JAARVERSLAG 2016

REMUNERATIEVERSLAG

Voor elke vennootschap, is de vaste jaarlijkse vergoeding voor elk
lid van een adviserend comité van de raad van bestuur (zijnde het
auditcomité, het vergoedingscomité en het corporate governance
comité) vastgesteld op 3.000 € per jaar per comité en is de zitpenning voor elk lid van een comité vastgesteld op 750 € per vergadering van een comité (te tellen vanaf de eerste vergadering waaraan
het lid deelneemt). De vaste jaarlijkse vergoeding en de zitpenning
worden verhoogd met een supplement van 30% voor elke voorzitter van een comité.

Vergoeding van de leden van de raad van bestuur en van het
directiecomité

PROCEDURE DIE IN 2016 WERD TOEGEPAST OM HET
REMUNERATIEBELEID EN DE REMUNERATIE VAN DE LEDEN
VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN HET DIRECTIECOMITÉ
TE BEPALEN
Het vergoedingscomité heeft overeenkomstig de artikelen 16.1 en
15.1 van de statuten van Elia System Operator, respectievelijk Elia
Asset een ontwerp van remuneratiebeleid voor de leden van de
raad van bestuur en van het directiecomité opgesteld. De raden van
bestuur van Elia System Operator en Elia Asset hebben dit ontwerp
van remuneratiebeleid voor de leden van het directiecomité goedgekeurd. Het ontwerp van remuneratiebeleid voor de bestuurders
werd goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Elia System Operator en van Elia Asset.

De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen worden jaarlijks
geïndexeerd in januari volgens de index van de consumptieprijzen
van de maand januari 2016.
De vaste jaarlijkse vergoedingen en de zitpenningen dekken alle
kosten, met uitzondering van (a) de kosten gemaakt door een
bestuurder met domicilie buiten België bij de uitoefening van zijn
mandaat (zoals verplaatsings- en verblijfskosten), voor zover de
bestuurder buiten België gedomicilieerd is op het moment van zijn
benoeming of, indien de bestuurder in kwestie zijn domicilie wijzigt
na zijn benoeming, na goedkeuring van het vergoedingscomité, (b)
van alle kosten gemaakt door een bestuurder in het geval waarin
een vergadering van de raad van bestuur buiten België georganiseerd wordt (bijvoorbeeld in Duitsland) en (c) van alle kosten
gemaakt door een bestuurder tijdens zijn verplaatsingen naar het
buitenland in het kader van zijn mandaat, op verzoek van de voorzitter of de vicevoorzitters van de raad van bestuur. Alle vergoedingen en kosten worden in rekening gebracht bij de exploitatiekosten
van de vennootschap.

Daarnaast heeft het vergoedingscomité aanbevelingen geformuleerd omtrent het remuneratiebeleid evenals de remuneratie van de
bestuurders en de leden van het directiecomité.
De samenstelling en de activiteiten van het vergoedingscomité worden hieronder meer in detail beschreven.

REMUNERATIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Als gevolg van de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering
van Elia System Operator en Elia Asset van 17 mei 2016 zijn de
regels met betrekking tot de remuneratie van de bestuurders gewijzigd. De nieuwe regels die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016
worden hieronder beschreven.
Het totale bedrag van de bruto vergoedingen van de veertien
bestuurders in 2016 bedroeg 806.300 € (403.900 € voor Elia
System Operator en 402.400 € voor Elia Asset).
De tabel hiernaast bevat de brutobedragen die individueel aan
iedere bestuurder werden toegekend voor Elia System Operator en
Elia Asset samen.
Deze bedragen werden berekend op basis van elf vergaderingen
van de raad van bestuur van Elia System Operator alsook op basis
van elf vergaderingen van de raad van bestuur van Elia Asset in
2016. In 2016 heeft het auditcomité zes keer vergaderd, het corporate governance comité zeven keer en het vergoedingscomité zes
keer1.
De vergoeding van de bestuurders bestaat uit een vaste jaarlijkse
vergoeding van 25.000 € per jaar (12.500 € voor Elia System
Operator en 12.500 € voor Elia Asset) en een zitpenning ten belope
van 1.500 € (750 € voor Elia System Operator en 750 € voor Elia
Asset) per bijkomende vergadering van de raad van bestuur, te tellen vanaf de eerste vergadering van de raad van bestuur waaraan
de bestuurder deelneemt. De vaste jaarlijkse vergoeding en de zitpenning worden verhoogd met een supplement van 100% voor de
voorzitter en van 30% voor iedere vicevoorzitter van de raad van
bestuur.

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

RAAD VAN
BESTUUR VAN
ELIA ASSET

AUDITCOMITÉ
VAN ELIA ASSET

VERGOEDINGSCOMITÉ VAN
ELIA SYSTEM
OPERATOR

VERGOEDINGSCOMITÉ VAN
ELIA ASSET

6/7

6/7

-

-

-

-

-

-

73.750,00 €

10/11

10/11

6/6

6/6

-

-

6/6

5/5

74.050,00 €

11/11

11/11

6/6

6/6

-

-

5/6

5/5

68.500,00 €

9/11

9/11

5/6

5/6

7/7

7/7

-

-

Cécile FLANDRE4

38.500,00 €

9/11

9/11

-

-

-

-

-

-

Claude GRÉGOIRE5

63.550,00 €

9/11

9/11

-

-

-

-

5/6

5/5

Philip HEYLEN

52.000,00 €

8/11

8/11

-

-

6/7

6/7

-

-

Luc HUJOEL

61.450,00 €

10/11

10/11

-

-

7/7

7/7

-

-

Miriam MAES

83.000,00 €

11/11

11/11

-

-

-

-

-

-

Jane MURPHY

58.000,00 €

11/11

11/11

-

-

7/7

7/7

-

-

Dominique OFFERGELD

50.500,00 €

9/11

9/11

4/6

4/6

-

-

-

-

Saskia VAN UFFELEN

66.250,00 €

9/11

9/11

-

-

5/7

5/7

6/6

5/5

Geert VERSNICK

67.000,00 €

10/11

10/11

6/6

6/6

-

-

-

-

Peter VANVELTHOVEN8

25.250,00 €

4/8

4/8

-

-

-

-

-

-

Michel ALLE1
Jacques DE SMET
Luc DE TEMMERMAN
Frank DONCK

2

3

6

7

VERGOEDINGEN

24.500,00 €

CORPORATE
GOVERNANCE
CORPORATE
COMITÉ VAN
GOVERNANCE
ELIA SYSTEM COMITÉ VAN ELIA
OPERATOR
ASSET

AUDITCOMITÉ
VAN ELIA
SYSTEM
OPERATOR

BESTUURDER

RAAD VAN
BESTUUR VAN
ELIA SYSTEM
OPERATOR

1. Michel Allé is bestuurder sinds 17 mei 2016.
2. De bezoldiging van Luc De Temmerman wordt aan de onderneming
InDeBom Strategies Comm. V. uitgekeerd.
3. De bezoldiging van Frank Donck wordt aan de onderneming Ibervest NV
uitgekeerd.
4. De bezoldiging van Cécile Flandre wordt aan de onderneming Belfius
Insurance NV uitgekeerd.
5. De bezoldiging van Claude Grégoire wordt aan de onderneming Socofe NV
uitgekeerd.
6. De bezoldiging van Luc Hujoel wordt aan de onderneming Interfin CVBA
uitgekeerd.
7. De bezoldiging van Saskia Van Uffelen wordt aan de onderneming
Quadrature BVBA uitgekeerd.
8. Peter Vanvelthoven is bestuurder sinds 24 maart 2016.

REMUNERATIEBELEID VAN HET DIRECTIECOMITÉ
Het vergoedingscomité evalueert jaarlijks de leden van het directiecomité. De evolutie in het basissalaris is afhankelijk van de positionering van elk lid van het directiecomité ten opzichte van het referentiesalaris in de algemene markt en van de beoordeling van zijn/
haar individuele prestaties.
Sinds 2004 wordt de Hay-methode toegepast om het gewicht van
elke directiefunctie te bepalen en een marktconforme vergoeding te
waarborgen.

Alle vergoedingen worden evenredig in verhouding met de duur van
het mandaat van bestuurder toegekend.

De vergoeding van de leden van het directiecomité is samengesteld
uit de volgende elementen:

Op het einde van elk 1e, 2e en 3e kwartaal wordt een voorschot op
de jaarlijkse vergoedingen aan de bestuurders betaald. In december van het lopende jaar wordt een eindafrekening gemaakt.

• basissalaris,

Er worden geen andere voordelen in natura, aandelenopties, kredieten of voorschotten aan de bestuurders toegekend. Elia System
Operator en Elia Asset hebben geen kredieten toegekend aan of
voor een lid van de raad van bestuur.

• pensioen,

• variabele kortetermijnvergoeding,
• variabele langetermijnvergoeding,
• andere voordelen.
Overeenkomstig artikel 17.9 van de statuten van Elia System
Operator is een afwijking van de bepalingen van artikel 520ter, 1e
en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen voorzien voor de
leden van het directiecomité.
Wat de variabele vergoeding betreft, evalueert het vergoedingscomité de leden van het directiecomité op het einde van ieder jaar op
basis van een zeker aantal kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Het variabele gedeelte van de vergoeding bestaat sinds 2008
uit twee pijlers, één op korte termijn en één op lange termijn.

1. W
 aarvan één vergadering met de notaris om de kapitaalverhoging
voorbehouden aan het personeel vast te stellen voor Elia System Operator.
Het vergoedingscomité van Elia Asset is vijf keer bijeengekomen.
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BASISVERGOEDING

Deze bedragen worden op het einde van elk jaar herzien naargelang de realisatie van de meerjarencriteria. Het eerste deel van
de variabele langetermijnvergoeding voor de tariefperiode 20162019 zal uitbetaald worden in 2018 en het resterende bedrag zal
betaald worden in 2020. Er zijn geen andere variabele vergoedingen geweest in 2016. De vergoeding is definitief verworven op het
ogenblik van de uitbetaling.

Alle leden van het directiecomité van Elia System Operator en van
Elia Asset hebben het statuut van werknemer.
In 2016 werd aan de voorzitter van het directiecomité, Chris
Peeters, een basisvergoeding van 405.239 € uitbetaald. De recurrente vergoeding die aan de overige leden van het directiecomité
werd uitbetaald, bedroeg in totaal 1.242.362 € (respectievelijk
785.809 € voor de directie in dienst van Elia System Operator en
456.553 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

STORTINGEN IN HET EXTRALEGAAL PENSIOEN
Sinds 2007 zijn alle pensioenplannen voor de leden van het directiecomité van het type ‘vaste premies’ (‘defined contribution’), waarbij het gestorte bedrag voor belastingen wordt berekend op basis
van de jaarvergoeding. In 2016 werd door Elia System Operator
een totaalbedrag van 104.830 € gestort voor de voorzitter van het
directiecomité.

In 2016 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een
totaalbedrag van 1.647.601 € aan basisvergoeding betaald.

VARIABELE KORTETERMIJNVERGOEDING
De eerste pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op het
bereiken van een aantal doelstellingen die in het begin van elk jaar
worden vastgelegd door het vergoedingscomité, waarbij maximaal
25% van de variabele vergoeding betrekking heeft op individuele
doelstellingen en 75% op het behalen van collectieve doelstellingen
van de Elia groep (‘short-term incentive plan’).

Aan de overige leden van het directiecomité werd door Elia een
bedrag van 265.476 € uitbetaald (respectievelijk 154.862 € voor de
directie in dienst van Elia System Operator en 110.614 € voor de
directie in dienst van Elia Asset).

ANDERE VOORDELEN

In 2016 bedroeg de vooraf verdiende variabele kortetermijnvergoeding van de voorzitter van het directiecomité 268.651 €.

De andere voordelen die aan de leden van het directiecomité worden toegekend, zoals het gewaarborgd inkomen in geval van
langdurige ziekte of ongeval, de dekking gezondheidszorgen en
hospitalisatie, de invaliditeits- en overlijdensverzekering, de tariefvoordelen, de andere premies, de tussenkomst in het openbaar
vervoer, de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, de kosten
die eigen zijn aan de werkgever en andere kleine voordelen worden
toegekend volgens de regels die gelden voor alle kaderleden van de
onderneming.

De vooraf verdiende variabele vergoeding die in 2016 aan de overige leden van het directiecomité werd uitbetaald, bedroeg in totaal
483.141 € (respectievelijk 304.501 € voor de directie in dienst van
Elia System Operator en 178.640 € voor de directie in dienst van
Elia Asset).
In 2016 werd aan alle leden van het directiecomité samen dus een
totaalbedrag van 751.792 € aan variabele vergoeding betaald.

De kosten van deze andere voordelen worden voor 2016 begroot
op 43.812 € voor de voorzitter van het directiecomité en op
184.129 € voor de andere leden van het directiecomité samen (respectievelijk 108.937 € voor de directie in dienst van Elia System
Operator en 75.192 € voor de directie in dienst van Elia Asset).

TOTALE JAARVERGOEDING
In 2016 werd aan de voorzitter van het directiecomité een totale
vergoeding van 673.890 € uitbetaald.
De totale jaarvergoeding van de overige leden van het directiecomité bedroeg in totaal 1.725.503 € (respectievelijk 1.090.310 € voor
de directie in dienst van Elia System Operator en 635.193 € voor de
directie in dienst van Elia Asset).
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AANDELEN VAN ELIA SYSTEM OPERATOR IN HET BEZIT VAN DE LEDEN
VAN HET DIRECTIECOMITÉ
Dit is het aantal aandelen dat de leden van het directiecomité bezitten op 31 december 2016:
LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ1

OP 31.12.2016

OP 31.12.2015

Chris PEETERS
Chief Executive Officer voorzitter van het directiecomité

1.805

-

Markus BERGER
Chief Infrastructure Officer

9.156

9.156

Frédéric DUNON
Chief Assets Officer

2.833

1.986

661

-

Ilse TANT
Chief Human Resources and Internal
Communication Officer

2.450

1.825

Frank VANDENBERGHE
Chief Customers, Market & System
Officer

3.779

4.774

Catherine VANDENBORRE
Chief Financial Officer

1.355

1.370

Pascale FONCK2
Chief External Relations Officer

1. Functies op 31.12.2016.
2. Pascale Fonck werd benoemd tot Chief External Relations Officer door de
raad van bestuur van 23 juni 2016.

Er werden in 2016 geen opties op aandelen in Elia System Operator
toegekend aan de leden van het directiecomité. De leden van het
directiecomité kunnen aandelen kopen via de bestaande kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel alsook op de beurs.

Er werden in 2016 geen opties op aandelen in Elia toegekend aan
de leden van het directiecomité.

Het totaalbedrag van de jaarvergoeding van alle leden van het
directiecomité samen bedroeg in 2016 aldus 2.399.393 €.

BEPALINGEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN
VERTREKVERGOEDINGEN VOOR DE LEDEN VAN HET
DIRECTIECOMITÉ

VARIABELE LANGETERMIJNVERGOEDING

De arbeidsovereenkomsten van de leden van het directiecomité die
na 3 mei 2010 zijn afgesloten, werden opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake opzeg en ontslag.

De tweede pijler van de variabele vergoeding is gebaseerd op
meerjarencriteria die vastgelegd worden voor 4 jaar (‘long-term
incentive plan’). De vooraf verdiende variabele vergoeding in 2016
kan geraamd worden op 55.628 € (maximumbedrag in geval van
volledige realisatie van de meerjarencriteria die werden bepaald
voor de betrokken tariefperiode) voor de voorzitter van het directiecomité voor de gepresteerde periode in 2016 en op 307.593 € voor
de overige leden van het directiecomité (respectievelijk 194.559 €
voor de directie in dienst van Elia System Operator en 113.034 €
voor de directie in dienst van Elia Asset).

De arbeidsovereenkomsten die vóór 3 mei 2010 werden gesloten met de leden van het directiecomité bevatten geen bijzondere
modaliteiten inzake ontslag.
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