin te behan-
delen onderwerpen. 

Aandeelhouders die onderwerpen wensen te laten inschrijven 
op de agenda van de gewone algemene vergadering of  die 
voorstellen tot besluit wensen in te dienen, moeten:
uiterlijk op 15 april 2020 om middernacht, Belgische tijd, een 
schriftelijk verzoek opsturen naar de vennootschap, hetzij per 
post ter attentie van MSQ BV, vertegenwoordigd door Fabien 
De Jonge, financieel en administratief  directeur,  
Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem, hetzij per 
e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be;
- bewijzen dat ze op de datum van hun aanvraag alleen of  
samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit-
ten en hun aanvraag vergezellen hetzij van een certificaat van 
inschrijving van de desbetreffende aandelen op naam in het 
register van de aandelen op naam dat ze vooraf  aan de ven-
nootschap hebben gevraagd, hetzij van een door de erkende 
rekeninghouder of  de vereffeningsinstelling opgesteld attest 
waaruit blijkt dat het desbetreffend aantal gedematerialiseerde 
aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven;
- bij hun aanvraag de tekst van de te behandelen onderwer-
pen en de bijhorende voorstellen, of  de tekst van de voor-
stellen tot besluit die op de agenda geplaatst moeten worden, 
voegen.
In voorkomend geval zal CFE uiterlijk op 22 april 2020 een 
nieuwe agenda van de gewone algemene vergadering publice-
ren volgens dezelfde modaliteiten als de huidige agenda. Te-
gelijkertijd zal CFE op haar website de formulieren publiceren 
die gebruikt kunnen worden voor het stemmen met volmacht 
en voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende 
te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot 
besluit en/of  de afzonderlijke voorstellen tot besluit die op de 
agenda geplaatst zouden zijn. 

De volmachten en de stemformulieren per brief  die voor 22 
april 2020 aan de vennootschap gestuurd zijn, blijven geldig 
voor de onderwerpen die op de agenda staan. In het kader 
van een stem per volmacht, zal de volmachtdrager bovendien 
gerechtigd zijn om te stemmen voor de nieuwe onderwerpen 
op de agenda en/of  de nieuwe voorstellen tot besluit zonder 
dat een nieuw volmacht vereist is, voor zover het volmachtfor-
mulier dit uitdrukkelijk voorziet. Het volmachtformulier mag 
ook vermelden dat de volmachtdrager zich in dat geval moet 
onthouden.

5. Aandeelhouders die vragen wensen te stellen 
Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan 
de bestuurders en/of  de commissaris met betrekking tot hun 
verslag of  tot de agendapunten van de gewone algemene 
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vergadering, voor zover de mededeling van gegevens of  feiten 
niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke 
belangen van de vennootschap of  voor de vertrouwelijkheid 
waartoe de vennootschap, haar bestuurders of  de commissaris 
zich hebben verbonden. Gelet op de onzekerheid over het al 
dan niet plaatsvinden van een fysieke algemene vergadering, is 
het de aandeelhouders ten zeerste aanbevolen om hun eventu-
ele vragen uitsluitend schriftelijk te stellen.

De aandeelhouders die vragen schriftelijk wensen te stellen 
vóór de vergadering moeten een e-mail uiterlijk op 1 mei 
2020, om middernacht Belgische tijd, aan de vennootschap op 
het e-mailadres general_meeting@cfe.be sturen. Onder voor-
behoud van hetgeen voorafgaat zullen enkel de schriftelijke 
vragen, gesteld door aandeelhouders die voldaan hebben aan 
de voorwaarden om toegelaten te worden tot de vergadering 
(zie punt 1), op de vergadering beantwoord worden.

6. Recht van de obligatiehouders om de algemene 
vergadering bij te wonen 
Obligatiehouders mogen de gewone algemene vergadering 
bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem, mits zij hun 
hoedanigheid van obligatiehouder op de dag van de algemene 
vergadering kunnen aantonen aan de hand van een certificaat 
dat afgeleverd werd door de financiële tussenpersoon bij wie 
zij hun obligaties houden.

7. Terbeschikkingstelling van documenten 
Iedere aandeelhouder en iedere obligatiedrager kan tijdens de 
kantooruren op de zetel van de vennootschap (Herrmann-De-
brouxlaan 40-42, 1160 Brussel) gratis een integrale kopie 
krijgen van de jaarrekening, van de geconsolideerde jaarreke-
ningen, van het jaarverslag, van de agenda en de volmacht- en 
stemformulieren en van het formulier “Intentie tot deelna-
me”. Verzoeken om kosteloos een kopie te krijgen kunnen ook 
per e-mail worden verstuurd aan general_meeting@cfe.be.

8. Website
Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone alge-
mene vergadering van 7 mei 2020 is beschikbaar op de web-
site van de vennootschap: http://www.cfe.be.
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