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2. TOELICHTINGEN BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteit van onze vennootschap in het voorbije
boekjaar en u de op 31 december 2020 afgesloten statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen ter
goedkeuring voor te leggen. Overeenkomstig artikel 3:32 §1 laatste alinea WVV zijn de jaarverslagen over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen gecombineerd tot één enkel verslag.

2.1. FINANCIËLE TOESTAND PER 31/12/2020
Resultaatrekening van CFE NV (volgens de Belgische normen)
In duizend euro

I. STATUTAIRE JAARREKENING

2020

2019

Omzet

19.065

21.720

Bedrijfsresultaat

-5.071

75.803

Netto financieel resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening

15.890

68.573

1. KAPITAAL EN AANDEELHOUDERSCHAP

Niet-recurrente financiële opbrengsten

2.178

60

Niet-recurrente financiële kosten

-6.999

-97.292

Het kapitaal van de vennootschap is in het afgelopen boekjaar niet veranderd. Bij de sluiting van
het boekjaar bedroeg het maatschappelijk kapitaal 41.329.482,42 euro, vertegenwoordigd door
25.314.482 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn volledig volge[\WZ\-TSIIVLMMTOMMN\ZMKP\WXuuV[\MU-ZbQRVOMMVPW]LMZ[^IVMٺMK\MVUM\JQRbWVLMZMbMOgenschap of stemrechten.

Resultaat vóór belastingen

5.998

47.143

Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 zijn de aandeelhouders die 3% of meer bezitten van de
[\MUZMKP\MV^IVLMMٺMK\MVLQMbQRIIVPW]LMV"
Ackermans & van Haaren SA
Begijnenvest, 113, B-2000 Antwerpen (België)
VINCI Construction SAS
5, cours Ferdinand-de-Lesseps, F-92851 Rueil-Malmaison Cedex (France)

15.720.684 effecten (62,10%)
3.066.460 effecten (12,11%)

De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 geen transparantiemelding ontvangen.
Op 24 december 2013 heeft de vennootschap een transparantiemelding ontvangen in het kader
van de overgangsregeling van de wet van 2 mei 2007 waarin Ackermans & van Haaren NV en
VINCI Construction SAS te kennen hebben gegeven dat zij een participatie van respectievelijk
60,39% en 12,11% in de vennootschap aanhielden. De integrale tekst van deze melding is beschikbaar op de website van de CFE (www.cfe.be).
Op 7 maart 2014 heeft de vennootschap een transparantiemelding ontvangen waaruit blijkt dat
VINCI SA, VINCI Construction SAS en Ackermans & van Haaren NV hun akkoord van onderling overleg in de betekenis van de wet van 2 mei 2007, beëindigd hebben na de afsluiting van de
aanvaardingsperiode van het door Ackermans & van Haaren NV op de vennootschap gelanceerde
verplicht openbaar overnamebod.

Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

-77

-110

5.921

47.033

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

Geachte aandeelhouders,

De werf van de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid vormt een belangrijk deel van de omzet
voor het boekjaar.
1V!TMQLLMLM^MZMٺMVQVO^IV^MZ[KPMQLMVMQV\MZVI\QWVITMMV\Q\MQ\MV\W\MMV\MZ]OVMUQVO^IV
^WWZbQMVQVOMVQVPM\JMLZQRN[ZM[]T\II\MVMMVMY]Q^ITMV\MVQM\ZMK]ZZMV\MÅVIVKQxTMTI[\
0M\ÅVIVKQxTMZM[]T\II\Q[QV[\MZSOMLIITLIIVOMbQMV,-5-OMMVLQ^QLMVL]Q\SMMZLM^WWZPM\
JWMSRIIZ!)VLMZbQRL[SMMZLMV+.-+WV\ZIK\QVO*81:MIT-[\I\M*MTOQ]UMV/ZMMV7[ٺPWZM
in 2020 dividenden van respectievelijk 9, 3,5 en 4,15 miljoen euro uit aan CFE NV.
Balans van CFE NV na winstverdeling (volgens Belgische normen)
In duizend euro

2020

2019

1.335.220

1.336.844

97.005

102.122

1.432.225

1.438.966

1.168.944

1.188.337

12.197

11.544

115.248

125.248

Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal der activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Totaal van de passiva

135.836

113.837

1.432.225

1.438.966
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•

Verrichtingen tussen CFE en verbonden vennootschappen
(artikel 7:97, §4/1, al. 4 WVV)
In het boekjaar 2020 vonden geen verrichtingen tussen de vennootschap en een verbonden
vennootschap plaats die de toepassing zou hebben vereist van artikel 7:97, §4/1, al. 4 WVV.

•

Bezoldiging voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen en bijkomende
bezoldiging van de commissaris
De bezoldiging van Deloitte Belgium voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van CFE NV bedraagt 130.100 euro.
In toepassing van artikel 3:65, §3 WVV delen wij u mee dat een toeslag van 8.800 euro voor diverse
opdrachten aan Deloitte Belgium werd betaald.

•

Inkoop of vervreemding van eigen aandelen
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 geen eigen aandelen ingekocht of vervreemd.
De vennootschap heeft in 2020 geen premies voor prestaties in aandelen toegekend, noch
opties of andere rechten verleend om aandelen van de vennootschap te verwerven.

•

Mededeling op grond van artikel 74, §7 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Op 24 december 2013 heeft Ackermans & van Haaren een mededeling verstuurd opgesteld
overeenkomstig artikel 74, §7 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
Uit deze mededeling blijkt dat Ackermans & van Haaren 60,39% van de aandelen met stemrecht bezit van de vennootschap en dat Stichting Administratiekantoor “Het Torentje” de uiteindelijke controle heeft over Ackermans & van Haaren.

•

Beschermingsmechanismen in geval van openbaar overnamebod
Op 2 mei 2019 heeft de buitengewone algemene vergadering de machtiging aan de Raad van
*M[\]]ZPMZVQM]_LWUQVOM^IT^IVWXMVJIIZW^MZVIUMJWLWXLMMٺMK\MV^IVLM^MVVWW\schap, over te gaan tot kapitaalverhoging van maximaal 5 miljoen euro, die zal worden uitgevoerd binnen de grenzen en onder de voorwaarden van artikel 7:202 WVV. De Raad van Bestuur kan deze machtiging uitoefenen indien de kennisgeving van een openbaar overnamebod
LWWZLM)]\WZQ\MQ\^WWZ.QVIVKQxTM,QMV[\MVMV5IZS\MV.;5)IIVLM^MVVWW\[KPIX]Q\MZTQRS
drie jaar na de datum van de voornoemde buitengewone algemene vergadering plaatsvindt
(d.i. 2 mei 2022). De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om gedurende een periode van
drie jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (d.i. tot 22 mei 2022)
maximaal 20% eigen aandelen te vervreemden of verkrijgen wanneer zulks noodzakelijk zou
zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

De schulden op meer dan één jaar omvatten leningen van 80 miljoen euro die op de bevestigde
kredietlijnen werden opgenomen en 35 miljoen euro handelspapier op middellange termijn. CFE
gebruikte ook haar handelspapierprogramma op korte termijn voor 10 miljoen euro.

2.2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Winst van het boekjaar 2020
Overgedragen winst
Te bestemmen winst

5.920.808 euro
58.303.202 euro

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

,M^I[\MIK\Q^IJM[\IIVbMMZW^MZ_MOMVL]Q\LMXIZ\QKQXI\QM[QV,-5-+.-+WV\ZIK\QVOMV*81

64.224.010 euro

Uit te keren winst

25.314.482 euro

Over te dragen winst

38.909.528 euro

2.3. VOORUITZICHTEN 2021
Het resultaat van het boekjaar 2021 zal in grote mate afhangen van de door de drie belangrijkste
LWKP\MZ^MVVWW\[KPIXXMV^IV+.-VIUMTQRS,-5-+.-+WV\ZIK\QVOMV*81:MIT-[\I\M*MTOQ]U
uitgekeerde dividenden.

2.4. VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Wij verwijzen naar II.1.2 van de geconsolideerde jaarrekening.

2.5. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Wij verwijzen naar II.1.3 van de geconsolideerde jaarrekening.

2.6. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
,M^MVVWW\[KPIXUIIS\OMJZ]QS^IVÅVIVKQxTMQV[\Z]UMV\MV^WWZZQ[QKWJMPMMZ[QVO0M\JM\ZMN\
UMMZJMXIITLÅVIVKQxTMQV[\Z]UMV\MVLQM]Q\[T]Q\MVLJMLWMTLbQRVWULMZQ[QKW¼[^IVLM[KPWUUMlingen van de rentevoeten te beheersen. De tegenpartijen in de overeenkomstige transacties zijn
uitsluitend Europese eersterangsbanken.

2.7. INFORMATIE
•

Bijkantoren
Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 heeft de vennootschap de hierna volgende bijkantoren
(“vestigingseenheden”): CFE Brabant, CFE Infra, Bageci, CFE Ecotech, CFE Algérie, CFE
<]VQ[QMMV+.-1V\MZVI\QWVIT5M\]Q\bWVLMZQVO^IV+.-1VNZIMV+.-<]VQ[QMPMJJMVLMbM
bijkantoren geen operationele activiteit meer.

•

Toepassing van het artikel 7:96, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
1VLQMVLMOMMV\WMXI[[QVOOMUIIS\\M_WZLMV^IVLMJMTIVOMVKWVÆQK\MVZMOMTQVO^WWZOMschreven door artikel 7:96, §1 WVV.
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2020 op niveau van het bedrijfsresultaat (EBIT). Gecorrigeerd voor deze twee elementen ligt het
bedrijfsresultaat in de buurt van dat van 2019.

1. TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Het eigen vermogen (deel groep) bedraagt 1.787,1 miljoen euro, een lichte stijging tegenover 31
december 2019.

1.1. FINANCIËLE POSITIE OP 31/12/2020
A. KERNCIJFERS 2020
In miljoen euro

2020

2019

Variatie

Omzet

3.222,0

3.624,7

-11,1%

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

414,7
12,87%

451,2
12,45%

-8,1%

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

119,5
3,71%

177,7
4,90%

-32,8%

Resultaat - deel van de groep
In % van de omzet

64,0
1,99%

133,4
3,68%

-52,0%

Resultaat per aandeel (deel van de groep) (in euro)

2,53

5,27

-52,0%

Dividend per aandeel (in euro) (**)

1,00

0,00

n.s.

2020

2019

Variatie

1.787,1

1.748,7

+2,2%

In miljoen euro
Eigen vermogen - deel groep
Netto financiële schuld (*)
Orderboek (*)

601,4

798,1

-24,6%

6.049,1

5.182,9

+16,7%

,MVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TLJMLZIIO\UQTRWMVM]ZWMMV[\MZSMLITQVOUM\ \MOMVW^MZ
LMKMUJMZ!,MLITQVOQ[^WWZITOZWW\JQR,-5-7UOMSMMZL[\QRO\LMVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TL
bij BPI (vastgoedontwikkeling) na verscheidene acquisities van grote grondposities in de drie landen
waar het bedrijf actief is.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

II. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

)TTMÅVIVKQxTMKWV^MVIV\MV_MZLMVWXLMKMUJMZVIOMTMMNL

,MLMÅVQ\QM[_WZLMVOMOM^MVQVLMZ]JZQMS»/MKWV[WTQLMMZLMZMSMVQVOMV¼^IVPM\ÅVIVKQMMT^MZ[TIO
(**) Voor het boekjaar 2020 voorgesteld aan de algemene aandeelhoudersvergadering van 6 mei 2021.

Algemene uiteenzetting
De groep CFE heeft in 2020 haar veerkracht aangetoond ondanks ongeziene omstandigheden:
PIIZZM[]T\II\JTQRN\L]QLMTQRSXW[Q\QMNPIIZVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TLLIIT\JML]QLMVLMVPIIZJM[KPQSbare geldmiddelen en orderboek bereiken historisch hoge niveaus.
De impact van de gezondheidscrisis verklaart een groot gedeelte van de omzetdaling (-11,1%) bij
bW_MT,-5-IT[+WV\ZIK\QVO7UOMSMMZLOII\LMIK\Q^Q\MQ\^IV*81[\MZS^WWZ]Q\^WWZITQV8WTMV
waar in 2020 vier residentiële vastgoedprojecten werden opgeleverd.
Twee belangrijke elementen beïnvloeden het bedrijfsresultaat van de groep in 2020: enerzijds de
WXVIUMJQR,-5-^IVMMVUMMZ_IIZLM^IV!UQTRWMVM]ZW]Q\LM^MZSWWX^IVPIIZXIZ\QKQXI\QM
QVPM\W[ٺPWZM_QVLXIZS5MZS]ZMVIVLMZbQRL[LMLQZMK\MMVQVLQZMK\MVMOI\QM^MOM^WTOMV^IVLM
gezondheidscrisis en het ongeval met het schip Orion, geraamd op ongeveer 120 miljoen euro in
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POOL BAGGERWERKEN, MILIEU, OFFSHORE EN INFRA
Kerncijfers
In miljoen euro

2020

DEME
Omzet
EBITDA (**)

2019

Herwerkingen

DEME (*)

Total

DEME

Variatie

Herwerkingen

DEME (*)

Total

Evolutie van de activiteit volgens specialisatie
In %

2020

2019

2.195,8

0,0

2.195,8

2.622,0

0,0

2.622,0

-16,3%

Capital dredging

29%

31%

369,5

0,0

369,5

437,0

0,0

437,0

-15,5%

Maintenance dredging

11%

10%

43%

44%

9%

7%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (**)

86,7

-5,3

81,4

160,1

-5,3

154,8

-47,4%

Offshore

Resultaat - deel van de groep

50,4

-4,1

46,3

125,0

-3,6

121,4

-61,9%

Infra

Netto financiële schuld (**)

489,0

0,0

489,0

708,5

0,0

708,5

-31,0%

Milieu

5%

6%

+20,0%

Overige

3%

2%

In %

2020

2019

Europa (EU)

Orderboek (**)

4.500,0

0,0

4.500,0

3.750,0

0,0

3.750,0

 0
 MZ_MZSQVOMVVILMJWMSQVO^IVLMQLMV\QÅKMMZJIZMIK\Q^IMVXI[[Q^I^IV,-5-QVZMxTM_IIZLMVILM^MZ_MZ^QVO
^IVPM\JQRSWUMVLM ^IVLMIIVLMTMV^IV,-5-WXLMKMUJMZ
,MLMÅVQ\QM[_WZLMVOMOM^MVQVLMZ]JZQMS»/MKWV[WTQLMMZLMZMSMVQVOMV¼^IVPM\ÅVIVKQMMT^MZ[TIO

Omzet
,-5-ZMITQ[MMZLMQVMMVWUbM\^IV! UQTRWMVM]ZWMMV\MZ]O^ITUM\UQTRWMV
euro tegenover het vorige boekjaar.
Een belangrijk deel van deze daling, geschat op ongeveer 300 miljoen euro, is toe te schrijven aan
de gezondheidscrisis, met inbegrip van de indirecte impact op de olie- en gassector.
De activiteit van de divisie Baggerwerken bedraagt 877 miljoen euro in 2020 (-19,1% tegenover
!,MbMLQ^Q[QM_MZLPM\b_IIZ[\OM\ZWٺMVLWWZLMXIVLMUQM,MJMTIVOZQRS[\MXZWRMK\MVbQRV
in Europa geconcentreerd en vooral in België (onderhoudsbaggerwerken op de Schelde en aan de
Belgische kust), in Duitsland (verdieping en verbreding van de Elbe), in het noorden van Rusland
(project Sea Channel in het estuarium van de Ob) en in Polen (verbreding van de vaargeul van
de haven van Szczecin). Buiten Europa liggen de belangrijkste projecten in Afrika, India en Papoea-Nieuw-Guinea. De bezettingsgraad van de sleepzuigers (hoppers) bleef dicht bij het niveau
van 2019 (38,4 weken), maar de activiteit van de cutters lag in 2020 een pak lager (11 weken). In
2021 zou deze echter sterk moeten stijgen, onder meer dankzij de opstart van het project Abu Qir
in Egypte.
,MWUbM\^IV,-5-7[ٺPWZMQ[M^MVMMV[OMLIITL\W\!UQTRWMVM]ZW  \MOMVW^MZ!
1V;KPW\TIVL[XMMTLM,-5-LMSZIKP\\WMZSTIIZ^IVLM^WT\WWQQVO^IVLMQV[\ITTI\QM^IVLM
N]VLMZQVOMVRIKSM\[^IVPM\W[ٺPWZM_QVLXIZS5WZIa-I[\^WWZPM\MQVL^IVPM\RIIZWVLIVS[LM
WVJM[KPQSJIIZPMQL^IVPM\[KPQX7ZQWV1V*MTOQxPMMN\,-5-7[ٺPWZMVILMXTII\[QVO^IVLMN]VLMZQVOMVQV!LMUI[\MVMV_QVL\]ZJQVM[^IVPM\*MTOQ[KPM_QVLXIZS;MI5ILMOM|V[\ITTMMZLMV
LMWVLMZbMM[MSIJMT[OMTMOLLQM;MI5ILMUM\PM\VM\^MZJQVLMV,M_MZSMV_MZLMVVM\IT[LQMIIV
het Nederlandse windparken Borssele 1 & 2 in het vierde kwartaal 2020 afgerond.
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,MIK\Q^Q\MQ\^IV,-5-1VNZIJTQRN\OZWMQMV  UQTRWMVM]ZWQVUIIZ^WMT\M^MVMMV[LM
impact van de gezondheidscrisis. Net als in 2019 ligt het zwaartepunt van de omzet bij de drie Nederlandse projecten: de sluis van Terneuzen, het project Rijnlandroute en de Blankenburgverbinding. Begin januari 2021 is de bouw van de Fehmarnbelt gestart. De oplevering is voor medio 2029
voorzien.

B. ANALYSE PER ACTIVITEITENPOOL

-^WT]\QM^IVLMIK\Q^Q\MQ\XMZOMWOZIÅ[KPOMJQML
77%

69%

Europa (niet-EU)

6%

4%

Afrika

6%

9%

Amerika

2%

3%

Azië en Oceanië

7%

9%

Midden-Oosten

0%

3%

Indisch subcontinent

2%

3%

Ebitda en bedrijfsresultaat (zonder herwerkingen)
De EBITDA bedraagt 369,5 miljoen euro in 2020, (16,8% van de omzet).
Het bedrijfsresultaat (EBIT), dat het resultaat van de vennootschappen waarop vermogensmutatie
wordt toegepast omvat, bedraagt 86,7 miljoen euro, een daling met 73,4 miljoen euro tegenover
2019.
,MOMbWVLPMQL[KZQ[Q[PMMN\LMIK\Q^Q\MQ\MV^IV,-5-QVb_IIZOM\ZWٺMV,M[T]Q\QVO^IV
de grenzen, de reisbeperkingen, de vermindering of zelfs schorsing van de luchtverbindingen,
^WZULMVWVOMbQMVMTWOQ[\QMSM]Q\LIOQVOMV^WWZ,-5-LI\MZLM[WVLIVS[QV[TIIOLMPIIZJMmanningen en personeel te roteren, weze het met aanzienlijke extra kosten. Bovendien leidden de
W^MZPMQL[UII\ZMOMTMVQVLMUMM[\MTIVLMV_IIZ,-5-IK\QMN Q[TWKSLW_V[Y]IZIV\IQVM[[WKQIT
distancing, ...) tot een lagere productiviteit en tot vertragingen bij de uitvoering. Tot slot hebben de
gezondheidscrisis en haar impact op de olie- en gassector ook tot het uitstel geleid van de gunning
en de start van verscheidene projecten. Toch moet worden benadrukt dat de gunning op het eind
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•
De directe en indirecte impact van de pandemie, de oliecrisis en het ongeluk met de Orion wordt
geraamd op 100 miljoen euro op niveau van het bedrijfsresultaat (EBIT) in 2020. Dit wordt gedeel\MTQRSOMKWUXMV[MMZLLWWZLMUMMZ_IIZLMWXLM^MZSWWX^IVPM\ JMTIVOQV5MZS]Z7[ٺPWre GmbH in mei 2020 (63,9 miljoen euro).
Nettoresultaat (zonder herwerkingen)
0M\VM\\WZM[]T\II\^IV,-5-JMLZIIO\UQTRWMVM]ZWQV
Orderboek
Het orderboek bedraagt 4,5 miljard euro op 31 december 2020, een stijging met 20% tegenover 31
LMKMUJMZ!,Q\Q[MMVZMKWZLVQ^MI]^WWZ,-5-<_MMLMZLM^IVPM\WZLMZJWMSbITQVLM\_MM
volgende jaren worden uitgevoerd.
Het orderboek is als volgt over de operationele divisies verdeeld:
•
Baggerwerken
2,2 miljard euro
•
7[ٺPWZM

UQTRIZLM]ZW
•
Infra
0,9 miljard euro
•
5QTQM]

UQTRIZLM]ZW
•
Overige
0,1 miljard euro
1VLMTWWX^IVPM\JWMSRIIZPMMN\,-5-^MZ[KPMQLMVMJMTIVOZQRSMKWV\ZIK\MV^MZ_WZ^MV_IIZWVLMZ"
•
De bouw van de Fehmarnbelt-verbinding, waarvoor de Deense overheid opdracht heeft gegeven om de werken te starten. Ter herinnering, dit betreft een opdracht van ongeveer 700
UQTRWMVM]ZW^WWZ,-5-
•
De bouw van een tunnel onder de Schelde in Antwerpen (project Oosterweel) met een waarde
van 140 miljoen euro.
•
Het project Sea Channel in het noorden van Rusland (60 miljoen m³), waarvan de werken over
drie zomers zullen worden gespreid, van 2020 tot 2022.
•
Het baggercontract voor de haven van Abu Qir in Egypte, met onder meer de verdieping
van de vaargeul en de uitbreiding van de haven (1.000 op de zee gewonnen hectare). In iets
meer dan twee jaar zal meer dan 150 miljoen m³ worden gebaggerd. Vijf schepen van de DE5-^TWW\bQRVITWXLM[Q\MIIVPM\_MZS1VPM\\_MMLMS_IZ\IIT^IVbITLMUMOIK]\\MZ
Spartacus hen vervoegen.
•
Het EPCI-contract voor het ontwerp, de productie, het transport en de installatie van 650 km
interarray-kabels voor het windpark Dogger Bank A en B in het Verenigd Koninkrijk, op 130
km voor de kust van Yorkshire. De productie van de onderzeese kabels zal in 2021 van start
OIIV,MW[ٺPWZM_MZSMVbQRVOMXTIVL^WWZMV
De volgende opdrachten zijn nog niet opgenomen in het orderboek op 31 december 2020:
•
,MJW]_^IVLMW[ٺPWZM_QVLXIZSMV0IQ4WVO0IQ4WVOMVBPWVO6MVO^WWZLMS][\
^IV<IQ_IV,-5-MVPIIZXIZ\VMZ+;*+PMJJMVLM[\I\][^IVXZMNMZZMLJQLLMZ,MbMXZW-

•

jecten zullen in het orderboek worden opgenomen wanneer alle aan de start van de werken
voorafgaande voorwaarden voldaan zijn.
De installatie van de watertoevoer van de toekomstige kerncentrale van Hinckley Point (Verenigd Koninkrijk). De opdracht zal in het eerste kwartaal van 2021 in het orderboek worden
opgenomen.
De realisatie van het project Rechteroever van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Dit
project, met een op heden geraamde waarde van 2,35 miljard euro, zal worden uitgevoerd
LWWZMMVKWV[WZ\Q]UUM\IKP\IVLMZMXIZ\VMZ[_IIZWVLMZ>IV4IMZMMMVÅTQIIT^IV+.-
Contracting). Het zal in het orderboek worden opgenomen wanneer alle aan de start van de
werken voorafgaande voorwaarden voldaan zijn.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

van het boekjaar van verscheidene omvangrijke baggercontracten een gunstige invloed zal hebben op
de activiteit in de sector in de volgende maanden en jaren. De druk op de prijzen blijft echter hoog.

Investeringen
De investeringen bedragen 201,6 miljoen euro in 2020, een sterke daling tegenover 2019. De vertraging in de oplevering van de Spartacus en het ongeluk met de Orion hebben tot een uitstel van
LMJM\ITQVO^IVLMTII\[\MIIVJM\ITQVOMVOMTMQL,-5-PMMN\JW^MVLQMVPM\IIV^IVSMTQRSQV
geplande onderhoud van verscheidene schepen in het droogdok naar 2021 verplaatst.
In Taiwan is de Green Jade, het installatieschip voor windturbines, in aanbouw voor rekening van
LMRWQV\^MV\]ZM+,?-LQM^WWZ QVPIVLMVQ[^IV,-5-OMKWV[WTQLMMZL^WTOMV[LM^MZUWOMV[U]\I\QMUM\PWLM0M\[KPQX_WZL\OMÅVIVKQMZLLWWZTMVQVOMV^IVLMIIVLMMTPW]LMZ[MVLWWZ
MMVJIVSÅVIVKQMZQVO,-5-PMMN\QVWVOM^MMZUQTRWMVM]ZWQVLMbMRWQV\^MV\]ZMOM|V^M[teerd.
7^MZVIUM^IV;8<7[ٺPWZM
1VPM\^QMZLMS_IZ\IITPMMN\,-5- ^IVLMIIVLMTMV^IVLM^MVVWW\[KPIX;8<7[ٺPWZM^MZ_WZ^MV;8<7[ٺPWZMUM\UII\[KPIXXMTQRSMbM\MTQV6MLMZTIVLQ[OM[XMKQITQ[MMZLQVLM
XTII\[QVO^IVW[ٺPWZM^MZIVSMZQVOMV¹[]K\QWVXQTMIVKPWZ[ºMVN]VLMZQVOMV5M\LMbMW^MZVIUM
^MZ_MZN\,-5-MMVJQRSWUMVLMUQTQM]^ZQMVLMTQRSM\MKPVWTWOQM^WWZLMUIZS\^IVLMW[ٺPWZM
hernieuwbare energie, die zowel kan worden ingezet voor de installatie van vaste funderingen als
^WWZLM^MZIVSMZQVO^IV^TW\\MVLM[\Z]K\]ZMV;8<7[ٺPWZMQ[QV-]ZWXIMV)bQxIK\QMN\MT\
medewerkers en realiseerde in 2020 een omzet van 20 miljoen euro. De goodwill van de overname
(16 miljoen euro), volledig toegewezen aan immateriële vaste activa (brevetten en technologie) en
uitgestelde belastingverplichtingen, zal over 10 jaar worden afgeschreven.
6M\\WÅVIVKQxTM[KP]TL
,MVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TLJMLZIIO\ !UQTRWMVM]ZW0M\ZMTI\QMN TIOMQV^M[\MZQVO[VQ^MI]\MOMVover vorige jaren, de aanzienlijke verbetering van de behoefte aan werkkapitaal en de operationele
kasstromen in de loop van het boekjaar verklaren de sterke daling van de schuld (-31% tegenover
31 december 2019).
7XLMKMUJMZJM[KPQS\,-5-W^MZ!UQTRWMVM]ZWIIVTQY]QLMUQLLMTMVMVW^MZ
miljoen euro aan niet-gebruikte bevestigde kredietlijnen.
,-5-PMMN\WXLMKMUJMZITPIIZÅVIVKQxTMKWV^MVIV\MVVIOMTMMNL
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POOL CONTRACTING
Kerncijfers
In miljoen euro

2020

2019

Omzet

911,9

998,7

-8,7%

14,9

18,8

-20,7%

5,5

9,5

-42,1%

123,4

106,1

+16,3%

1.492,6

1.385,5

+7,7%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*)
Resultaat - deel van de groep
Netto financiële positie (*)
Orderboek (*)

Variatie

,MLMÅVQ\QM[_WZLMVOMOM^MVQVLMZ]JZQMS»/MKWV[WTQLMMZLMRIIZZMSMVQVO¼^IVPM\ÅVIVKQMMT^MZ[TIO

Omzet
De omzet van CFE Contracting bedraagt 911,9 miljoen euro, een terugval met 8,7%.
De impact van de pandemie op de activiteit in 2020 wordt op ongeveer 90 miljoen euro geraamd,
waarvan 70 miljoen euro in het eerste semester. De entiteiten van de divisie Bouw in België werden
PM\b_IIZ[\LWWZLMOMbWVLPMQL[KZQ[Q[OM\ZWٺMV"LMOZW\MUMMZLMZPMQL^IVP]VXZWRMK\MVTIOMVWVgeveer zes weken stil (van midden maart tot begin mei). De tweede lockdown in België, vanaf eind
oktober, had een veel beperktere invloed op de activiteit: het werk op de bouwplaatsen kon worden
voortgezet, maar onder minder gunstige voorwaarden dan normaal vanwege de bijkomende maatregelen voor de naleving van het gezondheidsprotocol.
,MIK\Q^Q\MQ\^IVLMLQ^Q[QM:IQT=\QTQ\QM[57*1@[\MMOQVUM\UMMZLIV LIVSbQRLM
]Q\^WMZQVO^IV^MZ[KPMQLMVMOZW\M[XWWZXZWRMK\MVMVLMWX[KPITQVO^IVPM\XZWRMK\4]?I^MZ^IVging van de openbare verlichting langs de grote (auto)wegen van het Waalse gewest).

In miljoen euro

2020

2019

Variatie

Bouw

634,8

733,5

-13,5%

459,0

543,1

-15,5%

België

175,8

190,4

-7,7%

Multitechnieken (VMA)

Internationaal

164,9

179,6

-8,2%

Rail & Utilities (MOBIX)

112,2

85,6

+31,1%

Totaal Contracting

911,9

998,7

-8,7%

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

Nieuwe ontwikkelingen in groene waterstof
Na het sluiten van een exclusief partnerschap voor de bouw van een groene waterstofproduc\QMMMVPMQL^IVWVOM^MMZ5?QVPM\PI^MVOMJQML^IV7W[\MVLMSWVLQOLM,-5-QVLMKMUJMZ
2020 de lancering van het project HYPORT Duqm Green Hydrogen aan. Dit project, dat in
samenwerking met de Omaanse autoriteiten wordt ontwikkeld, heeft tot doel op grote schaal groene waterstof te produceren, zowel voor de behoefte van de economische zone van de haven van
Duqm als voor de bevoorrading van internationale klanten in Europa. De beoogde capaciteit voor
MMVMMZ[\MNI[M^IVPM\XZWRMK\_WZL\OMZIIULWXo5?

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 14,9 miljoen euro, een terugval met 20,7% tegenover het vorige
boekjaar. De negatieve impact van de pandemie op het bedrijfsresultaat van Contracting in 2020
wordt op iets minder dan 20 miljoen euro geschat.
,MJW]_MV\Q\MQ\MVQV*MTOQx·MVQVUQVLMZMUI\MQV4]`MUJ]ZO·_MZLMVPM\b_IIZ[\OM\ZWٺMV
door de gevolgen van de gezondheidscrisis.
De andere divisies noteren bevredigende en zelfs zeer bevredigende resultaten, vooral in Polen, bij
>5)MVJQR57*1@
Het bedrijfsresultaat van de pool Contracting is in het tweede semester 2020 beduidend verbeterd.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat bedraagt 5,5 miljoen euro in 2020.
Orderboek
Het orderboek bedraagt 1,49 miljard op 31 december 2020, een stijging met 7,7% tegenover 31
december 2019.
6M\IT[JQR,-5-JMZMQS\PM\WZLMZJWMS^IV+WV\ZIK\QVOMQVLMMVZMKWZLVQ^MI]
Bij de belangrijkste commerciële successen van 2020 is de opdracht voor de bouw van het ZIN-complex in Brussel ongetwijfeld het meest emblematisch, niet alleen vanwege zijn omvang, meer dan 200
miljoen euro, maar ook om zijn innoverende benadering op het vlak van de circulaire economie. De
werken zijn in het vierde kwartaal gestart en zouden in 2024 afgerond moeten zijn.
Andere belangrijke opdrachten die CFE Contracting behaalde zijn:
•
De bouw van het nieuwe justitiepaleis van Namen, verworven door BPC Wallonie en haar
partners.
•
,MJW]_^IVPM\U]T\QN]VK\QWVMTMKWUXTM`/ZI^Q\aQV,QٺMZLIVOMQVPM\/ZWW\PMZ\WOLWU
4]`MUJ]ZO^WWZ*81MVMMVKWXZWUW\WZ
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Bouw
België
Internationaal

2020

2019

Variatie

1.058,7

1.016,8

+4,1%

839,8

833,5

+0,8%

218,9

183,3

+19,4%

Multitechnieken (VMA)

251,1

188,5

+33,2%

Rail & Utilities (MOBIX)

182,8

180,2

+1,4%

1.492,6

1.385,5

+7,7%

Totaal Contracting

6M\\WÅVIVKQxTMXW[Q\QM
,MVM\\WÅVIVKQxTMXW[Q\QM^IVLMXWWTJMLZIIO\UQTRWMVM]ZWWXLMKMUJMZMMV[\QROQVO
met 16,3% tegenover 31 december 2019, voornamelijk dankzij de verbetering van de behoefte aan
werkkapitaal.

POOL VASTGOEDONTWIKKELING
Kerncijfers
In miljoen euro

2020

2019

Variatie

Omzet

131,1

59,1

+121,8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*)

22,9

13,7

+67,2%

Resultaat - deel van de groep

13,2

11,6

+13,8%

106,2

66,4

+59,9%

Netto financiële schuld (*)

,MLMÅVQ\QM[_WZLMVOMOM^MVQVLMZ]JZQMS»/MKWV[WTQLMMZLMRIIZZMSMVQVO¼^IVPM\ÅVIVKQMMT^MZ[TIO

Evolutie van het uitstaand vastgoedbestand (*)
Spreiding volgens het ontwikkelingsstadium van het project
In miljoen euro

2020

2019

0

4

36

58

Ontwikkelingsbestand

156

81

Totaal

192

143

Commercialiseringsbestand
Bouwbestand

Spreiding per land
In miljoen euro
België

2020

2019

104

97

Groothertogdom Luxemburg

54

21

Polen

34

25

Totaal

192

143

,MLMÅVQ\QM[_WZLMVOMOM^MVQVLMZ]JZQMS»/MKWV[WTQLMMZLMRIIZZMSMVQVO¼^IVPM\ÅVIVKQMMT^MZ[TIO

Het uitstaande vastgoedbestand bedraagt 192 miljoen euro eind 2020, een stijging met 34% tegenover
2019. In het boekjaar 2020 werden veel nieuwe grondposities verworven. BPI heeft in de drie landen
waar het actief is haar projectportfolio vernieuwd en uitgebreid. Een veertigtal projecten is momenteel
in ontwikkeling, goed voor 545.000 m² (aandeel BPI) waarvan 69.000 m² hiervan in aanbouw is.
In België waren de acquisities in het eerste semester van 2020 geconcentreerd. Het betreft de projecten
*ZW]KS¼:MMVOMUMVOLXZWRMK\^IVQM\[UQVLMZLIVUùQVPM\KMV\Z]U^IV*Z][[MT;MZMVQ\a
Valley (6.500 m² kantoorruimte en 14.000 m² wooneenheden in Oudergem), Pure (5.000 m² hoogstaande wooneenheden in Oudergem) en Seco (een te renoveren kantoorgebouw in de Brusselse Europawijk).
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In miljoen euro

*81_I[\M^MV[bMMZIK\QMN QV4]`MUJ]ZOUM\LM^MZ_MZ^QVO^IVMMVOZWVLXW[Q\QMMVMMVOMJW]_QV
*MZ\ZIVOMMMVOZWVLXW[Q\QMQV5MZ\MZ\MMVOMUMMV\MLQKP\JQRLM,]Q\[MOZMV[Uù_WWVMMVPMLMVMVUùKWUUMZKQxTMZ]QU\M[*814]`MUJ]ZOPMMN\WWSMMVOMLMMT\M^IVLM^I[\OWMLXWZ\NWTQW
^MZ_WZ^MV^IVLM4]`MUJ]ZO[MXZWUW\WZIIVVMUMZ;WT]LMKVII[\MMVOZWVLXW[Q\QMQV,QٺMZLIVOM
(project Gravity met 24.000 m² wooneenheden, co-livingruimten, kantoren, commerciële ruimtes en een
hotel). Op het eind van het boekjaar nam BPI een participatie van 50% in het project Wooden.
0M\JM\ZMN\LMWV\_QSSMTQVO^IVMMVSIV\WWZOMJW]_^IVWVOM^MMZ!UùQV4M]LMTIVOMLI\ITOZW\MVdeels vooraf gehuurd is door de verzekeringsmaatschappij Bâloise. Het gebouw zal toonaangevend zijn
WXPM\^TIS^IVL]]ZbIUMWV\_QSSMTQVOMV_MTbQRV,M_MZSMV_WZLMV]Q\OM^WMZLLWWZ+4-MV?WWL
;PIXMZ[MMVQVPW]\JW]_OM[XMKQITQ[MMZLÅTQIIT^IV+.-,MWXTM^MZQVOQ[QV^WWZbQMV
In Polen heeft BPI haar portfolio vernieuwd met de verwerving van twee nieuwe projecten:
•
Een site van 5,5 hectare in het hart van de stad Poznan in Polen. Op termijn zal iets minder dan
100.000 m² wooneenheden, kantoren en commerciële ruimtes worden ontwikkeld. Het project is
een samenwerking met Revive.
•
Een eveneens in Poznan gelegen grondpositie waar 19.000 m² wooneenheden zullen worden gebouwd en gecommercialiseerd (project Wagrowska).
6M\\WÅVIVKQxTM[KP]TL
,MVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TLJMLZIIO\UQTRWMVM]ZWWXLMKMUJMZ,M[\QROQVOUM\! 
miljoen euro wordt verklaard door de verwerving van nieuwe grondposities.
*81PMMN\WXLMKMUJMZITPIIZÅVIVKQxTMKWV^MVIV\MVVIOMTMMNL
Nettoresultaat
Het nettoresultaat van BPI stijgt met 13,8% tot 13,2 miljoen euro. De belangrijkste bijdragen aan
het resultaat van de pool worden geleverd door de Poolse projecten Vilda Park (Poznan), WolaRE
?IZ[KPI]MV*]T_IZa3[QŇŉKM?ZWKTI_LQMQV_MZLMVWXOMTM^MZL,M^MZSWWX^IVLZQM
SIV\WWZOMJW]_MVQV4]`MUJ]ZOPILM^MVMMV[MMVO]V[\QOMQUXIK\WXPM\VM\\WZM[]T\II\^IVLM
vastgoedpool, net als de bij de vordering van de lopende residentiële projecten opgenomen marges.
Zoals reeds vermeld, is de impact van de gezondheidscrisis op het resultaat van BPI van 2020 zeer
beperkt. Toch zullen de vertragingen met meer dan twaalf maanden bij de toekenning van de
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HOLDING, NIET-OVERGEDRAGEN ACTIVITEITEN EN ELIMINATIES TUSSEN POLEN
Kerncijfers
In miljoen euro
Omzet exclusief eliminaties tussen polen

2020

2019

Variatie

21,9

12,4

+76,6%

Eliminaties tussen polen

-38,7

-67,4

n.s.

Omzet inclusief eliminaties

-16,8

-55,0

n.s.

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*)
Resultaat - deel van de groep
Netto financiële schuld (*)

0,3

-9,6

n.s.

-1,0

-9,1

-89,0%

129,6

129,4

+0,2%

:MV\MTMV;MI5ILM^WWZLM*MTOQ[KPMS][\:MV\MTLI\[QVL[PM\\_MMLM[MUM[\MZ^IV WXMZI\QWVMMTQ[PMMN\/?POZWMVMMTMS\ZQKQ\MQ\OMXZWL]KMMZLQV>WWZ;MI5ILM_MZLLMQV[\ITlatie van de windturbines eind 2020 voltooid: de 58 turbines van 8,4 GW zijn nu volledig operatioVMMT0M\VM\\WZM[]T\II\^IVLMbM\_MMW[ٺPWZM_QVLXIZSMV_WZL\^MZSTIIZLLWWZP]VWXMZI\QWVMTM
prestatie maar ook door een niet-recurrent gegeven: de activering van uitgestelde belastingen.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat bedraagt -1,0 miljoen euro in 2020, tegenover -9,1 miljoen euro in 2019.
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bouwvergunningen voor Brusselse projecten, voornamelijk als gevolg van de pandemie, hun gevolgen in 2021 laten voelen: BPI zag zich gedwongen de start van de commercialisering en de bouw
van verscheidene projecten uit te stellen.

6M\\WÅVIVKQxTM[KP]TL
,MVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TL^IVLMXWWTQ[[\IJQMTWX!UQTRWMVM]ZW

,MLMÅVQ\QM[_WZLMVOMOM^MVQVLMZ]JZQMS»/MKWV[WTQLMMZLMRIIZZMSMVQVO¼^IVPM\ÅVIVKQMMT^MZ[TIO

Omzet
De omzet zonder eliminaties tussen de polen bedraagt 21,9 miljoen euro in 2020.
De activiteit is voornamelijk geconcentreerd op de bouw van het zuiveringsstation Brussel-Zuid.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat werd in 2019 negatief beïnvloed door de waardevermindering van het saldo
van de openstaande vorderingen op de staat Tsjaad die niet door Credendo worden gedekt.
1VSIVLMXWWTLIVSbQRLMXW[Q\QM^MJQRLZIOMV^IVLMÅTQITMV:MV\)8WZ\UQTRWMVM]ZW
^WWZPM\+.-IIVLMMTMV/ZMMV7[ٺPWZM UQTRWMVM]ZW^WWZPM\+.-IIVLMMTMMVXW[Q\QMN 
bedrijfsresultaat voorleggen.
Rent-A-Port
Rent-A-Port blijft met haar dochteronderneming Infra Asia Investment vijf havenconcessies ontwikkelen in het noorden van Vietnam. Ondanks de context van de gezondheidscrisis ging de verkoop van industrieterreinen spectaculair vooruit: van 33 hectare in 2019 naar 89 hectare in 2020.
Deze stijgende trend zou in 2021 moeten aanhouden vanwege de toenemende belangstelling van
investeerders en industriëlen voor deze strategische regio. De sterke stijging van de verkoop heeft
zich evenwel niet geuit in een sterke groei van de resultaten, als gevolg van niet-recurrente factoren waaronder een latent wisselkoersverlies wegens de devaluatie van de USD tegenover de euro.
Daarnaast werden de strategische partnerschappen voor de ontwikkeling van twee concessies in de
provincie Quang Ninh voltooid.
/ZMMV7[ٺPWZM
6M\IT[,-5-PW]L\/ZMMV7[ٺPWZMMMVUQVLMZPMQL[XIZ\QKQXI\QMQVLMW[ٺPWZM_QVLXIZSMV
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET GLOBAAL RESULTAAT
Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Omzet
Overige exploitatiebaten
Aankopen

2020

2019

3.221.958

3.624.722

197.401

81.042

Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)

2020

2019

Resultaat - deel van de groep

64.020

133.424

Resultaat van de periode

64.823

131.366

Financiële instrumenten – veranderingen in de reële waarde

(9.033)

(36.479)

(11.592)

1.153

446

2.772

Overige elementen van het globaal resultaat die later
overgebracht zullen worden naar het nettoresultaat

(20.179)

(32.554)

Herwaardering van de nettoverplichtingen m.b.t. toegezegde
prestatie- en premieregelingen

(6.239)

(15.444)

1.472

3.606

(4.767)

(11.838)

(24.946)

(44.392)

(1.923.661)

(2.120.359)

Bezoldigingen en sociale lasten

(643.709)

(653.870)

Wisselkoersverschillen uit de omrekening

Overige exploitatielasten

(435.297)

(469.248)

Uitgestelde belastingen

Afschrijvingen

(324.439)

(318.672)

Afschrijving van goodwill

(5.000)

0

Resultaat van de operationele activiteiten

87.253

143.615

Aandeel in de winst (het verlies) van deelnemingen waarop
vermogensmutatiemethode is toegepast

32.240

34.092

Bedrijfsresultaat

119.493

177.707

Financieringslasten

(11.675)

(2.602)

Overige financiële lasten en opbrengsten

(22.673)

(5.120)

Totaal overige elementen van het globaal resultaat die
rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen worden

(34.348)

(7.722)

Globaal resultaat :

39.877

86.974

Resultaat vóór belastingen

85.145

169.985

- Deel van de groep

38.810

89.231

Winstbelastingen

(20.322)

(38.619)

- Deel van de minderheidsbelangen

1.067

(2.257)

Resultaat van de periode

64.823

131.366

Globaal resultaat (deel van de groep) per aandeel (EUR)
(basis en verwaterd)

1,53

3,53

Financieel resultaat

Minderheidsbelangen
Resultaat - deel van de groep
Resultaat per aandeel (deel van de groep) (EUR)
(basis en verwaterd)

(803)

2.058

64.020

133.424

2,53

5,27

Uitgestelde belastingen
Overige elementen van het globaal resultaat die later niet
overgebracht zullen worden naar het nettoresultaat
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Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)

2020

2019

Immateriële vaste activa

111.259

90.261

Goodwill

172.127

177.127

2.515.052

2.615.164

204.095

167.653

89.196

83.913

Materiële vaste activa
Deelnemingen waarop vermogensmutatiemethode is toegepast
Overige financiële vaste activa
Langlopende afgeleide financiële instrumenten
Overige vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Vaste activa

1.433

0

15.052

16.630

127.332

100.420

Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Kapitaal
Uitgiftepremie
Ingehouden winsten

2020

2019

41.330

41.330

800.008

800.008

1.059.406

995.786

Pensioenplannen met vaste bijdragen en vaste prestaties

(41.783)

(37.089)

Reserves met betrekking tot afdekkingsverrichtingen

(49.715)

(40.892)

Wisselkoersverschillen uit de omrekening
Eigen vermogen – deel groep
Minderheidsbelangen

(10.440)
1.748.703

17.835

11.607

3.235.546

3.251.168

1.804.948

1.760.310

Voorraden

184.565

162.612

Pensioenverplichtingen en personeelsbeloningen

76.686

70.269

Handelsvorderingen en overige bedrijfsvorderingen

867.761

996.436

Langlopende voorzieningen

13.239

12.414

Overige vlottende activa uit operationele activiteiten

57.454

72.681

Overige langlopende schulden

32.287

10.651

Overige vlottende activa uit niet-operationele activiteiten

21.731

6.267

Langlopende obligatieleningen

29.794

29.689

Kortlopende afgeleide financiële instrumenten

7.831

751

918.681

1.110.212

Vlottende financiële activa

2.900

0

0

10.511

759.695

612.206

Vlottende activa

1.901.937

1.861.464

Kortlopende voorzieningen

Totaal der activa

5.137.483

5.112.632

Handelsschulden en overige schulden

Activa bestemd voor verkoop
Geldmiddelen en kasequivalenten

Eigen vermogen

(22.133)
1.787.113

Langlopende financiële schulden
Langlopende afgeleide financiële instrumenten

10.095

8.986

Uitgestelde belastingverplichtingen

96.961

104.907

1.177.743

1.347.128

Langlopende verplichtingen

Fiscale schulden
Kortlopende obligatieleningen
Kortlopende financiële schulden
Kortlopende afgeleide financiële instrumenten

44.163

46.223

1.178.012

1.221.466

75.283

44.078

0

0

412.649

270.366

7.750

9.356

Overige kortlopende verplichtingen uit operationele activiteiten

192.424

155.601

Overige kortlopende verplichtingen uit niet-operationele
activiteiten

244.511

258.104

Kortlopende verplichtingen

2.154.792

2.005.194

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

5.137.483

5.112.632
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Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)

2020

2019

87.253

143.615

Betaalde intresten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa en
vastgoedbeleggingen

324.439

318.672

Ontvangen intresten

(Afname)/toename van voorzieningen

(1.235)

(30.587)

4.258

19.524

(75.958)

(6.100)

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat van de operationele activiteiten

Waardeverminderingen op activa en overige niet-kaselementen
Verlies/(winst) verbonden aan de overdracht van materiële vaste
activa en financiële activa
Dividenden uit deelnemingen waarop vermogensmutatiemethode
is toegepast

Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)

(6.635)
709.361

(290.264)

(462.303)

Terugbetaling van leningen
Uitgekeerde dividenden

0

(60.755)

(104.850)

169.419

Netto toename/ (afname) van de geldmiddelen

154.096

222.935

Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans

612.206

388.346

(6.607)

925

759.695

612.206

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten

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

122.435

238.441

Gevolgen van wisselkoerswijzigingen voor geldmiddelen en
kasequivalenten

Afname/(toename) van voorraden

(6.674)

(37.020)

Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans

Toename/(afname) van handelsschulden en overige kortlopende
en langlopende schulden

(32.371)

(166.619)

Betaalde/ontvangen winstbelastingen

(32.940)

(44.109)

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele
activiteiten

418.334

443.957

20.715

13.834

(213.897)

(451.258)

(16.358)

0

(1.470)

(8.321)

(35.731)

(16.355)

Opbrengsten uit de verkoop van dochterondernemingen

90.018

0

Terugbetaling (nieuwe) van verstrekte leningen aan deelnemingen
waarop vermogensmutatiemethode is toegepast

(2.665)

71.659

(159.388)

(390.441)

INVESTERINGSACTIVITEITEN

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten

14.280

216.542

453.264

Kapitaalsvermindering/(Kapitaalsverhoging) van deelnemingen
waarop vermogensmutatiemethode is toegepast

7.126
(19.669)

367.884

Wijziging van deelneming in deelnemingen waarop vermogensmutatiemethode is toegepast

(24.529)

Opbrengsten uit nieuwe leningen

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele
activiteiten vóór wijzigingen van het werkkapitaal

Overname van dochterondernemingen met aftrek van verworven
geldmiddelen

(18.585)

Overige financiële lasten en opbrengsten

8.140

Aankoop van immateriële en materiële vaste activa

2019

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

29.127

Opbrengsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste
activa

2020
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

<WMTQKP\QVOMVJQRPM\OMKWV[WTQLMMZLW^MZbQKP\^IVLMÅVIVKQxTMXW[Q\QM
6ILM\WM_QRbQVO^IVLMOWWL_QTT^IVLMW^MZVIUM^IVLM^MVVWW\[KPIX;8<7[ٺPWZMIIVLM
immateriële vaste activa, stijgen deze met 23,2%.
De verliezen op bepaalde bouwplaatsen in India leiden tot het boeken van een waardevermindeZQVOWXLMOWWL_QTTJM\ZMٺMVLM1;,MMV1VLQII[ÅTQIIT^IV,-5-UM\UQTRWMVM]ZW
Het bedrag van de materiële vaste activa daalt in 2020 voor het eerst sinds vele jaren. De investeZQVOMVQVLM^TWW\^IV,-5-_MZLMVQUUMZ[UMMZLIVOMKWUXMV[MMZLLWWZLMIN[KPZQR^QVO[SW[ten in het boekjaar. De materiële vaste activa omvatten 506 miljoen euro aanbetalingen voor de
schepen in aanbouw, waarvan de grote meerderheid betrekking heeft op de Spartacus en de Orion.
Het eigen vermogen van CFE bedraagt 1,8 miljard euro, een stijging met 2,5%. Het wordt negatief
beïnvloed door de evolutie van de pensioenverbintenissen (-4,7 miljoen euro), de marktwaarde van
de voor afdekking gebruikte instrumenten (-8,8 miljoen euro) en de wisselkoersverschillen (-11,7
miljoen euro) ten gevolge van de opwaardering van de euro tegenover de meeste valuta.
De behoefte aan werkkapitaal bedraagt -560,4 miljoen euro op 31 december 2020. Ze verbetert
JML]QLMVL\MOMVW^MZ!bW_MTJQR,-5-IT[JQR+WV\ZIK\QVO
,MVM\\WÅVIVKQxTM[KP]TLJM[\II\]Q\MVMZbQRL[SWZ\TWXMVLMMVTIVOTWXMVLMÅVIVKQxTM[KP]TLMV
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>WWZ_I\LMIVLMZMLIVPQMZJW^MV^MZUMTLMWXMZI\QWVMTMZQ[QKW¼[^IVLMVQM\IIV+.-W^MZOMLZIgen activiteiten betreft, verwijzen we naar punt 1.2.2 hierna.

1.2. BELANGRIJKSTE RISICO’S

1.2.2.

De gedelegeerd bestuurder van CFE is belast met het uitwerken van een kader van interne controle en risicobeheer, dat ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd. De Raad van
Bestuur is de beoordeling van de implementatie van dit kader, rekening houdend met de aanbevelingen van het Auditcomité. Ten minste eenmaal per jaar evalueert het Auditcomité de door de
gedelegeerd bestuurder uitgewerkte systemen van interne controle, om zich ervan te vergewissen
LI\LMJMTIVOZQRS[\MZQ[QKW¼[JMPWWZTQRS_MZLMVOM|LMV\QÅKMMZLOMUMTLMVJMPMMZL,MLWKP\MZvennootschappen van CFE zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen operationele en
ÅVIVKQxTMZQ[QKW¼[,MbMZQ[QKW¼[LQM^IV[MK\WZ\W\[MK\WZ^IZQxZMV_WZLMVVQM\KMV\ZIITJMPMMZLWX
het niveau van CFE. De managementteams van de dochtervennootschappen rapporteren aan hun
raad van bestuur over risicobeheer.

-ZUWM\MMVWVLMZ[KPMQL_WZLMVOMUIIS\\][[MVLMOMUMMV[KPIXXMTQRSMZQ[QKW¼[MVLMMQOMVZQ[QKW¼[
van de drie polen.

,Q\PWWNL[\]SJM[KPZQRN\QVITOMUMVM\MZUMVMVMZbQRL[LMZQ[QKW¼[_IIZIIV+.-IT[PWTLQVO^MVVWW\[KPIXJTWW\OM[\MTLQ[MVIVLMZbQRL[LMWXMZI\QWVMTMMVÅVIVKQxTMZQ[QKW¼[^IVLM^MZ[KPQTTMVLMXWTMV
waarin het via haar participaties (direct of indirect) actief is.

1.2.1.

RISICO’S OP HET NIVEAU VAN CFE

Liquiditeitsrisico
+.-_IIS\MZW^MZ[\MML[W^MZ^WTLWMVLMÅVIVKQxTMUQLLMTMV\MJM[KPQSSMVWUPIIZ^MZXTQKP\QVOMV
tegenover haar schuldeisers na te leven. In de loop van het boekjaar 2020 heeft CFE haar bevestigde
kredietlijnen met 70 miljoen euro verhoogd. Ze bedragen 274 miljoen euro, waarvan 80 miljoen op
31 december 2020 gebruikt is. Daarnaast beschikt CFE over 59,3 miljoen beschikbare geldmiddelen.
+.-PMMN\WXLMKMUJMZITTMÅVIVKQxTMZI\QW¼[KW^MVIV\[VIOMTMMNL
Rentevoetrisico
+.-Q[JTWW\OM[\MTLIIVLMQUXIK\^IVMMV^IZQI\QM^IVLMZMV\M^WM\MVWXPIIZÅVIVKQxTM[KP]TL
met variabele rente.
Dit risico wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het gebruik van rentevoetdekkingen van het type
“Interest Rate Swap” (IRS). Het notionele bedrag van de IRS bedroeg 50 miljoen euro op 31 december 2020.
Wisselkoersrisico
)NOMbQMV^IVMMVVQM\[QOVQÅKIV\MZM[QL]MTMJTWW\[\MTTQVOIIVLM<]VM[Q[KPMLQVIZQ[+.-VQM\TIVOMZ
blootgesteld aan een wisselkoersrisico.
Tegenpartijrisico
Na de boeking in 2019 van een waardevermindering op al haar vorderingen op de staat Tsjaad die
VQM\LWWZ+ZMLMVLW_WZLMVOMLMS\PMMN\+.-OMMV[QOVQÅKIV\MJTWW\[\MTTQVOIIVPM\\MOMVXIZ\QRZQsico meer.

RISICO’S OP HET NIVEAU VAN DE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN
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van respectievelijk 412,6 miljoen euro en 948,5 miljoen euro en anderzijds geldmiddelen van 759,7
miljoen euro.

VOOR DE DRIE POLEN GEMEENSCHAPPELIJKE RISICO’S
Risico’s met betrekking tot de uitvoering van projecten
Het belangrijkste kenmerk van de vakgebieden van de groep CFE is de verbintenis bij het indienen
^IVMMVWٺMZ\MWN JQRLM^MZSWWX^IVMMV^I[\OWMLWUMMVWJRMK\\MZMITQ[MZMVLI\]VQMS^IVIIZLQ[
voor een prijs waarvan de modaliteiten vooraf bepaald zijn, binnen een overeengekomen termijn.
De risicofactoren hebben bijgevolg betrekking op:
het bepalen van de prijs van het te realiseren object en eventueel de afwijking tussen de voorziene prijs en de reële kostprijs na variaties van de eenheidsprijzen en/of de hoeveelheden die
bij de inschrijving waren voorzien;
de mogelijkheid (of onmogelijkheid) om de gedane meerkosten en prijstoeslagen te dekken;
het ontwerp, indien de onderneming er verantwoordelijk voor is;
de eigenlijke realisatie;
de beheersing van de bestanddelen van de kostprijs;
de vertragingen, diverse interne en externe factoren die de leveringsdatum kunnen beïnvloeden;
de prestatieverplichtingen (kwaliteit, termijn) en hun directe en indirecte gevolgen;
de garantieverplichtingen (tienjarige garantie, onderhoud);
de naleving van het sociaal recht, uitgebreid tot de dienstverleners en in termen van de veiligheid.
,MXZWKML]ZM[^WWZPM\JMPMMZ^IVLM^WWZVWMULMZQ[QKW¼[bQRV"
Vooraf, tijdens de studiefase:
voorafgaande analyse;
JMPIVLMTQVOQVPM\:Q[QKWKWUQ\u^WWZLMQVLQMVQVO^IVWٺMZ\M[LQMMMVJMXIITLMLZMUXMT
overstijgen;
beoordeling van de correcte dimensionering van de verantwoordelijke teams;
inachtneming van de feedback in de studiefase.
Achteraf, tijdens de uitvoeringsfase:
organisatie van de voorbereiding van de bouwplaatsen;
QV^WMZQVO^IV[XMKQÅMSMIIVPM\^ISOMJQMLIIVOMXI[\MJMPMMZ[a[\MUMV#
toepassing van formules voor prijsherziening;
overdracht van het risico op onderaannemers en leveranciers;
voorafgaande keuze van de technische oplossingen of uitrustingen;
dialoog met de klant en de opdrachtgever;
opstellen van contractuele clausules met wederzijdse verbintenissen;
toepassing van betalingsgaranties;
gebruik van verzekeringspolissen.
51

WIE WIJ ZIJN

HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

JAARVERSLAG

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

FINANCIËLE STATEN

Statutaire jaarrekening — Geconsolideerde jaarrekening — Verklaring inzake deugdelijk bestuur — Remuneratieverslag

Risico’s met betrekking tot het kader en de arbeiders
CFE Contracting lijdt aan een chronisch gebrek aan kaderpersoneel en geschoolde arbeiders. De
goede realisatie van de projecten in de fase van de studie, van de voorbereiding en van de uitvoeZQVOQ[INPIVSMTQRS^IVPM\S_ITQÅKI\QMMVKWUXM\MV\QMVQ^MI]^IVPM\XMZ[WVMMTMVbQRVJM[KPQSbaarheid op de arbeidsmarkt.
7WSWXLMUIZS\^IVLM\ITMV\MVUWM\,-5-MZQV[TIOMV]Q\MZ[\OMS_ITQÅKMMZLMUMLM_MZSMZ[LQM
in staat zijn om buitenlandse projecten te leiden, aan te trekken, te motiveren en te behouden.
Marktrisico’s
Rentevoeten
,-5-MV*81LWMVJMTIVOZQRSMMVW^MZTIVOMXMZQWLM[OM[XZMQLMQV^M[\MZQVOMV1VLMbMKWV\M`\MV
QVPM\SILMZ^IVLM\MZJM[KPQSSQVO[\MTTQVO^IVSZMLQM\MVWXTIVOM\MZUQRVLMÅVIVKQMZQVO^IVOZW\M
projecten en investeringen, passen deze entiteiten in voorkomend geval een beleid voor de dekking
van de rentevoeten toe. Het renterisico kan echter nooit volledig worden uitgesloten.
Wisselkoers
Gelet op het internationale karakter van de activiteiten en de uitvoering van opdrachten in vreemde valuta, zijn de verschillende polen van de groep blootgesteld aan een wisselkoersrisico. Om dit
risico te beperken, passen ze dekkingen van het wisselkoersrisico toe of gaan ze over tot de termijnverkoop van valuta. Het wisselkoersrisico kan echter nooit volledig worden uitgesloten.
Krediet
7UPM\KW]ZIV\M[WT^IJQTQ\MQ\ZQ[QKW\MJMXMZSMVKWV\ZWTMZMV,-5-+.-+WV\ZIK\QVOJQRLMW^MZUISQVO^IVWٺMZ\M[LM[WT^IJQTQ\MQ\^IVP]VSTIV\MV,IIZVI^WTOMVbQROMZMOMTLLM]Q\[\IIVLM
bedragen van hun klanten en passen zij indien nodig hun houding tegenover hen bij. Voor klanten
met een niet te verwaarlozen kredietrisico worden voorschotten en/of bankgaranties van de betaling geëist vooraleer de werken beginnen.

Bij grote contracten voor het buitenland, indien het land in kwestie ervoor in aanmerking komt en
PM\ZQ[QKWLWWZMMVSZMLQM\^MZbMSMZQVOSIV_WZLMVOMLMS\LMS\,-5-bQKPQVJQRQVLQ\LWUMQV
competente organismen, zoals Credendo Group. Toch kan het kredietrisico nooit volledig worden
uitgesloten.
Liquiditeit
7UPM\TQY]QLQ\MQ\[ZQ[QKW\MJMXMZSMVPMJJMVLM^MVVWW\[KPIXXMV^IVLMOZWMX+.-P]VÅVIVKQMZQVO[JZWVVMVOMLQ^MZ[QÅMMZLQV^QMZKI\MOWZQMxV"
een obligatielening van 30 miljoen euro, uitgegeven door BPI (vervalt in 2022),
JM^M[\QOLMJQTI\MZITMSZMLQM\TQRVMVWXUQLLMTTIVOM\MZUQRVJQR,-5-MV*81
TMVQVOMVWN TMI[QVOKWV\ZIK\MV^IVPM\\aXM¹XZWRMK\ÅVIVKMºLQM,-5-OMJZ]QS\^WWZLM
ÅVIVKQMZQVO^IV[WUUQOM^IVPIIZ[KPMXMVMVLQM*81\WMXI[\^WWZLMÅVIVKQMZQVO^IVPIIZ
vastgoedprojecten,
bankleningen of handelspapier voor de dekking van de kasbehoeften op korte en middellange
termijn.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

Conjunctuurrisico’s
De verschillende polen van CFE zijn door hun aard onderhevig aan sterke cyclische schommelingen.
Deze vaststelling moet echter worden genuanceerd per pool of divisie, aangezien de sleutelfactoren
van geval tot geval kunnen verschillen.
Bijvoorbeeld:
de activiteiten baggerwerken en waterbouwkunde zijn gevoelig voor de internationale conjunctuur, de evolutie van de wereldhandel en het investeringsbeleid van de staten op het vlak van
grote infrastructuurwerken en duurzame ontwikkeling. Een vertraging van de groei op een of
UMMZUIZS\MV_IIZ,-5-IK\QMN Q[SIVMMVVMOI\QM^MQV^TWMLPMJJMVWXPIIZIK\Q^Q\MQ\[VQveau en haar resultaten;
de activiteiten bouw en vastgoedontwikkeling volgen voor hun kantorencomponent de klassieke conjunctuurcyclus, terwijl de activiteit privéwoningen meer direct afhankelijk is van de
conjunctuur, het vertrouwen van de huishoudens en de rentevoeten.

,-5-+.-+WV\ZIK\QVOMV*81PMJJMVWXLMKMUJMZITP]VÅVIVKQxTMZI\QW¼[KW^MVIV\[
nageleefd.
:Q[QKW¼[UM\JM\ZMSSQVO\W\LMXZQRbMV^IVOZWVL[\WٺMVUI\MZQITMVMVWVLMZIIVVMmers
,-5-MV+.-+WV\ZIK\QVObQRVXW\MV\QMMTJTWW\OM[\MTLIIVLMXZQR[[\QROQVO^IVJMXIITLMOZWVL[\WٺMVUQVMZITMVMVXZM[\I\QM[^IVWVLMZIIVVMUMZ[,MZOMTQRSM[\QROQVOMVS]VVMVMMVVILMTQOM
QV^TWMLPMJJMVWXLMZMV\IJQTQ\MQ\^IVLMXZWRMK\MV-Z_WZL\WWSIIVPMZQVVMZLLI\,-5-[XMKQÅMSMLMSSQVOMV\WMXI[\^WWZLMLQM[MTXZQRbMV^WWZKWV\ZIK\MVLQMOMMVXZQR[PMZbQMVQVO[UMKPIVQ[UM
voorzien.
Risico’s met betrekking tot de afhankelijkheid van klanten of leveranciers
Gelet op de aard van haar activiteiten en haar organisatietype, dat voortvloeit uit het lokale karakter van haar markten, meent CFE dat het niet volledig afhankelijk is van een klein aantal klanten,
leveranciers of onderaannemers.
Milieurisico’s
Zoals elke onderneming die actief is in het domein van de baggerwerken en de waterbouwkunde
PMKP\,-5-MMVJQRbWVLMZMIIVLIKP\IIVLMUQTQM]ZQ[QKW¼[LQM^IV\_MMxZTMQIIZLbQRV"
MMV^MZ[\WZQVO^IVLMÆWZIMVWN NI]VIWN MMV\WM^ITTQOM^MZWV\ZMQVQOQVOSIVVWWQ\^WTTMLQO
worden uitgesloten, ondanks de zeer strenge preventiemaatrelen die de vennootschap in de
uitvoering van baggerwerken toepast;
LMLWKP\MZ^MVVWW\[KPIXXMV^IV,-5-LQMQVPM\UQTQM]LWUMQVIK\QMN bQRV_WZLMVLWWZP]V
aard geconfronteerd met de sanering van zeer verontreinigde bodems, waarbij de omvang en
de precieze samenstelling van de verontreiniging niet altijd gemakkelijk vast te stellen zijn voor
LM[\IZ\^IVPM\KWV\ZIK\*W^MVLQMVPW]LMVLMQVVW^MZMVLM\MKPVWTWOQMxVLQM,-5-^WWZLM
bodemsanering toepast, door hun aard een mate van risico in.
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Risico’s met betrekking tot de Brexit
,M*ZM`Q\bITMMVQV^TWMLPMJJMVWXLMZMTI\QM^IV,-5-UM\PIIZKTQxV\MVTM^MZIVKQMZ[MVUMdewerkers. Daarnaast zullen de veranderingen de volgende operationele afdelingen beïnvloeden:
Operations, Procurement, Finance, Compliance en Human Resources. Een evaluatie van de imXIK\^IVLM*ZM`Q\WXLMIK\Q^Q\MQ\MV^IV,-5-_MZLMV_WZL\]Q\OM^WMZLWXJI[Q[^IVLMXZQVKQXM[QVLM\W\[\IVLOMSWUMVLMIT>WWZTWXQOSIVOMMVMVSMTUI\MZQMMTZQ[QKWOM|LMV\QÅKMMZL_WZLMV

Juridische risico’s
/MTM\WXLMLQ^MZ[Q\MQ\^IVP]VIK\Q^Q\MQ\MVMVP]VOMWOZIÅ[KPMQVXTIV\QVOSZQROMV,-5-+.-
Contracting en BPI te maken met een complexe regelgevende omgeving in verband met de uitvoering van prestaties en de betrokken activiteitendomeinen. Ze zijn meer bepaald onderworpen aan
regelgeving met betrekking tot administratieve contracten, overheids- en particuliere opdrachten,
burgerlijke aansprakelijkheid, de reglementering van het sociaal recht en van het arbeidsrecht.

Risico’s met betrekking tot COVID-19
Om de gezondheid van iedereen te vrijwaren, heeft het management van de verschillende divisies
de nodige maatregelen genomen als reactie op de Covid-19-pandemie waaronder in het bijzonder
ZMQ[JMXMZSQVOMV\MTM_MZSPM\[\ZQS\VITM^MV^IVLMZMOMT[QVbISM»[WKQITLQ[\IVKQVO¼MVPM\PW]LMV
van vergaderingen op afstand. De groep doet er alles aan om de schadelijke gevolgen van de pandemie te beperken, maar het is duidelijk dat ook in 2021 er een negatieve impact op de activiteit,
KI[PÆW_MVZM[]T\I\MVbITbQRVIT[OM^WTO^IV"
vertragingen en tijdelijke stillegging van vele bouwwerven ten gevolge van de afzonderings- en
quarantainemaatregelen die zijn opgelegd 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
LM\WMTM^MZQVO[SM\MV»[]XXTaKPIQV¼#
de vertragingen bij het opstarten van nieuwe werven en het behalen van nieuwe opdrachten.

Politieke risico’s
,-5-Q[JTWW\OM[\MTLIIVXWTQ\QMSMZQ[QKW¼[LQM^MZ[KPQTTMVLM^WZUMVS]VVMVIIVVMUMV"XWTQ\QMSMQV[\IJQTQ\MQ\WWZTWOMVJ]ZOMZWWZTWOMVOM_IXMVLMKWVÆQK\MV\MZZWZQ[UMOQRbMTVMUQVOINXMZ[QVOWN [IJW\IOM
Dit risico is potentieel bedreigend voor de veiligheid van de werknemers en de goederen. Daarom
worden ze van nabij gevolgd en kan een project indien nodig worden stopgezet indien de minimale
^MQTQOPMQL[ZQ[QKW¼[VQM\TIVOMZ^MZbMSMZLbQRV"PM\XMZ[WVMMTMVPM\UI\MZQMMT_WZLMVLIVVIIZMMV
veiligere plaats overgebracht.
,-5-PMMN\MMV-V\MZXZQ[M;MK]ZQ\a7ٻKMZ aangeworven met het oog op:
de regelmatige update van potentiële dreigingen voor de veiligheid van het personeel en materieel,
de bijstand voor het invoeren van veiligheidsprocedures,
de controle van deze procedures,
de coördinatie, in voorkomend geval, van noodsituaties.
Risico’s met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom en knowhow
,-5-PMMN\MMV[XMKQÅMSMSVW_PW_MVQVVW^MZMVLM\MKPVWTWOQMxVQV^MZ[KPQTTMVLMLWUMQVMV
ontwikkeld.
Om haar industriële geheimen en het intellectuele eigendom van haar innovaties te beschermen,
PMMN\,-5-\ITZQRSMXI\MV\MVIIVOM^ZIIOL^WWZUMMZLIVPWVLMZL[XMKQÅMSM\WMXI[[QVOMV
Risico’s met betrekking tot de projectvennootschappen
Om sommige van hun vastgoedoperaties en projecten te realiseren, in het kader van publiek-private
[IUMV_MZSQVOWN KWVKM[[QM[XIZ\QKQXMZMVMVJTQR^MV,-5-MV*81XIZ\QKQXMZMVQV;XMKQIT8]ZXW[M
Vehicles die zekerheden verstrekken ter ondersteuning van hun kredieten. Het risico bestaat dat,
bij faling van dit type van vennootschappen en afroeping van de zekerheden, de opbrengsten onvoldoende zijn om het eigen vermogen dat ter beschikking werd gesteld voor het verkrijgen van de
kredieten, geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

Vanwege de aard van de werken die zij uitvoert, is het mogelijk dat CFE Contracting gevaarlijke
materialen moet behandelen.
CFE Contracting neemt alle voorzorgen op het vlak van de veiligheid en de hygiëne van de werknemers en besteedt er veel aandacht aan, maar toch kan dit risico niet volledig worden uitgesloten.
De eerbied voor het milieu is een fundamentele waarde van de verschillende polen van CFE, de
alles in het werk stellen om de negatieve impact van hun activiteiten op het milieu te beperken.

Risico’s met betrekking tot de informaticaveiligheid
1VMMV\QRLXMZS^IVLQOQ\ITQ[I\QMMV\MTM_MZSLZMQOMVLMQVNWZUI\QKIZQ[QKW¼[UMMZMVUMMZLMIK\Q^Q\MQten van de vennootschappen van CFE te vertragen, of hun waardevolste middelen en gegevens in
gevaar te brengen.
,MJMTIVOZQRS[\MQVNWZUI\QKIZQ[QKW¼[bQRV"^QZ][[MVMVUIT_IZMXPQ[PQVOPIKSQVOKaJMZIIV^ITTMV
verlies van vertrouwelijke informatie, verwerkingsfouten, het fysieke risico van verlies of diefstal, en
verduistering.
6IIZUI\MPM\_WZL\OM|LMV\QÅKMMZLQ[MTS\aXMZQ[QKWPM\^WWZ_MZX^IVMMVZMMS[[XMKQÅMSMUII\ZMOMTMVWULMZQ[QKW¼[MVQV^WWZSWUMVLOM^ITP]VOM^WTOMVUI`QUIIT\MJMXMZSMV
Bijvoorbeeld:
•
de installatie en regelmatige update van professionele antivirussoftware op elke werkpost;
•
met regelmatige intervallen worden voor het volledige personeel opleidingen en sessies voor de
bewustmaking rond social engineering georganiseerd, met een focus op de menselijke en technische opsporingsmiddelen;
•
aan Outlook is een professionele service toegevoegd voor de rapportage en analyse van “phishing” e-mails;
•
MZQ[MMV[\ZI\MOQMUM\KWUXTM`M_IKP\_WWZLMVMVMMVOWMLOMKWVÅO]ZMMZLMMVOMXLI\M\M
multifactor-authenticatie uitgerold;
•
de groep doet een beroep op externe dienstverleners om een intrusietest uit te voeren;
•
de groep doet een beroep op externe dienstverleners om de systemen te analyseren en haar te
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•
•
•

waarschuwen voor incidenten met een mogelijke negatieve impact;
LMOZWMXLWM\MMVJMZWMXWXLMKPQMN QVNWZUI\QWV[MK]ZQ\aWٻKMZ[WUI]LQ\[]Q\\M^WMZMV^IV
de implementatie van ons veiligheidsbeleid;
LM\WMOIVO\W\^MZ\ZW]_MTQRSMMVOM^WMTQOMUIXXMV_WZL\JMXMZS\^WTOMV[LMOMJZ]QSMZ[XZWÅMlen. De bestanden en resources zijn per dienst gepartitioneerd, met authenticatie.
er is een krachtig back-upsysteem ingevoerd;
de werknemers worden systematisch opgeleid in het gebruik van de toepassingen en de software.

Het boekjaar 2020 werd gekenmerkt door een groot aantal interventies van de gespecialiseerde
informaticateams, zonder beduidende gevolgen voor de betrokken dochterondernemingen.

OPERATIONELE RISICO’S EIGEN AAN DE POLEN BAGGERWERKEN, MILIEU, OFFSHORE EN INFRA
:Q[QKW¼[UM\JM\ZMSSQVO\W\JIOOMZ_MZSMVMVW[ٺPWZM
In de uitvoering van haar projecten voor baggerwerken, de plaatsing van windturbines, het leggen
^IVWVLMZbMM[MSIJMT[MVLM_I\MZJW]_S]VLM_WZL\,-5-OMKWVNZWV\MMZLUM\LQ^MZ[M[XMKQÅMSM
WXMZI\QWVMTMZQ[QKW¼[QV^MZJIVLUM\"
het bepalen van de aard en de samenstelling van de bodem;
de klimaat- en weersomstandigheden, met inbegrip van extreme klimaatgebeurtenissen (storUMV\[]VIUQ¼[IIZL[KPWSSMVMVb#
de slijtage van het materieel;
technische incidenten en storingen die de prestaties van de schepen kunnen beïnvloeden;
de faling van onderaannemers of leveranciers, in het bijzonder in het kader van EPCI-contracten;
het ontwerp en de engineering van het project;
de evolutie van het reglementaire kader in de loop van het contract;
de betrekkingen met de onderaannemers, leveranciers en partners.
Risico’s met betrekking tot de ontwikkeling van concessies
,-5-PMMN\[MLMZ\^MZ[KPMQLMVMRIZMVMMVIK\Q^Q\MQ\^IVKWVKM[[QM[MVX]JTQMSXZQ^I\M[IUMV_MZSQVOMVWV\_QSSMTL,-5-_WZL\QVLQ\SILMZOMKWVNZWV\MMZLUM\[XMKQÅMSMZQ[QKW¼[QV^MZJIVLUM\"
LMM^WT]\QM^IVLMMTMS\ZQKQ\MQ\[XZQR[KWVKM[[QM[^WWZW[ٺPWZM_QVLXIZSMV#
de evolutie van het scheepvaartverkeer (havenconcessies);
de onderhoudsactiviteiten;
PM\^MZUWOMVWULMbMOZWW\[KPITQOMXZWRMK\MV\MÅVIVKQMZMV
Risico’s met betrekking tot de investeringen in de vloot
,MIK\Q^Q\MQ\MV^IV,-5-bQRV^WWZVIUMTQRSUIZQ\QMUMV_WZLMVOMSMVUMZS\LWWZP]VSIXQ\IITQVtensieve karakter, met de noodzaak om regelmatig in nieuwe schepen te investeren om de vloot in
LM^WWZPWMLM^IVLM\MKPVWTWOQM\MPW]LMV,-5-_WZL\JQROM^WTOOMKWVNZWV\MMZLUM\KWUXTM`M
QV^M[\MZQVO[JM[TQ[[QVOMVMV[XMKQÅMSMWXMZI\QWVMTMZQ[QKW¼[QV^MZJIVLUM\"
het technische ontwerp van de investering (type vaartuig, capaciteit, vermogen, ...) en de beheersing van nieuwe technologieën;
het interval tussen de investeringsbeslissing en de ingebruikneming van het schip en het vatten

-

van de toekomstige markt;
het beheer van de uitvoering van de investering door de scheepswerf (kosten, prestatie, conformiteit, ...);
de benutting van de vloot en de planning van de activiteiten;
LMÅVIVKQMZQVO

,-5-JM[KPQS\W^MZJM^WMOLXMZ[WVMMTLI\QV[\II\Q[WUVQM]_M[KPMXMV\MWV\_MZXMVMVOZWW\schalige projecten te bestuderen en uit te voeren. Gelet op de aard zelf van de activiteit en het geheel van externe elementen die erin meespelen, kan het inherente risico van de activiteit echter niet
volledig worden uitgesloten.
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•

Fraude- en integriteitsrisico’s
,-5-bQM\bWZO^]TLQO\WMWXPIIZXZWKML]ZM[^WWZPM\^MZUQRLMV^IVNZI]LMMVQV\MOZQ\MQ\[ZQ[QKW¼[0M\WV\_QSSMT\MMVKMV\ZITQ[I\QMWXLMbM\MT^IVLM_MZMTL_QRLMÅVIVKQxTMJM\ITQVOMVJQVVMV
LMOZWMX,-5-<W\[TW\Q[PM\SILMZ^IVLMQV\MZVMI]LQ\N]VK\QMOMKMV\ZITQ[MMZLMVQ[MMVVQM]_M
verantwoordelijke voor de interne audit aangesteld.
Dossier Sabetta
Zoals aangegeven in onze vorige jaarverslagen, voert het Parket sinds 2016 een onderzoek naar
^MZUMMVLMWVZMOMTUI\QOPMLMVJQRLM\WMSMVVQVO^IVMMVKWV\ZIK\IIV5WZLZIOIMMVLWKP\MZ^MVVWW\[KPIX^IV,-5-QVbISMLM]Q\^WMZQVO^IVJIOOMZ_MZSMVQVLMPI^MV^IV;IJM\\I:][TIVL
in 2014 en 2015.
0M\JM\ZWSSMVKWV\ZIK\_MZLLWWZMMV:][[Q[KPMXZQ^I\MIIVVMUQVO[OZWMXIIV5WZLZIOIOMO]VL
in het kader van een onderhandse aanbesteding.
Het Parket heeft eind december 2020 verscheidene vennootschappen en personeelsleden van de
,-5-OZWMXWXOMZWMXMVWU^WWZLMZIILSIUMZ\M^MZ[KPQRVMV
BW_MT,-5-,ZMLOQVO1V\MZVI\QWVITIT[uuVXMZ[WVMMT[TQLPMJJMV]Q\^WMZQOMJQRSWUMVLMWVderzoeksmaatregelen gevorderd bij de bevoegde onderzoeksrechter omdat zij van oordeel zijn dat
belangrijke elementen à décharge verder onderzocht dienen te worden.
De zitting van de raadkamer werd sine die uitgesteld. Er weze benadrukt dat de raadkamer zelf
geen uitspraak doet over de grond van de zaak, doch enkel oordeelt over de vraag of er al dan niet
voldoende bezwaren zijn om een zaak ten gronde te laten beoordelen door de bevoegde rechter.
/MTM\WXPM\^WWZOIIVLMQ[PM\^WWZ,-5-UWUMV\MMTWVUWOMTQRSMMVJM\ZW]_JIZMQV[KPI\\QVO\M
UISMV^IVLMÅVIVKQxTMOM^WTOMV^IVLMTWXMVLMXZWKML]ZM)T[OM^WTOPMMN\,-5-OMMV^WWZbQMning geboekt op 31 december 2020 (volgens de toepassing van IAS 37).
,-5-JMPW]L\PM\^WT[\M^MZ\ZW]_MVQVPM\^MZLMZM^MZTWWX^IVLMXZWKML]ZM
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OPERATIONELE RISICO’S EIGEN AAN DE POOL VASTGOEDONTWIKKELING

Contractuele risico’s van publiek-private samenwerkingscontracten
,MR]ZQLQ[KPMMVKWV\ZIK\]MTMZQ[QKW¼[_IIZUMMLMXWWT+WV\ZIK\QVO_WZL\OMKWVNZWV\MMZLbQRV
OZW\MZQVMMVX]JTQMSXZQ^II\[IUMV_MZSQVO[KWV\ZIK\J^MMV,M[QOV*]QTL.QVIVKMIVL5IQV\IQV
,*.5KWV\ZIK\_IIZ^IVLML]]Z^IVMVSMTMRIZMV\W\^MZ[KPMQLMVMLMKMVVQISIV^IZQxZMV,M
ZQ[QKW¼[_WZLMV^WWZLMQVLQMVQVO^IVLMWٺMZ\MJMWWZLMMTLQVLM[\]LQMNI[MLQMUMM[\IT^MMTTIVOMZ
L]]Z\LIVJQRMMVSTI[[QMSJW]_KWV\ZIK\,MJMTIVOZQRS[\MZQ[QKW¼[^IVLMM`XTWQ\I\QM^IV_MZSMVQV
concessie hebben betrekking op de levensduur van het werk in het licht van de in het concessiecontract vastgelegde doelstellingen voor het onderhoud en de herstellingen. Voor elke in het kader van
een publiek-privaat samenwerkingscontract geëxploiteerde infrastructuur moeten op basis van een
raming van het grote onderhoud voorzieningen worden genomen voor de kosten van de vernieuwing van de uitrusting en het onderhoud van de werken.
,MUII\ZMOMTMV^WWZPM\JMPMMZ^IVLMZQ[QKW¼[^IV[IUMV_MZSQVO[KWV\ZIK\MVbQRV"
,MJMPIVLMTQVOQVPM\:Q[QKWKWUQ\u^WWZITMMZLMWٺMZ\M_WZL\QVOMLQMVL
,MUWV\IOM^IVLMWXMZI\QMQVMMVXZWRMK\^MVVWW\[KPIXUM\MMVÅVIVKQMZQVOLQMOZW\MVLMMT[
wordt verzekerd door een schuld zonder of met beperkt verhaal op de aandeelhouders.
Het betrekken van kredietverstrekkers in de aanloop naar de projecten.
Het beroep op externe consultants.

Risico’s met betrekking tot de economische omgeving
De pool is blootgesteld aan lokale, regionale, nationale en internationale economische omstandigheLMVMVIVLMZMOMJM]Z\MVQ[[MVUM\MMVQUXIK\WXLMUIZS\MV_IIZ*81_MZSbIIUQ[5WUMV\MMTJM^QVLMVLMXZWRMK\MV^IVLMXWWTbQKP]Q\[T]Q\MVLQV*MTOQxPM\/ZWW\PMZ\WOLWU4]`MUJ]ZOMV8WTMV
Een wijziging van de belangrijkste macro-economische indicatoren, van de geopolitieke omgeving of
van de economische cyclus in het algemeen kan een invloed hebben op het vertrouwen van de huishoudens, de beleggers en de private en publieke en entiteiten. Ze kan leiden tot (i) een daling van de
vraag naar woningen, handelsruimten en andere categorieën van vastgoedactiva, (ii) een daling van
de verkoopprijzen en een lager rendement waarop de verkoopprijs kan worden berekend en (iii) een
hoger risico van faling van dienstverleners, aannemers in de bouw en andere betrokkenen.
Een variatie van de hypotheekrente kan een invloed hebben op het vermogen van de huishoudens
en de privébeleggers om residentiële vastgoedactiva te kopen, zodat de vraag naar deze activaklasse
daalt.

Juridische risico’s van het sociaal recht en het arbeidsrecht
;WKQITMZQ[QKW¼[
,M[WKQITMZQ[QKW¼[_IIZUMM+.-+WV\ZIK\QVO_WZL\OMKWVNZWV\MMZLTQOOMVQVLMKWV\M`\^IVLM
grensoverschrijdende toeleveringsketen, voornamelijk in de bouwsector.
,MJMTIVOZQRS[\MOM|LMV\QÅKMMZLMZQ[QKW¼[^WWZLM_MZ^MVQV*MTOQxbQRV"LMPMZS_ITQÅKI\QM^IVWVLMZaannemingscontracten van eerste rang en het ontbreken van de checkin@work-aangifte. Elke inbreuk
op de sociale wetgeving kan een juridisch als een reputatierisico inhouden.
5II\ZMOMTMV^WWZZQ[QKWJMPMMZ
7U\M^WWZSWUMVLI\LMZOMTQRSMZQ[QKW¼[bQKP^WWZLWMVPMMN\+.-+WV\ZIK\QVOMMVJMTMQL^WWZ
onderaanneming, verzorgt het opleidingen in alle entiteiten. Het management van de dochtervennootschappen verzekert de toepassing van het beleid in de divisies van Contracting.
)T[IIV^]TTQVOWXLMbM[\Z]K\]ZMZMVLMUII\ZMOMTMV^WWZLM^MZ[\MZSQVO^IVLMMٺMK\Q^Q\MQ\^IVLM
preventie, worden sinds 2018 sociale audits van de onderaannemingen op de bouwplaatsen uitgevoerd. In deze audits gaat een bijzondere aandacht naar het respecteren van de sociale verplichtinOMV,M[WKQITMZQ[QKW¼[_WZLMVMTS[MUM[\MZOMIVITa[MMZLMVIK\QMXTIVVMV_WZLMVWXOM[\MTL
Geschillen
BPC NV, een dochtervennootschap van CFE Contracting NV werd op 19 mei 2020 veroordeeld,
wegens vermeende schendingen van het arbeidsrecht die naar verluidt zijn begaan door een van
haar onderaannemers in 2017. BPC NV weerlegt met klem de aantijgingen die tegen haar zijn
gemaakt in de beslissing in eerste aanleg en ging in beroep tegen deze beslissing.
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OPERATIONELE RISICO’S EIGEN AAN DE POOL CONTRACTING

Op de kantoormarkt kan een variatie van de rentevoeten op lange termijn eveneens een invloed hebben op het rendement dat wordt gebruikt om de prijs van kantoorvastgoed te berekenen. Een dergeTQRSM^IZQI\QMSIVL][MMV[QOVQÅKIV\MQUXIK\PMJJMVWXPM\^MZUWOMV^IVLMXWWTWUZM[QLMV\QxTMWN 
kantoorgebouwen te verkopen.
Risico’s met betrekking tot de verwerving van vastgoed
>WWZITMMZbQRMMVOZWVLXW[Q\QMSWWX\JM[\]LMMZ\*81LMÅVIVKQxTM\MKPVQ[KPMMV[\MLMVJW]_S]VLQOM
haalbaarheid van het vastgoedproject. Deze haalbaarheidsstudies, waarbij externe experts of consultants worden betrokken, vertrekken van hypothesen over de economische, markt- en andere omstandigheden (met inbegrip van ramingen van de potentiële verkoopprijzen). Ondanks de behoedzame
aanpak van BPI is het mogelijk dat zij geen rekening houdt met of geen kennis heeft van alle relevante
factoren om een verlichte beslissing te nemen.
De systematische beoordeling van alle vastgoedaankopen door het Investeringscomité van de vennootschap beperkt dit risico.
Risico’s met betrekking tot de ontwikkeling van vastgoed
Alle projecten zijn afhankelijk van de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning, een bouwvergunning en een milieuvergunning. De realisatie van elk project kan bijgevolg worden beïnvloed
door (i) het onvermogen van de pool om de vereiste vergunningen te verkrijgen, te behouden of te
vernieuwen of (ii) elke vertraging in het verkrijgen, behouden of vernieuwen van de vergunningen en
(iii) het onvermogen van BPI om de voorwaarden van de vergunningen na te leven.
Bovendien kunnen de wijzigingen die de bevoegde overheden aanbrengen aan de juridische omgeving
en de administratieve procedures met betrekking tot de indiening, de afgifte of de geldigheid van derOMTQRSM^MZO]VVQVOMVMMVVMOI\QM^M_MMZ[TIOPMJJMVWXPM\ÅVIVKQxTMZM[]T\II\^IVMMVXZWRMK\
De oplevering van de projecten kan worden vertraagd of in het gedrang worden gebracht door diver55
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Wanneer een project niet binnen de vereiste termijn of volgens de overeengekomen voorwaarden kan
worden ontwikkeld, kan dat tot bijkomende kosten en penaliteiten leiden.
Dit risico wordt beperkt door het feit dat BPI de bouw van haar projecten vrijwel systematisch toevertrouwt aan een van de dochtervennootschappen van CFE Contracting (forfaitaire contracten) en
passende verzekeringsdekkingen neemt.
4QY]QLQ\MQ\[MVÅVIVKQMZQVO[ZQ[QKW¼[
De ontwikkeling van projecten vereist grote investeringen, die voornamelijk met eigen middelen en
M`\MZVMÅVIVKQMZQVO[JZWVVMV_WZLMVOMÅVIVKQMZL
*81bW]UWOMTQRSVQM\QV[\II\S]VVMVbQRVLMJM[\IIVLMÅVIVKQMZQVO[W^MZMMVSWU[\MV\M^MZVQM]_MV
WN VQM]_MÅVIVKQMZQVOMV\MOMVKWUUMZKQMMT_MV[MTQRSM^WWZ_IIZLMVIIV\M\ZMSSMV
-KP\MZMVOMTM\WXLMOZWMQ^IVPM\]Q\[\IIVL^I[\OWMLJM[\IVLPMMN\*81PIIZJMTMQL^WWZLMLQ^MZ[QÅKI\QM^IVPIIZÅVIVKQMZQVO[JZWVVMV^WWZ\OMbM\LWWZPIIZJM^M[\QOLMSZMLQM\TQRVMV]Q\\MJZMQLMVOMbruik te maken van haar programma voor waardepapier en orderbriefjes op middellange termijn, en
LWWZ^MZ[KPMQLMVMVQM]_MÅVIVKQMZQVOMV^IVXZWRMK\MV\M^MZbMSMZMVQV*MTOQxMV4]`MUJ]ZO\MOMV
vrijwel dezelfde voorwaarden als vóór de gezondheidscrisis. Per 31 december 2020 beschikt BPI over
44 miljoen euro niet gebruikte bevestigde bilaterale kredietlijnen.
Risico’s met betrekking tot de capaciteit om de projecten te verkopen
,MIK\Q^Q\MQ\LMÅVIVKQxTMXW[Q\QMLMZM[]T\I\MVMVLM^WWZ]Q\bQKP\MV^IV*81PIVOMVJQRVI]Q\[T]Q\MVL
af van de verkoop van haar projecten.
De investeringen in vastgoed waarvoor nog geen bouwvergunningen zijn verkregen, zijn relatief weinig liquide. Het is mogelijk dat BPI geen passende koper vindt voor dit type actief indien het liquiditeiten nodig heeft. De marktomstandigheden kunnen BPI bovendien verplichten om haar projecten te
verkopen voor lagere prijzen dan voorzien.
Het onvermogen van de pool om een positieve kasstroom uit de verkoop van projecten te genereren,
kan een negatieve invloed hebben op zijn vermogen om zijn schulden af te lossen.
Dit risico wordt evenwel beperkt door een zorgvuldige marktstudie voorafgaand aan elke investering
en tijdens haar ontwikkeling, en door de elasticiteit van de vraag op de residentiële markt. Het verSWWXZQ\UM^IVLMTWXMVLM^I[\OWMLXZWOZIUUI¼[JTQRN\QVWXMMVbMMZJM^ZMLQOMVLVQ^MI]
Risico met betrekking tot de concentratie van de portfolio
,MXWWT[\ZMMN\VIIZMMVOMLQ^MZ[QÅMMZLMXZWRMK\XWZ\NWTQW<WKPJM^QVL\UMMZLIV ^IVbQRVXZWjecten zich in België en op de residentiële markt. Bijgevolg zou elke vertraging of elke wijziging van de
reglementering in België of elke wijziging van de markt met een weerslag op de residentiële markt een
beduidende schadelijke impact kunnen hebben op de resultaten en de operaties van de pool. BPI voert

M^MV_MTMMVJMTMQL^WWZLMLQ^MZ[QÅKI\QM^IVPIIZXWZ\NWTQW
Risico’s met betrekking tot belanghebbenden
De pool onderhoudt contractuele betrekkingen met verscheidene partijen, zoals partners, investeerLMZ[P]]ZLMZ[IIVVMUMZ[ÅVIVKQxTMQV[\MTTQVOMVMVIZKPQ\MK\MV,MbMJMTIVOPMJJMVLMVS]VVMV
[\WZQVOMVQVP]V_MZSQVOWVLMZ^QVLMVWN _WZLMVJTWW\OM[\MTLIIVÅVIVKQxTMUWMQTQRSPMLMVLQM\W\
vertragingen kunnen leiden of tot een volledige onmogelijkheid om hun contractuele verplichtingen
na te leven.
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se factoren, zoals de weersomstandigheden, ongevallen op de bouwplaats, natuurrampen, arbeidsconÆQK\MVMMVOMJZMSIIV]Q\Z][\QVOMVWN JW]_UI\MZQITMVWVOM^ITTMVWN IVLMZMWV^WWZbQMVMUWMQTQRSPMden. BPI kan bovendien bijkomende kosten oplopen in verband met de bouw of de ontwikkeling van
haar projecten die de oorspronkelijke ramingen overschrijden.

Hoewel de contractuele akkoorden meestal garanties bevatten, kan een falen of een faillissement van
een belanghebbende de garanties geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar maken.
Zoals reeds vermeld, wordt het risico in grote mate getemperd door het feit dat BPI de bouw van haar
projecten vrijwel systematisch aan dochtervennootschappen van CFE Contracting toevertrouwt.
Risico’s met betrekking tot de concurrentie
De pool wordt geconfronteerd met de concurrentie van andere vastgoedontwikkelaars op de verschillende markten waar hij actief is. Een dergelijke concurrentie kan een weerslag hebben op het vermogen van de pool om de projecten tegen aantrekkelijke tarieven en prijzen te verhuren en te verkopen,
MVL][MMV[KPILMTQRSOM^WTO^WWZLMIK\Q^Q\MQ\LMÅVIVKQxTMXW[Q\QMLMZM[]T\I\MVMVLM^WWZ]Q\bQKP\MV
van de pool.
Deze activiteit wordt ook gekenmerkt door de lange duur van de cyclussen van de operaties, wat de
noodzaak impliceert om op de beslissingen vooruit te lopen en verbintenissen op lange termijn aan te
gaan.

1.3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
6ILMKMUJMZQ[LMÅVIVKQxTMMVKWUUMZKQxTM[Q\]I\QM^IVLMOZWMX+.-VQM\JML]QLMVL
gewijzigd.

1.4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
,-5-^MZZQKP\LWWZTWXMVLWVLMZbWMSWULMMٻKQxV\QM^IVPIIZ^TWW\\M^MZJM\MZMV1V[IUMV_MZking met de universiteiten en met het Vlaams Gewest voert zij studies uit voor de ontwikkeling van
duurzame energieproductie in zee. In samenwerking met privéondernemingen voert het ook studies
uit naar technieken voor de exploitatie van polymetaalmodules.

1.5. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De groep CFE heeft een systeem met beleggingslimieten ingevoerd om haar tegenpartijrisico te
JMPMZMV,Q\[a[\MMUJMXIIT\UI`QUITMZQ[QKWJMZMQSMV^WWZLM\MOMVXIZ\QRMVOMLMÅVQMMZL^WTOMV[
P]VLWWZ;\IVLIZL8WWZ¼[MV5WWLa¼[OMX]JTQKMMZLMSZMLQM\VW\MZQVOMV,MbMTQUQM\MV_WZLMV
regelmatig gevolgd en bijgewerkt.
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5M\MMVOWMLOM^]TLWZLMZJWMSbW],-5-QVMMVPWOMZMWUbM\MVVM\\WZM[]T\II\UWM\MV
realiseren.
CFE Contracting verwacht eveneens een stijging van haar omzet en haar nettoresultaat in 2021.
Bij gebrek aan oplevering van projecten in Polen, wat aanleiding geeft tot het realiseren van de
overeenkomstige resultaten, en vanwege de vertraging in het verkrijgen van bouwvergunningen in
Brussel, zou het nettoresultaat van BPI in 2021 moeten dalen maar wel op een hoog peil blijven.

III. VERKLARING INZAKE DEUGDELIJK BESTUUR
1. REFERENTIECODE
De vennootschap neemt de Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) als referentiecode aan. De Code 2020 kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie Corporate Governance (www.corporategovernancecommittee.be).
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1.6. VOORUITZICHTEN 2021
Hoewel de negatieve impact van de gezondheidscrisis zich in de eerste maanden van 2021 nog zal
laten voelen, verwacht CFE een stijging van haar omzet en haar bedrijfsresultaat in 2021, zonder
evenwel reeds de niveaus van 2019 (voor de gezondheidscrisis) te evenaren.

De Raad van Bestuur van CFE heeft op 9 december 2005 de eerste versie van het Corporate Governance Charter (het “Charter”) goedgekeurd.
Het Charter wordt regelmatig aangepast aan de bepalingen van de nieuwe Belgische Corporate
Governance Code en aan de overige toepasselijke regelgeving.
De belangrijke wijzigingen van het Charter worden toegelicht in de verklaring van deugdelijk be[\]]ZLQMMMV[XMKQÅMSPWWNL[\]S]Q\UIIS\^IVPM\RIIZ^MZ[TIOW^MZMMVSWU[\QOIZ\QSMT"?>>
(de “Verklaring”).
Sinds 9 december 2005 heeft de Raad van Bestuur de volgende wijzigingen van het Charter goedgekeurd:
•
7 mei 2009: aanpassing van het Charter na de herziening van de Belgische Corporate Governance Code;
•
8 december 2011: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met
de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennoot[KPIXXMVMVLM_M\^IVLMKMUJMZJM\ZMٺMVLMLM]Q\WMNMVQVO^IVJMXIITLMZMKP\MV
van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen;
•
24 december 2013: aanpassing van het Charter na de verandering van controle over de vennootschap in 2013;
•
26 februari 2015: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met de
-]ZWXM[M>MZWZLMVQVO-=!^IVIXZQTJM\ZMٺMVLMUIZS\UQ[JZ]QS#
•
24 februari 2016: invoering in het Charter van de leeftijdslimiet voor bestuurders;
•
25 februari 2017: aanpassing van het Charter met betrekking tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap;
•
26 maart 2019: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met de wet
tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en versoepeling van de regel inzake de leeftijdslimiet voor bestuurders;
•
26 maart 2020: aanpassing van het Charter om het in overeenstemming te brengen met de
Code 2020, ingevoerd door het koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van
de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen.
Het Charter is in beide talen (Nederlands en Frans) beschikbaar op de website van de vennootschap
(www.cfe.be). Dit hoofdstuk (“Verklaring inzake deugdelijk bestuur”) bevat de informatie bedoeld in
artikelen 3:6, §2 en 3:32, §1, tweede alinea, 7° WVV. Dit hoofdstuk behandelt in het bijzonder de
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Infunctietreding

Einde van het mandaat

Luc Bertrand

24.12.2013

2021

Piet Dejonghe (*)

24.12.2013

2021

John-Eric Bertrand

24.12.2013

2021

De Raad van Bestuur bepaalt de oriëntaties en de waarden, de strategie en het kernbeleid van de
^MVVWW\[KPIX0QRWVLMZbWMS\LM[QOVQÅKIV\MWXMZI\QM[LQMMZJM\ZMSSQVOWXPMJJMVMVSM]Z\bM
goed, ziet toe op hun uitvoering en bepaalt elke maatregel die nodig is voor de implementatie van
zijn beleid. Hij beslist over het risiconiveau dat de vennootschap bereid is te aanvaarden.

Jan Suykens

24.12.2013

2021

Koen Janssen

24.12.2013

2021

Philippe Delusinne

07.05.2009

2024

Christian Labeyrie

06.03.2002

2024

De Raad van Bestuur:
•
keurt het algemene kader van de interne controle en het risicobeheer goed en ziet toe op zijn
toepassing;
•
neemt alle nodige maatregelen om de integriteit van de jaarrekeningen te verzekeren;
•
houdt toezicht op de prestaties van de commissaris;
•
onderzoekt de prestaties van de gedelegeerd bestuurder;
•
bQM\\WMWXLMOWMLM_MZSQVOMVLMMٻKQxV\QM^IVLMOM[XMKQITQ[MMZLMKWUQ\u[^IVLM:IIL^IV
Bestuur.

Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door Ciska Servais

03.05.2007

2023

Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt

07.10.2016

2024

Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door Martine Van den Poel

03.05.2018

2021

MucH BV, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer

03.05.2018

2022

2. RAAD VAN BESTUUR

2.1. SAMENSTELLING
De samenstelling van de Raad van Bestuur mikt op een evenwicht tussen ervaring, competentie en
onafhankelijkheid, met eerbied voor de diversiteit en meer bepaald de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen. De Raad van Bestuur ziet meer bepaald toe op het behoud van het evenwicht van zijn
samenstelling inzake leeftijd en professionele en internationale ervaring. Hij vindt het ook belangrijk om te beschikken over personen met ervaring in het domein van de technologische en digitale
transformatie. Deze evenwichten worden jaarlijks door het Benoemings- en Remuneratiecomité
opnieuw beoordeeld.
Op 31 december 2020 bestaat de Raad van Bestuur uit elf leden, die op de onderstaande datums
QVN]VK\QMbQRVOM\ZMLMVMV^IV_QMPM\UIVLII\WVUQLLMTTQRSIÆWWX\VILMOM_WVMITOMUMVM^MZgadering in de onderstaande jaren:
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feitelijke informatie met betrekking tot het deugdelijk bestuur en geeft uitleg over bepaalde afwijkingen
van de Code 2020 in het afgelopen boekjaar, volgens het “pas toe of leg uit” beginsel ( “comply or explain”).

(*) Gedelegeerd bestuurder

,MUIVLI\MV^IV4]K*MZ\ZIVL2WPV-ZQK*MZ\ZIVL8QM\,MRWVOPM3WMV2IV[[MV2IV;]aSMV[
MV-]ZW1V^M[\5IVIOMUMV\*>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ5IZ\QVM>IVLMV8WMT^MZ[\ZQRSMVWX
datum van de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. De Raad van Bestuur zal de gewone
ITOMUMVM^MZOILMZQVO^WWZ[\MTTMVWULMUIVLI\MV^IV4]K*MZ\ZIVL2WPV-ZQK*MZ\ZIVL8QM\
,MRWVOPM3WMV2IV[[MV2IV;]aSMV[^WWZMMVXMZQWLM^IV^QMZRIIZ\MPMZVQM]_MV0WM_MT4]K
Bertrand de leeftijdslimiet voorbij is, meent de raad dat hij met zijn kennis en ervaring nog een uitbWVLMZTQRSMMV[QOVQÅKIV\MJQRLZIOMIIVLMJMZIIL[TIOQVOMV^IVLM:IIL^IV*M[\]]ZSIVTM^MZMV
,M:IIL^IV*M[\]]Z_MV[\-]ZW1V^M[\5IVIOMUMV\6>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZUM^ZW]_5IZtine Van den Poel, te bedanken voor de bijdrage, ondersteuning en expertise die ze heeft geleverd
tijdens haar mandaat als bestuurder en voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité.
Bovendien zal de Raad van Bestuur aan de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021 voorstellen om Hélène Bostoen te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, gezien Hélène Bostoen voldoet aan de in artikel 3.5 van de Code 2020 gestelde onafhankelijkheidscri\MZQI0uTvVM*W[\WMV[\]LMMZLM0IVLMT[QVOMVQM]ZIIVLM=VQ^MZ[Q\u4QJZMLM*Z]`MTTM[^IV!!
\W\MVJMPIITLMMMV5*)IIV16;-),QVBMQ[UWUMV\MMTOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZ
van Fenixco en is mede-eigenaar. Haar belangrijkste expertise is vastgoedontwikkeling.
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Luc Bertrand

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113
B- 2000 Antwerpen

Luc Bertrand werd in 1951 geboren en behaalde in 1974 het diploma van handelsingenieur
(KU Leuven). Luc Bertrand begon zijn loopbaan bij Bankers Trust, waar hij de functie van Vice
President en Regional Sales Manager, Northern Europe, bekleedde. Hij werd in 1985 benoemd
tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2016 voorzitter van het Executief
Comité van Ackermans & van Haaren.

Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité

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 FinAx
Bestuurder van Baarbeek
Bestuurder van Bank J.Van Breda & C°
Voorzitter van Belfimas
Bestuurder van Delen Private Bank
Bestuurder van JM Finn & Co (UK)
Bestuurder van Verdant Bioscience
Voorzitter van Scaldis Invest
c. verenigingen:
Voorzitter van de Board of Trustees van het Belgisch Instituut voor Bestuurders –
Guberna
Bestuurder van het Belgisch Instituut voor Bestuurders – Guberna
Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Institut de Duve
Voorzitter van Middelheim Promotors
Bestuurder van Europalia
Lid van de algemene raad van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
Lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven
Regent van het Museum Mayer van den Bergh
Lid van de algemene raad van Vlerick Leuven Gent School
Voorzitter Advisory Board Deloitte

Piet Dejonghe

Gedelegeerd bestuurder

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113
B- 2000 Antwerpen

Piet Dejonghe, geboren in 1966, behaalde na zijn studies als licentiaat in de rechten (KU
Leuven, 1989), een postgraduaat bedrijfskunde (KU Leuven, 1990) en een MBA (INSEAD,
1993). Voor hij in 1995 naar Ackermans & van Haaren kwam, was hij als advocaat verbonden
aan het kantoor Loeff Claeys Verbeke en 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
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mandaten en functies van de elf bestuurders op
datum van 31 december 2020.

b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Bestuurder van Baloise 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 AvH Growth Capital
Bestuurder van BPI Real Estate Belgium
Bestuurder van BPI Real Estate Luxemburg
Bestuurder van MBG
Bestuurder van BPC
Bestuurder van BPC Wallonie
Bestuurder van CFE Contracting
Bestuurder van Mobix Engema
Bestuurder van Mobix Stevens
Bestuurder van CLE
Bestuurder van Extensa Group
Bestuurder van Green Offshore
Bestuurder van Van Laere
Bestuurder van Bio Cap Invest
Bestuurder van HDP Charleroi
c. verenigingen:
Lid van de Raad van Bestuur van SOS Kinderdorpen België
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Bestuurder

Jan Suykens

Bestuurder

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113
B- 2000 Antwerpen

John-Eric Bertrand, geboren in 1977, behaalde na zijn studies als handelsingenieur (UCL,
2001, magna cum laude), een master in International Management (CEMS, 2002) en een
MBA (INSEAD, 2006). Voor hij in 2008 als Investment Manager naar Ackermans & van Haaren
kwam, werkte hij bij Deloitte als senior auditor en bij Roland Berger als senior consultant. Hij
maakt sinds 1 juli 2015 deel uit van het Executief Comité.

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113
B- 2000 Antwerpen

Jan Suykens, geboren in 1960, is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen
(UFSIA, 1982) en behaalde een MBA (Columbia University, 1984). Hij werkte een aantal jaren
bij de Generale Bank in Corporate & Investment Banking voor hij in 1990 naar Ackermans &
van Haaren kwam.

Voorzitter van het Auditcomité

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 AvH Growth Capital
Bestuurder van Manuchar
Bestuurder van Axe Investments
Bestuurder van AvH Resources India
Bestuurder van Extensa Group
Bestuurder van Onco DNA
Bestuurder van VMA
Bestuurder van VMA Druart
Bestuurder van VMA Nizet
Lid van het Investeringscomité van Inventures
Bestuurder van Profimolux
Bestuurder van Finasucre
Lid van het Investeringscomité van Healthquad
c. verenigingen:
Bestuurder van de Belgian Finance Club

Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Voorzitter van het Executief Comité van Ackermans & van Haaren
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Leasinvest Real Estate
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John-Eric Bertrand

b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Anima Care
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank J.Van Breda & C°
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Delen Private Bank
Bestuurder van Anfima
Bestuurder van BPI Real Estate Belgium
Bestuurder van Delen Private Bank Luxembourg
Bestuurder van DEME
Bestuurder van Extensa
Bestuurder van Extensa Group
Bestuurder van FinAx
Bestuurder van Grossfeld PAP
Bestuurder van JM Finn & Co (UK)
Bestuurder van Leasinvest Immo Lux
Bestuurder van Mediacore
Bestuurder van Mediahuis
Bestuurder van Mediahuis Partners
Bestuurder van Profimolux
Bestuurder van Rent-A-Port
Bestuurder van AvH Growth Capital
c. verenigingen:
Bestuurder van Antwerp Management School
Bestuurder van De Vrienden van het Rubenshuis
Lid van het Raadgevend Comité van ING Antwerp Branch
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Bestuurder

Philippe Delusinne

Onafhankelijk bestuurder

Ackermans & van Haaren
Begijnenvest, 113
B- 2000 Antwerpen

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, in dienst te treden bij Ackermans & van Haaren.

RTL Belgium
Jacques Georginlaan, 2
B-1030 Brussel

Philippe Delusinne, geboren in 1957, behaalde een diploma Marketing & Distribution aan het
ISEC in Brussel en een Short MBA aan het Sterling Institute van Harvard.
Hij begon zijn loopbaan bij Ted Bates als account executive, werd vervolgens account manager bij Publicis, client service director bij Impact FCB, deputy general manager bij McCann
Erikson en chief executive officer van Young & Rubicam in 1993. Sinds maart 2002 is hij chief
executive officer van RTL Belgium.

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 NMC International
Bestuurder van Rent-A-Port
Bestuurder van Infra Asia Investment
Bestuurder van RAP Green Energy
Bestuurder van Biolectric
Bestuurder van Green Offshore
Bestuurder van Sofinim Lux
Bestuurder van AvH Growth Capital
Bestuurder van LTS
Bestuurder van Otary RS
Bestuurder van Otary Bis
Bestuurder van Rentel
Bestuurder van North Sea Wave
Bestuurder van Estor-Lux
Bestuurder van Stichting Continuïteit IHC
Bestuurder van Finance Continuïteit IHC

Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité
Lid van het Auditcomité
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Koen Janssen

Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Lid van de Raad van Toezicht van Métropole Télévision - M6
b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Gedelegeerd bestuurder van RTL Belgium en van Radio H
Vast vertegenwoordiger van CLT-UFA, gedelegeerd bestuurder van Cobelfra en Inadi
CEO van RTL Belux & Cie SECS en gedelegeerd bestuurder van RTL Belux
Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van IP Belgium
Vast vertegenwoordiger van CLT-UFA, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van New
Contact
Bestuurder van CLT-UFA
Bestuurder van Agence Télégraphique Belge de Presse
Bestuurder van MaRadio.be
Bestuurder van de Association pour l’Autorégulation de la Déontologie Journalistique
Vast vertegenwoordiger van RTL BELGIUM, bestuurder van AISBL Business Club
Belgium Luxembourg
c. verenigingen:
Voorzitter van het Koninklijk Munttheater
Voorzitter van De Vrienden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

c. verenigingen:
Bestuurder van Belgian Offshore Platform (BOP) vzw, vast vertegenwoordiger van
Green Offshore
Bestuurder van BVBA (Belgian Venture Capital & Private Equity Association)
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Bestuurder

VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps,
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex

Christian Labeyrie, geboren in 1956, is adjunct-directeur-generaal, financieel directeur en
lid van het Executief Comité van de groep VINCI. Voor hij in 1990 naar de groep VINCI kwam,
bekleedde hij diverse functies in de groepen Rhône-Poulenc en Schlumberger. Hij begon zijn
loopbaan bij de bank. Christian Labeyrie behaalde diploma’s aan de HEC, de Escuela Superior
de Administración de Empresas (Barcelona) en Mc Gill University (Canada) en is houder van
een Diplôme d’études comptables supérieures. Hij is Chevalier de la Légion d’honneur en
Chevalier de l’ordre national du Mérite.

Lid van het Auditcomité

Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door
Ciska Servais
Boerenlegerstraat, 204
B-2650 Edegem

Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Lid van het Executief Comité van de groep 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 Lima Expesa (Limex)
Voorzitter van ASF Holding
Voorzitter van Cofiroute Holding
Zaakvoerder van SCCV CESAIRE-LES GROUES
Zaak voerder van SCCV HEBERT-LES GROUES
Vast vertegenwoordiger van VINCI Innovation in de Raad van Bestuur van ASF

Bestuurder
Ciska Servais is vennoot van het advocatenkabinet Astrea. Ze is actief in het domein van het
administratief recht en in het bijzonder het milieurecht, het ruimtelijk ordeningsrecht, het
vastgoedrecht en het bouwrecht. Ze bezit een rijke ervaring in advies, gerechtelijke procedures en onderhandelingen; ze geeft les en spreekt regelmatig op seminars.
Ze behaalde een licentie rechten aan de Universiteit van Antwerpen (1989) en een aanvullende Master (LL.M) International Legal Cooperation aan de Vrije Universiteit Brussel
(VUB). (1990). Ze behaalde ook een bijzondere licentie ecologie aan de Universiteit van
Antwerpen (1991).
Ze begon haar stages in 1990 bij het advocatenkabinet Van Passel & Greeve. In 1994 werd ze
vennoot bij Van Passel & Vennoten en in 2004 bij Lawfort. In 2006 was ze medestichter van
het advocatenkabinet Astrea.
Ciska Servais publiceert voornamelijk in het domein van het milieurecht, onder meer over het
saneringsdecreet, de milieuverantwoordelijkheid en de reglementering over grondverplaatsing. Ze is ingeschreven aan de Antwerpse Balie.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

Christian Labeyrie

Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Onafhankelijk bestuurder van MONTEA
Voorzitter van het Bezoldigingscomité van MONTEA
b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Astrea
SYMBIOSIS SON
Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door
Leen Geirnaerdt
Anne Frankstraat 1
B-9150 Kruibeke
Lid van het Auditcomité

Onafhankelijk bestuurder
Na haar studie toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen
begon Leen Geirnaerdt haar beroepsloopbaan bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar ze
zes jaar in de auditafdeling werkte. Vervolgens stapte ze over naar Solvus Resource Group,
een beursgenoteerde Belgische onderneming, waar ze de functie van corporate controller
bekleedde. Na de overname van Solvus Resource Group door de Nederlandse beursgenoteerde onderneming USG People NV, werd Leen Geirnaerdt directeur van het Belgische
Shared Services Center en in 2010 chief financial officer in Nederland. Na de overname door
de Japanse groep Recruit werd ze in 2016 CFO op wereldniveau van Recruit Global Staffing.
Sinds mei 2019 is Leen Geirnaerdt CFO van bpost.
Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Bestuurder, voorzitter van het Risicocomité, lid van het Auditcomité van bpost bank
sinds 2020
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Molièrelaan 164
B-1050 Brussel
Voorzitter van het Benoemings- en
Remuneratiecomité

Onafhankelijk bestuurder
Martine Van den Poel behaalde een diploma Politieke Wetenschappen aan de KUL (Leuven),
een Master in Public Administration aan de Kennedy School of Government, Harvard University (Cambridge, VS) en een Executive 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 Executief Comité van INSEAD
als directeur Executive Education en later assistent-decaan voor externe betrekkingen voor
de campussen Fontainebleau en Singapore.
Bij INSEAD was ze ook coaching director in verscheidene programma’s voor doorlopend leren
van 2003 tot 2019. Ze oefent ook een privéactiviteit Leadership Coaching uit voor verscheidene ondernemingen in Brussel en Parijs.
Lid van Women on Boards (WOB), Club L en INSEAD ILI (Inclusive Leadership Initiative). Zij is
ook business associate van Kdvi (Kets de Vries Institute)
Uitgeoefende mandaten
c. verenigingen:
Lid van de Raad van Bestuur van Vocatio (Brussel) en Unicef Belgium

2.2. ONAFHANKELIJK BESTUURDERS
Op 31 december 2020 zijn de bestuurders die aan de in artikel 3.5 van de Code 2020 bepaalde
onafhankelijkheidscriteria voldoen:
•
8I[LM5W\[*>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ4MMV/MQZVIMZL\
•
-]ZW1V^M[\5IVIOMUMV\6>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ5IZ\QVM>IVLMV8WMT
•
5]K0*>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ5]ZQMT,M4I\PW]_MZ
•
Philippe Delusinne
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Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door Martine Van den Poel

2.3. OVERIGE BESTUURDERS
•
•
•
•
•
•
•

4]K*MZ\ZIVL
Piet Dejonghe
Jan Suykens
Koen Janssen
John-Eric Bertrand
+PZQ[\QIV4IJMaZQM
Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door Ciska Servais

2.4. WERKING
MucH BV, vertegenwoordigd door
Muriel De Lathouwer
Jacques Pasturlaan 128
B-1180 Ukkel
Lid van het Auditcomité

Onafhankelijk bestuurder
Muriel De Lathouwer is burgerlijk ingenieur in kernfysica (ULB, Brussel) en heeft een MBA
van INSEAD, Parijs.
Ze begon haar loopbaan als IT-consulente bij Accenture en was vervolgens 7 jaar actief bij
McKinsey in Brussel, waar ze als associate principal toonaangevende TV- en telecomoperatoren en media en hightechbedrijven wereldwijd adviseerde. Vervolgens was ze directeur
Marketing en lid van het Executief Comité van de mobiele telefoonoperator BASE. Van 2014
tot 2018 werd ze CEO van EVS, waar ze de digitale transformatie van de onderneming leidde.
Muriel De Lathouwer is bestuurder van verscheidene internationale ondernemingen en is
actief in het fonds W.I.N.G (Digital Wallonia) als lid van het operating team en 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 en van het Benoemings- en Remuneratiecomité van Etex
Lid van de Raad van Bestuur, voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité
en lid van de Governance- en Investeringscomités van het beleggingsfonds Olympia
Lid van de Raad van Bestuur van de bank CPH
c. organisaties :
Vicevoorzitter Coderdojo Belgium
Voorzitter van de Raad van Bestuur van ULB dev

De Raad van Bestuur is georganiseerd om te verzekeren dat de beslissingen in het belang van de
^MVVWW\[KPIX_WZLMVOMVWUMVMVbWLIVQOLI\LM\ISMVMٻKQxV\S]VVMV_WZLMV]Q\OM^WMZL
Vergaderingen van de Raad van Bestuur
,M:IIL^IV*M[\]]Z^MZOILMZ\ZMOMTUI\QO^WTLWMVLM^IISWUbQRV\ISMVMٺMK\QMN ]Q\\M^WMZMVMV
telkens als het belang van de vennootschap het eist.
In 2020 beraadslaagde de Raad van Bestuur over alle voor CFE belangrijke vraagstukken. Hij vergaderde zesmaal.
De Raad van Bestuur heeft onder meer:
•
LMRIIZZMSMVQVO^IVPM\JWMSRIIZ!MVLMPITNRIIZTQRS[MÅVIVKQxTM[\I\MV^IVINOM[TWten;
•
het budget 2020 en zijn aanpassingen onderzocht;
•
het budget 2021 onderzocht;
•
de in het Risicocomité voorgestelde dossiers en de evolutie van de veiligheidsindicatoren behandeld;
•
LMÅVIVKQxTMXW[Q\QM^IV+.-LMM^WT]\QM^IVPIIZ[KP]TLMVPIIZJMPWMN\MIIV_MZSSIXQ\IIT
onderzocht;
•
LM[\ZI\MOQ[KPMXTIVVMV^IV,-5-+.-+WV\ZIK\QVOMV*81WVLMZbWKP\#
•
de door het Auditcomité voorgedragen nieuwe commissaris voor de groep weerhouden;
•
de evolutie van het uitstaand vastgoedbestand onderzocht en de aankoop en verkoop goedgekeurd van verscheidene vastgoedprojecten met een waarde van meer dan tien miljoen euro;
•
op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité beslist over de bezoldigingsmodaliteiten en premies van de gedelegeerd bestuurder en de directeuren.
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Bestuurders

Aanwezigheid/aantal vergaderingen

Luc Bertrand

6/6

Piet Dejonghe

6/6

Jan Suykens

6/6

Koen Janssen

6/6

John-Eric Bertrand

6/6

Christian Labeyrie

6/6

Philippe Delusinne

6/6

Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door Ciska Servais

6/6

Pas de Mots BV, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt

5/6

Much BV, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer

6/6

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

6/6

Overeenkomstig artikel 2.7 van het Charter worden binnen de Raad van Bestuur periodieke evaluatieprocedures georganiseerd. Deze vinden plaats op initiatief en onder leiding van de voorzitter.
De jaarlijkse beoordeling van de relatie tussen de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder
vond plaats op 22 februari 2020. De niet-uitvoerende bestuurders spraken hun algemene tevredenPMQL]Q\JM\ZMٺMVLMLMOWMLM[IUMV_MZSQVO\][[MVLM:IIL^IV*M[\]]ZMVLMOMLMTMOMMZLJMstuurder en deed hiertoe enkele suggesties. De volgende driejaarlijkse evaluatie vindt plaats in 2022.

2.5. GEDRAGSREGELS INZAKE BELANGENCONFLICTEN
De Raad van Bestuur heeft in het Charter (II.6.3) zijn beleid gepubliceerd inzake transacties tussen
enerzijds de vennootschap of een verbonden vennootschap en anderzijds de leden van de Raad van
*M[\]]ZWN P]V^MZ_IV\MVLQMIIVTMQLQVOS]VVMVOM^MV\W\MMVJMTIVOMVKWVÆQK\QVLMJM\MSMVQ[
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en in bepaalde gevallen tot de toepassing
van een daartoe voorziene procedure.
Bij weten van de vennootschap werd in 2020 geen enkele beslissing genomen die aanleiding gaf tot
de toepassing van deze procedure.

2.6. FINANCIËLE TRANSACTIES
De Raad van Bestuur heeft zijn beleid voor de preventie van marktmisbruik in het Charter gepubliceerd (V.3). Tijdens de vergadering van 26 februari 2015 werd het Charter aangepast om het in
overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement
MVLM:IIL^IVIXZQTJM\ZMٺMVLMUIZS\UQ[JZ]QS

3. AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMITÉ
,Q\KWUQ\u^WTO\PM\WX[\MTTMVMVLMKWV\ZWTM^IVLMJWMSPW]LS]VLQOMMVÅVIVKQxTMQVNWZUI\QMMV
LMMٺMK\Q^Q\MQ\^IVLM[a[\MUMV^WWZQV\MZVMKWV\ZWTM^WWZ\WMbQKP\UII\ZMOMTMVMV^WWZZQ[QKWJMheersing.

3.1. SAMENSTELLING
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Wat de actieve deelname van de bestuurders aan de vergaderingen van de raad betreft, toont de
onderstaande tabel de individuele aanwezigheid van de bestuurders op de raden van bestuur in het
boekjaar 2020.

Op 31 december 2020 bestond dit comité uit:
•
John-Eric Bertrand
•
Philippe Delusinne (*)
•
8I[LM5W\[*>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ4MMV/MQZVIMZL\
•
+PZQ[\QIV4IJMaZQM
•
5]K0*>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ5]ZQMT,M4I\PW]_MZ
(*) onafhankelijk bestuurders

De Raad van Bestuur heeft een bijzondere aandacht gewijd aan de aanwezigheid in het AuditcoUQ\u^IVQVÅVIVKQxTMWN JWMSPW]LS]VLQOMIIVOMTMOMVPMLMVWN QVZQ[QKWJMPMMZOM[XMKQITQ[MMZLM
bestuurders:
2WPV-ZQK*MZ\ZIVL[\]LMMZLMQVMMVMKWVWUQ[KPMMVÅVIVKQxTMZQKP\QVO0QRPMMN\JMZWMX[IK\Q^Q\MQten uitgeoefend in een revisorenkabinet en in een kabinet voor strategisch advies. Sinds 2008 is hij
als investment manager bij Ackermans & van Haaren werkzaam.
+PZQ[\QIV4IJMaZQMQ[ILR]VK\LQZMK\M]ZOMVMZIITÅVIVKQMMTLQZMK\M]ZMVTQL^IVPM\-`MK]\QMN 
+WUQ\u^IVLMOZWMX>16+10QRJMPIITLMLQXTWUI¼[IIVLM0-+LM-[K]MTI;]XMZQWZLM)LUQVQ[\ZIKQ~VLM-UXZM[I[*IZKMTWVIMV5K/QTT=VQ^MZ[Q\a+IVILIMVQ[PW]LMZ^IVMMV0WOMZ
onderwijs diploma in de boekhouding.
8PQTQXXM,MT][QVVMJMPIITLMMMVLQXTWUI5IZSM\QVO,Q[\ZQJ]\QWVIIVPM\1;-+QV*Z][[MTMV
MMV;PWZ\5*)IIVPM\;\MZTQVO1V[\Q\]\M^IV0IZ^IZL
;QVL[UIIZ\Q[PQRKPQMN M`MK]\Q^MWٻKMZ^IV:<4*MTOQ]U
4MMV/MQZVIMZL\PMMN\MMVLQXTWUI\WMOMXI[\MMKWVWUQ[KPM_M\MV[KPIXXMV^IVLM=VQ^MZ[Q\MQ\
van Antwerpen. Ze heeft zes jaar in de auditafdeling van PricewaterhouseCoopers (PwC) gewerkt.
Vervolgens stapte ze over naar Solvus Resource Group als corporate controller en werd ze in 2010
JMVWMUL\W\KPQMN ÅVIVKQITWٻKMZQV6MLMZTIVL1V_MZLbMJMVWMUL\W\+.7WX_MZMTLVQ^MI]^IV:MKZ]Q\/TWJIT;\IٻVO;QVL[UMQ!Q[bM+.7^IVJXW[\
5]ZQMT,M4I\PW]_MZQ[J]ZOMZTQRSQVOMVQM]ZQVSMZVNa[QKI=4**Z][[MTMVPMMN\MMV5*)^IV
16;-),8IZQR[5]ZQMT,M4I\PW]_MZQ[JM[\]]ZLMZ^IV^MZ[KPMQLMVMQV\MZVI\QWVITMWVLMZVMUQVgen en is actief in het fonds W.I.N.G (Digital Wallonia) als lid van het operating team en het investeringscomité Deep Tech.
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Het comité heeft in het boekjaar 2020 viermaal vergaderd.
Het comité heeft het volgende onderzocht:
•
LMRIIZZMSMVQVO!MVLMPITNRIIZTQRS[MÅVIVKQxTM[\I\MV
•
de kwartaalrekeningen eind maart en eind september 2020
•
het ontwerp van het budget 2021 voor zijn voorstelling aan de Raad van Bestuur
•
de verslagen van de interne auditeur
•
de resultaten van de belangrijkste bouwplaatsen
•
de evolutie van de geldmiddelen en van de behoefte aan werkkapitaal van de groep CFE
•
het evaluatieverslag van het dienstenaanbod voor de audit van de groep CFE
•
de verbintenissen buiten balans van de groep en in het bijzonder de bankgaranties
•
de verslagen van de commissaris
Het Auditcomité heeft een bijzondere aandacht gewijd aan de interne controle van de groep en
heeft de door CFE ondernomen maatregelen om ze te verbeteren gevolgd.
De onderstaande tabel toont de individuele aanwezigheden van de leden van het Auditcomité in
het boekjaar 2020.
Leden

Aanwezigheid/aantal vergaderingen

John-Eric Bertrand

4/4

Philippe Delusinne

4/4

Pas de Mots BV, vertegenwoordigd door Leen Geirnaerdt

3/4

MucH BV, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer

4/4

Christian Labeyrie

4/4

4. BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ
Dit comité verzekert een billijke remuneratie, rekening houdend met de reglementaire normen, de
OMSWbMVLWMT[\MTTQVOMVLMZQ[QKW¼[MVLMQVPM\+PIZ\MZ^I[\OMTMOLMOMLZIO[ZMOMT[0M\[MTMK\MMZ\LM
beste competenties voor het toezicht op en het beheer van de vennootschap.

4.1. SAMENSTELLING

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

3.2. WERKING EN ACTIVITEITENVERSLAG
De commissaris neemt deel aan de werkzaamheden van het Auditcomité op uitdrukkelijk verzoek
van het comité.

Op 31 december 2020 bestaat dit comité uit:
•
-]ZW1V^M[\5IVIOMUMV\6>^MZ\MOMV_WWZLQOLLWWZ5IZ\QVM>IVLMV8WMT^WWZbQ\\MZ
•
4]K*MZ\ZIVL
•
Philippe Delusinne (*)
(*) onafhankelijk bestuurders

4.2. WERKING EN ACTIVITEITENVERSLAG
Het comité heeft in het boekjaar 2020 tweemaal vergaderd.
In de loop van het boekjaar heeft dit comité het volgende onderzocht:
•
de vaste remuneratie van de gedelegeerd bestuurder
•
de vaste en variabele remuneratie van de directeuren
•
het jaarlijks remuneratieverslag
•
de remuneratie van de bestuurders
•
de evolutie van het beheer van human resources en het succession plan bij CFE, CFE Contracting
en BPI
•
het long term incentive plan bij BPI en CFE Contracting
•
het bepalen van de principes van het remuneratiebeleid
De onderstaande tabel toont de individuele aanwezigheden van de leden van het Benoemings- en
Remuneratiecomité in het boekjaar 2020:
Leden

Aanwezigheid/aantal vergaderingen

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

2/2

Luc Bertrand

2/2

Philippe Delusinne

2/2

De belangrijkste kenmerken van het beoordelingsproces van het Benoemings- en Remuneratiecomité zijn uiteengezet in het huishoudelijk reglement, dat in het Charter gepubliceerd is.
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,M^MVVWW\[KPIXUMMV\LI\MMVOMLQ^MZ[QÅMMZL\MIULMS_ITQ\MQ\^IVPM\JM[T]Q\^WZUQVO[XZWKM[
en uiteindelijk de globale prestaties verbetert. Diversiteit en inclusie zijn globale prioriteiten voor
CFE, want het zijn belangrijke factoren voor het succes van de vennootschap en haar individuen.
De vennootschap meent dat haar grootste kracht schuilt in de diversiteit van haar team en dat
haar werknemers het verdienen zich elke dag op het werk goed te voelen en authentiek zichzelf te
zijn, ongeacht hun gender, hun etnische afkomst, hun seksuele geaardheid of andere kenmerken.
De vennootschap blijft werken aan alle aspecten van de diversiteit binnen haar team van hogere
kaderleden. Ze concentreert zich op de samenstelling van een pool van diverse talenten, rekening
houdend met de respectieve competenties, opleidingen, ervaringen en loopbaantrajecten.
De procedure voor de selectie en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur wordt in het
Charter beschreven. Zijn samenstelling mikt op een evenwicht tussen ervaring, competentie en
onafhankelijkheid, met eerbied voor de diversiteit en meer bepaald de gelijkheid tussen mannen
MV^ZW]_MV5WUMV\MMTbQRV^IVLMTMLMV^IVLM:IIL^IV*M[\]]Z^ZW]_MV,MM`XMZ\Q[Mdomeinen van de bestuurders vullen elkaar aan en bestrijken alle activiteiten van de groep en de
JQRJMPWZMVLMZQ[QKW¼[MVWXXWZ\]VQ\MQ\MV
;MK\QM^IVLMbM>MZSTIZQVO^IVLM]OLMTQRSJM[\]]ZOMMN\MMVSWZ\MJQWOZIÅM^IVLMTMLMV^IVLM
:IIL^IV*M[\]]ZUM\P]VS_ITQÅKI\QM[MVTWWXJIIV\ZIRMK\

6. SYSTEMEN VOOR INTERNE EN EXTERNE CONTROLE EN VOOR
RISICOBEHEER
6.1. EXTERNE CONTROLE
De commissaris van de vennootschap is Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door
Rik Neckebroek. De commissaris bezorgt op jaarbasis een opinieverslag over de geconsolideerde
PITNRIIZTQRS[MÅVIVKQxTM[\I\MVQVR]VQMVMMVWWZLMMTW^MZLMOMKWV[WTQLMMZLMRIIZZMSMVQVO^IVLM
groep CFE in december. De commissaris werd tijdens de gewone algemene vergadering van 2 mei
2019 benoemd voor een mandaat van drie jaar. Evenwel en gelet op artikel 41 van Verordening
(EU) nr. 537/2014 dat bepaalt dat een beursgenoteerd bedrijf vanaf 17 juni 2020 het mandaat van
een auditkantoor dat diensten heeft verleend aan dit bedrijf gedurende twintig opeenvolgende jaren
of langer niet kan aanvaarden of verlengen, heeft Deloitte Bedrijfsrevisoren zijn huidig mandaat
neergelegd. Bijgevolg zal de Raad van Bestuur aan de volgende gewone algemene vergadering
voorstellen het ontslag te noteren van de ontslagnemende commissaris en de benoeming van het
wettelijke controlemandaat toe te vertrouwen aan het kabinet van bedrijfsrevisoren EY, vertegen_WWZLQOLLWWZ8I\ZQKS:W\\QMZ[MV5IZVQ`>IV,WWZMV^WWZMMVXMZQWLM^IVLZQMRIIZ
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5. DIVERSITEITSBELEID

De bezoldiging die de commissaris in 2020 ontving voor het geheel van de groep, met inbegrip van
de vennootschap, bedraagt:
In duizend euro

Deloitte

Overige

Bedrag

%

Bedrag

%

2.003,8

79,65%

874,6

17,83%

50,8

2,602%

5,1

0,10%

2.054,6

81,67%

879,7

17,94%

Juridisch, fiscaal, sociaal

194,0

7,71%

1.368,2

27,90%

Overige

267,0

10,61%

2.656,0

54,16%

461,0

18,33%

4.024,2

82,06%

2.515,6

100%

4.903,9

100%

Audit
Commissariaat der rekeningen, certificatie,
onderzoek van de individuele en geconsolideerde
rekeningen
Andere toebehorende opdrachten en andere
auditopdrachten
Subtotaal audit
Andere prestaties

Subtotaal andere
Totaal honoraria commissarissen der rekeningen
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6.2.3.

RISICOBEHEER

0M\ZQ[QKWJMPMMZQVbISMLMÅVIVKQxTMQVNWZUI\QMSIVIT[^WTO\_WZLMV[IUMVOM^I\

6.2.1.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

De Raad van Bestuur is een collegiale instantie die belast is met het bepalen van de strategische
oriëntaties van de groep CFE, het toezicht op hun toepassing en de goede werking van de vennoot[KPIX0QR^WMZ\LMKWV\ZWTM[MV^MZQÅKI\QM[]Q\LQMPQRWXXWZ\]]VIKP\0QRJMZIIL[TIIO\W^MZITTM
belangrijke vraagstukken van de groep. De Raad legt elk jaar in zijn jaarverslag verantwoording af
W^MZLMJMTIVOZQRS[\MZQ[QKW¼[MVWVbMSMZPMLMV_IIZUMMLMOZWMX_WZL\OMKWVNZWV\MMZL,M:IIL
van Bestuur heeft een huishoudelijk reglement en twee gespecialiseerde comités: een Auditcomité
en een Benoemings- en Remuneratiecomité.
5M\LMP]QLQOM^WWZbQMVQVO_QTLM:IIL^IV*M[\]]ZbQKPMZ^IV^MZOM_Q[[MVLI\LMLWMT[\MTTQVOMV
worden bereikt op het niveau van de groep, en wil hij op het niveau van de dochtervennootschappen de invoering volgen van voorzieningen die aangepast zijn aan elk type onderneming (omvang,
type activiteiten enz.).
De Raad van Bestuur waakt er ook over om te gelegener tijd alle interne en externe belanghebbenden volledige, betrouwbare en relevante informatie te verstrekken, in overeenstemming met
LMM^IT]I\QMZMOMT[^IVLMOZWMXLMQV\MZVI\QWVITMVWZUMV^WWZÅVIVKQxTMQVNWZUI\QM1.:;MVLM
Belgische reportingverplichtingen. Om zo goed mogelijk aan deze eisen te voldoen, zijn systemen
QVOM^WMZL^WWZLMQV\MZVMKWV\ZWTMMVPM\JMPMMZ^IVLMÅVIVKQxTMQVNWZUI\QM
0M\)]LQ\KWUQ\uKWV\ZWTMMZ\LMÅVIVKQxTMZMXWZ\QVOPM\[a[\MMU^WWZQV\MZVMKWV\ZWTMMVZQ[QKWJMheer en de werking van de interne en externa audits. Het Auditcomité doet hiertoe ook aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

6.2.2.

PERIMETER VAN DE INTERNE CONTROLE MET BETREKKING TOT HET OPSTELLEN VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Naast de invoering van een eigen systeem voor de holding ziet de groep toe op de toepassing van aangepaste systemen voor risicobeheer en interne controle in elk van haar dochtervennootschappen.
,MWZOIVQ[I\QM^IVLMÅVIVKQxTMMVKWV\ZWTMLQMV[\MVWU^I\LZQMVQ^MI]["
Q ,
 MÅVIVKQxTMMVKWV\ZWTMLMXIZ\MUMV\MVQVLM^MZ[KPQTTMVLMR]ZQLQ[KPMMV\Q\MQ\MVLQ^Q[QM[WN 
XWTMVLQMJMTI[\bQRVUM\PM\WX[\MTTMVMVLMZMXWZ\QVO^IVLMÅVIVKQxTMQVNWZUI\QM#
QQ ,
 M1V\MZVM)]LQ\^IVZM[XMK\QM^MTQRS,-5-MV+.-+WV\ZIK\QVOLQMMMVWXLMZQ[QKW¼[OMJI[MMZLXZWOZIUUIPMMN\QVOM^WMZL^WWZLM^ITQLI\QM^IVLMMٺMK\Q^Q\MQ\^IVLMQV\MZVMKWV\ZWTM
in de verschillende processen binnen de dochtervennootschappen, en die een controleomgeving
PMMN\WV\_QSSMTLLQMPM\WX[\MTTMV^IVMMVS_ITQ\MQ\[^WTTMÅVIVKQxTMZMXWZ\QVOJM^WZLMZ\#
QQQ,MÅVIVKQxTMLQZMK\QM^IV+.-LQMJMTI[\Q[UM\LM]Q\MQVLMTQRSMJMWWZLMTQVO^IVLMÅVIVKQxTM
informatie van de verschillende juridische entiteiten en met het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

Risico’s op het niveau van de dochtervennootschappen:
Ze zijn meestal zeer divers en worden gedekt door (i) een bestuursmandaat van een of meer bestuurders of directeuren van CFE in de raden van bestuur en de consultatieve comités (waaronder
de Risicocomités) van de belangrijkste dochtervennootschappen van CFE, (ii) duidelijke instructies
inzake de reporting voor de dochtervennootschappen, met termijnen en regels voor het opstellen en
LMJMWWZLMTQVOMVQQQMMVPITNRIIZTQRS[MMVRIIZTQRS[MM`\MZVMI]LQ\^IVLMÅVIVKQxTM[\I\MVLQMWWS
rekening houdt met de elementen van de interne controle en het risicobeheer op het niveau van de
betrokken entiteit.
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6.2. INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEER

Risico’s met betrekking tot de informatie:
Ze worden gedekt door een periodieke audit van de informatica, een proactieve benadering met
updates, back-ups en wanneer nodig tests van de informatica-infrastructuur. Er zijn ook plannen
voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel opgesteld.
Risico’s met betrekking tot de evolutie van de reglementering:
BM_WZLMVOMLMS\LWWZMMVUWVQ\WZQVO^IVLMR]ZQLQ[KPMVWZUMV^WWZLMÅVIVKQxTMZMXWZ\QVO,M
M^WT]\QM[^IVPM\_M\\MTQRSMSILMZ^IVLMÅVIVKQxTMZMXWZ\QVO_WZLMV^IVVIJQROM^WTOLMVP]V
QUXIK\WXLMZMXWZ\QVO^IVLMOZWMX_WZL\XZWIK\QMN JM[XZWSMVUM\LMÅVIVKQxTMLQZMK\QMMVLM
commissaris.

6.2.4.

CONTROLEACTIVITEITEN

In de administratieve cyclussen op het niveau van de groep zijn een aantal basiscontroles voorzien,
zoals de scheiding van de taken en de delegatie van bevoegdheden.
De vennootschap heeft in de meeste ondernemingen van de groep een ERP-systeem ingevoerd dat
de directie transparante, betrouwbare informatie levert voor het beheer, de controle en de leiding
van de operationele activiteiten. De levering van informaticadiensten voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van deze systemen wordt grotendeels uitbesteed aan professionele verleners van informaticadiensten, die worden geleid en gesuperviseerd door passende structuren voor
de controle van de informatica en waarvan de kwaliteit wordt gecontroleerd aan de hand van volledige contracten van dienstverlening. In samenwerking met haar informaticaleveranciers heeft CFE
toereikende processen ingevoerd die erop toezien dat in de dagelijkse praktijk passende maatregelen
worden genomen om de prestaties, de beschikbaarheid en de integriteit van haar informaticasystemen te verzekeren. De toereikendheid van deze procedures wordt met regelmatige intervallen geveZQÅMMZLMVOMI]LQ\MMZLMVQVLQMVVWLQO_WZLMVbMOMWX\QUITQ[MMZL-MVXI[[MVLM^MZLMTQVO^IVLM
^MZIV\_WWZLMTQRSPMLMVMVMMVKWZLQVI\QM\][[MVLMJM^WMOLMLQMV[\MVOIZIVLMZMVMMVMٺMK\QM^M
MV[\QX\MKWUU]VQKI\QM^IVLMXMZQWLQMSMÅVIVKQxTMQVNWZUI\QMIIVLMUIZS\

6.2.5.

BEOORDELING

<QRLMV[LMLZQMUIIVLMTQRS[M)]LQ\KWUQ\u[_WZLMVLMLZQMUIIVLMTQRS[MÅVIVKQxTMZM[]T\I\MVMVLM
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schillende projecten en de bijwerking van de budgetten. Het kan ook worden bijeengeroepen om
[XMKQÅMSMÅVIVKQxTMX]V\MV\MJMPIVLMTMV0M\PMMN\QVbM[UIIT^MZOILMZL#

-TSM[QOVQÅKIV\M_QRbQOQVO^IVLMQV\MZVMKWV\ZWTMWUOM^QVOWN ^IVLM1.:;JWMSPW]LVWZUMVLQM
de groep toepast, wordt onderworpen aan het onderzoek door het Auditcomité en de goedkeuring
van de Raad van Bestuur.

•

Het in 2018 door de Raad van Bestuur opgerichte Steering Committee. Het volgt de toepassing
van de interne controleprocedures en ziet toe op hun strikte naleving in de groep. Dit comité
bestaat uit vier leden, onder wie twee bestuurders van CFE en een vertegenwoordiger van CFE.

,MTMLMV^IVLM:IIL^IV*M[\]]Z_WZLMVXMZQWLQMSOM|VNWZUMMZLW^MZLMM^WT]\QMMVLM[QOVQÅKIV\M_QRbQOQVOMV^IVLMWVLMZTQOOMVLM1.:;VWZUMV)TTMZMTM^IV\MÅVIVKQxTMQVNWZUI\QM_WZL\
meegedeeld aan het Auditcomité en aan de Raad van Bestuur, zodat zij de rekeningen kunnen
analyseren.

•

0M\QV\MZVMKWV\ZWTM[a[\MMU^IV,-5-_WZL\]Q\OM^WMZLLWWZPIIZ-`MK]\QMN +WUQ\uMVLWWZ
LM;7,^IV,-5-UM\LM[\M]V^IVPM\5IVIOMUMV\<MIUMVWVLMZLM^MZIV\_WWZLMTQRSheid van de Raad van Bestuur.

6.3. SYSTEMEN VOOR INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEER BINNEN DE POLEN
Om elke verantwoordelijke van een entiteit in staat te stellen om snel toereikende operationele
beslissingen te nemen, is een gedecentraliseerde organisatie ingevoerd in de polen Baggerwerken,
5QTQM]7[ٺPWZMMV1VNZI+WV\ZIK\QVOMV>I[\OWMLWV\_QSSMTQVO
De polen beschikken over hun eigen systemen voor de controle van de operaties, aangepast aan de
eigenheid van hun activiteit.
CFE oefent echter een regelmatige controle uit, met de aanwezigheid van bestuurders en/of vertegenwoordigers van CFE in de raden van bestuur en de consultatieve comités van haar dochtervennootschappen.

6.3.1.

•

Het Technisch Comité. Dit is samengesteld uit een bestuurder van CFE, naast de leden van het
Executief Comité. Dit comité houdt toezicht op de belangrijkste bouwplaatsen en op de lopende
geschillen. Het bereidt ook de investeringsdossiers voor;

•

Het Risicocomité. Dit bestaat uit een bestuurder van CFE, de CEO, de SOD, de CFO en de
vertegenwoordigers van de betrokken pool in het Executief Comité. Het Risicocomité analyseert
MVOMMN\bQRVOWMLSM]ZQVO^WWZITTMJQVLMVLMWٺMZ\M[^WWZ-8+1MV,M[QOV*]QTLKWV\ZIK\MV
en alle contracten voor een bedrag van meer dan 100 miljoen euro (baggerwerken) of 25 miljoen
euro (niet-baggerwerken);

•

,-5-PMMN\QVLQ\SILMZUMMZLMZMQVQ\QI\QM^MVOMVWUMVWULMQV\MZVMKWV\ZWTM^IVPIIZIK\Q^Q\MQ\MV
te versterken. In het bijzonder:
•

,MUMM[\MÅTQITMV^IV,-5-OMJZ]QSMVPM\bMTNLM\ZIV[IK\QWVMTM[a[\MMUVIUMTQRS5QKZW[WN\
Dynamics. Dit systeem wordt centraal gestuurd en is ontworpen voor alle basisgegevens en alle
ingebouwde controles, zodat de gegevens binnen de groep uniform worden verwerkt. In het
LWUMQV^IVLMLQOQ\ITQ[I\QM_MZS\,-5-^MZLMZIIVLMI]\WUI\Q[KPMOMOM^MV[PMZSMVVQVOMVLM
elektronische facturering (e-invoicing).

•

Het reportingsysteem, een op maat ontwikkelde multidimensionale database, is volledig met de
transactionele systemen geïntegreerd en ontvangt informatie in reële tijd. De geconsolideerde
jaarrekeningen en de managementverslagen zijn er eveneens automatisch aan gekoppeld, wat
een volledige coherentie tussen de verschillende reportings mogelijk maakt. De uniforme repor\QVOQ[MMVXZQWZQ\MQ\^WWZ,-5-

•

De kredietovereenkomsten voor de bankgaranties en kredieten zijn geharmoniseerd.

•

0M\¹7XXWZ\]VQ\aIVL:Q[S5IVIOMUMV\º7:5^WWZbQM\^WWZITTMXZWRMK\MVLQM,-5-]Q\voert drie stappen:
MMVXZWIK\QM^MLM\MK\QM^IVLMWXXWZ\]VQ\MQ\MVMVLMZQ[QKW¼[#
een focus op het beheer van de opportuniteiten en de uit te voeren acties;
een transparant en gericht delen – via een gemeenschappelijke en voor het personeel toeOIVSMTQRSMLI\IJI[M·^IVLMMZ^IZQVOMVLMSMVVQ[^IVPM\7:5UM\ITTMJM\ZWSSMVLMXIZtementen, in de fase van de indiening en van de uitvoering.

•

/MLM\IQTTMMZLMMVQV\MZIK\QM^M7:5LI[PJWIZL[UISMVMMVLWWZTWXMVLMUWVQ\WZQVO^IVITTM
WXXWZ\]VQ\MQ\MVMVITTMZQ[QKW¼[UWOMTQRSbWLI\UMVLMVWLQOMJM[TQ[[QVOMVMVIK\QM[SIVVMUMV

•

5M\LMP]TX^IVMMVM`\MZVMKWV[]T\IV\bQRVVQM]_M[a[\MUMV^WWZPM\SI[JMPMMZOM[MTMK\MMZL,M
QV^WMZQVO^IVMMV[a[\MMU^WWZSI[JMPMMZ^WT\WWQLLI\[QVL[ITOMUMMVOMJZ]QS\5M\PM\
WWOWXMMV^MZLMZM^MZJM\MZQVO^IVLMMٻKQxV\QM^IVLMJM\IIT[\ZWUMVQVITTMTIVLMV_IIZ,-5-
actief is, werd in 2020 gewerkt aan de invoering van een betaalcentrum (“payment factory”), dat in
2021 en het eerste kwartaal van 2022 verder in de groep zal worden geïmplementeerd.

DEME

+.-KWV\ZWTMMZ\PIIZLWKP\MZ^MVVWW\[KPIXXMV,-5-WX^QRN ^MZ[KPQTTMVLMVQ^MI]["
•
De Raad van Bestuur. Deze is samengesteld uit zeven bestuurders, onder wie vijf bestuurders van
CFE en een vertegenwoordiger van CFE. De Raad van Bestuur controleert het beheer door het
management, sluit de halfjaarlijkse staten en jaarrekeningen af en keurt onder meer de strategie
MVPM\QV^M[\MZQVO[JMTMQL^IV,-5-OWML1VPMMN\LM:IIL^IV*M[\]]ZIKP\UIIT^MZOIderd;

Het Auditcomité.,Q\\MT\LZQM^MZ\MOMV_WWZLQOMZ[^IV+.-MMVJM[\]]ZLMZLMÅVIVKQMMTMV
administratief directeur en de directeur Finance & Controlling). Het Auditcomité onderzoekt, bij
MTSMS_IZ\IITIN[T]Q\QVOLMÅVIVKQxTM[\I\MV^IV,-5-LMM^WT]\QM^IVLMZM[]T\I\MV^IVLM^MZ-
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vaststellingen van de interne audit voorgesteld aan de bestuurders die lid zijn van het comité en aan
de commissaris.
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•

•

,-5-PMMN\MMVL]QLMTQRSJMTMQL]Q\OM_MZS\LI\PM\QV[\II\[\MT\WUITPIIZIK\Q^Q\MQ\MVWXMMV
integere wijze uit te voeren en geen enkele vorm van corruptie te aanvaarden. Naast de Ethische
MVQV\MOZQ\MQ\[KWLMPMMN\,-5-MMV^WTTMLQOXZWOZIUUI^WWZKWZXWZI\MKWUXTQIVKMQVOM^WMZL
met onder meer een volwaardig anticorruptiebeleid. Dit anticorruptiebeleid is een integraal onderdeel van het jaarlijkse programma voor de bewustmaking van alle werknemers. In 2020 werLMVLMXZWKML]ZM[^WWZLM]Q\^WMZQVO^IVLQ\JMTMQL^MZLMZOMWX\QUITQ[MMZL5MMZJMXIITLPM\
XZWKM[^IVLM[MTMK\QM^IVLMZLMV_MZLWXJI[Q[^IVMMVVQM]_MZQ[QKWIVITa[M^MZÅRVL1V
zal het proces worden gedigitaliseerd. Dankzij het betaalcentrum dat de thesaurie heeft ingevoerd
en dat de uitvoering van de betalingen van de verschillende entiteiten – indien het technisch /
juridisch kan – via één enkel kanaal (SWIFT) mogelijk maakt, worden nu bijkomende controles
uitgeoefend op de uitgaande betalingen. Nog voor de betalingen via SWIFT naar de verschillenLMJIVSMV_WZLMV^MZbWVLMV_WZLMVbMLWWZMMV\WWTOMÅT\MZLWXJI[Q[^IVMMVTQR[\^IV[IVK\QM[¹[IVK\QWV[[KZMMVQVOºbWLI\JM\ITQVOMVIIVLWWZ[IVK\QM[OM\ZWٺMVJMO]V[\QOLMV_WZLMV
vermeden.
1V!PMMN\,-5-MMVLMXIZ\MUMV\1V\MZVM)]LQ\WXOMZQKP\,MbMLMZLMTQRV[^MZLMLQOQVObIT
de tweedelijnsverdediging controleren. Indien geen tweedelijnsverdediging beschikbaar is, zal ze
de eerstelijnsverdediging auditeren. Het departement Interne Audit is een onafhankelijke functie
LQM^MZIV\_WWZLQVOIÆMO\IIVPM\)]LQ\KWUQ\u,MbMLQMV[\PMMN\\W\LWMTPM\ZQ[QKWJMPMMZMVLM
QV\MZVMKWV\ZWTM^IV,-5-\MIVITa[MZMVMVLMLQZMK\QM\MIL^Q[MZMVUM\PM\WWOWXLM^MZ[\MZking van de globale controleperimeter.
Het jaarlijkse auditplan wordt aangevuld met bijkomende opdrachten op verzoek van het AuLQ\KWUQ\uMVWN PM\-`MK]\QMN +WUQ\u^IV,-5-,MJMTIVOZQRS[\MZM[]T\I\MV_WZLMVRIIZTQRS[
voorgesteld aan de leden van het Auditcomité en aan de leden van het Executief Comité en de
LQZMK\QM^IV,-5-,M1V\MZVM)]LQ\[\II\M^MVMMV[QV^WWZLM^WZLMZQVO^IVLMIK\QMXTIVVMV

6.3.2.

CFE CONTRACTING

CFE controleert haar dochtervennootschap CFE Contracting op vier verschillende niveaus:
•
De Raad van Bestuur. Deze is samengesteld uit vier bestuurders, onder wie de gedelegeerd bestuurLMZ^IV+.-LM+-7^IV+.-+WV\ZIK\QVOLMÅVIVKQMMTMVILUQVQ[\ZI\QMN LQZMK\M]Z^IV+.-
en een vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder van CFE. De Raad van Bestuur
KWV\ZWTMMZ\PM\-`MK]\QMN +WUQ\u[T]Q\LMPITNRIIZTQRS[MÅVIVKQxTM[\I\MVMVRIIZZMSMVQVOMVIN MV
bepaalt de strategie van de pool.
•

Het Executief Comité. Dit wordt voorgezeten door de CEO van CFE Contracting en is samenOM[\MTL]Q\LMOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZ^IV+.-LMÅVIVKQMMTMVILUQVQ[\ZI\QMN LQZMK\M]Z^IV
CFE, de directeur human resources van CFE Contracting, de executief voorzitter van de divisies
U]T\Q\MKPVQMSMV>5)MVZIQT]\QTQ\QM[57*1@LMOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZ^IV*8+MV*8+
?ITTWVQMMVLM+-7^IV>IV4IMZMLQMWWSM`MK]\QMN ^WWZbQ\\MZQ[^IV5*/0M\-`MK]\QMN 
Comité is belast met het dagelijks bestuur van de pool en de uitvoering van de door de Raad van
Bestuur bepaalde strategie.

•

Het Risicocomité.,Q\Q[[IUMVOM[\MTL]Q\LMOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZ^IV+.-LMÅVIVKQMMTMV
administratief directeur van CFE en een vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder
van CFE, naast de CEO van CFE Contracting, de voorzitter van het Risicocomité van CFE Contracting, een lid van het Executief Comité van de dochtervennootschap en de operationele of functionele vertegenwoordigers van de entiteit.
,MXZWRMK\MVUM\MMVPWWOZQ[QKWXZWÅMTMVLMXZWRMK\MV^WWZMMVJMLZIO^IVUMMZLIVUQTRWMV
euro in bouw of meer dan 10 miljoen euro in multitechnieken of rail & utilities moeten door het
:Q[QKWKWUQ\u_WZLMVOWMLOMSM]ZL^WWZLMWٺMZ\M_WZL\QVOMLQMVL0M\KWUQ\uWVLMZbWMS\LM\MKPVQ[KPMKWUUMZKQxTMKWV\ZIK\]MTMMVÅVIVKQxTMZQ[QKW¼[^IVLMXZWRMK\MVLQMPM\^WWZOMTMOLSZQRO\

•

De driemaandelijkse vergaderingen voor de bijstelling van het budget. Aan deze vergaderingen
VMUMVLMMTLMOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZLMÅVIVKQMMTMVILUQVQ[\ZI\QMN LQZMK\M]ZMVLMLQZMK\M]Z.QVIVKM+WV\ZWTTQVO^IV+.-LM^WWZbQ\\MZ^IVPM\-`MK]\QMN +WUQ\uLMÅVIVKQMMT
directeur van CFE Contracting, de CEO van de betrokken divisie, de gedelegeerd bestuurder
of de algemeen directeur van de betrokken dochtervennootschappen, haar operationeel direc\M]ZMVPIIZÅVIVKQMMTMVILUQVQ[\ZI\QMN LQZMK\M]Z
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•

De volgende onderwerpen worden behandeld:
de budgetten (en hun driemaandelijkse aanpassing)
de transactievolumes van het lopende boekjaar, de staat van het orderboek
de laatste meegedeelde jaarrekening (balans en resultaatrekening)
PM\^WWZTWXQOMZM[]T\II\^IVPM\XZWÅ\KMV\MZMVPM\LM\IQT^IVLMUIZOM[XMZXZWRMK\
de analyse van de balans van de dochtervennootschap
LMIVITa[M^IVLMTWXMVLMZQ[QKW¼[MVUMMZJMXIITLMMVXZM[MV\I\QM^IVLMPIVOMVLMOMschillen
de staat van de gegeven garanties
de investeringsbehoeften of de desinvesteringen
de geldmiddelen en hun toekomstige evolutie over twaalf maanden.
Het departement Interne Audit van CFE Contracting heeft de opdracht de interne controles en de
procedures binnen haar dochtervennootschappen te beoordelen. De onafhankelijkheid van de Interne Audit is gegarandeerd en hij rapporteert rechtstreeks aan het Auditcomité.
Het departement Interne Audit vervult de volgende taken:
•
Interne controle: de interne controle omvat de follow-up van de algemene regels van de pool
Contracting zoals bepaald in het Charter, het Handboek van interne procedures en de Anti-corruptiecode.
Deze algemene gedragsregels, die op het intranet beschikbaar zijn, hebben voornamelijk betrekking op:
het beleid voor de aanvaarding van zaken
het beleid voor de follow-up van de projecten
het beleid voor het nemen van participaties in tijdelijke vennootschappen en in het kapitaal van vennootschappen
het beleid voor aankopen en onderaanneming
het investeringsbeleid
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•

PM\JWMSPW]LS]VLQOMVÅVIVKQMMTJMTMQL
het beleid voor human resources
PM\R]ZQLQ[KPMVÅ[KIITJMTMQLMVPM\JMTMQL^WWZLM^MZbMSMZQVOMV
het beleid voor interne en externe communicatie
het integriteitsbeleid
het beleid voor de informatieveiligheid
het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens

=XLI\M^IVLMQVSIIZ\[\MTTQVO^IVLMZQ[QKW¼[^IVLMJMTIVOZQRS[\MLWKP\MZ^MVVWW\[KPIXXMV
van de pool Contracting en worden tweejaarlijks herzien. Het betreft:
PM\QV^MV\IZQ[MZMV^IVLMJMTIVOZQRS[\MJZWVVMV^IVQLMV\QÅKMMZJIZMQV\MZVMWN M`\MZVM
ZQ[QKW¼[LQMPQVLMZVQ[[MV^WZUMV^WWZPM\JMZMQSMV^IVLMLWMT[\MTTQVOMV^IVLMXWWT#bM
S]VVMVÅVIVKQMMTWN UMV[MTQRSbQRVWN JM\ZMSSQVOPMJJMVWXbQRVZMX]\I\QM#
PM\JMWWZLMTMVWXMMVS_ITQ\I\QM^M[KPIIT^IVPM\SZQ\QMSMSIZIS\MZ^IVLMZQ[QKW¼[LWWZ
rekening te houden met hun potentiële impact, de waarschijnlijkheid dat ze zich zullen
voordoen en de mate waarin ze kunnen worden beheerst;
PM\QV^WMZMV^IVMMVXI[[MVLMIIVXIS^IVLMbMZQ[QKW¼[7XJI[Q[^IVLMKIZ\WOZIÅMxV
van de belangrijkste entiteiten worden voor elk vakgebied risicomatriksen opgesteld die
een voorstelling en een homogene evaluatie mogelijk maken van de gebeurtenissen die
een impact kunnen hebben op de projecten die door de bevoegde organen van de entiteiten onderzocht zijn.
In de loop van het boekjaar 2020 werden 10 auditopdrachten uitgevoerd. Ze hebben geen
La[N]VK\QM[IIVPM\TQKP\OMJZIKP\LQMMMV[QOVQÅKIV\MQV^TWMLbW]LMVS]VVMVPMJJMVWXLMIK\Q^Q\MQ\MVLMÅVIVKQxTMW^MZbQKP\MV^IVLMOZWMX,MbMI]LQ\[PILLMVUM\VIUMJM\ZMSSQVOWX"
de toepassing van de principes van het goede projectbeheer zoals bepaald door het Executief
Comité;
de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
LMVITM^QVO^IVLMZMOMT[UM\JM\ZMSSQVO\W\LMWVLMZ\MSMVQVO[JM^WMOLPMQLQVLM1;)*-4JMtaalsoftware;
de documentarchivering.

van Bestuur van CFE, van (i) de investeringen met een waarde van meer dan 10 miljoen euro
voor het aandeel van BPI, en (ii) de vorming van elke samenwerking voor een project met een
waarde van meer dan 10 miljoen euro voor het aandeel van BPI.
•

Het Strategisch en investeringscomité. Dit is samengesteld uit de bestuurders van BPI en de
head of legal, de head(s) of development en de betrokken country manager(s) van BPI. De
ÅVIVKMLQZMK\WZ^IV*81MVLMI]\M]Z^IVPM\QV^M[\MZQVO[LW[[QMZ_WZLMVWXLM^MZOILMZQVOMV
uitgenodigd. De missie van het Strategie- en Investeringscomité is het analyseren en goedkeuren van alle vastgoedinvesteringen van BPI. Voor degenen met een waarde groter dan 10
miljoen euro is ook de goedkeuring van de Raad van Bestuur van BPI en CFE vereist. De bevoegdheid van het Strategisch en investeringscomité strekt zich niet uit tot de vertegenwoordiging van de vennootschap en sluit die van de Raad van Bestuur niet uit. De Raad van Bestuur
kan op elk ogenblik elk investerings- of desinvesteringsproject, ongeacht het bedrag, naar zich
toe trekken en in voorkomend geval in plaats van het Strategisch en investeringscomité beslissen.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

-

De gedelegeerd bestuurder van BPI is belast met de toepassing van het door de Raad van Bestuur
gekozen systeem voor interne controle. De CEO laat zich in zijn taak bijstaan door een Executief
Comité.
0M\-`MK]\QMN +WUQ\uQLMV\QÅKMMZ\LMZQ[QKW¼[WXXZWOZM[[QM^M_QRbMMVIVITa[MMZ\bMWXMMVILMY]I\M_QRbM0M\[\MT\XI[[MVLMUII\ZMOMTMV^WWZWULMOM|LMV\QÅKMMZLMZQ[QKW¼[\MIIV^IIZLMV\M
matigen, over te dragen of te vermijden.

Het resultaat van de audits wordt voorgelegd aan de leden van het Auditcomité van CFE en
aan het Executief Comité van CFE Contracting teneinde verbeteringsmaatregelen overeen te
komen.

6.3.3.

BPI

CFE controleert haar dochtervennootschap BPI op twee verschillende niveaus:
•
De Raad van Bestuur. Deze is samengesteld uit zes bestuurders, onder wie twee bestuurders
^IV+.-WVLMZ_QMLMOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZMVLMÅVIVKQMMTMVILUQVQ[\ZI\QMN LQZMK\M]Z
van CFE, de gedelegeerd bestuurder van BPI en een externe bestuurder. De Raad van Be[\]]ZKWV\ZWTMMZ\PM\JMPMMZLWWZPM\UIVIOMUMV\[T]Q\LMPITNRIIZTQRS[MÅVIVKQxTM[\I\MVMV
jaarrekeningen af en keurt onder meer de strategie en het investeringsbeleid van BPI goed. De
Raad van Bestuur is als enige bevoegd voor de goedkeuring, na gunstig advies van de Raad
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IV.

De meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap is Ackermans & van Haaren, dat 15.720.684
aandelen (62,10%) van de vennootschap aanhoudt.

1. REMUNERATIEBELEID

)KSMZUIV[^IV0IIZMV_WZL\OMKWV\ZWTMMZLLWWZ;KITLQ[1V^M[\LI\ IIVPW]L\*MTÅUI[
bezit 92,25% van het kapitaal van Scaldis Invest. De uiteindelijke controle over Scaldis Invest wordt
uitgeoefend door Stichting Administratiekantoor “Het Torentje”.

Het remuneratiebeleid van de vennootschap is opgesteld in het kader van artikel 7:89/1 van het
WVV en de Code 2020.

Stichting Administratiekantoor
“Het Torentje”
Ultiem controlerende aandeelhouder

Control

BELFIMAS NV
92,25%

SCALDIS INVEST
33%
ACKERMANS & VAN HAAREN

REMUNERATIEVERSLAG
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7. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

Het remuneratiebeleid geldt voor de niet-uitvoerend bestuurders en de gedelegeerd bestuurder. De
vennootschap heeft geen executief of soortgelijk comité.
Het remuneratiebeleid is van toepassing vanaf 1 januari 2021, onder voorbehoud van zijn goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 6 mei 2021. Het zal vervolgens om de vier jaar
en hoe dan ook na elke belangrijke wijziging ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden
voorgelegd.
Het remuneratiebeleid is ontworpen om de prestatiecultuur en de waardecreatie op lange termijn
van de vennootschap te ondersteunen. Het heeft tot doel bestuurders aan te trekken en te behouden
die over een grote variëteit van competenties beschikken in de verschillende domeinen die nodig
zijn voor de groei van de activiteiten van de vennootschap.

1.1. GOVERNANCE – PROCEDURE
Het remuneratiebeleid wordt opgesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Zoals reeds vermeld, wordt het vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Beursgenoteerd op Euronext Brussels

62,10%
CFE SA / NV
Beursgenoteerd op Euronext Brussels

8. AFWIJKING VAN DE CODE 2020
De afwijkingen van de Code 2020 hebben uitsluitend betrekking op de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, en in het bijzonder op principes 7.6 tot 7.9 van de
Code 2020. De gerechtvaardigde redenen voor deze vrijstelling worden uiteengezet in het remuneratiebeleid uiteengezet in punt IV.1 hieronder.

De individuele remuneratie van de niet-uitvoerend bestuurders wordt goedgekeurd door de algemene vergadering en in voorkomend geval wordt de individuele remuneratie van de gedelegeerd
bestuurder goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vennootschap. Deze remuneratie wordt
in alle gevallen bepaald op basis van het remuneratiebeleid, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité.
7ULM[KPQRV^IVJMTIVOMVKWVÆQK\MV\M^MZUQRLMV_WZL\LMOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZVQM\]Q\OMVWdigd om deel te nemen aan de besprekingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité en van de
Raad van Bestuur over zijn eigen remuneratie. Bovendien worden de regels van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gevolgd telkens als ze van toepassing zijn.

1.2. REMUNERATIEBELEID VOOR DE NIET-UITVOEREND BESTUURDERS
De remuneratie bestaat uit:
•
een vast jaarlijks bedrag; en
•
zitpenningen: deze worden aan de niet-uitvoerend bestuurders toegekend voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en in voorkomend geval hun aanwezigheid
op de vergaderingen van het auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité. De be71
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In voorkomend geval hebben de niet-uitvoerend bestuurders ook recht op een bijkomende vaste
^MZOWMLQVO^WWZLMTM^MZQVO^IV[XMKQÅMSMLQMV[\MVbWIT[PM\^WWZbQ\\MZ[KPIX^IVLM:IIL^IV
Bestuur of van een comité.
Bovendien worden de niet-uitvoerend 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 niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen variabele remuneratie zoals bonussen of aandelenopties. Zij ontvangen evenmin voordelen in natura of voordelen in verband met pensioenplannen.
Bestuurders worden uitgenodigd, maar zijn niet verplicht om aandelen in het bedrijf te bezitten.
Deze afwijking van het principe 7.6 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 wordt gerechtvaardigd door het feit dat het beleid van de vennootschap op toereikende wijze een perspectief
op lange termijn bevordert. Daarnaast worden verscheidene bestuurders in het kader van de functies die zij in Ackermans & van Haaren (“AvH”) uitoefenen reeds blootgesteld aan de evolutie van
de waarde van de vennootschap, gelet op het aantal aandelen in AvH dat zij houden en waarvan de
waarde gedeeltelijk afhangt van die van de vennootschap.
De niet-uitvoerend bestuurders kunnen een bestuurdersmandaat uitoefenen in dochterondernemingen van de vennootschap. De eventuele bezoldigingen die zij voor de uitoefening van deze mandaten ontvangen, worden opgenomen in het remuneratieverslag van de vennootschap.
De niet-uitvoerend bestuurders oefenen hun functies uit in de hoedanigheid van onafhankelijkheid
en kunnen ad nutum worden ontslagen, zonder schadeloosstelling.

1.3. REMUNERATIEBELEID VOOR DE GEDELEGEERD BESTUURDER
1.3.1.

STRUCTUUR VAN DE REMUNERATIE

De remuneratie van de gedelegeerd bestuurder omvat uitsluitend de volgende elementen:
•
een jaarlijkse vaste remuneratie van hetzelfde niveau als die van de niet-uitvoerend bestuurders;
en
•
bezoldigingen die worden toegekend in het kader van de uitoefening van bestuurdersmandaten
in bepaalde dochterondernemingen van de groep CFE, waarbij deze bedragen verband houden
met de actieve deelname van de gedelegeerd bestuurder in deze dochterondernemingen.
De gedelegeerd bestuurder ontvangt geen variabele remuneratie en geen optieplan. Hij dient evenmin een minimumaantal aandelen in de vennootschap te houden.
Deze afwijkingen van de principes 7.7 tot 7.9 van de Code 2020 worden gerechtvaardigd door het
feit dat de gedelegeerd bestuurder reeds een remuneratie ontvangt op het niveau van AvH in zijn
hoedanigheid als lid van het Executief Comité van deze vennootschap. Als zodanig is de remunera-

tie van de gedelegeerd bestuurder in het kader van de functies die hij in AvH uitoefent gedeeltelijk
gekoppeld aan zijn prestatie in het kader van zijn functies als gedelegeerd bestuurder in de vennootschap. Dit maakt het mogelijk de belangen van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap af
te stemmen op de waardecreatie in de groep AvH waarvan de vennootschap deel uitmaakt. Bovendien worden alle bezoldigingen die de gedelegeerd bestuurder ontvangt (namelijk zijn vaste remuneratie) door hem aan AvH afgestaan krachtens een overeenkomst die hen bindt.
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stuurders die door de Raad van Bestuur met bijzondere opdrachten worden belast, ontvangen
eveneens zitpenningen.

De Raad van Bestuur en het benoemings- en remuneratiecomité menen bijgevolg dat het niet nodig is een variabele remuneratie in de vennootschap te voorzien en de gedelegeerd bestuurder te
verplichten aandelen van de vennootschap te houden, vanwege zijn positie in de groep AvH en de
structuur van de remuneratie die hij in deze groep ontvangt.
De gedelegeerd bestuurder ontvangt geen andere voordelen in natura zoals pensioenplannen, verzekeringen of een bedrijfswagen.

1.3.2.

CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

,MOMLMTMOMMZLJM[\]]ZLMZQ[VQM\UM\MMV[XMKQÅMSKWV\ZIK\UM\LM^MVVWW\[KPIX^MZJWVLMV-Z
is geen ontslagvergoeding voorzien op het eind van zijn mandaat, ongeacht of hij vrijwillig of gedwongen, vroegtijdig of op het normale einde van de termijn vertrekt.

1.4. MANDATEN IN DE DOCHTERONDERNEMINGEN
De gedelegeerd bestuurder kan een mandaat als uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder uitoefenen
in dochterondernemingen van de vennootschap. De bezoldigingen die hij voor de uitoefening van
deze mandaten ontvangt, worden opgenomen in het remuneratieverslag van de vennootschap. Er
wordt evenwel aan herinnerd dat deze bezoldigingen eveneens vast zijn en aan AvH worden afgestaan
krachtens een overeenkomst die de gedelegeerd bestuurder en AvH bindt.
Aangezien de dochterondernemingen van de vennootschap niet beursgenoteerd zijn, vallen zij niet
in het toepassingsdomein van de regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met
betrekking tot het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag.
De vennootschap ziet er evenwel op toe dat haar verschillende dochterondernemingen een gezond en
toereikend remuneratiebeleid toepassen. In dit kader en om de nadruk te leggen op de waardecreatie
op korte en op lange termijn, ziet de vennootschap erop toe dat in haar dochterondernemingen een
op de individuele prestaties en de prestaties van de onderneming gebaseerde remuneratie wordt gehanteerd. Bovendien moet worden benadrukt dat de contracten van de uitvoerend directeuren in de
dochteronderneming (met uitzondering van de functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap) de terugvordering voorzien van de variabele remuneratie die zou zijn toegekend op basis van
NW]\QM^MÅVIVKQxTMQVNWZUI\QM
Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, leidt het einde van de relatie tussen de vennootschap en de gedelegeerd bestuurder tot het einde van de in de dochteronderneming uitgeoefende
mandaten.
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-ZQ[OMMV[QOVQÅKIV\M_QRbQOQVO\][[MV_I\QVLQ\ZMU]VMZI\QMJMTMQL_WZL\]Q\MMVOMbM\MV_I\_MZL]Q\eengezet in het in 2020 gepubliceerde remuneratieverslag (met betrekking tot het remuneratiebeleid).

1.6. MOGELIJKHEID TOT AFWIJKING VAN HET REMUNERATIEBELEID
In het geval van uitzonderlijke omstandigheden die een afwijking van het remuneratiebeleid noodzakelijk maken om de belangen van de vennootschap in haar geheel op lange termijn te dienen of
haar leefbaarheid te verzekeren, is de Raad van Bestuur gemachtigd om op aanbeveling van het
Benoemings- en Remuneratiecomité de remuneratie van de niet-uitvoerend bestuurders of de gedelegeerd bestuurder tijdelijk te wijzigen. Deze wijziging kan betrekking hebben op om het even welk
element van de remuneratie, met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Raad van
Bestuur en de algemene vergadering.

2. REMUNERATIEVERSLAG
De remuneratie van de niet-uitvoerend bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder voor 2020
wordt in dit verslag gedetailleerd beschreven. Per 31 december 2020 zijn er geen andere leden van
het directiecomité van de vennootschap die in het toepassingsdomein van de regels voor het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag vallen.
Deze remuneratie stemt overeen met het remuneratiebeleid in het in 2020 gepubliceerde remuneratieverslag, dat met een meerderheid van 96% van de uitgebrachte stemmen en zonder bijzonder
commentaar van de aandeelhouders werd goedgekeurd.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

1.5. WIJZIGINGEN SINDS HET VORIGE REMUNERATIEBELEID

2.1. REMUNERATIE VAN DE NIET-UITVOEREND BESTUURDERS
In 2020 werd een totaal bedrag van 427.940 euro uitgekeerd aan de niet-uitvoerend bestuurders,
verdeeld zoals aangegeven in de onderstaande tabel. De vennootschap heeft hen geen andere bezoldigingen, voordelen, leningen of waarborgen toegekend.
2020
In euro
Luc Bertrand
Philippe Delusinne
Renaud Bentegeat (tot 07/05/2020)

•

Presentiegeld

Auditcomité

Remuneratiecomité

Totaal
Remuneratie

100.000

-

-

2.000

102.000

20.000

12.000

4.000

2.000

38.000

6.940

4.000

-

-

10.940

Christian Labeyrie

20.000

12.000

4.000

-

36.000

Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door Ciska
Servais

20.000

12.000

-

-

32.000

Koen Janssen

20.000

12.000

-

-

32.000

PAS DE MOTS BV, vertegenwoordigd door Leen
Geirnaerdt

20.000

10.000

3.000

-

33.000

Jan Suykens

20.000

12.000

-

-

32.000

John.-Eric Bertrand

20.000

12.000

8.000

-

40.000

Euro-Invest Management NV, vertegenwoordigd door
Martine Van den Poel

20.000

12.000

-

4.000

36.000

Much BV, vertegenwoordigd door Muriel De Lathouwer

20.000

12.000

4.000

-

36.000

286.940

110.000

23.000

8.000

427.940

Totaal

•

Vaste
remuneratie

John-Eric Bertrand ontving, naast zijn mandaat als bestuurder (32.000 euro) en naast zijn
mandaat als voorzitter van het Auditcomité (8.000 euro), een bedrag van 115.000 euro voor de
uitoefening van activiteiten binnen verschillende vennootschappen van de groep CFE, meer
bepaald binnen >5),Z]IZ\>5)MV>5)6QbM\)TLMbM^MZOWMLQVOMV_WZLMVIIV
Ackermans & van Haaren terugbetaald op grond van een overeenkomst die hen bindt.
Koen Janssen ontving, naast zijn mandaat als bestuurder (32.000 euro), een bedrag van
15.000 euro voor de uitoefening van activiteiten binnen verschillende dochtervennootschappen
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2.2. REMUNERATIE VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is lid van het Executief Comité van AvH. Bijgevolg bestaat zijn remuneratie in de vennootschap uitsluitend uit de volgende elementen, in overeenstemming met sectie 1.3 van het remuneratiebeleid:
•
een jaarlijkse vaste remuneratie van hetzelfde niveau als die van de niet-uitvoerend bestuurders;
•
bezoldigingen toegekend in het kader van de uitoefening van mandaten als niet-uitvoerend
bestuurder in bepaalde dochterondernemingen van de groep CFE.
De in 2020 aan de gedelegeerd bestuurder uitgekeerde remuneratie was dus als volgt:
vaste remuneratie toegekend wegens zijn hoedanigheid als lid van de Raad van Bestuur
van de vennootschap: 20.000 euro;
Zitpenningen voor zijn deelname aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de
vennootschap: 12.000 euro;
Daarnaast was de jaarlijkse remuneratie van de gedelegeerd bestuurder voor verschillende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in dochterondernemingen van de groep CFE als volgt:
•
CFE Contracting :
75.000 euro;
•
BPC :
75.000 euro;
•
5*/"

M]ZW#
•
>)64)-:-"
M]ZW#
•
5WJQ`-6/-5)" M]ZW

2.3. JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN DE VERHOUDING TUSSEN DE REMUNERATIE EN HET LOON
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse evolutie van de remuneratie van elke
niet-uitvoerend bestuurder, de gedelegeerd bestuurder en de werknemers (gemiddelde op basis van
een voltijds equivalent). Hij geeft ook een overzicht van de jaarlijkse evolutie van de prestaties van
de vennootschap.
Jaarlijkse evolutie in %

Alle in deze sectie vermelde bezoldigingen worden door de gedelegeerd bestuurder afgestaan aan
AvH krachtens een overeenkomst die hen bindt.

2017 vs 2016 (%)

2018 vs 2017 (%)

2019 vs 2018 (%)

2020 vs 2019 (%)

1. Remuneratie van bestuurders (niet-uitvoerend) (in euro)
Naam
Luc Bertrand

76.896 (+104%)

102.000 (+32,64%)

102.000 (+0%)

102.000 (+0%)

102.000 (+0%)

Philippe Delusinne

34.000 (-6,25%)

40.000 (+18,00%)

31.000 (-22,00%)

35.000 (+12,29%)

38.000 (+12,50%)

Renaud Bentegeat
(als bestuurder tot
07/05/2020)

32.000 (+0%)

34.000 (+6,25%)

32.000(-6,25%)

30.000 (-6,25%)

10.940 (-63,54%)3

Christian Labeyrie

32.000 (-12,5%)

38.000 (18,75%)

32.000(-15,79%)

32.000 (+0%)

36.000 (+12,50%)

38.000 (+6%)

41.000 (+7.89%)

40.000 (-2,44%)

33.000(-17,5%)

32.000 (-3,04%)

30.000 (-6.7%)

34.000 (+13,33%)

30.000 (-11,76%)

30.000 (+0%)

32.000 (+6,67%)

9.645 35.000 (+262.88%)3

36.000 (+2.86%)

31.000 (-13,89%)

33.000 (+6.45%)

Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door Ciska
Servais
Koen Janssen
PAS DE MOTS BV, vertegenwoordigd door Leen
Geirnaerdt
Jan Suykens

In overeenstemming met wat het remuneratiebeleid voorziet, ontvangt de gedelegeerd bestuurder
geen variabele remuneratie en geen voordelen in natura zoals pensioenplannen, verzekeringen of
een bedrijfswagen.

2016 vs 2015 (%)

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

van de groep CFE, binnen de groep Terryn. Al deze vergoedingen worden aan Ackermans &
van Haaren terugbetaald op grond van een overeenkomst die hen bindt.

32.000

34.000 (+6.25%)

30.000 (-11.76%)

30.000 (+0%)

32.000 (+6.66%)

39.000 (+8.39%)

42.000 (+7.69%)

40.000 (-5.26%)

38.000 (-5,26%)

40.000 (-5.26%)

Euro-Invest Management
NV, vertegenwoordigd door
Martine Van den Poel

19.260

35.000 (+81.72%)

3

36.000 (+2,87%)

Much BV, vertegenwoordigd
door Muriel De Lathouwer

21.260

33.000 (+55,22%)3

36.000 (+9%)

32.000 (-6.25%)

30.000

32.000

-

345.000

345.000 (+0%)

345.000 (+0%)

1.150.275
(+77.31%)

657.312 (-57,14%)3

-

-

John-Eric Bertrand

Piet Dejonghe

32.000

34.000 (+6.25%)

2. Remuneratie van de gedelegeerd bestuurder (in euro)
Naam
Piet Dejonghe1
Renaud Bentegeat
(met betrekking tot zijn
vroegere taken als gedelegeerd bestuurder tot
01/09/2018)

648.728 (+8%)
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(in duizend euro)

2016

2017

2018

2019

2020

Criterium 1: Geconsolideerd
nettoresultaat van de
groep CFE

168.411

180.442

171.530

133.424

64.020

Criterium 2: EBITDA voor
DEME

447.356

455.500

458.901

437.011

369.457

Criterium 3: resultaat
vóór belastingen voor CFE
Contracting

19.579

27.077

20.652

17.973

12.374

Criterium 4: rendement op
eigen vermogen voor BPI

6,6%

52,1%

14,5%

17,0%

17.3%

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

3. Bedrijfsprestaties 4

4. Gemiddelde remuneratie van fulltime equivalente werknemers (in euro) 2
Medewerkers

2016

2017

2018

2019

2020

83.267,50 (+5,52%)

87.086,15 (+4.59%)

81.236,35 (-6,72%)

85.012,02 (+4.65%)

86.061,31 (+1.23%)

5. Toelichtingen
1 Deze bezoldigingen worden door de gedelegeerd bestuurder volledig afgestaan aan AvH krachtens een overeenkomst die hen bindt.
2 Gemiddelde van de bruto maandelijkse vergoeding van de 100 % werknemers van de maand december voor de op 31/12 aanwezige personen.
3 De omvang van de variatie resulteert uit het in aanmerking nemen van de tijdens een onvolledig boekjaar uitgekeerde remuneratie vanwege het
in functie treden of het ontslag uit de functie in de loop van het jaar.
4 De raad van bestuur waakt tevens over de balansverhoudingen.

De remuneratieverhouding tussen de persoon met de hoogste en de persoon met de laagste remuneratie in de vennootschap bedraagt 4,29 in 2020.

V.

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

7^MZMMVSWU[\QOIZ\QSMT"?>>UWM\PM\RIIZ^MZ[TIOMMVVQM\ÅVIVKQxTM^MZSTIZQVOJM^I\\MV
Deze verklaring is opgenomen in het volgende hoofdstuk van dit jaarverslag, waarvan het integraal
deel uitmaakt.
In naam van de Raad van Bestuur, 22 maart 2021.
4]K*-:<:)6,
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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1. INLEIDING
)IVOMbQMV+.-[IUMVUM\PIIZÅTQITMVWXOMVWUMVQ[QVPM\RIIZ^MZ[TIOW^MZLMOMKWV[WTQLMMZLM
jaarrekening van Ackermans & van Haaren, is ze in principe vrijgesteld van de verplichting om een
VQM\ÅVIVKQxTM^MZSTIZQVOWX\M[\MTTMV
,M[WVLIVS[MVZMSMVQVOPW]LMVLUM\PM\JMTIVOLI\+.-MVPIIZÅTQITMVIIVLML]]ZbIIUPMQL
hechten, hebben wij beslist om geen gebruik te maken van deze wettelijke vrijstelling en bijgevolg
MMVVQM\ÅVIVKQxTM^MZSTIZQVOWX\M[\MTTMVIT[IIV^]TTQVOWXLMVQM\ÅVIVKQxTM^MZSTIZQVO^IV)^0
en om de aandeelhouders van CFE meer gedetailleerd te informeren over het beleid inzake ESG
(Environmental, Social, Governance) in de groep CFE, de in dit kader gevoerde acties en hun resul\II\>WWZ_I\,-5-JM\ZMN\^MZ_QRbMV_QRVIIZPM\-;/^MZ[TIOQVPM\RIIZ^MZ[TIO^IV,-5-

MILIEU
,MOZWMX,-5-WU^I\OM[XMKQITQ[MMZLMUQTQM]JMLZQR^MVUM\UMMZLIVRIIZMZ^IZQVOQVLM[Inering van verontreinigde terreinen. Deze ondernemingen hanteren een proactieve aanpak voor de
sanering van verlaten industrieterreinen, met vastgoedontwikkelaars als partners. Hun activiteiten
omvatten de sanering van bodems, de behandeling van vervuilde bodems en baggerslib en de behandeling van verontreinigd grondwater en bodems met behulp van innoverende technieken. De
XWWT^WMZ\bQRVIK\Q^Q\MQ\MV]Q\^QI,-+MVPIIZÅTQITMV
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,MbM^MZSTIZQVO^IVVQM\ÅVIVKQxTMQVNWZUI\QMLM»>MZSTIZQVO¼Q[WXOM[\MTLW^MZMMVSWU[\QOIZ\QSMT
3:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en heeft betrekking op het boekjaar
dat op 31 december 2020 werd afgesloten.

MARINE ENGINEERING
,MOZWMX,-5-Q[WWSIK\QMN QVLMJW]_^IVUIZQ\QMUMQVNZI[\Z]K\]]ZMVZMITQ[MMZ\KQ^QMT\MKPVQsche werken die de activiteiten van de groep aanvullen en versterken. Dit omvat het ontwerp en de
bouw van hydraulische en maritieme werken voor steigers en haventerminals, sluizen, overstorten,
OMJWWZLMWVLMZ_I\MZWN »K]\KW^MZ¼\]VVMT[N]VLMZQVOMVMVUIZQ\QMUM_MZSMV^WWZJZ]OOMV
MVW[ٺPWZMKWV[\Z]K\QM[KQ^QMT\MKPVQ[KPM_MZSMV^WWZLMJW]_^IVPI^MVQVNZI[\Z]K\]]ZLIUUMV
kanalen, kademuren en werken voor de bescherming van havens en kusten.

2.2. CONTRACTING
,MXWWT+WV\ZIK\QVO^MZbIUMT\LMIK\Q^Q\MQ\MV*W]_5]T\Q\MKPVQMSMVMV:IQT=\QTQ\QM[

2. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE GROEP
2.1. BAGGERWERKEN, MILIEU, OFFSHORE EN INFRA
,MOZWMX,-5-Q[QV^QMZ^MZ[KPQTTMVLM[MOUMV\MVIK\QMN

BAGGERWERKEN
,-5-Q[JM\ZWSSMVJQRMVWZUMKWUXTM`MJIOOMZXZWRMK\MVW^MZIT\MZ_MZMTLMVJQML\PIIZSTIV\MV
OMI^IVKMMZLMWXTW[[QVOMVIIV,MOZWMX,-5-^WMZ\OZWW\[KPITQOMQVNZI[\Z]K\]]Z_MZSMVQVLM_Iterbouwkunde uit, zoals de ontwikkeling van nieuwe havens, vaargeulen, luchthavens, kunstmatige
MQTIVLMVZM[QLMV\QxTMMVZMKZMI\QMbWVM[QVL][\ZQMbWVM[MVbWXITTMKWV\QVMV\MV,-5-JM[KPQS\
W^MZMMVÅTQIITLI\OM[XMKQITQ[MMZLQ[QVLM_QVVQVOPM\\ZIV[XWZ\LMJMPIVLMTQVO_I[[MV^MZUIlen, kalibreren) en de levering van mariene aggregaten voor de Europese bouwsector. De granula\MVbQRVINSWU[\QO]Q\^MZ[KPQTTMVLMUIZQMVMKWVKM[[QM[^WWZbIVLMVOZQVL^IVLMOZWMX,-5-MV
licenties van derden.
OFFSHORE
>WWZLMSTIV\MVLQMIK\QMN bQRVQVPMZVQM]_JIZMMVMZOQMTM^MZ\LMOZWMX,-5-ÆM`QJMTMWXTW[singen voor het transport en de installatie van funderingen en turbines, de installatie van kabels,
operationele en onderhoudsactiviteiten, tot en met volledige EPCI-contracten (Engineering, ProK]ZMUMV\+WV[\Z]K\QWVIVL1V[\ITTI\QWV>WWZLMWTQMMVOI[UII\[KPIXXQRMVMVIVLMZMW[ٺPWZM
STIV\MVWU^I\\MVLMLQMV[\MVW[ٺPWZMKQ^QMT\MKPVQ[KPM_MZSMV[\MMVJM[\WZ\QVOb_IIZ\ZIV[XWZ\
WVLMZbMM[MJW]_PM\TMOOMV^IV^WMLQVO[SIJMT[MVLMQV[\ITTI\QMMVWV\UIV\MTQVO^IVW[ٺPWZMXTI\formen.

,MLQ^Q[QM*W]_Q[IK\QMN QV*MTOQxPM\/ZWW\PMZ\WOLWU4]`MUJ]ZOMV8WTMVBMQ[OM[XMKQITQ[MMZL
in de bouw en renovatie van kantoorgebouwen, woningen, hotels, scholen en universiteiten, parkings, winkel- en vrijetijdscentra, ziekenhuizen en industriegebouwen.
,MU]T\Q\MKPVQ[KPMIK\Q^Q\MQ\MVbQRV^WWZVIUMTQRSQV*MTOQxOMKWVKMV\ZMMZLUM\LMLQ^Q[QM5>)
voor tertiaire elektriciteit, HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning), elektrotechnische
installaties, telecommunicatienetten, automatisering in de autonijverheid, de farmacie en de agrovoeding, geautomatiseerd beheer van technische gebouwinstallaties, elektromechanica van weg- en
spoorweginfrastructuur (tunnels ...) en onderhoud op lange termijn van technische installaties.
,MIK\Q^Q\MQ\MV:IQT=\QTQ\QM[_WZLMV]Q\OM^WMZLLWWZLMLQ^Q[QM57*1@BMWU^I\\MV[XWWZwerken (plaatsen van sporen en bovenleidingen), signalisatie, transport van energie en openbare
verlichting in België.

2.3. VASTGOEDONTWIKKELING
BPI, de hoofdvennootschap van de pool Vastgoedontwikkeling, ontwikkelt vastgoedprojecten in
*MTOQxPM\/ZWW\PMZ\WOLWU4]`MUJ]ZOMV8WTMV
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3.1. VOOR DE DRIE POLEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
Aangezien CFE op een gedecentraliseerd besluitvormingsmodel gebaseerd is, voert elke pool zijn
ESG-beleid. Als aandeelhouder ziet CFE evenwel toe op de convergentie van deze verschillende beleidsmodellen in een vergelijkbare globale aanpak, die op zijn beurt in het ESG-beleid van de groep
AvH past.

EEN VOLLEDIG PROCES
In 2019 is AvH in haar belangrijkste dochterondernemingen, waaronder CFE, begonnen met een
proces voor de afstemming van het ESG-beleid en de bijbehorende rapportage van de dochterondernemingen op het ESG-beleid van de groep AvH. CFE werd dus verzocht een materialiteit[IVITa[M]Q\\M^WMZMVBMPMMN\PIIZJMTIVOZQRS[\MZQ[QKW¼[MVWXXWZ\]VQ\MQ\MVWXPM\^TIS^IV-;/
OM|LMV\QÅKMMZLMVOMSWXXMTLIIVMMV[\ZI\MOQ[KPM^Q[QMSMaXMZNWZUIVKMQVLQKI\WZ[381¼[LWMT[\MTlingen en concrete acties om ze te bereiken. Eind 2019 werden deze doelstellingen en acties goedgekeurd door de Raad van Bestuur van CFE.
In dit kader vond overleg plaats met de ESG-verantwoordelijken van de verschillende polen.
>WWZUMMZLM\IQT[W^MZLQ\XZWKM[^MZ_QRbMV_MVIIZLM6QM\ÅVIVKQxTM^MZSTIZQVO^IVLM^MVVWW\schap in het Jaarverslag 2019 (bijlagen 1 tot 4).

en beleidsplannen van haar polen en dat de plannen regelmatig worden geëvalueerd. De dochterondernemingen voeren dan het door hun Raad van Bestuur goedgekeurde beleid uit en brengen
^MZ[TIO]Q\W^MZbQRV[QOVQÅKIV\MI[XMK\MV1V!_MZLMVUII\ZMOMTMVOMVWUMVWULMZIXXWZ\IOMXZWKM[[MV\M^MZÅRVMVMVbWUWOMTQRS\MZI\QWVITQ[MZMV,MXWTMVTI\MVbQKPWVLMZUMMZQV[XQZMZMV
door de methodologieën die de Verenigde Naties aanbevelen. Daarnaast baseren ze hun rapporten
MVLMSM]bM^IVLMZMTM^IV\MQVLQKI\WZMVWXOMUMMV[KPIXXMTQRSMLMÅVQ\QM[MVXZQWZQ\MQ\MV^IVLM
sectoren waarin ze werken.
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3. ESG-BELEID

BIJDRAGE AAN DE 17 DOD’S
De drie polen koppelen hun duurzaamheidsbenadering aan de zeventien Duurzame OntwikkeTQVO[LWMT[\MTTQVOMV,7,¼[^IVLM>MZMVQOLM6I\QM[0M\OMPMMT^IVLMOZWMX+.-Q[MZ^IVW^MZtuigd dat elk individu en elke onderneming moet bijdragen aan de aanpak van de grote uitdagingen
van onze wereld. De groep CFE staat achter de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de me\PWLWTWOQM^IVLM,7,¼[LQMbMIT[QV\MZVI\QWVIITSILMZ^WWZPIIZJMTMQLOMJZ]QS\
,IVSbQRLMSM]bM^IVLM,7,¼[SIVUMVJW^MVLQMVLM/:1UM\PWLWTWOQM/TWJIT:MXWZ\QVO1VQtiative) als inspiratiebron gebruiken, gezien de bestaande concordantietabellen.

DOORLOPENDE VERBETERING EN OPPORTUNITEITEN
De duurzame aanpak wil de werking doorlopend verbeteren en haar negatieve impact zoveel mogelijk beperken. Hij schept ook opportuniteiten voor een doorlopende creatie van nieuwe duurzame
waarde en voor de verkenning en ontwikkeling van nieuwe markten.
PARTNERS VOOR VERANDERING
4I[\J]\VW\TMI[\Q[LMOZWMX+.-MZ^IVW^MZ\]QOLLI\LMbMJMVILMZQVOITTMMV[]KKM[SIVPMJJMV
met de medewerking van de verschillende actoren die bij onze activiteiten betrokken zijn: medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overheden, opdrachtgevers ... Samen aan de verandering werken, is de sleutel van het succes van een duurzame strategie. DOD 17 wijst ons de te volgen weg.
In deze geest heeft de groep CFE van bij het begin verschillende (interne en externe) stakeholders
bij haar denkoefening rond duurzaamheid betrokken. Om een coherente aanpak te verzekeren,
PMJJMV,-5-+.-+WV\ZIK\QVOMV*81\ZW]_MV[UM\LMbMTNLMIL^QM[J]ZMI][^WWZL]]ZbIIUPMQL
samengewerkt.

3.2. ESG-BELEID VAN DEME

IMPACT EN MATERIALITEIT
Aangezien ze geen beslissende impact kan hebben op alle ESG-uitdagingen van de wereld, focust
CFE op materiële onderwerpen die het verschil kunnen maken in de sectoren waarin de groep
actief is. Er gaat ook een bijzondere aandacht naar de ESG-aspecten die een beduidend risico of
een beduidende opportuniteit voor de groep kunnen inhouden. Via haar vertegenwoordigers in
de bestuursorganen verzekert CFE zich ervan dat deze analyses opgenomen zijn in de strategische

,-5-LI\LM,7,¼[[QVL[QUXTMUMV\MMZ\PMMN\QVPIIZL]]ZbIIUPMQL[JMVILMZQVOMMV
ZMMS[\PMUI¼[MVIK\QM[WV\_QSSMTL_IIZUMMbMIIVLMbM^MV\QMV,7,¼[SIVJQRLZIOMV)TLMbM
\PMUI¼[MVIK\QM[_WZLMVOMLM\IQTTMMZLJM[KPZM^MVQVPM\,]]ZbIIUPMQL[^MZ[TIO^IV,-5-
7XPM\VQ^MI]^IVLMOZWMX+.-_MZLMVLM,7,¼[ !MVMVLMJQRJMPWZMVde acties het relevantst bevonden.
,-5-PMMN\PIIZ-;/JMTMQLWX\_MMSZIKP\TQRVMVOMJI[MMZL"
•
»,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMVWV\_QSSMTMV¼LWWZWXTW[[QVOMV^WWZ\M[\MTTMVMVXIZ\nerschappen te vormen die de overgang naar een koolstofarme, circulaire en veerkrachtige
MKWVWUQMJM^WZLMZMV5M\PIIZXZWOZIUUI»-`XTWZM¼_QT,-5-UM\^MZ[KPQTTMVLMXIZ\VMZ[
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*QR,-5-_I[LMQUXTQKI\QMMVLM[\M]V^IVITTMUMLM_MZSMZ[MMVLZQR^MVLMNIK\WZ^WWZPM\JMXITMV
van de duurzame doelstellingen. Het resultaat van deze uitgebreide en systematische raadpleging
^IVLMQV\MZVMMVM`\MZVM[\ISMPWTLMZ[LQMITQVJMOWVQ[MMVZMMS[^IVIKP\SMZV\PMUI¼[^WWZ
,-5-LMLZQ^MZ[^IVWVbML]]ZbIIUPMQL[XZM[\I\QM,IVSbQRLMLMÅVQ\QM^IVLMbMIKP\\PMUI¼[SIV
LMWVLMZVMUQVOPIIZJM[TQ[[QVOMVIN[\MUUMVWXLM,7,¼[_IIZWX,-5-LMOZWW\[\MQUXIK\PMMN\
,MIKP\\PMUI¼[bQRV"»+TQUI\M-VMZOa¼»+IXQ\IT6I\]ZM¼»;][\IQVIJTMQVVW^I\QWV¼»?I[\MIVLZM[[W]ZKMUIVIOMUMV\¼»0MIT\P[INM\a_MTTJMQVO¼»,Q^MZ[Q\aIVLWXXWZ\]VQ\a¼»-\PQKITJ][QVM[[¼MV
»4WKITKWUU]VQ\QM[¼
)TLMbM\PMUI¼[_WZLMVOMLM\IQTTMMZLJM[KPZM^MVQVPM\,]]ZbIIUPMQL[^MZ[TIO^IV,-5-
(www.deme-group.com/sustainability).
<MOMTQRSMZ\QRLQ[PM\M[[MV\QMMTLI\,-5-·MMV_MZMTLJMLZQRN LI\WX\IT^IVXTII\[MVMV[Q\M[_MZS\
– goede betrekkingen met alle stakeholders onderhoudt maar ook alle interveniënten sensibiliseert
voor de duurzaamheidsaanpak van de onderneming.
CLIMATE & ENERGY
NATURE CAPITAL

EXPLORE SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS

SUSTAINABLE INNOVATION
WASTE & RESOURCE MANAGEMENT
HEALTH, SAFETY & WELL-BEING

SUSTAINABLE
VALUE
CREATION

DIVERSITY & OPPORTUINITY
ETHICAL BUSINESS

EXCEL IN OUR OPERATIONS

,MbML]]ZbIUMXZWOZIUUI¼[TMOOMVLMTQVS\][[MVLML]]ZbIUM[\ZI\MOQ[KPM^Q[QM^IV,-5-^Qsie op lange termijn) en de concrete jaarlijkse actieplannen.
1VLMXZIS\QRSPMMN\,-5-^WWZMTS^IVLMIKP\\PMUI¼[-`KMTMV-`XTWZM\MVUQV[\MuuVXZWOZIUUIOMLMÅVQMMZL-TSXZWOZIUUITWWX\W^MZMMVXMZQWLM^IV\W\RIIZMVPMMN\bQRVMQOMV
indicatoren en ambitie, samen met een link met de jaarlijkse actieplannen.

SUSTAINABILITY
FRAMEWORK

SUSTAINABILITY
PROGRAMS

STRATEGIC FRAMEWORK

OPERATIONAL FRAMEWORK

CONCRETE ACTIONS

LONG-TIME VISION

CORPORATED ALIGNED

IN LINE WITH THE ACTIVITIES

HIGH LEVEL OBJECTIVES & KPIS

VALID FOR 3-5 YEARS

VALID FOR 1 YEAR

EXCEL & EXPLORE: 8 KEY THEMES

RELATED TO SPECIFIC TARGETS & INDICATORS

SMART GOALS & CLEAR TIMING

LINK WITH UNDERLYING SDGS

RELATED TO THE ACTIVITIES
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•

in en buiten de sector samenwerken om duurzame en holistische oplossingen te vinden. Deze
krachtlijn focust op de ontwikkeling van een portfolio van activiteiten en diensten die wezenTQRSLQZMK\MVM`XTQKQM\IIVMMVWN UMMZ,7,¼[JQRLZIOMV
»=Q\JTQVSMVQVWVbMIK\Q^Q\MQ\MV¼LWWZLMSWWT[\WN^WM\INLZ]SMVLMUQTQM]QUXIK\^IVWVbM
_MZSQVO\M^MZUQVLMZMVMVMMVMMZ[\MZIVO[_MZSOM^MZ\MbQRV0M\XZWOZIUUI»-`KMT¼^QVL\
dankzij een innoverende aanpak de best mogelijke toepassingen van het wetenschappelijke
WVLMZbWMSMVLMJM[\IIVLM\MKPVWTWOQMxV,MLQUMV[QM»-`KMT¼UWM\L][^MZbMSMZMVLI\LM
]Q\^WMZQVO^IVLMXZWRMK\MVVQM\ITTMMVMٻKQxV\MVZMVLIJMTUIIZWWSL]]ZbIIUQ[

YEARLY
ACTION PLANS

3.3. ESG-BELEID VAN CFE CONTRACTING EN BPI
In de loop van 2019 hebben CFE Contracting en BPI Real Estate een gestructureerd beleid rond
LM-;/\PMUI¼[OMLMÅVQMMZL6IMMVOZWVLQOWVLMZbWMSJQRLM[\ISMPWTLMZ[UM\QVJMOZQX^IV
het personeel, werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16
en 17 als richtsnoeren gekozen. Deze materialiteitsoefening heeft een heldere en duurzame visie
opgeleverd met prioritaire doelstellingen en de basis gelegd voor een actieplan en voor key performance indicators. Dit alles werd op 3 december 2019 door de Raad van Bestuur gevalideerd. De
doorlopende raadpleging van de verschillende stakeholders en in het bijzonder van het personeel
verzekert een perfecte steun voor dit ESG-beleid.

LOCAL COMMUNITIES

1V!PMMN\,-5-MMVMMZ[\MUI\MZQITQ\MQ\[UI\ZQ`WV\_QSSMTLWULMXZQWZQ\MQ\MV\MQLMV\QÅKMZMV
en te evalueren volgens hun belang voor de interne en externe stakeholders en hun impact op het
KWUUMZKQxTM[]KKM[^IV,-5-
1VPMMN\,-5-PIIZ[\ZI\MOQM^WWZL]]ZbIUMWV\_QSSMTQVO^MZLMZ]Q\OMJZMQLUM\MMVWXMZI\QWVMMTSILMZ[IUMVOM[\MTL]Q\MMVZMMS[L]QLMTQRSOMLMÅVQMMZLMXZWOZIUUI¼[LQMLM SMZV\PMUI¼[
MVLMJQRJMPWZMVLMIUJQ\QM[WXTIVOM\MZUQRVKWVKZM\MZUISMV,MbMXZWOZIUUI¼[PW]LMVZMKP\[\ZMMS[^MZJIVLUM\LMIK\Q^Q\MQ\MV^IV,-5-

6ILMLMÅVQ\QM^IVP]VL]]ZbIUMXZQWZQ\MQ\MVQV!PMJJMV+.-MV*81ZMITM[\I\M^IVPM\
RIIZOMJZ]QSOMUIIS\WUMMVKWVKZMM\IK\QMXTIVMVMMVMٺMK\QMN [a[\MMU^WWZLMUWVQ\WZQVO
^IV381¼[QV\M^WMZMVBWPMMN\MTSMLWKP\MZWVLMZVMUQVObQKPLML]]ZbIIUPMQLKWVKMX\MVMQOMV
kunnen maken, om ze in haar dagelijkse werking op te nemen.
Vertrekkend van deze visie leggen CFE Contracting en BPI real estate meer en meer contacten met
de verschillende stakeholders, zoals de klanten en de leveranciers, om op basis van deze waarden
echte duurzame partnerschappen te vormen. Tegelijkertijd hebben we verscheidene acties uitgestippeld om onze onderaannemers vertrouwd te maken met onze duurzame visie en hen aan te sporen om ons erin te volgen. Als volgende stap zullen we al onze partners in onze bouwprojecten nog
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>WWZLMUMMZKWUXTM`M\PMUI¼[bWIT[PM\UI\MZQIIT\ZIV[XWZ\WN LMKQZK]TIZQ\MQ\^MZSQMbMV_M^WWZTWXQOLMIVITa[M^IVXZWMNXZWRMK\MVJW^MVPM\OMJZ]QS^IV381¼[
CFE Contracting en BPI real estate hebben van bij het begin duidelijke doelstellingen bepaald voor
MTS^IVLMXZQWZQ\IQZM\PMUI¼[\PMUI¼[UM\PWOMUI\MZQITQ\MQ\7UW^MZMMVUMMZKWVKZM\MJI[Q[\M
beschikken, heeft CFE Contracting zich aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action. Ze
onderschrijft daarmee het initiatief Science Based Targets. Deze aanpak zal het mogelijk maken
om duurzame doelstellingen te valideren die beantwoorden aan de ambities van de akkoorden van
Parijs.
Het ESG-beleid van CFE Contracting en BPI real estate stoelt op 11 prioritaire doelstellingen,
^MZbIUMTLQVLM^QMZ^WTOMVLMSMZV\PMUI¼["»*]QTLNWZ\PMN]\]ZM¼»*MIOZMI\XTIKM\W_WZS¼»7ٺMZ
QVVW^I\Q^M[WT]\QWV[¼»<W_IZL[KTQUI\MVM]\ZITQ\a¼

3.4. CONVERGENTIE VAN HET ESG-BELEID
7ULMIIVXIS^IV,-5-+.-+WV\ZIK\QVOMV*81ZMITM[\I\M\MPIZUWVQ[MZMVQ[MMVKWVKWZLIV\QMUI\ZQ`WXOM[\MTL_IIZUMMUMVOMUISSMTQRS^MZJIVLMVSIVTMOOMV\][[MVLM\PMUI¼[^IV
,-5-MVLQM^IV+.-+WV\ZIK\QVOMV*81ZMITM[\I\M7ULMTMbQVO^IVPM\RIIZ^MZ[TIO\M^MZOMUISSMTQRSMV_WZL\LMVIIU^IVLM\PMUI¼[^IV+.-+WV\ZIK\QVOMV*81ZMITM[\I\MJMPW]LMVQV
het schema van de waardecreatie en in de verschillende illustratieve hoofdstukken.
In dit jaarverslag worden dus veel voorbeelden gegeven van projecten of concrete acties die het enOIOMUMV\^IVLM/ZWMX+.-^WWZLMbM^MZ[KPQTTMVLM\PMUI¼[L]QLMTQRSQTT][\ZMZMVbQMXIOQVI
Thema DEME

Bijbehorende DOD

Natural Capital

6-14-15

Waste and resource management

12

Local communities

1-2-11

Health & wellbeing

3

Diversity and opportunity

4-5-8-10

Ethical Business

16

Sustainable innovation

9

Climate & Energy

7-13

Thema CFE Contracting & BPI

Bijbehorende DOD

Build for the future

6-9-10-11-12

Be a great place to work

3-4-5-8-10-16

Offer innovative solutions

8-9

Towards Climate neutrality

7-13-15
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meer bij onze duurzame benadering betrekken, zodat we samen een positieve impact zullen hebben
op de wereld van morgen.

Partner For Change - SDG 17
OUR AMBITION: BE A REFERENT IN SUSTAINABILITY
BUILD FOR THE FUTURE

BE A GREAT PLACE TO WORK

TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

THEREFORE: PARTNER FOR CHANGE

-TS\PMUI^MZbIUMT\MMVZMMS[LWMT[\MTTQVOMV0M\^MZJIVLUM\LM,7,¼[JTQRN\IT\QRLJM_IIZLWU
\M^MZbMSMZMVLI\LMLWMT[\MTTQVOQVLMTWOQKI^IVLMbM^MV\QMV,7,¼[XI[\
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De analyse van de opportuniteiten is voor de drie polen even belangrijk als de analyse van de risiKW¼[^IVWVbMJMZWMXMV,ML]]ZbIIUPMQL[[\ZI\MOQMxV·MVLMUI\MZQITQ\MQ\[WMNMVQVOLQMLM\PMUI¼[
met de grootste impact op elk van de polen bepaalt – zijn in die zin ontwikkeld.

4.2. BELANGRIJKSTE ESG-RISICO’S EN -OPPORTUNITEITEN BIJ DEME
7ULMJMTIVOZQRS[\MLWMT[\MTTQVOMV^WWZL]]ZbIUMWV\_QSSMTQVOMVLML]]ZbIIUPMQL[\PMUI¼[
waarop wij de grootste impact hebben te bepalen, werd in 2017 en 2018 uitvoerig met de stakeholders overlegd:
•
Raadplegingen van het Executief Comité, de bedrijfsleiders van de verschillende beroepen en de
verantwoordelijken van de operationele en ondersteunende diensten. Alle ondervraagde personen werd verzocht de relevantie en de impact te beoordelen van de verschillende doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling voor ons en onze externe stakeholders. We hebben ook de opportuniteiten besproken en de uitdagingen waarmee onze onderneming in de toekomst zal worden
OMKWVNZWV\MMZLWUPM\JMTIVO^IVLM,7,¼[QVWVbMKWUUMZKQxTMKWV\M`\\MJMXITMV
•
Een peiling over duurzame ontwikkeling, een online enquête en verscheidene workshops tijLMV[LMQVVW^I\QMKWVNMZMV\QM,-5-` 5MMZLIVRWVOMXZWNM[[QWVIT[^IV,-5-
verkenden de uitdagingen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en hun impact op
het succes van onze onderneming.
•
7VLMZbWMSVIIZLMSMZV\PMUI¼[^IVL]]ZbIUMWV\_QSSMTQVO^WWZMV^IVWVbMM`\MZVM[\ISMholders.
,IVSbQRITLMbMZIILXTMOQVOMVSWVLMV_MLMJMTIVOZQRS[\MZQ[QKW¼[MVWXXWZ\]VQ\MQ\MV^IV,-5-
bepalen. Het zijn:
•
Veiligheid
•
Ethisch zakendoen
•
Innovatie
•
Partnerships
•
Gezondheid en welzijn
•
Hernieuwbare energiebronnen
•
-VMZOQMMٻKQxV\QM
•
Aanpassing aan de klimaatverandering
•
Uitstoot van broeikasgassen
•
Waterkwaliteit
•
Talenten aantrekken en behouden
•
Corruptie
•
5MV[MVZMKP\MV
•
…

Dit uitvoerige overleg met de stakeholders en het aanvullende onderzoek hebben een materialiteitsmatrix opgeleverd die de belangrijkste prioriteiten weerspiegelt, volgens de commerciële impact en
het belang voor onze stakeholders. De beoordeling van de materialiteit heeft ons geholpen om onze
[\ZI\MOQM^WWZL]]ZbIUMWV\_QSSMTQVO\MLMÅVQxZMVZM[]T\MZMVLQVIKP\SMZV\PMUI¼[^WWZL]]ZbIUM
ontwikkeling als drivers van onze duurzaamheidsprestatie.
Het bepalen van deze prioriteiten zal ons helpen om onze commerciële beslissingen af te stemmen
WXLML]]ZbIUMWV\_QSSMTQVO[LWMT[\MTTQVOMV_IIZWX,-5-LMOZWW\[\MQUXIK\SIVPMJJMV

Positive Planet

IMPORTANCE TO STAKEHOLDERS

4.1. INLEIDING

4.3. MATERIALITEITSMATRIX VAN DEME
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4. BELANGRIJKSTE RISICO’S MET BETREKKING TOT ESG

Futureproofed Economy

Happy & Healthy People

Safety
Business ethics

Partnerships

Health &
Well-being
GHG
Climate
Emissions
adaptation
Water quality
Energy
çèĖåëçðåû
Bribery
Biodiversity
and corruption
and ecosystems
Tax and economic
Talent attraction
contribution
and retention
Resource
çèĖåëçðåûãðæùãõöç

Innovation

Land restoration
Human rights
in supply chain
Transparency
Local Community
Engagement
Gender Equality

Renewable
energy sources

Resilient infrastructure

Workplace diversity
and inclusion

Low

Moderate

High

Very High

IMPACT ON DEME BUSINESS

;WUUQOM\PMUI¼[_MZLMVOMJ]VLMTLBW_MZLMVLM\PMUI¼[»0MIT\P_MTTJMQVO¼MV»;INM\a¼^MZbIUMTLQVuuVMVSMTMLWMT[\MTTQVO"»0MIT\P[INM\a_MTTJMQVO¼7WS»+TQUI\MILIX\I\QWV¼»-VMZOa
MٻKQMVKa¼MV»:MVM_IJTMMVMZOaZM[W]ZKM[¼_MZLMV[IUMVOMJZIKP\QVLMLWMT[\MTTQVO»+TQUI\M
MVMZOa¼
1VTQRVUM\bW_MTLMWXMZI\QWVMTMIT[LM[\ZI\MOQ[KPMJMVILMZQVObQRVLMIKP\\PMUI¼[[a[\MUI\Q[KP
QVLQM\_MMZQKP\QVOMV]Q\OM_MZS\-`KMTMV-`XTWZM5M\LMbMLWMT[\MTTQVOMVSIV,-5-MMVZMxTM
L]]ZbIUM_IIZLMKZMxZMV,MIKP\\PMUI¼[bQRV"»+TQUI\M-VMZOa¼»+IXQ\IT6I\]ZM¼
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Operationele uitmuntendheid: onze benadering “Excel” creëert een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die bij onze activiteiten betrokken is.
De thema’s met gemiddelde materialiteit zijn:

De thema’s met hoge materialiteit zijn:

NATURAL CAPITAL
CLIMATE & ENERGY
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼^WWZLMZMITQ[I\QM^IV
onze klimaat- en energievisie focust op de infrastructuur. Wij bouwen aan een infrastructuur die
klaar is voor de klimaatverandering en beter is aangepast aan de onzekerheden van het klimaat.
Bovendien bevorderen we de energietransitie door onze oplossingen voor hernieuwbare energie te
ontwikkelen. Wij blijven nieuwe maritieme oplossingen voor energieproductie verkennen. Samen
maken deze projecten betaalbare energie toegankelijker, versterken ze het aandeel van hernieuwbaZMJZWVVMVMV^MZPWOMVbMLMMVMZOQMMٻKQxV\QM
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼WUSTQUII\VM]\ZIIT
\M_WZLMVQ[ITJMOWVVMVUM\MMVM^WT]\QMVIIZSTQUII\VM]\ZITM[KPMXMVMVXZWOZIUUI¼[LQMLM
uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen van onze projecten verlagen.

SUSTAINABLE INNOVATION
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼[\ZMMN\VIIZXIZ\VMZschappen met meerdere partijen en naar inter- en intra-industriële samenwerkingen voor de transitie naar een duurzame ontwikkeling en holistische oplossingen.
7VbMJMVILMZQVO»-`KMT¼^MZJM\MZ\PM\_M\MV[KPIXXMTQRSMWVLMZbWMSUWLMZVQ[MMZ\LM\MKPVWTWOQsche capaciteiten en moedigt duurzame ontwikkeling en innovatie in onze projecten aan.

ETHICAL BUSINESS
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"UM\WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼^MZJQVLMV_MWV[
tot integer zakendoen, om elke vorm van corruptie of fraude actief en proactief te voorkomen.
Ons ethisch engagement maakt deel uit van onze STRIVE-waarden.
7XMZI\QWVMTM]Q\U]V\MVLPMQL"WVbMJMVILMZQVO»-`KMT¼JM[\II\MZQVLI\_QRMMVM\PQ[KPMUMV\ITQ\MQ\
in onze organisatie integreren en alleen samenwerken met derden die dezelfde normen toepassen.
,Q\WU^I\UIIZJMXMZS\bQKPVQM\\W\PM\ZM[XMK\^WWZLM:MKP\MV^IVLM5MV[bWIT[LM=VQ^MZ[MTM
Verklaring van de Verenigde Naties ze heeft vastgelegd.

HEALTH, SAFETY & WELL BEING
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼^IVOMbWVLPMQL^MQligheid en welzijn ontwikkelt duurzame infrastructuren die de welvaart en het welzijn ten goede
komen en een veilige omgeving verzekeren.
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»;][\IQVIJTMQVVW^I\QWV¼»?I[\MIVLZM[W]ZKMUIVIOMUMV\¼»0MIT\P[INM\a_MTTJMQVO¼»,Q^MZ[Q\aIVLWXXWZ\]VQ\a¼»-\PQKITJ][QVM[[¼MV»4WKITKWUU]VQ\QM[¼)TLMbM\PMUI¼[_WZLMVOMLM\IQTTMMZLJM[KPZM^MVQVPM\,]]ZbIIUPMQL[^MZ[TIO^IV,-5-www.deme-group.com/sustainability).

,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼UQS\WXLMXZM^MV\QMMV
beperking van de vervuiling van de zee, terwijl we zones in zee, aan de kust en in het binnenland,
bevaarbare waterwegen en ecosystemen op het land op duurzame wijze weer tot leven brengen en
herstellen.
7XMZI\QWVMTM]Q\U]V\MVLPMQL"WVbMJMVILMZQVO»-`KMT¼UQS\WXMMV[IUMV_MZSQVOUM\LMVI\]]Z
om de milieu-impact van onze activiteiten tot het minimum te beperken en in de mate van het mogelijke een positieve netto-impact te hebben op de biodiversiteit en de ecosystemen.

WASTE AND RESOURCE MANAGEMENT
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼_MZS\IIVMMV\ZIV[Q\QM
in de keuze van hulpbronnen, met het oog op de uitbreiding van een duurzaam aanbod van hulpbronnen.
7XMZI\QWVMTM]Q\U]V\MVLPMQL"WVbMJMVILMZQVO»-`KMT¼^IVIN^ITMVP]TXJZWVVMVTM^MZ\L]]ZbIme alternatieven voor bouwmaterialen en mineralen. Onze technologie hergebruikt het afval van
UI\MZQITMVVIP]V^MZ_MZSQVOWUMMVMٻKQxV\MVKQZK]TIQZUI\MZQIITOMJZ]QSQVPM\OMPMMT^IVLM
projecten te maximaliseren.

DIVERSITY AND OPPORTUNITY
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼^IVLMLQ^MZ[Q\MQ\[\M]V\
op de opportuniteit van het creëren van fatsoenlijke banen en op de mogelijkheden voor loopbaanWV\_QSSMTQVOJQVVMVLMOZWMXINPIVSMTQRS^IVLMS_ITQÅKI\QM[LMMZ^IZQVOMVLMR]Q[\MWXTMQLQVOMV
7XMZI\QWVMTM]Q\U]V\MVLPMQL"WVbMJMVILMZQVO»-`KMT¼OIZIVLMMZ\MMVQVKT][QM^M_MZSXTMS_IIZ
iedereen gelijk, met waardigheid en met respect wordt behandeld. Bovendien versterken wij de
competenties van de medewerkers door de ontwikkeling van talenten te bevorderen en duurzame
ontwikkeling in de hand te werken.

LOCAL COMMUNITIES
,]]ZbIUMKWUUMZKQxTMWXTW[[QVOMV^MZSMVVMV"WVbMJMVILMZQVO»-`XTWZM¼_QTLM_MMZ[\IVL^IV
de gemeenschappen tegen economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen versterken.
7XMZI\QWVMTM]Q\U]V\MVLPMQL"WVbMJMVILMZQVO»-`KMT¼KZMxMZ\[IUMV_MZSQVO[ZMTI\QM[UM\LMXTII\selijke gemeenschappen door middel van raadpleging, engagement en participatie.
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De huidige grote trends voor de bouwsector en het vastgoed zijn:
•
»>MQTQOPMQL¼",MZQ[QKW¼[WXMMVJW]_XTII\[bQRV\ITZQRSBMJMLZMQOMVbW_MTLMUMLM_MZSMZ[IT[
derden. Arbeidsongevallen kunnen ernstig zijn en zware gevolgen hebben. Daarom is de toepassing van de veiligheidsregels op de bouwplaats van primordiaal belang.
•
»,MWWZTWOWUPM\\ITMV\¼: de menselijke factor staat meer dan ooit centraal in onze activiteiten. Toch blijft het moeilijk om bekwame mensen te rekruteren en te behouden voor banen in
de bouwsector, wat met name verband houdt met imagoproblemen en met arbeidsomstandigheden die minder aantrekkelijk kunnen lijken (nacht- en weekendwerk, interventies en bouwplaatsen in de open lucht). Bovendien hebben de jonge nieuwkomers vaak een gebrek aan
S_ITQÅKI\QM[MVUWM\MVbMMMVIIV^]TTMVLMWXTMQLQVOSZQROMV
•
»+WUXTM`M[IUMV_MZSQVO[^WZUMV¼: de bouwsector is even boeiend als complex, in het bijzonder op het vlak van het aantal actoren (architecten, studiebureaus, instellingen, klanten,
leveranciers, ...) en hun onderlinge betrekkingen in heel het proces van het ontwerp en de realisatie.
•
»/MJZMSIIV^Q[QMWXTIVOM\MZUQRV¼: het blijft nog altijd erg moeilijk om de actoren te overhalen tot de globale langetermijnvisie van de life cycle costs. De soms te kortzichtige visie van de
projectontwerpers zet een rem op de innovatie, de technologische optimalisatie of het gebruik
van meer ecologische materialen.
•
»;KPIIZ[PMQL^IVP]TXJZWVVMVMVIN^ITJMPMMZ¼: het beheer van de hulpbronnen maar ook van
het afval – door het te beperken, te hergebruiken of te recyclen – is een cruciale uitdaging. De
circulariteit is meer dan ooit een grote uitdaging voor onze beroepen.
•
»+WUXTM`M_M\OM^QVO¼: de verschillende strenge Europese, nationale of gewestelijke reglementeringen maken ons werk soms buitensporig complex en beperken de innovatiemogelijkheden.
•
»5WJQTQ\MQ\¼"^WWZITQV*MTOQxMV4]`MUJ]ZOQ[PM\\ZIV[XWZ\^IVUMV[MVMVUI\MZQITMVMMV
handicap in ons werk. De medewerkers, de onderaannemers en de leveranciers verliezen veel
\QRLQVPM\\ZIV[XWZ\)IVOMbQMVRIIZVIRIIZUMMZI]\W¼[MV^ZIKP\_IOMV[WXLM_MOSWUMV
wordt het probleem alleen maar groter. Het leidt tot demotiverende en lange reizen voor het
XMZ[WVMMTMVXZWJTMUMVUM\MMVMٻKQxV\JMPMMZ^IVLMTM^MZQVOMV
•
»+aJMZ^MQTQOPMQL¼: in het tijdperk van de digitalisatie en het telewerk dreigen de informaticari[QKW¼[UMMZMVUMMZLMIK\Q^Q\MQ\MV^IVLM^MVVWW\[KPIXXMV^IVLMOZWMX\M^MZ\ZIOMVWN LM
integriteit van hun waardevolste middelen en gegevens in gevaar te brengen. De belangrijkste
QVNWZUI\QKIZQ[QKW¼[bQRV"^QZ][[MVMVUIT_IZMXPQ[PQVOPIKSQVOKaJMZIIV^ITTMV^MZTQM[^IV
vertrouwelijke informatie, verwerkingsfouten, het fysieke risico van verlies of diefstal, en verduistering. Dit bijzondere risico wordt meer gedetailleerd behandeld in het hoofdstuk over de
1<ZQ[QKW¼[PWWNL[\]S11^IVLMOMKWV[WTQLMMZLMRIIZZMSMVQVO
Het interne overleg heeft een dertigtal concrete doelstellingen opgeleverd voor deze verschillende
KI\MOWZQMxV^IVZQ[QKW¼[WN WXXWZ\]VQ\MQ\MV7UWV[LMbMLWMT[\MTTQVOMVMQOMV\MUISMVMVMMV
interne en externe communicatiecampagne voor CFE Contracting en BPI te ontwikkelen, werden
LMLWMT[\MTTQVOMVQV^QMZL]QLMTQRSM\PMUI¼[QVOMLMMTLLQMLM^Q[QM^IV+.-+WV\ZIK\QVOMV*81WX
L]]ZbIUMWV\_QSSMTQVOLMÅVQxZMV"»*]QTLNWZ\PMN]\]ZM¼»*MIOZMI\XTIKM\W_WZS¼»7ٺMZQVVW^I\Q^M[WT]\QWV[¼»<W_IZL[KTQUI\MVM]\ZITQ\a¼)TLMbM\PMUI¼[[\M]VMVWXPM\QLMM^IVXIZ\VMZ[KPIX

0M\^MZJIVLUM\LM,7,¼[JTQRN\IT\QRLJM_IIZLWU\M^MZbMSMZMVLI\LMLWMT[\MTTQVOQVLMTWOQKI
^IVLMbM^MV\QMV,7,¼[XI[\

BUILD FOR THE FUTURE
Als ontwerpers en bouwers zijn wij de cruciale actoren om de stad van morgen te bedenken en
aan haar transformatie mee te werken. Een andere visie op de manier van werken, in een streven
naar duurzaamheid, creëert tal van nieuwe kansen. Door de gebruikte materialen duurzaam te
selecteren, de productie van afval te beperken, te recyclen of circulair te denken, kunnen we de
JW]_UM\PWLMVL]]ZbIIUIIVXI[[MV5WL]TIZQ\MQ\MVXZMNIJZQKIOMJMXMZSMVVQM\ITTMMVPM\IN^IT
maar verbeteren ook de arbeidsomstandigheden van de medewerkers en beperken de hinder voor
de buurt. Tot slot is het van fundamenteel belang dat we onze constructies en hun verschillende
technische elementen van bij het ontwerp optimaliseren. Rekening houden met het onderhoud, de
levensduur van de technische elementen en de kosten in de volledige levenscyclus is een relevante
keuze voor een weldoordachte en duurzame bouw. De belangrijkste doelstellingen in dit opzicht
bQRV"»?I[\MIVLXIKSIOQVOZML]K\QWV¼»5WL]TIZKQZK]TIZXZQVKQXTM[QVW]ZXZWRMK\[¼»?I\MZUIVIOMUMV\¼»-I[MWN UIQV\MVIVKM¼MV»:M][MWZZMKaKTQVOWN KWV[\Z]K\QWV_I[\M¼
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4.4. BELANGRIJKSTE ESG-RISICO’S EN -OPPORTUNITEITEN BIJ CFE CONTRACTING EN BPI

OUR MAIN OBJECTIVES TO BUILD FOR THE FUTURE
WASTE AND PACKAGING REDUCTION

∙

MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS
WATER MANAGEMENT
EASE OF MAINTENANCE

∙

∙
∙

∙

∙
∙
∙

∙

∙

∙

RE-USE OR RECYCLING OF CONSTRUCTION WASTE

∙

∙

ECOFRIENDLY CONSTRUCTION MATERIALS USE

∙

∙

ANTICIPATION OF CLIMATE RISKS IN OUR PROJECTS

∙

∙

∙

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE UPGRADE

∙

∙

PUBLIC PRIVATE INVESTMENTS

∙

∙

RELATIONSHIPS WITH AFFECTED NEIGHBORHOODS

∙

∙

PARTNERSHIPS WITH NGO OR LOCAL ASSOCIATIONS

∙

∙

BE A GREAT PLACE TO WORK
De menselijke factor is meer dan ooit een centraal aandachtspunt voor CFE Contracting en BPI.
Het welzijn en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle medewerkers en alle actoren in
onze projecten zijn volstrekte prioriteiten. Daarnaast is het essentieel dat elke medewerker zijn talenten kan ontwikkelen en naargelang zijn competenties in onze organisatie kan groeien. CFE stelt
alles in het werk om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen dat elke medewerker de kans geeft
om zijn competenties ten volle te verruimen en zo bij te dragen aan een gezonde bedrijfscultuur.
Want zijn tevreden medewerkers niet de beste ambassadeurs om nieuwe talenten aan te trekken?
Natuurlijk moet ook iedereen de fundamentele waarden van respect, transparantie en integriteit
_IIZUISMVMV]Q\LZIOMV,MJMTIVOZQRS[\MLWMT[\MTTQVOMVQVLQ\WXbQKP\bQRV"»0MIT\PIVL[INM\a¼
83

WIE WIJ ZIJN

HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

JAARVERSLAG

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

FINANCIËLE STATEN

Korte beschrijving van de activiteiten van de groep — ESG-beleid — Belangrijkste risico’s met betrekking tot ESG —Resultaten van dit beleid — Niet-financiële kritieke performance-indicatoren (KPI)

OUR MAIN OBJECTIVES TO GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

GHG EMISSIONS REDUCTION (FLEET)

∙
∙

∙
∙

∙
∙

ALTERNATIVE TRANSPORT MODES PROMOTION

∙

∙

∙

∙

∙

∙

GHG EMISSIONS REDUCTION (OFFICES & SITES)

∙

∙

∙

RENEWABLE ENERGY PRODUCTION

∙

∙

∙

∙

GHG EMISSIONS REDUCTION (EQUIPMENT)

∙

∙

∙

BIODIVERSITY

∙

ENERGY STORAGE

MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMISATION
OUR MAIN OBJECTIVES TO BE A GREAT PLACE TO WORK
HEALTH & SAFETY

∙
∙

DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION

∙

∙
∙

STRONG CORPORATE GOVERNANCE
CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES

∙

∙

∙

∙
∙

CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING
DIVERSITY & INCLUSION

∙

∙

100% RENEWABLE ELECTRICITY PROCUREMENT

SOIL POLLUTION

OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
4-)6LI\ITWXLMUMM[\M^IVWVbMJW]_XTII\[MV_WZL\\WMOMXI[\SIVVIIZITTMIK\Q^Q\MQ\MV_WZLMV
uitgebreid. De digitalisatie, de doorlopende verbetering van onze processen, het zoeken naar innoverende oplossingen in onze projecten en in het geheel van de productieketen zijn stuk voor stuk benaderingen om onze activiteiten in een geest van duurzaamheid te herzien. In deze context hebben we
^QMZLWMT[\MTTQVOMVOMSWbMV"»1VVW^I\QWVIKZW[[W]ZJ][QVM[[M[[]XXTaKPIQV[¼»8ZWL]K\I[I[MZ^QKM¼
»1UXTMUMV\I\QWVWN 4-)6XPQTW[WXPa¼»)LUQVQ[\ZI\Q^MXZWKML]ZM[[QUXTQÅKI\QWV¼
OUR MAIN OBJECTIVES TO OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS

"PRODUCT AS A SERVICE" IN OUR BUSINESS OFFERINGS

∙
∙

IMPLEMENTATION OF THE LEAN PHILOSOPHY IN EACH ACTIVITY

∙

∙

ADMINISTRATIVE PROCEDURES SIMPLIFICATION

∙

∙

INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS)

∙

∙
∙

GO TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
CFE Contracting en BPI zijn alert voor de impact van hun werk op de samenleving en het milieu.
Het domein van het transport wordt een belangrijke uitdaging voor de toekomst, vandaar dat wij
nu al een innoverende mobiliteitsstrategie voor de medewerkers en de materialen ontwikkelen.
Daarnaast werken we aan de optimalisatie van het transport van de materialen en van het afval.
De beperking van de CO2-productie impliceert ook een reductie van de uitstoot van onze zetels,
kantoren en werfmachines, samen met een geoptimaliseerd gebruik van hernieuwbare energie. De
JMTIVOZQRS[\MLWMT[\MTTQVOMVQVLQ\WXbQKP\bQRV"»5I\MZQITIVL_I[\M\ZIV[XWZ\WX\QUQ[I\QWV¼»/0/
MUQ[[QWV[ZML]K\QWVÆMM\·WٻKM[[Q\M[·MY]QXUMV\¼»)T\MZVI\Q^M\ZIV[XWZ\UWLM[XZWUW\QWV¼
»:MVM_IJTMMVMZOaXZWK]ZMUMV\XZWL]K\QWV¼MV»*QWLQ^MZ[Q\a¼

∙
∙
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»,MKMV\_WZSQVOKWVLQ\QWV[NWZITT¼»<ITMV\I\\ZIK\QWV\ZIQVQVOZM\MV\QWV¼»;\ZWVOKWZXWZI\MOW^MZVIVKM¼MV»+IZMMZLM^MTWXUMV\NWZITTMUXTWaMM[¼

∙
∙

∙

∙

4.5. MATERIALITEITSMATRIX VAN CFE CONTRACTING
MATERIALITEITSPRINCIPE
De jaarlijkse evaluatie van de materialiteit stelt ons in staat om de impact van de verschillende doelstellingen regelmatig opnieuw te evalueren en zo op de meest strategische punten te focussen, altijd
in een geest van doorlopende verbetering. Deze evaluatie vereist niet alleen een interne analyse
maar ook een besef van de reële behoeften van de buitenwereld en van haar evolutie.
METHODOLOGIE
Elke doelstelling (zoals vermeld in punt 4.4) is opgenomen in een materialiteitsmatrix die rekening
houdt met het belang voor de verschillende stakeholders en met de impact op de business. Op die
manier wordt het belang van een doelstelling voor de verschillende stakeholders beoordeeld. Er zijn
drie niveaus van belangrijkheid: laag, gemiddeld en hoog. Als aanvulling op de interne raadpleging
van de medewerkers werden de huidige trends in de sector in aanmerking genomen.
De medewerkers werden in heel het proces bij het initiatief betrokken, ook bij het bepalen van de
materialiteit.
Wat de beoordeling van het belang van de doelstellingen in termen van de impact op de business
betreft, werd de analyse gemaakt in overleg met de executief comités van CFE Contracting. Op
basis van hun diepgaande kennis van hun vak werd de impact van elke doelstelling als laag, gemidLMTLWN PWWOOMS_IV\QÅKMMZL
Door deze gegevens samen te voegen, konden we de voor CFE Contracting en BPI relevantste
LWMT[\MTTQVOMVQLMV\QÅKMZMV)IVOMbQMVLMUQLLMTMVWUMMVQUXIK\WXLMLWMT[\MTTQVOMV\MPMJJMV
sterk verschillen tussen de twee polen, lag het voor de hand dat zij elk een eigen materialiteitsindex
zouden opstellen. De materialiteitsindex van BPI wordt in het volgende hoofdstuk meer gedetailleerd behandeld.
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De prioritaire doelstellingen hebben betrekking op alle domeinen van duurzaamheid. Voor CFE
Contracting betreft dit in het bijzonder de gezondheid en de veiligheid – in de ruime betekenis –
van alle medewerkers; de optimalisatie van het transport van materialen en afval; de beperking van
afval en vooral de verpakkingen van materialen; het verzekeren van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor alle arbeiders; het aantrekken, behouden en opleiden van talent; de toepassing van een
krachtige governance en het stimuleren van innovatie op alle niveaus van de productieketen.
De drie relevantste doelstellingen met gemiddelde materialiteit worden op dezelfde manier behanLMTL0M\bQRVUMMZJMXIITL"»+IZMMZLM^MTWXUMV\¼»+TMIZ[][\IQVIJQTQ\aZMXWZ\QVO¼MV»)T\MZVI\Q^M
\ZIV[XWZ\UWLM[XZWUW\QWV¼

HIGH
MEDIUM

CAREER DEVELOPMENT FOR ALL EMPLOYEES
CLEAR SUSTAINABILITY REPORTING

BUILD FOR THE FUTURE
BE A GREAT PLACE TO WORK
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY

LOW

Importance to stakeholders

ALTERNATIVE TRANSPORT
MODES PROMOTION

MODULAR & CIRCULAR PRINCIPLES IN OUR PROJECTS
WASTE AND PACKAGING REDUCTION
HEALTH & SAFETY
DECENT WORKING CONDITIONS FOR ALL
TALENT ATTRACTION, TRAINING & RETENTION
STRONG CORPORATE GOVERNANCE
INNOVATION (ACROSS OUR BUSINESSES & SUPPLY CHAINS)
MATERIAL AND WASTE TRANSPORT OPTIMIZATION

LOW

MEDIUM

Impact on business

HIGH

SOCIALE EN PERSONEELSASPECTEN
De menselijke factor is een centraal aandachtspunt voor de groep CFE. Aandacht voor de veiligheid zit in het DNA van de groep, want iedereen wil na het werk veilig weer naar huis. Ook het
welzijn en de gezondheid (in de ruime betekenis) van alle medewerkers is essentieel. Preventie,
sensibilisering en opleiding zijn de beste instrumenten om ze te verzekeren. In dezelfde geest moet
de geestelijke en lichamelijke gezondheid van alle medewerkers worden gevrijwaard. Het evenwicht
tussen het werk en het privéleven van de medewerkers krijgt een bijzondere aandacht. Ieders welzijn is een werk van elke dag, met in elke entiteit meerdere concrete acties in de loop van het jaar.
,MXZQWZQ\IQZMLWMT[\MTTQVOMV^WWZLMbM\PMUI¼[bQRV"»0MIT\P[INM\a"8ZW^QLMI[INMIVLPMIT\Pa
_WZSXTIKMNWZITT+WV\QV]W][Ta_WZSWVIPMIT\Pa_WZSTQNMJITIVKMNWZJW\PW]ZWٻKMIVLWV[Q\M
_WZSMZ[¼MV»:ML]KM\ZIٻK\QUM\WIVLNZWU[Q\MWZWٻKM¼
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Alle doelstellingen met een hoge materialiteit (prioritaire doelstellingen), die dus een grote impact
hebben op de business van CFE Contracting en BPI en zeer belangrijk zijn voor de stakeholders,
zullen het voorwerp van een bijzondere follow-up zijn. Voor elk van deze doelstellingen zijn maatZMOMTMVWXSWZ\MUQLLMTTIVOMMVTIVOM\MZUQRVJMXIITL5M\JMP]TX^IV[XMKQÅMSM381¼[bITLM
impact van die maatregelen worden gevolgd, wat een heldere communicatie mogelijk zal maken,
zowel intern als met alle stakeholders.
Bepaalde doelstellingen met gemiddelde materialiteit zullen op dezelfde manier als de doelstellingen met hoge materialiteit worden behandeld. De andere doelstellingen met gemiddelde materialiteit, en die met lage materialiteit, zullen in eerste instantie geen bijzondere follow-up krijgen.

De verschillende actoren van onze projecten en vooral de onderaannemers moeten dezelfde aandacht krijgen. Het corporate governance charter en de procedures bevatten minimale maatregelen
op het vlak van ethiek, niet-discriminatie en eerbiediging van de mensenrechten. Daarnaast is het
onze verantwoordelijkheid als onderneming om te verzekeren dat elke persoon die bij onze projecten betrokken is fatsoenlijk wordt behandeld.
De prioritaire doelstelling voor dit thema is"»/]IZIV\MMZM[XMK\N]TIVLLMKMV\_WZSQVOKWVLQ\QWV[
NWZITT¼
De grootste waarde van onze groep ligt bij de mannen en vrouwen die bij ons werken. Het is
vandaag de dag erg moeilijk om bekwame nieuwe medewerkers te vinden. Daarom is het uiterst
belangrijk dat wij een favoriete werkgever blijven, zodat we bekwame en gemotiveerde mensen
kunnen aantrekken en behouden die er trots op zijn dat ze bij de groep CFE horen. De opleiding
en de individuele begeleiding van elke medewerker, ongeacht zijn of haar statuut, zijn even belangrijk om in de groep CFE een klimaat van vertrouwen en ontplooiing te ontwikkelen en een echte
bedrijfscultuur te creëren.
,MXZQWZQ\IQZMLWMT[\MTTQVOMV^WWZLMbM\PMUI¼[bQRV"»1V[XQZMXMWXTM\WRWQVW]ZKWUXIVa¼»8ZW^QLM
\ZIQVQVOWXXWZ\]VQ\QM[JW\PNWZW]ZWٻKMIVLWV[Q\M_WZSMZ[¼MV».WTTW_]XXMZ[WVITKIZMMZLM^MTWXUMV\NWZITTMUXTWaMM[¼

MILIEUACTIVITEITEN
CFE Contracting is ook gevoelig voor de impact van haar werk op de samenleving en het milieu. Het
domein van het transport wordt een belangrijke uitdaging voor de toekomst, vandaar dat wij nu al een
innoverende mobiliteitsstrategie voor materialen en afval ontwikkelen.
Uit dat oogpunt zijn LMXZQWZQ\IQZMLWMT[\MTTQVOMV^WWZLMbM\PMUI¼["»7X\QUQ[MUI\MZQIT[IVL_I[\M
\ZIV[XWZ\[a[\MU[¼MV»8ZWUW\MIVL[\QU]TI\M\PM][MWN IT\MZVI\Q^M\ZIV[XWZ\UWLM[NWZW]ZMUXTWaMM[¼
Op onze bouwplaatsen en in onze kantoren verdient de afvalbeperking bijzondere aandacht. Naast
hergebruik, recycling of een circulaire visie op de materialen moeten we het geproduceerde afval
zoveel mogelijk beperken. Dat doen we door een weldoordachte verbruikscultuur te ontwikkelen
maar ook door onze partners bij de benadering te betrekken. Dat geldt zowel voor de materialen
als voor de optimalisatie en vermindering van de verpakkingen. Dat laatste punt vereist uiteraard
een nauwe samenwerking met onze belangrijkste leveranciers.
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GOVERNANCE
Tot slot verzekert CFE Contracting een krachtige governance met behulp van een charter en concrete procedures.
De prioritaire doelstelling voor dit thema is"»,M^MTWXIOW^MZVIVKMUWLMTJI[MLWVQV\MOZQ\aIVL
ZM[XMK\IVLÅOP\[WKQITNZI]L¼
Om een totale transparantie en een heldere rapportage over de duurzaamheid te verzekeren, zullen
we een regelmatige interne communicatie met alle medewerkers invoeren. De implementatie van
[XMKQÅMSM381¼[^WWZMTSMLWMT[\MTTQVOUIIS\MMVMKP\M\ZIV[XIZIV\QMUWOMTQRSMV[\MT\WV[QV[\II\
om de geboekte vooruitgang en de impact van de genomen maatregelen recurrent te beoordelen.
,MXZQWZQ\IQZMLWMT[\MTTQVO^WWZLQ\\PMUIQ["»<ZIV[XIZMV\TaKWUU]VQKI\MWVW]Z[][\IQVIJTMXMZNWZUIVKMIVLXZWOZM[[¼

INNOVATIE
Al deze doelstellingen vereisen een nauwe samenwerking tussen de entiteiten en alle andere partners.
Bovendien moeten we innovatie niet alleen in onze verschillende activiteiten aanmoedigen maar ook
in het geheel van de waardeketen. De openheid voor de buitenwereld en voor andere partners mag
niet worden verwaarloosd. Innovatie wordt immers ook bevorderd door partnerschappen met andere
actoren in de sector, zoals de VAB, onderzoekscentra, universiteiten en leveranciers, en ook door het
delen van kennis tussen de verschillende entiteiten en beroepen van de groep.
De prioritaire doelstelling voor dit thema is"»,M^MTWX[a[\MUQKQVVW^I\Q^M[WT]\QWV[IKZW[[W]ZLQ^Q[QWV[IVL\PZW]OPW]\W]Z[]XXTaKPIQV[¼
Hun onderlinge synergie stelt de twee polen in staat om van bij het begin gebouwen te ontwerpen
met een innovatieve aanpak van de architectuur of de stabiliteit en de speciale technieken. De introductie van nieuwe materialen, de modulariteit of de circulariteit is daarbij een doel op zich.
De prioritaire doelstelling voor dit thema is"»1VKWZXWZI\MUWL]TIZIVLKQZK]TIZXZQVKQXTM[QVW]Z
XZWRMK\LM[QOV¼

4.6. MATERIALITEITSMATRIX VAN BPI REAL ESTATE
Omdat hun activiteitsdomeinen nauw met elkaar verbonden zijn, werken CFE Contracting en BPI
real estate van bij het begin samen aan de ontwikkeling van hun duurzaamheidsstrategie. BPI real
estate heeft dan ook deelgenomen aan alle stappen van de uitwerking van de strategie (zie vorig
hoofdstuk) en blijft actief vertegenwoordigd in de sustainability board. Deze werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende dochterondernemingen van CFE Contracting en
BPI real estate, vergadert elke maand. Ze heeft onder meer tot doel best practices uit te wisselen, de
duurzaamheidsstrategie in de verschillende dochterondernemingen te monitoren en het Executief
+WUQ\uW^MZLML]]ZbIIUPMQL[\PMUI¼[\MIL^Q[MZMV
Als ontwikkelaar van vastgoedprojecten beseft BPI dat haar duurzame impact al bij het concept
van een nieuw project begint.

*81ZMITM[\I\MPMMN\LM^WTOMVLM\PMUI¼[IT[XZQWZQ\IQZ^WWZPIIZ[\ZI\MOQMOMLMÅVQMMZL"
•
Circulariteit: de materiaalkeuze is een cruciale uitdaging voor de koolstofbalans van een geJW]_,MQV\MOZI\QM^IVKQZK]TIQZMUI\MZQITMVSIV[TMKP\[MٻKQxV\OMJM]ZMVIT[LQMIIVXISITQV
de conceptfase wordt gehanteerd.
•
Energie: energiezuinige gebouwen hebben, de beste energieoplossingen kiezen en de energieoptimalisatie altijd in gedachte houden zijn stuk voor stuk cruciale factoren.
•
-V\W\[TW\UWJQTQ\MQ\"IT[»]ZJIV[PIXMZ¼_QT*81bMQVPIIZ[\IL[XZWRMK\MVQV\MOZMZMV5WJQTQ\MQ\
is een cruciale uitdaging voor de steden van morgen, een uitdaging waarop BPI met haar projecten wil antwoorden.

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

De prioritaire doelstelling voor dit thema is"»+WTTIJWZI\M_Q\P[]XXTQMZ[\WZML]KMXIKSIOQVO_I[\M
IVLZML]KM_I[\MQVOMVMZIT¼

Om in deze domeinen optimaal te presteren, mikt BPI Real Estate in essentie op innovatie.
)TLMbM\PMUI¼[PMJJMVJM\ZMSSQVOWXPM\OMPMMT^IVLM_IIZLMSM\MV^IVLMJW]_XZWRMK\MV^IV
BPI real estate en geven het concept samenwerking zijn volle betekenis.

5. RESULTATEN VAN DIT BELEID
VOORBEELDEN ALS BEWIJS
De verschillende voorbeelden en projecten die op pagina [15] worden gepresenteerd, tonen de
IIVLIKP\LQMLMLZQMXWTMVITWXJZMVOMV^WWZLM^MZ[KPQTTMVLM\PMUI¼[MVLWMT[\MTTQVOMV
HET EFFECT VAN DE ACTIES METEN
0M\_MZSMVUM\L]QLMTQRSM381¼[MVMMVbW[\QX\UWOMTQRSMUWVQ\WZQVOQ[MMVXZQWZQ\MQ\^WWZLMLZQM
XWTMV^IVLMOZWMX,Q\UIIS\PM\QUUMZ[UWOMTQRSPM\MٺMK\^IVLMWVLMZVWUMVIK\QM[bW[VMT
mogelijk te beoordelen en ze eventueel aan te passen.
Deze gegevensverzameling gaat samen met een uitlijning van de acties per pool in de verschillende
MV\Q\MQ\MVWUMMV[QOVQÅKIV\MQUXIK\\M^MZbMSMZMV7XLQMUIVQMZ_WZL\^WWZZIVOOMOM^MVIIV
gestructureerde doelstellingen en acties.
EEN KWESTIE VAN MENTALITEIT
Tot slot willen de drie polen de duurzaamheid bij alle medewerkers verankeren, zodat ze een echte
bedrijfscultuur wordt. Dat gebeurt met gerichte acties voor zowel grootschalige projecten als eenvoudige, kleine ingrepen in de dagelijkse praktijk. Die laatste, hoe eenvoudig ook, maken de sensibilisering van alle medewerkers mogelijk. Vervolgens is ook de integratie van alle schakels van de
productieketen in deze aanpak van fundamenteel belang.

5.1. RESULTATEN VAN DIT BELEID BIJ DEME
,MJI[Q[^IVPM\KWUXTQIVKMXZWOZIUUI^IV,-5-Q[LMOMLZIO[KWLM^WWZM\PQMSMVQV\MOZQ\MQ\,MbMKWLM_MMZ[XQMOMT\LMN]VLIUMV\MTM_IIZLMV^IV,-5-[IUMVOM^I\QVPM\IKZWVQMU
»;<:1>-¼";MK]ZQ\a<MKPVQKIT4MILMZ[PQX:M[XMK\1V\MOZQ\a1VVW^I\QWV>IT]M+ZMI\QWVIVL
Environment (veiligheid, technisch leiderschap, respect en integriteit, innovatie, waardecreatie en
milieu). Naast de naleving van de wet, een conditio sine qua non, zijn respect en integriteit van het
ITTMZOZWW\[\MJMTIVO^WWZITTMUMV[MV^IV,-5-MVQMLMZMMVLQMUM\,-5-_QT[IUMV_MZSMV
moet dezelfde normen respecteren.
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SAFETY

TECHNICAL
LEADERSHIP

INNOVATION

5.1.1.

VALUE
CREATION

RESPECT
& INTEGRITY

ENVIRONMENT

IMPACT VAN DE COVID-19-PANDEMIE

1VLM+7>1,!KZQ[Q[PMMN\,-5-QVWWSOMNWK][\WXLMUMV\ITMOMbWVLPMQLMVPM\_MTbQRV
^IVITTM_MZSVMUMZ[UM\WVLMZUMMZMMV[XMKQÅMSWVTQVMXZWOZIUUIW^MZ^MMZSZIKP\MVOMM[\MTQRSM
gezondheid, een programma voor de bijstand van de bemanningsleden en hun families in samenwerking met de preventieadviseur, en diverse initiatieven voor de sociale cohesie. De operationele impact
van COVID-19 wordt dagelijks gevolgd door een speciaal team dat aan de directie rapporteert.
Bovendien werd net als in de vorige jaren een grote aandacht gewijd aan de werving, de opleiding en
PM\JMPW]L^IVPM\XMZ[WVMMT,-5-_MZLQVQVLM:IVL[\IL)_IZL[^WWZPM\\_MMLMWXMMVvolgend jaar en de derde keer in vier jaar tijd uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van België.
Die bekroning is gebaseerd op de resultaten van een peiling bij 12.000 Belgen van 18 tot 65 jaar.
,-5-[\II\QVLM\WXLZQM^WWZLMKZQ\MZQIÅVIVKQxTMOMbWVLPMQL_MZS[NMMZZMX]\I\QMMVOMJZ]QS^IV
nieuwe technologieën.

7VLIVS[LM+7>1,!KZQ[Q[Q[,-5-QVMMV^MMZSZIKP\QOMWVLMZVMUQVOOMJTMSMV,-5-
heeft grote bijkomende inspanningen geleverd om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren,
het welzijn van de medewerkers altijd voorrang te geven en deze zeer uitzonderlijke wereldwijde
omstandigheden als motor voor innovatie te gebruiken.

,-5-_QRL\M^MVMMV[^MMTIIVLIKP\IIVLMXTII\[MTQRSMOMUMMV[KPIXXMVQVLMTIVLMV_IIZbMIK\QMN 
Q[MVLZIIO\JQRIIVLQ^MZ[M[WKQITMXZWRMK\MV<W\[TW\[KPIIZ\,-5-bQKPIKP\MZLM>MZSTIZQVO^IVLM
:MKP\MV^IVLM5MV[

Ondanks de COVID-19-crisis konden vrijwel alle projecten in de loop van 2020 worden voortgezet. Al het mogelijke werd gedaan om de bemanningswissels te vergemakkelijken, bijvoorbeeld
door personeel vrij te maken om een taskforce en een extractieteam samen te stellen, waarbij meer
dan 5 operationele schepen werden omgeleid en 10 vliegtuigen werden gecharterd. Daarnaast
_MZLMVOZW\MQV[XIVVQVOMVOMTM^MZLWUMٺMK\QM^M+7>1,!\M[\[\MWZOIVQ[MZMVOMKWUJQVMMZL
met een systeem met periodes van pre-quarantaine, om te verzekeren dat de bemanningen en de
projectteams veilig konden blijven werken. Er werd ook een programma van 7 weken over mentale
^MMZSZIKP\MVOMbWVLPMQL]Q\OMZWTL^WWZITTMUMLM_MZSMZ[^IV,-5-<W\[TW\_MZLMMV[XMKQÅMSM
interne innovatiecampagne georganiseerd om de optimalisatie van onder meer het digitale beheer,
de virtuele aanwezigheid en de teams voor de aanbestedingen op afstand te maximaliseren en te
JM^MQTQOMV7XLQMUIVQMZQ[,-5-MZQVOM[TIIOLWU·WVLIVS[LMUWVLQITMKZQ[Q[·QVLM
W^MZ[\IX\MUISMV^IV»J][QVM[[I[][]IT¼VIIZ»PM\VQM]_MVWZUIIT¼

De klimaatverandering is een van de grootste dreigingen voor onze planeet en onze samenleving.
De stijging van de temperaturen op wereldschaal als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen leidt
tot een stijging van de zeespiegel, een verwarming van het oppervlak van de oceaan en een toename van extreme weersverschijnselen met droogte, (bos)branden en overstromingen tot gevolg. Tegelijkertijd bestaat er een groeiende behoefte aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

5.1.3.

5.1.2.

SOCIAAL

-MV^MQTQOMMVOMbWVLM_MZSXTMS^WWZITTMJM\ZWSSMVMVJQRLMXZWRMK\MV^IV,-5-JTQRN\MMVKWV[\IV\
IIVLIKP\[X]V\,WWZLMIIZL^IVPIIZIK\Q^Q\MQ\MVUWM\,-5-[WU[QVbMMZUWMQTQRSMWU[\IVLQOPMLMV_MZSMV,-5-TMO\ITPIIZ_MZSVMUMZ[MMVbMMZPWOM^MQTQOPMQL[VWZUWX0M\Q[LMJMLWMTQVO
dat op de schepen en de andere werkplekken geen enkel ongeval gebeurt.
,I\_WZL\LWWZTWXMVLOMUWVQ\WZLUM\XZWIK\QM^M381¼[bWIT[WJ[MZ^I\QM[MVQV[XMK\QM[MVZMIK\QM^M
381¼[bWIT[\QRLQOOMUMTLMQVKQLMV\MV-TSMXW\MV\QMMTOM^IIZTQRSM[Q\]I\QM_WZL\OMIVITa[MMZLWULM
ZQ[QKW¼[WXMMVIIV^IIZLJIIZXMQT\MPW]LMV
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,MbM[XMKQÅMSM^MQTQOPMQL[XIZIUM\MZ[_WZLMVQVMTSLQZMK\QM\MIUMVQVLM:IIL^IV*M[\]]ZOM^WTOL
De realisatie van de doelstellingen voor de veiligheid is opgenomen in het bonusbeleid.

MILIEU

,MQV[\ITTI\QM^IVW[ٺPWZM_QVLXIZSMV_IIZQV,-5-MMVTMQLMZ[ZWT[XMMT\LZIIO\JML]QLMVLJQR
aan de bestrijding van de klimaatverandering en de transitie naar hernieuwbare energie. In 2020
PMMN\,-5-JQROMLZIOMVIIVLMW[ٺPWZMXZWRMK\MV*WZ[MTM;MI5ILM5WZIa-I[\<ZQ\WV
3VWTTMV-I[\)VOTQI7VM,-5-PMMN\QVRIV]IZQMMVJMTIVOZQRSMUQRTXIITJMZMQS\UM\LM
installatie van de 2200ste windturbine. Sinds de installatie van de allereerste turbines in de Baltische
BMMQVPMMN\,-5-\]ZJQVM[QVITTMUI\MVMV^WZUMVOM|V[\ITTMMZLQV_QVLXIZSMVQV
Europa en China.
,-5-_MZS\WWSIIVIVLMZM^WZUMV^IVL]]ZbIUMMVMZOQMbWIT[LMXZWL]K\QMLMWX[TIOMVPM\
\ZIV[XWZ\^IVOZWMVM_I\MZ[\WNBMQ[MMVXQWVQMZUM\LQ^MZ[MQVQ\QI\QM^MV»^IV_QVLMVbWVVIIZ
_I\MZ[\WN ¼bWIT[0A87:<7W[\MVLM0A87:<,]YUMV8W[0ALWV
0A87:<7W[\MVLM_MZLQVRIV]IZQQV[IUMV_MZSQVOUM\LM0I^MV^IV7W[\MVLMMV
85>OM[\IZ\0M\LWMTQ[IUJQ\QM]["LMQVJMLZQRN[\MTTQVO\MOMV^IVMMVNIJZQMS^WWZOZWMVM
waterstof in de Belgische haven.
,-5-+WVKM[[QWV[MVPIIZXTII\[MTQRSMXIZ\VMZ[QV7UIVPMJJMVMMVM`KT][QM^M[IUMV_MZSQVO
bekendgemaakt voor de ontwikkeling van een park voor groene energie en een fabriek voor groene
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aan waar alle werknemers billijk en zonder discriminatie worden behandeld.

1VLM[MK\WZ^IVLMQVNZI[\Z]K\]ZMVLZIIO\,-5-M^MVMMV[JQR\W\LM^MZTIOQVO^IVLM]Q\[\WW\BW
PMMN\,-5-,M>ZQM[^IVLM?QMTQV[IUMV_MZSQVOUM\/5*MV0MQRUIV[QVIXZQTPM\
netwerk van uitstootvrije infrastructuren gelanceerd, voor de versnelling van de energietransitie,
[XMKQÅMS^WWZZWTTMVLUI\MZQMMTQVLM[MK\WZ^IVLMQVNZI[\Z]K\]ZMV^WWZ^QMZRIIZ_I\MMVJW]_UM\
uitstootvrije materialen mogelijk moet maken.

Regelmatige audits en inspecties van de bureaus, agentschappen en andere derden die personeel op
LM[Q\M[^IV,-5-QVbM\\MVOIZIVLMZMVLI\WVbMVWZUMV_WZLMVVIOMTMMNLMVMٺMK\QMN bQRV

EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN
,-5-MMZJQMLQO\MVJM[KPMZU\LMUMV[MVZMKP\MVQVPM\ITOMUMMV[IUMVUM\LMN]VLIUMV\MTM
ZMKP\MVMV^ZQRPMLMVbWIT[bMQVLM=VQ^MZ[MTM>MZSTIZQVO^IVLM:MKP\MV^IVLM5MV[^IVLM>MZ<W\[TW\VMMU\,-5-LMMTIIV8W[0ALWVMMVXZWMNXZWRMK\^WWZW[ٺPWZM_I\MZ[\WN8W[0ALWV
MVQOLM6I\QM[OMLMÅVQMMZLbQRV,MOZWMX\WTMZMMZ\VWWQ\[TI^MZVQRSQVLMZIZJMQLL_IVOIZJMQLWN 
combineert op het platform Q13a van Neptune Energy drie energiesystemen op de Noordzee:
verplichte arbeid of mensenhandel. De toepassing van het beleid heeft ervoor gezorgd dat alle partW[ٺPWZM_QVLSZIKP\W[ٺPWZMOI[MVW[ٺPWZM_I\MZ[\WN,Q\Q[PM\MMZ[\M^WTTMLQOOMxTMS\ZQÅKMMZLM
ners zich bewust zijn van het belang van de eerbiediging van de mensenrechten en dat zij weten
productieplatform van de Nederlandse Noordzee.
hoe en waar zij eventuele inbreuken kunnen melden.
,-5-PMMN\JW^MVLQMV^MZJM\MZQVO[XZWOZIUUI¼[WULMUQTQM]QUXIK\\QRLMV[LM]Q\^WMZQVO^IVLM ,-5-Q[^IISIK\QMN QVTIVLMVUM\MMVPWOMZZQ[QKWXZWÅMT^WWZWVM\PQ[KPMXZIS\QRSMV,M[XMKQÅciteit van haar activiteiten vereist een grote waakzaamheid opdat de ethische normen altijd zouden
XZWRMK\MV^MZLMZ\MJMXMZSMV;XMKQÅMSMXZWOZIUUI¼[UQSSMVWXLM^MZLMZMZML]K\QM^IVLM]Q\worden gerespecteerd. Het is altijd de ambitie om integer zaken te doen en proactief corruptie in
stoot van broeikasgassen die aan de klimaatverandering bijdragen, en van andere verontreinigende
om het even welke vorm te voorkomen.
[\WٺMVLQMLMTWSITMT]KP\S_ITQ\MQ\IIV\I[\MV
,-5-bM\bQKPIK\QMN QV^WWZLMMMZJQMLQOQVOMVJM[KPMZUQVO^IVLMIZJMQL[ZMKP\MVMVLMUMV[MVZMKP\MVQVPIIZIK\Q^Q\MQ\MV5M\LI\LWMTJM[KPQS\,-5-W^MZMMV»KWLM^WWZM\PQMSMVQV\MOMZ
DEME wil tegen 2030 haar uitstoot van broeikasgassen met 40 % verlagen tegenobISMVLWMV¼VII[\^MZ[KPQTTMVLM[XMKQÅMSMJMTMQL[TQRVMV»+WUXTQIVKMJMTMQLMVXZIS\QRSMV¼»5MVver 2008, het jaar dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als referentie
[MVZMKP\MVJMTMQL¼MV»5MTLQVO[JMTMQLMVXZWKML]ZM[¼,MKWLM^WWZM\PQMSMVQV\MOMZbISMVLWMV
heeft gekozen. Tegen 2050 wil ze klimaatneutraal zijn.
gaat gepaard met een verplichte jaarlijkse opleiding, met in 2020 een slaagcijfer van 97 % (voor het
voltallige personeel met uitzondering van de bemanningsleden). Voor de bemanningsleden werd
Aangezien meer dan 90 % van de uitstoot van broeikasgassen aan het brandstofverbruik van de
een aan COVID-19 aangepaste benadering ontwikkeld. In 2020 werden ook inspanningen geleverd
[KPMXMVSIV_WZLMV\WMOM[KPZM^MV^WMZ\,-5-MMVQV^M[\MZQVO[XTIVW^MZUMMZLMZMRIZMV]Q\WU
^WWZMMVLQMXOIIVLMIVITa[M^IVLMZQ[QKW¼[MV^WWZLMWV\_QSSMTQVO^IVMMV\WWTLQMITTMQVNWZUI\QM
PIIZ^TWW\^IVLMUMM[\OMI^IVKMMZLM\MKPVWTWOQM\M^WWZbQMVMVJZIVL[\WٺMVUM\TIOMMUQ[[QM\M
kan leveren die nodig is voor een grondig onderzoek van de belangrijke derden.
OMJZ]QSMVbWIT[46/JQWLQM[MTMVLM\WMSWU[\QOMMKWTWOQ[KPMJZIVL[\WٺMVUM\_I\MZ[\WNbWIT[
OZWMVMUM\PIVWTMVOZWMVM_I\MZ[\WN,IIZVII[\_MZS\,-5-KWV\QV]IIVLM^MZJM\MZQVO^IVLM
MVMZOQMMٻKQxV\QM^IVLM^WTTMLQOM^TWW\LWWZUQLLMT^IV^MZ[KPQTTMVLM\MKPVWTWOQ[KPMUII\ZMOMTMV Een goede selectie van bureaus, agentschappen en andere derden is bijgevolg een voorafgaande
^WWZ_IIZLM^WWZUMVKWV\ZIK\MVIN[T]Q\MVLM[IUMV_MZSQVOJMOQV\0M\JMTMQL^IV,-5-^WWZ
zoals systemen voor de recuperatie van de warmte van restgassen voor de opwekking van elektrische energie. De nadruk ligt ook doorlopend op de optimalisatie van de processen en de verbetering het respect in het algemeen en de eerbiediging van de mensenrechten in het bijzonder wordt altijd
L]QLMTQRSQVLMKWV\ZIK\MVOMLMÅVQMMZL-MV^WWZLMJ]ZMI][MVIOMV\[KPIXXMVWV\_QSSMTLMXZW^IVLMXZWL]K\Q^Q\MQ\<W\[TW\PMMN\,-5-bQKPQVQVOM[XIVVMVWULMZMOQ[\ZI\QM^IVPIIZ
cedure, die zowel voor als na de aanwerving wordt toegepast, maakt onze normen en de manier
energiegegevens verder te optimaliseren, een geïntegreerde gegevensstructuur in te voeren en de
waarop ze moeten worden nageleefd zeer zichtbaar.
nodige monitoringtools te ontwikkelen.

<W\[TW\PMMN\,-5-[XMKQÅMSMXZWOZIUUI¼[QVOM^WMZL^WWZMMV^MZLMZMJMXMZSQVO^IVLMQUXIK\
van onder meer het (onderzeese) lawaai en de troebelheid op het milieu en in het bijzonder het
onderzeese leven.

5.1.4.

GOVERNANCE

)TTMXMZ[WVMMT[TMLMV^IV,-5-_WZLMVJQTTQRSJMPIVLMTLUM\_IIZLQOPMQLMVZM[XMK\WVOMIKP\
hun persoonlijke kenmerken, geloof, nationale of etnische afkomst, cultuur, godsdienst, leeftijd,
OMVLMZMV[MS[]MTMOMIIZLPMQLOMM[\MTQRSMWN TQKPIUMTQRSM^MZUWOMV[,-5-JQML\MMV_MZSXTMS
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waterstof in Duqm. Deze installatie zal in grote mate bijdragen tot de decarbonisatie van de regionale chemische industrie en zal ook groene waterstof en/of derivaten zoals groene methanol of
ammoniak aan internationale klanten leveren.

BESTRIJDING VAN FRAUDE EN CORRUPTIE
,-5-PMMN\MMVL]QLMTQRSJMTMQLWUITPIIZIK\Q^Q\MQ\MVQV\MOMZ]Q\\M^WMZMVMVMTSM^WZU^IV
KWZZ]X\QM\MJM[\ZQRLMV6II[\LMM\PQ[KPMMVQV\MOZQ\MQ\[KWLMPMMN\,-5-MMV^WTTMLQOKWUXTQIVceprogramma geïmplementeerd dat onder meer een uitgebreid anticorruptiebeleid omvat. Het
anticorruptiebeleid is in het kader van dit complianceprogramma opgenomen in het jaarlijkse programma voor de bewustmaking van de werknemers. Het beleid zelf wordt bovendien aangevuld
UM\[XMKQÅMSMXZWKML]ZM[LQMbQRVMٺMK\Q^Q\MQ\QVLMLIOMTQRS[M_MZSQVO^MZbMSMZMV,ML]MLQTQOMVKM
van het beleid tegenover derden, het beleid voor de integriteit van de uitgaande betalingen en het
beleid voor de toelevering tot en met de betaling van belangrijke derden, evenals een opleidingsXZWOZIUUI^WWZPM\XMZ[WVMMTLI\JQRLMZOMTQRSMIK\Q^Q\MQ\MVJM\ZWSSMVQ[LZIOMVMٺMK\QMN JQR\W\LM
[\ZQRL\MOMVNZI]LMMVKWZZ]X\QM,-5-Q[_MZMTL_QRLIK\QMNWWSQVTIVLMVUM\MMVPWOMZM[KWZM
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5.1.5.

TWVMV1V_MZLMV\_MM[XMKQÅMSMQVVW^I\QM]Q\LIOQVOMVOMTIVKMMZLZWVLSTQUII\MVMVMZOQM
(DOD 7 en 13) en het beheer van afval en materialen (DOD 12). In het volledige innovatieproces is
de duurzaamheid een van de evaluatiecriteria.

5.2. RESULTATEN VAN DIT BELEID BIJ CFE CONTRACTING EN BPI
1V_MZLMVLMSMaXMZNWZUIVKMQVLQKI\WZ[^MZÅRVLMV_MZLMMVLI[PJWIZL^IVVQM\ÅVIVKQxTM
QVLQKI\WZMVQVOM^WMZL1V^MZ[KPMQLMVMXZWMNXZWRMK\MV_WZLMVLMUMM[\KWUXTM`M\PMUI¼[bWIT[
materiaaltransport en circulariteit, van nabij gevolgd. Elke indicator verzekert een regelmatige
monitoring van de gekozen prioritaire doelstellingen. Op het vlak van de concrete acties waren er
verscheidene grootschalige duurzame projecten, zoals ZIN en het gebruik van consolidatiecentra
voor de logistiek, maar lag de nadruk vooral op de interne communicatie en de bewustmaking van
de teams rond duurzaamheid. Deze acties zullen in 2021 worden voortgezet via actieplannen in de
verschillende entiteiten van de groep.
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WXLM»KWZZ]X\QMXMZKMX\QMQVLM`¼5WOMTQRSMOM^ITTMV^IVKWZZ]X\QMJM\MSMVMVMMVZQ[QKW^WWZPM\
QUIOW^IVLMOZWMX,IIZWUPMMN\,-5-MMVL]MLQTQOMVKMXZWKML]ZMQVOM^WMZLVQM\ITTMMV^WWZ
dit type landen met hoog risico maar ook voor alle situaties waarin een verhoogd risico van fraude
MVKWZZ]X\QMJM[\II\7U\MJMOQVVMVZIIL\,-5-IIVWUbW_MQVQOUWOMTQRSOMJZ]QS\MUISMV
van sponsors of agenten. Als dat niet kan worden vermeden, moeten deze partijen vooraf worden
onderzocht, met een diepgang die afhangt van het risiconiveau. Daarnaast voert de groep een folTW_]X]Q\^IVLMLMZLMVUM\_QMbQRbISMVLWM\1VWVbMKWV\ZIK\MVbQRV[XMKQÅMSMKTI][]TM[WXOMnomen waarin de partijen zich ertoe verbinden altijd te handelen in overeenstemming met het door
,-5-OMxQ[\MKWVNWZUQ\MQ\[VQ^MI]<MV[TW\\M^MZbMSMZ\,-5-bQKPMZ^IVLI\LMLMbMXIZ\QRMVPM\
JMTMQLMVLMXZWKML]ZM[QVbISMKWZZ]X\QMMٺMK\QMN VITM^MV,IIZVII[\JMXMZS\,-5-LMbMZQ[QKW¼[
zoveel mogelijk aan de hand van beleidsregels en procedures die iedereen goed kent en die in het
geheel van de organisatie worden toegepast.

INNOVATIE

1V\MZUMV^IVLMQVVW^I\QMNWK][\,-5-WXOMbIUMVTQRSM_IIZLMKZMI\QMLWWZPM\^WZUMV^IV
partnerschappen met meerdere partijen en door een grotere concentratie op het interne ondernemerschap.
,-5-Q[TQL^IVLMQVVW^I\QMXWWT»<PM*T]M+T][\MZ¼LQMNWK][\WXLML]]ZbIUMOZWMQWXbMM
BWPMMN\,-5-QVUM\XIZ\VMZ[[IUMVOM_MZS\IIVLMXZWRMK\MV5):+7;,8>(;MI
MVLM[\IZ\^IV+WI[\J][\MZ[0M\XZWRMK\5):+7;JM[\]LMMZ\PM\XW\MV\QMMT^IVOZWW\[KPITQOM
W[ٺPWZMIY]IK]T\]]Z,8(;MIWV\_QSSMT\MMVUM\PWLWTWOQMWX_M\MV[KPIXXMTQRSMJI[Q[^WWZPM\
in kaart brengen van de uitdagingen en potentiële oplossingen voor de multifunctionele maritieme
landschapsinfrastructuren. Coastbusters 2 is een monitoringproject dat onder meer onderzoek doet
naar biologisch afbreekbare en duurzame (bio)mariene materialen als elementen van de kustverdediging. Het eerste project van Coastbusters won in oktober van dit jaar de eerste Blue Innovation
Award.
,-5-PMMN\QVWWS[\MZSWXLMQV\MZVI\QWVITM[IUMV_MZSQVOOMNWK][\JQR^WWZJMMTLLWWZbQKP
aan te sluiten bij de European Clean Hydrogen Alliance, het Sustainable Ocean Business Action
Platform en het Global Partnership for Plastics Action van het World Economic Forum.
,IIZVII[\WV\_QSSMT\,-5-QV[IUMV_MZSQVOUM\]VQ^MZ[Q\MQ\MVMV\MKPVWTWOQMTM^MZIVKQMZ[
een oplossing voor de verwijdering van plastic uit de rivieren, havens en kustzones. In 2020 heeft
,-5-LMMMZ[\MQV[\ITTI\QMOM\M[\UM\MMVXZWMNXZWRMK\WXLM;KPMTLMJZ]OQV<MU[M,MQV[\ITlatie bestaat enerzijds uit een V-vormige vaste fuik die de waterstroming gebruikt om plastic en
drijvend afval in de bovenste waterlaag naar een drijvend opvangplatform te leiden. Het drijvend
IN^IT_WZL\LIVWXOM^IVOMVLWWZLM5IZQVM4Q\\MZ0]V\MZMMV^IIZ\]QOLI\LMOZWW\[\M[\]SSMV
onderschept en naar het opvangplatform leidt. De installatie gebruikt diverse technologische inno^I\QM[bWIT[IZ\QÅKQxTMQV\MTTQOMV\QM^WWZLMPMZSMVVQVO^IVLM^WWZ_MZXMV^QZ\]MTMZMITQ\MQ\^WWZLM
_MZSQVO^IVLM]Q\Z][\QVOMVM^MV\]MMTLMI]\WVWUMKWV\ZWTM^IVPM\^IIZ\]QO,M5IZQVM4Q\\MZ
Hunter vaart op elektriciteit en stoot dus geen CO2 uit.
)T[[\M]V^WWZPM\QV\MZVMWVLMZVMUMZ[KPIX_MZLMVQV^MZ[KPMQLMVMQVVW^I\QMXZWOZIUUI¼[
gestart om enerzijds nieuwe ideeën te verzamelen en anderzijds gerealiseerde initiatieven te be-

CFE Contracting heeft zich aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action. Ze onderschrijft daarmee het initiatief Science Based Targets. Deze aanpak zal het mogelijk maken om
duurzame doelstellingen te valideren die beantwoorden aan de ambities van de Akkoorden van
Parijs.

5.2.1.

IMPACT VAN DE COVID-19-PANDEMIE

De crisis van het coronavirus heeft de relevantie bevestigd van de gekozen prioriteiten en in het
bijzonder van de versnelde digitalisatie en de focus op operationele uitmuntendheid.

5.2.2.

SOCIAAL

De mens staat centraal in de bouwprocessen van CFE. CFE is een belangrijke werkgever, zowel
direct (3.155 werknemers) als indirect via de verschillende onderaannemers en leveranciers. In
PMMN\+.-+WV\ZIK\QVOMMVKIUXIOVM^WWZ»MUXTWaMZJZIVLQVO¼OMTIVKMMZLLQMPM\KWVKMX\
».ZIUQTa¼NIUQTaNZQMVL[LI\PIIZSMVUMZS\QVLM^MZN bM\\M,MÅTQITMVWXUMV[MVUII\MVLM
soliditeit van de groep zijn samen met haar vele vormen van synergie de kracht en de bijzonderheid
van CFE Contracting. De eerbied voor de mens geldt niet alleen voor onze eigen werknemers maar
WWS^WWZPM\XMZ[WVMMT^IVLMWVLMZIIVVMUMZ[MVTM^MZIVKQMZ[,MbMÅTW[WÅMQ[WXOMVWUMVQVMMV
integriteitscode die de eerbied voor de rechten van de mens omvat. In deze optiek verlopen de procedures voor de selectie van en de interactie met de onderaannemers schriftelijk. In 2020 werd geen
enkele schending van de mensenrechten vastgesteld.
CFE wenst ook de nodige aandacht te schenken aan de veiligheid en de gezondheid op de werkplek. De ernst en de frequentie van arbeidsongevallen krijgen in elke raad van bestuur een bijzondere aandacht. CFE presteert in dit domein beter dan de Belgische sector in zijn geheel. Dat belet
niet dat CFE Contracting haar score elk jaar wil verbeteren. In dat opzicht is het beleid voor sen[QJQTQ[MZQVO^WWZWXTMQLQVOMV^WWZXZM^MV\QMMMVJMTIVOZQRSQV[\Z]UMV\7WSLM»4-)6¼UM\PWLM
draagt eraan bij. De bouwplaatsen worden regelmatig bezocht om de naleving van de procedures te
controleren.
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MILIEU

BWPMJJMVQV^MZ[KPMQLMVMJW]_XTII\[MVQV*MTOQxMV4]`MUJ]ZOP]VTWOQ[\QMSPMZbQMVLWWZ
met consolidatiecentra te werken. Deze logistieke hubs verminderen het aantal vrachtwagens voor
de bevoorrading van de bouwplaatsen in aanzienlijke mate en maken bovendien de leveringsplanning betrouwbaarder. In Brussel worden ook alternatieve leveringswijzen gebruikt, zoals levering
via de waterweg. Dat heeft een onmiddellijke impact op de CO2-uitstoot.
Volgens studies is de materiaalkeuze een doorslaggevende maar indirecte factor in de analyse van
de CO2-kosten van een gebouw. Het werken met gerecycleerde of hergebruikte materialen is eveneens een oplossing voor de vermindering van de koolstofvoetafdruk. Ook de keuze van meer duurzame materialen draagt daar toe bij.
CFE Contracting en BPI hebben daarom begin 2020 hun knowhow gebundeld om de joint venture
Wood Shapers op te richten. De beheersing van de materialen (en in het bijzonder van hout) en van
bouwtechnieken voor een geoptimaliseerde structuur staan samen met een geïntegreerde projectvisie centraal in de duurzame benadering van Wood Shapers.
5M\PIIZLZQMÅTQITMV>IV4IMZM*8+MV>5)PMMN\+.-+WV\ZIK\QVOPM\XZWRMK\B16QVLM*Z][selse Noordwijk opgestart. Dit innoverende project van meer dan 110.000 m² legt de nadruk op
circulariteit. De circulaire benadering begint met het behoud van 65 % van de bestaande WTC-torens, wat de hoeveelheid sloopafval en het gebruik van nieuwe bouwmaterialen beperkt. Dit is het
eerste project in België dat de circulariteitsprincipes op deze schaal toepast. Concreet zal in totaal
95 % van het materiaal worden bewaard, hergebruikt of gerecycleerd en zal 95 % van de nieuwe
UI\MZQITMV^WWZLMSIV\WZMV++OMKMZ\QÅKMMZLbQRV
Een andere aanpak om de CO2-productie te beperken, is de vermindering van het energieverbruik
^IVbW_MTLMOMJW]_MVIT[LMJW]_XTII\[QV[\ITTI\QM[>QIPIIZÅTQIIT>-5);TM^MZ\+.-+WVtracting ESCO-diensten met gegarandeerde energieprestaties aan de klanten die het wensen. Deze
expertise wordt ook bij de inrichting van de bouwplaatsen gebruikt, met een monitoring van het
elektriciteits- en waterverbruik die hun optimalisatie mogelijk maakt.

5.2.4.

GOVERNANCE

Het Corporate Governance Charter van CFE Contracting werd in 2019 bijgewerkt. Na de goedkeuring door het Executief Comité werd het aan alle medewerkers meegedeeld. Het vervolledigt
PM\+WZXWZI\M/W^MZVIVKM+PIZ\MZ^IVLM/ZWMX+.-,Q\KPIZ\MZLMÅVQMMZ\LM[\Z]K\]]Z^IV
CFE Contracting, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende raden en comités en de
minimale toepasselijke procedures. Vervolgens is het in een reeks interne beleidslijnen uitgewerkt.
De structurering van CFE Contracting heeft tot doel een helder en solide kader te vormen voor de
begeleiding van de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap en de ondernemingen van

de pool Contracting en voor hun goede werking. De structurering van de vennootschap weerspiegelt de regels voor goed bestuur, aangepast aan de behoeften van de onderneming. Hetzelfde geldt
voor BPI, waarvan het Governance Charter in december 2019 werd aangepast en goedgekeurd
door de Raad van Bestuur.
De minimale procedures, ook interne beleidslijnen genoemd, worden in nauw overleg met het
Executief Comité bijgewerkt door de Raad van Bestuur. Op het niveau van de projecten is een lijst
van 12 principes voor een goed beheer opgesteld. In 2019 werd bovendien voor elke entiteit een
risicoanalyse uitgevoerd.
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5.2.3.

De twee divisies zijn zich bewust van de impact van hun activiteiten op het milieu. Het vervoer
van personen en materialen heeft een weerslag op de mobiliteit en veroorzaakt ook een directe
CO2-uitstoot. De vermindering van de behoefte aan transport en een geavanceerd afvalbeleid kunVMVPMTXMVWULQMQUXIK\\M^MZSTMQVMV,MWXLM^MZ[KPQTTMVLMJW]_XTII\[MV\WMOMXI[\M»4-)6¼
bouwprocessen dragen er eveneens toe bij.

Elke in het charter opgenomen beleidslijn is fundamenteel. Hierna brengen we echter het thema
van de eerbiediging van de mensenrechten op de voorgrond.

EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN
De eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden die aan de basis liggen
van het algemene beleid van de polen Contracting en Vastgoedontwikkeling. Deze eerbied komt tot
]Q\QVOQVMMVOMNWZU]TMMZLJMTMQLUM\MMV[XMKQÅMSMWXLMQV\MOZQ\MQ\^IVLMUMLM_MZSMZ[OMZQKP\M
gedragscode, die het algemene kader vormt waarvan de toepassing door individuele informatie en
interne audits wordt verzekerd.
In de aanwerving maar ook in bijvoorbeeld de dagelijkse werkrelaties en de opportuniteiten voor
opleiding, interne mobiliteit of promotie, is elke discriminatie op grond van gender, leeftijd, nationaliteit, afkomst, overtuiging of handicap verboden. Het algemene beleid omvat ook de eerbiediging van de wetten met betrekking tot de privacy van de medewerkers, wat in de dochterondernemingen tot uiting komt in maatregelen op het vlak van de informatica om de veiligheid van de
persoonsgegevens van de medewerkers te verzekeren.
Dit algemene beleid wordt ook weerspiegeld in de contractuele bepalingen met de onderaannemers, bepalingen die de eerbiediging van de wetten met betrekking tot de mensenrechten eisen. Bij
de selectie van buitenlandse onderaannemers voeren wij de vereiste controles uit, bijvoorbeeld inzake de sociale zekerheid en de betaling van het minimumloon.
Tot op heden is in de polen Contracting en Vastgoedontwikkeling geen enkele inbreuk op ons mensenrechtenbeleid vastgesteld. De vakspecialiteiten van de twee polen impliceren het werken met onderaannemers, leveranciers en partners die niet noodzakelijk de waarden van CFE met betrekking
tot de mensenrechten delen. De realiteit van de bouwplaatsen kan gemakkelijk verwarring creëren,
met ernstige gevolgen voor het imago van de groep.
,IIZWUVMMU\+.-^MZ[KPQTTMVLMUII\ZMOMTMVWULMbMZQ[QKW¼[UI`QUIIT\M^WWZSWUMV,MbM
maatregelen spelen op verschillende niveaus:
•
Preventie: wij hebben in de dochterondernemingen een charter ingevoerd, een systeem met
erkende leveranciers georganiseerd, bepalingen opgenomen in de contracten met de onderaannemers en een humanresourcesbeleid toegepast dat ieders rechten respecteert;
•
Opleiding: ze kan verschillende vormen aannemen (vergaderingen, workshops, uitwisseling
van ervaringen enz.), met inbegrip van de opleiding van de hiërarchische lijn inzake de
90

WIE WIJ ZIJN

HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

JAARVERSLAG

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

FINANCIËLE STATEN

Korte beschrijving van de activiteiten van de groep — ESG-beleid — Belangrijkste risico’s met betrekking tot ESG —Resultaten van dit beleid — Niet-financiële kritieke performance-indicatoren (KPI)

wettelijke verplichtingen en het welzijn;
+WV\ZWTM"PQRQUXTQKMMZ\UM\VIUMZMOMTUI\QOM_MZÅV[XMK\QM[LWWZLMPQxZIZKPQ[KPMTQRVMV
interne audits.

BESTRIJDING VAN FRAUDE EN CORRUPTIE
De door CFE opgestelde anticorruptiecode, die in 2018 werd bijgewerkt, is opgenomen in het beleid van de dochterondernemingen en richt zich tot alle medewerkers, ongeacht hun functie. Hij
verklaart duidelijk dat elke vorm van corruptie of corrupte praktijken, direct of indirect, verboden
Q[bW_MTWXPM\VQ^MI]^IVLMWVLMZVMUQVOMVIT[WXLI\^IVLMVI\]]ZTQRSMXMZ[WVMV7ULMMٺMKtiviteit en het goede begrip van de uitgevaardigde ethische regels te verzekeren, geeft de code concrete details met betrekking tot in commerciële betrekkingen courante gewoonten, zoals voordelen,
geschenken, voorrechten en blijken van gastvrijheid: hij preciseert wat wel en niet toegelaten is, de
grenzen die men moet respecteren enzovoort, rekening houdend met de nationale (van België en/
of het betrokken buitenland) en de internationale reglementeringen. Het engagement van de dochterondernemingen en hun medewerkers, het ethische besef en de wil om in een geest van samenwerking en vertrouwen te werken, samen met een aantal interne procedures die de mogelijkheid
van fraude en corruptie beperken, zijn stuk voor stuk elementen die een goede naleving van de bepalingen tegen fraude en corruptie verzekeren. CFE Contracting heeft dit jaar haar inspanningen
verdubbeld om haar operationele personeel op te leiden in de kennis en het begrip van de sociale
wetgeving. Zo ontvingen meer dan 450 operationele medewerkers van de verschillende dochteronLMZVMUQVOMV^IV+.-MMVWXTMQLQVO»*M[\8ZIK\QKM["KWV\ZIK\UIVIOMUMV\[WKQITTI_¼WUMMV
goed begrip van de toepasselijke reglementering inzake contracten en sociale wetten te garanderen.

algemene analyse van het interne controlesysteem uitgevoerd. Het resultaat van de audits wordt
voorgelegd aan de leden van het Auditcomité van CFE en aan het Executief Comité van CFE
Contracting, om verbeteringsmaatregelen overeen te komen.
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•

6. NIET-FINANCIËLE KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN (KPI’S)
6.1. INLEIDING
,MLMÅVQ\QMLM^MZbIUMTQVOMVLMIVITa[M^IV381¼[UISMVQV\MOZIITLMMT]Q\^IVLML]]ZbIIUheidsstrategie van CFE. Voor elk thema met hoge materialiteit werd ten minste één KPI gekozen.
>WWZ[WUUQOMUMMZKWUXTM`M\PMUI¼[bWIT[\ZIV[XWZ\_MZLLM^WWZSM]ZOMOM^MVIIVLMIVITa[M
^IVXZWMNXZWRMK\MV,MIVITa[MMVLMZMOMTUI\QOMNWTTW_]X^IVITLMbM381¼[IIVLMPIVL^IV
[XMKQÅMSMLI[PJWIZL[UIIS\MMVVI]_SM]ZQOM^ITQLI\QMUWOMTQRS^IVLM\WMOMXI[\IK\QMXTIVVMV

6.2. SOCIAAL
7ULMQUXIK\^IVLMWX[WKQITM\PMUI¼[OMZQKP\MIK\QM[\MIVITa[MZMVPIV\MZMVLMLZQMXWTMV[QVL[
^MZ[KPMQLMVMRIZMVMMVZMMS[381¼[,MbM381¼[PMJJMVJM\ZMSSQVOWXLM\PMUI¼[^MQTQOPMQL_MTzijn, diversiteit en opleiding.

6.2.1.

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE INDICATOREN

Medewerkers per pool

In de bouwsector staat vaak veel geld op het spel, is de concurrentie soms hard en vereisen veel projecten het gebruik van tijdelijke verenigingen en van orders bij een groot aantal onderaannemers
en leveranciers. Daarnaast kunnen de betrekkingen met de klanten gepaard gaan met het geven of
ontvangen van geschenken, blijken van gastvrijheid, uitnodigingen voor diverse manifestaties enz.
,Q\ITTM[SIV[Q\]I\QM[KZMxZMVUM\ZQ[QKW¼[^IV»]Q\[KP]Q^MZ[¼LQMIT[KWZZ]X\QM_WZLMVJM[KPW]_L
+.-^WMZ\MMVXZM^MV\QMJMTMQLWULMbMZQ[QKW¼[\MJM[\ZQRLMV1VLMLWKP\MZWVLMZVMUQVOMVQ[MMV
anticorruptiecode ingevoerd die zowel de basisprincipes uiteenzet als concrete voorschriften geeft
LQMQVLM^MZ[KPQTTMVLMZQ[QKW[Q\]I\QM[UWM\MV_WZLMVOM^WTOL,IIZVII[\\ZMٺMVLMLWKP\MZWVLMZnemingen diverse concrete maatregelen om de toepassing van deze bepalingen te verzekeren.

CFE

DEME

Totaal

2018

3.524

5.074

8.598

2019

3.276

5.134

8.410

2020

3.250

4.976

8.226

Medewerkers volgens statuut
2020

Arbeiders

Bedienden

Totaal

CFE

1.709

1.541

3.250

,MKMTQV\MZVMI]LQ\WVLMZ_MZX\MTSMMV\Q\MQ\ZMOMTUI\QOIIVMMVIVITa[M^IVLMZQ[QKW¼[MVLMXZWcedures. De interne audit is een onafhankelijke functie met als belangrijkste opdracht de ondersteuVQVOMVJMOMTMQLQVO^IVPM\UIVIOMUMV\^WWZMMVJM\MZMJMPMMZ[QVO^IVLMZQ[QKW¼[

DEME

2.279

2.697

4.976

Totaal

3.988

4.238

8.226

De interne audit rapporteert functioneel aan het Auditcomité van CFE, door het jaarlijkse auditplan, de belangrijkste resultaten van de uitgevoerde audits en een follow-up van de actieplannen
voor te leggen. Indien nodig kunnen bijkomende opdrachten worden uitgevoerd op verzoek van
het Auditcomité of het Executief Comité van CFE Contracting. In 2020 onderzocht de interne
I]LQ\^WWZITLMXZQVKQXM[^IVPM\OWMLMJMPMMZ^IVLMXZWRMK\MV,MIVLMZM\PMUI¼[^IVLMQV\MZVM
audits waren de scheiding van de machten in de ERP-systemen, de archivering, de ondertekeningsJM^WMOLPMQLQVLMJM\IIT[WN\_IZMMVLM\WMXI[[QVO^IVLM)>/,IIZVII[\_MZLJQR57*1@MMV

Mannen / vrouwen
Bedienden (M)

Bedienden (V)

Arbeiders

Arbeidsters

2018

3.272

1.064

4.201

61

2019

3.289

1.115

3.934

72

2020

3.106

1.132

3.916

72
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In aantal uren per soort
opleiding

Totaal 2019

Totaal 2020

Mannen

Vrouwen

Technieken

68.119

38.020

36.713

1.307

Hygiëne en veiligheid

60.580

44.919

43.157

1.762

907

1.022

966

56

Milieu
Management

17.129

6.953

6.683

270

Informatica

17.656

12.445

11.304

1.141

Adm/Boekh/Beheer/Jur.

14.039

12.001

11.072

929

Talen

INDICATOREN VOOR DE PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN VAN DEME

Thema met hoge materialiteit: Health, safety & well-being
*QRLM[WKQITMWN UII\[KPIXXMTQRSM\PMUI¼[PMMN\,-5-PM\\PMUI»0MIT\P[INM\a_MTTJMQVO¼OMSWbMVbQMLMUI\MZQITQ\MQ\[UI\ZQ`QVPWWNL[\]S,-5-PMMN\MMVLI[PJWIZL^WWZLM^MQTQOPMQL
ontwikkeld dat niet alleen rekening houdt met de frequentie- en de ernstgraad die in punt 6.2.1
worden behandeld, maar ook met de deelname aan de toolboxes, het aantal incidenten, het aantal
tijdig gemelde incidenten enz. Deze informatie wordt weergegeven in onderstaande tabel.
-MV^WTTMLQO^MZ[TIOW^MZPM\^MQTQOPMQL[JMTMQLQ[JM[KPQSJIIZWXLM[Q\M^IV,-5-
(https://www.deme-group.com/publications)

8.598

6.498

5.226

1.272

310

8.128

7.844

284

Naam van de KPI

Definitie van de KPI

Eenheid

Overige

13.247

14.342

13.846

496

HIPO incidents

Totaal

200.585

144.328

136.811

7.517

A high potential (HIPO) incident is an incident that could have had severe consequences for quality, health, safety or environment. This includes incidents from
third parties such as subcontractors, clients, JV partners.

Toolbox participation

Diversiteit

7ULI\LM^MQTQOPMQLMMVLWWZTWXMVLIIVLIKP\[X]V\Q[PMJJMV+.-+WV\ZIK\QVOMV,-5-
QHSE-dashboards ontwikkeld, zodat ze de evolutie van de statistieken nauwkeurig kunnen volgen
en zo snel mogelijk de nodige verbeteringsmaatregelen kunnen nemen.
Veiligheid voor
CFE Contracting

2017

2018

2019

2020

sectorgemiddelde*

Frequentiegraad

16,76

19,42

13,72

26,12

31,08

Ernstgraad

0,49

0,49

0,44

0,61

1,05

* sectorgemiddelde 2019, bron: fedris.be (NACE-codes 41, 42 en 43))
Frequentiegraad CFE = aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid x 1 miljoen gedeeld door het aantal gewerkte uren.
Ernstgraad CFE = aantal kalenderdagen afwezigheid x 1.000 gedeeld door het aantal gewerkte uren

Veiligheid voor
DEME

2017

2018

2019

2020

sectorgemiddelde*

Frequentiegraad

0,27

0,21

0,24

0,19

3,54

Ernstgraad

0,03

0,072

0,097

0,04

0,67

* sectorgemiddelde 2019, bron: fedris.be (NACE-codes 08.12, 39, 42.13, 42.911 en 42.919)
.ZMY]MV\QMOZIIL,-5-%IIV\ITWVOM^ITTMVUM\_MZS^MZTM\_MZMTL_QRL`OMLMMTLLWWZPM\IIV\ITOM_MZS\M]ZMV
-ZV[\OZIIL,-5-%IIV\ITSITMVLMZLIOMVIN_MbQOPMQL_MZMTL_QRL`OMLMMTLLWWZPM\IIV\ITOM_MZS\M]ZMV
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6.2.2.

Opleiding

2019

2020

#

406

262

All project, vessel and office staff/crew must participate, as a minimum, once a
week in a toolbox meeting. Toolbox meetings include safety moment day, vessel-project safety meeting and pre-work meeting.

#

447137

345312

Timely reported incidents

All incidents with damage, near misses/dangerous situations and complaints/
non-conformities have to be reported in IMPACT within 24 hours.

#

1174

1181

Timely closed actions

All actions resulting from incidents & investigations, audits, management
reviews and year action plans need to be closed out within their set due date.

#

1218

1394

Observations

All project, vessel and office staff/crew has to fill in/complete a minimum of 3
observations per year

#

23191

17133

Inspections

QHSE-S inspections are to be conducted by the following functions:
- Superintendents up to Project Director to each conduct 1 inspection per month
on the project
- Vessel Management (Master, Chief Engineer) to each conduct 1 inspection per
week on board

#

14605

11593

Incident investigations

All incidents that require an investigation according to the DEME Incident management procedure, should have an incident investigation

#

381

379

)TLMbM381¼[bQRVWXQV\MZVMZQKP\TQRVMVOMJI[MMZLMVUISMVLMMT]Q\^IVPM\_MZMTL_QRLMXZM[\I\QMdashboard voor QHSE-S.
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?I\PM\IIV\ITUIVVMTQRSM^ZW]_MTQRSM_MZSVMUMZ[JM\ZMN\_QT,-5-ITTMUMLM_MZSMZ[OMTQRSMSIVsen bieden op het vlak van de interne mobiliteit en hen actief in dat proces begeleiden en sturen.
Naam van de KPI

Definitie van de KPI

Prestatie en loopbaanontwikkeling

Deelname aan het programma voor prestatiemeting Time To van al het personeel en alle
bemanningen tijdens de verslagperiode

Naam van de KPI

Definitie van de KPI

Aantal nationaliteiten

Op basis van interne richtlijnen.
Het totale aantal nationaliteiten bij de
vaste werknemers van de organisatie op 31
december

Eenheid

2019

2020

percentage

(1) TIMETOSTAFF = 85
(2) TIMETOCREW = 70

(1) TIMETOSTAFF = 86
(2) TIMETOCREW = 80

Eenheid

2019

2020

#

82

80

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

Thema met gemiddelde materialiteit: Diversity & opportunity
De indicatoren voor het aantal opleidingsuren en de verdeling tussen mannen/vrouwen zijn vermeld in punt 6.2.2.

)TLMbM381¼[bQRVWXQV\MZVMZQKP\TQRVMVOMJI[MMZL
?I\LMWXTMQLQVOMVMVLMWV\_QSSMTQVO^IVLMXZM[\I\QM[MVLMTWWXJIVMVJM\ZMN\_QT,-5-LM
tevredenheid van de medewerkers verbeteren door middel van competentiebeheer, het aanbod van
opleidingen en loopbaanplannen voor alle werknemers.
,-5-_QTWWSWVbMOMM[\^IV»7VM,-5-7VM\MIU¼JMV]\\MVLWWZOMJZ]QS\MUISMV^IVLM
rijke diversiteit van onze operationele teams en van de inclusieve sociale betrekkingen.
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INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN
CFE CONTRACTING EN BPI

Totaal /aantal werknemers (u/pers.)

Thema met hoge materialiteit: Health & Safety
*QRLM[WKQITMWN UII\[KPIXXMTQRSM\PMUI¼[PMJJMV+.-+WV\ZIK\QVOMV*81M^MVMMV[PM\\PMUI
van de veiligheid en de gezondheid gekozen (zie de materialiteitsmatrix in hoofdstuk 5.5). Een dashboard met de belangrijkste informatie voor elke dochteronderneming wordt ten minste eenmaal
per maand bijgewerkt om de veiligheidsgegevens zo stipt mogelijk te monitoren.
De informatie over de frequentiegraad en de ernstgraad is opgenomen in hoofdstuk 6.2.1.
Employees

Employees Incl. Subcontractors & Interims

Fatal & Serious

12

Fatal & Serious

23

With Incapacity

95

With Incapacity

154

Without Incapacity

78

Without Incapacity

103

60

First Aid

Proactive reports

First Aid

80

Incidents

283

Fatal

Anciënniteit (buiten DEME)

2018
452

412

379

965

1047

1.150

6-10

567

530

508

11-15

502

511

453

16-20

298

300

287

21-25

127

117

145

613

359

328

3.524

3.276

3.250

Absenteïsme
Aantal dagen afwezigheid wegens ziekte
Aantal dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval
Aantal dagen afwezigheid wegens beroepsziekte
Aantal gewerkte dagen
Afwezigheidsgraad

Totaal 2018

Totaal 2019

Totaal 2020

Mannen

Vrouwen

Technieken

18.354

15.578

16.434

15.127

1.307

Hygiëne en veiligheid

13.203

20.182

12.071

10.309

1.762

80

180

807

751

56

Management

5.953

5.009

1.434

1.164

270

Informatica

2.273

4.513

3.354

2.213

1.141

Adm/Boekh/Beheer/Jur.

1.741

3.840

2.589

1.660

929

Talen

4.561

6.177

3.271

1.999

1.272

Overige
Totaal (u)

2020

1-5

Aantal dagen afwezigheid wegens ongeval op de weg naar/van het werk

Diversiteit

2019

Tot slot worden het welzijn en de gezondheid van het personeel gemonitord door de indicator voor
het absenteïsme te volgen.

12358

Thema met hoge materialiteit: Talent attraction, training & retention
De gegevens over de opleidingen worden in hoofdstuk 6.2.1 vermeld.
Dit zijn de gegevens die uitsluitend betrekking hebben op CFE Contracting en BPI.

Milieu

14

<1

Totaal

Thema met hoge materialiteit: Guarantee decent working conditions for all
De veiligheid van de onderaannemers en het uitzendpersoneel krijgt uiteraard evenveel aandacht
als die van het eigen personeel.
Alle veiligheidsindicatoren houden rekening met de onderaannemers.

In aantal uren per soort opleiding

18

Om de aankomst en het vertrek van personeel te volgen, analyseert CFE Contracting de indicator
voor de anciënniteit.

> 25

0

14

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

6.2.3.

0

0

3.320

3.036

284

1.951

2.872

2.993

2.497

496

48.116

58.350

46.273

38.756

7.517

2018

2019

2020

70,871

90,498

68,312

4,488

6,957

4,203

492

122

256

0

0

0

1.892.886

1.802.571

1.805.789

4,01%

5,41%

4,03%

NB: deze waarden gelden voor het geheel van de groep CFE
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VARIA

6.3. MILIEU
6.3.1.

Aantal medewerkers per type overeenkomst voor de volledige groep CFE (incl. DEME)
Arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur

Arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur

Werk & studie

Totaal

2018

7.939

648

11

8.598

2019

8.065

334

11

8.410

2020

7.895

327

4

8.226

Leeftijdspiramide voor de volledige groep CFE (incl. DEME)
per schijf van 5 jaar

2017

2018

2019

< 25

377

380

331

26-30

1.207

1.165

1.086

31-35

1.320

1.242

1.213

36-40

1.267

1.250

1.267

41-45

1.182

1.176

1.147

46-50

1.049

973

974

51-55

1.040

1.026

1.025

56-60

770

785

773

> 60

386

413

410

per schijf van 5 jaar

2018

2019

2020

<1

1.144

912

648

Anciënniteit voor de volledige groep CFE (incl DEME)

1-5

2.652

2.928

3.034

6-10

1.767

1.509

1.508

11-15

1.104

1.352

1.327

16-20

701

685

637

21-25

352

344

409

>25

878

680

663

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE INDICATOREN

7WSLQ\RIIZPMMN\LMVQM\ÅVIVKQxTMUQTQM]ZIXXWZ\IOMJM\ZMSSQVOWXLM+72-productie van de 3
polen. CFE volgt het Greenhouse Gas Protocol en meldt haar uitstoot van broeikasgassen volgens
de operationele benadering van de drie scopes:

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP

6.2.4.

BWIT[MTSRIIZ_WZLMVWWSIVLMZMSTI[[QMSM381¼[^WWZPM\\PMUIP]UIVZM[W]ZKM[OMZIXXWZ\MMZL"

SCOPE 1
,MLQZMK\M]Q\[\WW\^IVJZWMQSI[OI[[MVPW]L\^MZJIVLUM\PM\OMJZ]QS^IVNW[[QMTMJZIVL[\WٺMV
Alleen de productie van CO2 wordt in aanmerking genomen, de andere uitstoot van broeikasgassen
_WZL\J]Q\MVJM[KPW]_QVOOMTI\MV0M\JM\ZMN\]Q\[T]Q\MVLIIVOMSWKP\MNW[[QMTMJZIVL[\WٺMVLQMQV
de eigen installaties, machines, schepen en projecten worden gebruikt. Scope 1 omvat ook de in de
eigen elektriciteitsgenerators gebruikte brandstof.
SCOPE 2
De indirecte uitstoot van broeikasgassen houdt verband met het gebruik van aangekochte elektriciteit. Alleen de productie van CO2 wordt in aanmerking genomen, de andere uitstoot van broeikasgassen wordt buiten beschouwing gelaten. De elektriciteit die de ondernemingen aankopen is
vaak afkomstig uit zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare bronnen. Slechts wanneer de hoeveelheid energie die een bedrijf aankoopt uitdrukkelijk contractueel vastgelegd is, kan men ze in de
\_MMLMTMV]Q\[XTQ\[MV1VPM\IVLMZMOM^ITSIVUMVLMMٺMK\QMN WV\^IVOMVPWM^MMTPMQLPMZVQM]_bare energie niet nauwkeurig kennen. Dit verslag geeft dus geen uitsplitsing in dit opzicht.
SCOPE 3
Dit betreft de andere indirecte uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is het gevolg van de activiteiten van CFE maar is afkomstig van bronnen die CFE niet controleert en waarvan het ze niet
de eigenaar is. In dit geval hebben de verzamelde gegevens uitsluitend betrekking op uitstoot in
verband met vliegreizen.
,-5-VMMU\LM]Q\[\WW\^IVSWWT[\WNLQW`QLM+72), stikstofprotoxide (N2O) en methaan (CH4) op
in haar koolstofvoetafdruk. De mondiale metingen en de metingen voor België en Nederland worLMVINbWVLMZTQRSOMIVITa[MMZL,-5-MV+.-OMJZ]QSMV^MZ[KPQTTMVLMZMSMVUM\PWLMV>WWZ+.-
+WV\ZIK\QVOMV*81_WZL\LMSWWT[\WNJITIV[UM\PWLM^IVPM\),-5-OMJZ]QS\

GHG SCOPE 1-2 CFE CONTRACTING & BPI
CO2-uitstoot scope 1

Eenheid

2017

2018

2019

2020

Ton CO2

13.290

19.298

14.754

15.812

CO2-uitstoot scope 2

Ton CO2

2.583

4.565

3.063

1.872

CO2-uitstoot scope 1 + 2

Ton CO2

15.873

23.863

17.817

17.684

,-5-OMJZ]QS\]Q\[T]Q\MVL^WWZ6MLMZTIVLMV*MTOQx[XMKQÅMSMMUQ[[QMNIK\WZMV^WTOMV[LM
CO2-prestatieschaal. (https://www.co2emissiefactoren.nl).
95

WIE WIJ ZIJN

HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

JAARVERSLAG

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

FINANCIËLE STATEN

Korte beschrijving van de activiteiten van de groep — ESG-beleid — Belangrijkste risico’s met betrekking tot ESG —Resultaten van dit beleid — Niet-financiële kritieke performance-indicatoren (KPI)

GHG SCOPE 1-2- 3 DEME
DEME (Worlwide)

Eenheid

2018

2019

2020

GHG(CO2+N20+CH4)-uitstoot (scope 1)

Ton CO2-eq.

676.000

659.000

GHG(CO2+N20+CH4)-uitstoot (scope 2)

Ton CO2-eq.

5.000

1.000

GHG(CO2+N20+CH4)-uitstoot (scope 3)

Ton CO2-eq.

12.000

10.000

693.000

670.000

CO2 uitstoot (scope 1, 2 & 3)

Ton CO2-eq.

687.000

We stellen vast dat de CO2-uitstoot van de bouwbedrijven van CFE Contracting bijzonder wordt
beïnvloed door het type bouwplaats en uitgevoerde werken in de loop van het jaar. Vooral bouwplaatsen met omvangrijke ruwbouwwerken vereisen een groot verbruik van elektriciteit en diesel
voor de werking van de bouwmachines en de kranen. Bouwplaatsen en afwerkingen in de winterperiode vereisen dan weer een grote inbreng van energie voor de verwarming en het drogen van
de gebouwen. Het verbruik van de voertuigen zal eveneens sterk worden beïnvloed door de afstand
woning-werk. Al deze elementen variëren sterk van jaar tot jaar.
De CO2-uitstoot van de multitechnische bedrijven is relatief stabieler. Daarom moet men het verschillende verbruik van zeer nabij volgen, voor een meer nauwkeurige en gerichte follow-up van de
genomen maatregelen. De gedetailleerde informatie over CFE Contracting is te vinden in hoofdstuk 6.3.3.
De belangrijke verbetering van scope 2 bij CFE Contracting houdt vooral verband met de overstap
naar groene energie van veel dochterondernemingen.

6.3.2.

INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN DEME

;XMKQÅMSMLWMT[\MTTQVOMV^WWZLM^MZUQVLMZQVO^IV+72
,-5-PMMN\[XMKQÅMSM^MZJM\MZQVO[XZWOZIUUI¼[WULMUQTQM]QUXIK\\QRLMV[LM]Q\^WMZQVO^IVLM
XZWRMK\MV^MZLMZ\MJMXMZSMV;XMKQÅMSMXZWOZIUUI¼[UQSSMVWXLM^MZLMZMZML]K\QM^IVLM]Q\stoot van broeikasgassen die aan de klimaatverandering bijdragen, en van andere verontreinigende
[\WٺMVLQMLMTWSITMT]KP\S_ITQ\MQ\IIV\I[\MV
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>WWZLMUWVLQITM]Q\[\WW\^IVJZWMQSI[OI[[MV^IV,-5-_WZLMV\_MM\aXM[MUQ[[QMNIK\WZMVOMbruikt:
•
In de selectie van de emissie- of conversiefactoren gebruikt men voor de schepen de sectorale
MUQ[[QMNIK\WZMV^IVLM157
•
Voor alle andere uitrustingen gebruikt men de mondiale emissiefactoren van het DEFRA (het
Britse ministerie van milieu, voeding en landbouwaangelegenheden).

DEME wil tegen 2030 haar uitstoot van broeikasgassen met 40% verlagen tegenover
2008, het jaar dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als referentie
heeft gekozen. DEME wil tegen 2050 een klimaatneutrale onderneming zijn.
Aangezien meer dan 90% van de uitstoot van broeikasgassen aan het brandstofverbruik van de
[KPMXMVSIV_WZLMV\WMOM[KPZM^MV^WMZ\,-5-MMVQV^M[\MZQVO[XTIVW^MZUMMZLMZMRIZMV]Q\WU
PIIZ^TWW\^IVLMUMM[\OMI^IVKMMZLM\MKPVWTWOQM\M^WWZbQMVMVJZIVL[\WٺMVUM\TIOMMUQ[[QM\M
OMJZ]QSMVbWIT[46/JQWLQM[MTMVLM\WMSWU[\QOMMKWTWOQ[KPMJZIVL[\WٺMVUM\_I\MZ[\WNbWIT[
OZWMVMUM\PIVWTMVOZWMVM_I\MZ[\WN,IIZVII[\_MZS\,-5-KWV\QV]IIVLM^MZJM\MZQVO^IVLM
MVMZOQMMٻKQxV\QM^IVLM^WTTMLQOM^TWW\LWWZUQLLMT^IV^MZ[KPQTTMVLM\MKPVWTWOQ[KPMUII\ZMOMTMV
zoals systemen voor de recuperatie van de warmte van restgassen voor de opwekking van elektrische energie. De nadruk ligt ook doorlopend op de optimalisatie van de processen en de verbetering
^IVLMXZWL]K\Q^Q\MQ\<W\[TW\PMMN\,-5-bQKPQVQVOM[XIVVMVWULMZMOQ[\ZI\QM^IVPIIZ
energiegegevens verder te optimaliseren, een geïntegreerde gegevensstructuur in te voeren en de
nodige monitoringtools te ontwikkelen.
Thema met gemiddelde materialiteit: Natural capital
)T[UM\QVO^IVLMIIVLIKP\^WWZLMJM[KPMZUQVO^IVPM\VI\]]ZTQRSMSIXQ\IITZMOQ[\ZMMZ\,-5-
PM\IIV\ITRIIZTQRS[OWMLOMSM]ZLMOZWMVMQVQ\QI\QM^MV,-5-_QT\MVUQV[\MuuVOZWMVQVQ\QI\QMN 
implementeren voor elk project met een duur van meer dan 3 maanden.
Name of the KPI

Definition of the KPI

Total number of approved
green initiatives

A «Green initiative» is any initiative, change or modification to a process, equipment or
setup that reduces the environmental impact of the project.

Unit

2019

2020

#

105

128
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Thema met gemiddelde materialiteit: Alternative transport modes promotion
,MÆMM\Q[LMOZWW\[\MJZWV^IV+72 voor scope 1. CFE Contracting heeft daarom besloten dat
verbruik te volgen.

INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN
CFE CONTRACTING EN BPI

Thema met hoge materialiteit: Waste reduction
Sinds begin 2020 monitoren alle dochterondernemingen van CFE Contracting een nieuwe indicator. De vijf belangrijkste afvalfracties worden viermaal per jaar gemeten en opgenomen in het
milieudashboard.
Afval

Eenheid

2019

Fleet

2.020

Gemengd

ton

/

9.498

Hout

ton

/

3.855

Inert

ton

/

9.498

Gevaarlijk

ton

/

38

Staal

ton

/

542

TOTAAL

ton

TOTAAL/omzet

23.431

ton/M€

25,69

Het energieverbruik wordt eveneens van nabij gevolgd.
Energie

Eenheid

Eenheid

2019

2.020

Diesel - Auto

liter

2.755.474

Hybride - Auto

liter

1.870

Loodvrij - Auto

liter

287.367

Diesel - Truck

liter

670.768

Hybride - Truck

liter

0

Loodvrij - Truck

liter

4.198

Auto's

#

1.909

Trucks

#

108

verbruik auto's / aantal auto's

liter/#

1.595

verbruik trucks / aantal trucks

liter/#

6.250
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6.3.3.

6.4. GOVERNANCE
2019

2020

Elektriciteit

kwh

12.990.826

Gas

kwh

3.195.251

Stookolie

kwh

11.064.479

TOTAAL

kwh

27.252.576

TOTAAL/omzet

kwh

29,89

Thema met hoge materialiteit: Modular & circular principles in our projects
De circulariteit en de modulariteit zijn centrale aandachtspunten voor CFE Contracting en BPI.
De omzet van Wood Shapers zal vanaf 2021 als key performance indicator worden gebruikt.
Wat de circulariteit betreft, zullen de in het project ZIN geleerde lessen worden gebruikt om een geschikte key performace indicator te bepalen. In afwachting worden de verschillende dochterondernemingen bewust gemaakt van de circulariteit. In samenwerking met organismen als het WTCB,
Build Circular en Ecobuild zijn opleidingen georganiseerd.

6.4.1.

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE INDICATOREN

Charters en procedures verzekeren het goede bestuur van de verschillende polen.
CFE

CFE Contracting

BPI

DEME

ok

ok

ok

ok

procedures

*

ok

ok**

ok

anticorruptiecode

*

ok

ok

ok

corporate governance charter

* overgedragen aan CFE Contracting en BPI
QV\MZVJMTMQL^WWZÅVIVKQxTM\ZIV[IK\QM[ 





Alle governancedocumenten worden regelmatig herzien.

Thema met hoge materialiteit: Material transport optimisation
0M\XZWMNXZWRMK\UM\PM\KWV[WTQLI\QMKMV\Z]UQV*Z][[MTMVLMJW]_XTII\[MVQV4]`MUJ]ZOLQM
eveneens een consolidatiecentrum hebben gebruikt, dienen als referentie om in 2021 een key performance indicator te bepalen. In afwachting worden alle op deze bouwplaatsen geleerde lessen
aan de verschillende dochterondernemingen doorgegeven. Er worden ook interne bezoeken aan de
bouwplaatsen georganiseerd om de aanpak uit te leggen.
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INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN DEME

Thema met hoge materialiteit: Innovation
)T[UM\QVO^IVLMIIVLIKP\^WWZQVVW^I\QMZMOQ[\ZMMZ\,-5-PM\IIV\ITRIIZTQRS[OWMLOMSM]ZLM
QVVW^I\QMQVQ\QI\QM^MV,-5-PMMN\PQMZLM^WTOMVLMLWMT[\MTTQVOMV"
(1) De aanvaarding verzekeren van duurzaamheid als onderdeel van elke uitdaging in elke innovatiecampagne.
(2) Ervoor zorgen dat de duurzaamheid altijd meespeelt in de evaluatiecriteria van elke innovatiecampagne.
Naam van de KPI

Definitie van de KPI

Goedgekeurde
innovatie-initiatieven

Het totale aantal goedgekeurde innovatie-initiatieven na de innovatiecampagnes van DEME tijdens de verslagperiode.

Eenheid

2019

2020

#

11

18

Thema met gemiddelde materialiteit: Clear sustainability reporting (transparence)
De dashboards van veiligheid, human resources en milieu worden maandelijks gepubliceerd en
bezorgd aan het management van CFE Contracting en de directiecomités van alle entiteiten.

Thema met hoge materialiteit: Ethical business
Om de kennis van de governanceprincipes en in het bijzonder de procedures met betrekking tot
M\PQ[KPbISMVLWMV\MUM\MVVW\MMZ\,-5-PM\XMZKMV\IOM^IVPM\XMZ[WVMMTLI\MMV[XMKQÅMSM
WXTMQLQVOLM»+WUXTQIVKM\ZIQVQVO¼PMMN\OM^WTOL
,-5-_QT^MZbMSMZMVLI\MTSM_MZSVMUMZZMOMTUI\QOMMVWXTMQLQVOQVM\PQ[KPJM[MN PMMN\OM^WTOL
Naam van de KPI

Definitie van de KPI

Verhouding van het personeel dat de Compliance
Awareness Training van
DEME heeft gevolgd

Het totale aantal opleidingsuren in ethisch besef dat de vaste
werknemers van de organisatie tijdens de verslagperiode hebben
ontvangen

6.4.3.

Thema met hoge materialiteit: Innovation
In 2020 hebben CFE Contracting en BPI vorderingen geboekt in de ontwikkeling van een gestruc\]ZMMZLMQVVW^I\QM[\ZI\MOQM,M\_MMXWTMVPMJJMVZM[XMK\QM^MTQRSMMV»+PQMN ,QOQ\IT7ٻKMZ¼MVMMV
»,M^MTWXUMV\1VVW^I\QWV,QZMK\WZ¼IIVOM[\MTL,MbM\_MM^MZIV\_WWZLMTQRSMVbQRVJMTI[\UM\PM\
]Q\_MZSMVMVLMNWTTW_]X^IVLMQVVW^I\QM[\ZI\MOQM-MVJWIZLPM\»QVVW^I\QWVKWZM\MIU¼^IVLM
twee polen vergadert ten minste eenmaal per maand. De eerste missie van deze boord is de invoering van:
•
De governance
•
Het proces
•
Een gerichte monitoring
•
Key performance indicators
•
En tot slot de interne en externe communicatie die deze strategie bepaalt.
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6.4.2.

Eenheid

2019

2020

percentage

88

97

INDICATOREN VOOR DE DOELSTELLINGEN MET HOGE MATERIALITEIT VAN
CFE CONTRACTING EN BPI

Deze dashboards verzekeren een transparante communicatie met de verschillende directieniveaus
en informeren alle medewerkers zo vaak mogelijk.
Dankzij deze regelmatige follow-up kan men ook de ondernomen acties zo snel mogelijk bijstellen.
6LJQpQXPpULTXHPHQW
SDU'H-RQJH)DELHQ
-HDQ5HQp
'DWH"


6LJQpQXPpULTXHPHQW
SDU'HMRQJKH3LHW
-RKDQ(
'DWH"
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Thema met hoge materialiteit: Strong corporate governance
In de loop van het boekjaar 2020 werden verscheidene auditopdrachten uitgevoerd. Ze hebben
OMMVLa[N]VK\QM[IIVPM\TQKP\OMJZIKP\LQMMMV[QOVQÅKIV\MQV^TWMLbW]LMVS]VVMVPMJJMVWXLM
IK\Q^Q\MQ\MVLMÅVIVKQxTMW^MZbQKP\MV^IVLMOZWMX,MbMI]LQ\[PILLMVUM\VIUMJM\ZMSSQVOWX"
•
de toepassing van de principes van het goede projectbeheer zoals bepaald door de leden van
het Executief Comité
•
de naleving van de AVG
•
de naleving van de regels met betrekking tot de ondertekeningsbevoegdheid in de
1;)*-4JM\IIT[WN\_IZM
•
de documentarchivering
Het resultaat van de audits wordt voorgelegd aan de leden van het Auditcomité van CFE en aan
het Executief Comité van CFE, om verbeteringsmaatregelen overeen te komen.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van
Aannemingsmaatschappij CFE NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2020 - Jaarrekening
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Aannemingsmaatschappij CFE NV (de
“vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de
overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 2 mei 2019,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en voordracht
van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 overeenkomstig artikel 41 van de EU Verordening 537/2014, dat stelt
dat vanaf 17 juni 2020 een controleopdracht niet mag worden verlengd voor mandaten die op het tijdstip van de
inwerkingtreding van de verordening een duur hebben van 20 jaar of meer. Wij hebben de wettelijke controle van de
jaarrekening van Aannemingsmaatschappij CFE NV uitgevoerd gedurende 31 opeenvolgende boekjaren.
Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op
31 december 2020 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaarafgesloten op die datum en de toelichting,
met een balanstotaal van 1 432 225 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van 5 921 (000) EUR.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de
vennootschap op 31 december 2020 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in
België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van
toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de
controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Kernpunten van de controle
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het meest
significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn
behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover,
en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden.
Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de controle
behandelde

Waardering van deelnemingen en vorderingen ten
opzichte van verbonden ondernemingen
x Aannemingsmaatschappij CFE NV heeft belangrijke
deelnemingen en vorderingen ten opzichte van haar
dochtervennootschappen. De waarde van deze
deelnemingen en vorderingen kunnen
onderworpen zijn aan waardeverminderingen.
Verwijzing naar de toelichtingen:
x De details met betrekking tot de waardering van de
deelnemingen en vorderingen met betrekking tot
verbonden ondernemingen zijn opgenomen in C
6.19 (waarderingsregels) en 6.4.1 tot C 6.5.1 bij de
jaarrekening.

Wij hebben de volgende substantieve auditprocedures
uitgevoerd:
x Identificeren of er indicatoren bestaan voor een
duurzame waardevermindering op de
deelnemingen en vorderingen ten opzichte van
verbonden ondernemingen.
x Indien er zulke indicatoren warden geïdentificeerd:
beoordelen van de redelijkheid van de
inschattingen van het management met betrekking
tot de waardering van deze deelnemingen en
vorderingen.
x De gepaste boekhoudkundige verwerking nagaan
van transacties met deelnemingen zoals
kapitaalverhogingen en – verlagingen en
dividenduitkeringen van de
dochtervennootschappen.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid
van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden
die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch
alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van
zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en
worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van toepassing is
op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
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levensvatbaarheid van de vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan
de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:
x het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het
risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
x het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op
het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
x het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende
toelichtingen;
x het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en
het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over
de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te
vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
x het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw
beeld.
Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij
identificeren gedurende onze controle.
Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de daarmee verband
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Uit de aangelegenheden die aan het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het meest significant
waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van onze
controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van deze
aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, de verklaring van nietfinanciële informatie gehecht aan het jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde
internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, het jaarverslag, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht aan het jaarverslag, alsook de naleving
van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten te verifiëren,
alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het
bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij
hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 3:6, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werd opgenomen in het jaarverslag gevoegd bij het jaarverslag. De vennootschap heeft zich bij het
opstellen van deze niet-financiële informatie gebaseerd op het Global Reporting Initiative (“GRI”) referentiemodel.
Overeenkomstig artikel 3:75, § 1, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen spreken wij ons niet uit
over de vraag of deze niet-financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met het vermelde Global Reporting
Initiative referentiemodel.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven
inlichtingen - waaronder deze betreffende de informatie inzake lonen en vormingen - en bevat geen van materieel
belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
x Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.
x De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening
bedoeld in artikel 3:65 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
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Andere vermeldingen
x Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
x De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.
x Wij dienen u niets mee te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en die in
overtreding zijn met de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
x Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de EU
Verordening 537/2014.
Getekend te Zaventem. 26-Mar-2021 | 16:07 CET
De commissaris
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