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WE HEBBEN ZOVEEL  
TE DELEN



WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN

IDEEËN, BERICHTEN, PLANNEN, VERHALEN,
OVERTUIGINGEN, PASSIES... WAAR EN WANNEER U  
MAAR WENST WILLEN WIJ U DE MIDDELEN GEVEN

OM UW EMOTIES TE DELEN…

Ontdek onze film op  
www.belgacom.com/share



4G

4G-exclusiviteiten  
via Tango Het Luxemburgse 

filiaal van Belgacom 
lanceerde als eerste 
een geïntegreerd 
4G-aanbod met vaste 
en mobiele telefonie, 
internet, tv-zenders en 
exclusieve ontspan-
ningscontent. 

MARKANTE FEITEN 2012

Belgacom was niet 
weg te slaan van 
de zomerfestivals 
en plaatste daar 
meer bepaald haar 
onlinemuziekcatalogus 
Deezer in de kijker. 
We haalden ook 
de banden met de 
voetbalfans aan door 
officieel sponsor van 
Tweede Klasse te 
worden. 

We verbeterden de 
interface van Belgacom 
TV, waardoor klanten 
sneller en overzichtelijker 
kunnen navigeren in 
onze catalogus van 
programma’s en inhoud op 
aanvraag. We voegden 
nieuwe zoekfuncties 
en persoonlijke 
aanbevelingsfuncties toe.  

Scarlet hielp mee 
de tarieven voor 
mobiele communicatie 
gevoelig te verlagen 
met de lancering 
van de goedkoopste 
prepaidkaarten op de 
markt.

LOWCOST  - 
KAMPIOEN  
SCARLET MUZIEK EN  

VOETBAL  

Telecomoplossingen 
voor iedereen

Belgacom lanceerde 
in acht Belgische 
steden de eerste 
4G-netwerken.  
Deze innovatie 
maakt ultrasnel 
mobiel internet 
mogelijk en bevestigt 
ons leiderschap op 
het vlak van mobiele 
technologie.

Belgacom lanceerde 
de eerste catalogus in 
België met specifieke 
toestellen en applicaties 
voor personen met 
een beperking. Een 
nieuwe blijk van 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Een nieuwe tv-ervaring



Ondanks de negatieve markttendens zette 
de carrierdivisie van Belgacom een mooie 
groei neer van haar spraakactiviteiten. Haar 
uitstekende prestaties worden verklaard door 
samenwerkingen op lange termijn met mobiele 
operators, maar ook door optimalisatie van haar 
stemprocessen.

BICS  
BLIJFT IN GOEDE 
CONDITIE

Belgacom was met de 
lancering van Explore 

Smart Networking  
goed voor een 

Europese primeur.  
Met deze oplossing 

kunnen bedrijven 
voorrang geven 

aan hun essentiële 
applicaties en het 

gebruik van hun 
netwerk beter beheren.  

Intelligentere 
netwerken

We zijn met ons TV 
Overal-aanbod de enige 
operator die het mogelijk 
maakt altijd en overal 
alle Vlaamse zenders 
te bekijken. Ook steeds 
meer Franstalige zenders 
kunnen zowel op tv, 
tablet, smartphone als pc 
bekeken worden.  

TV OVERAL
Met Internet Overal 

genieten onze klanten 
van alle voordelen 

van mobiel internet 
via wifi, 3G en 

meer dan 600.000 
wifitoegangspunten  

in België.
  HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO8

Ons aanbod van geïntegreerde supersnelle 
internetdiensten werd aangevuld met BeCloud 
Backup, een oplossing voor dataopslag in de 
cloud bestemd voor kmo’s en zelfstandigen.

INTERNET OVERAL

Office and Go,  
all-in-one voor kmo’s
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INHOUD

onze strategie en onze netwerken

onze medewerkers

onze verantwoordelijkheden

onze klanten

financiële informatie corporate governance

  
Belgacom, een flinke troef voor België

 
Vereenvoudigen om de klant beter  
te bedienen

Een visie om te delen

Overtuigingen om te delen   

Verhalen om te delen

Talent om te delen 

Een leidraad om te delen 
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 Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i.   

Onze resultaten bestendigen in de context  
van de herindustrialisering van het land.
Goed bestuur gebruiken ter ondersteuning van de business  
en zijn ontwikkeling. 
De toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

 

  

Tijdens het boekjaar 2012 heeft u de 

beursgenoteerde ondernemingen 

Het was weliswaar een lange tijd, maar 
nu zit mijn ad-interimvoorzitterschap 
van de Raad er bijna op. Onze statuten 
stipuleren dat de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuur-
der tot een verschillende taalrol moeten 
behoren. Het mandaat van de heer Bel-
lens loopt nog. De volgende Voorzitter zal 
dus Nederlandstalig zijn.

Wat was de rode draad van uw 

De ineenstorting of het wegvallen van de 
industriële activa, met de sociale drama’s 
die dit meebrengt voor duizenden gezin-
nen, noopt ons ertoe vast te stellen dat 
we zowel in het noorden als het zuiden 
van het land onmachtig staan tegenover 
de collaterale schade aangericht door 
keuzes die op continentale of wereld-
schaal werden gemaakt. 

Er waren nochtans voortekenen. In 
dergelijke omstandigheden is de besten-
diging van de resultaten van de groep de 
niet te onderschatten doelstelling.  

De rode draad van mijn mandaat viel van 
bij het begin samen met de lijn die naar 
de verwezenlijking van deze doelstelling 
moest leiden.

van 2012 te becommentariëren 

verdwijning van industriële 

De herindustrialisering van het land heeft 
zuurstof nodig, terwijl die van Europa 
stagneert. En wat meer in het bijzonder 
België betreft, worden steeds meer lokale 
industriële vestigingen beheerd vanuit het 
buitenland. In deze context van weinig 
aanlokkelijke toekomstperspectieven is 
Belgacom voor België een sterke troef. 

Om zijn succesvolle strategie verder te 
financieren en te koppelen aan een aan-
trekkelijk dividendbeleid heeft de  
Belgacom Groep in 2012 in totaal 
753 miljoen EUR geïnvesteerd. Daardoor 
houdt hij het niveau van zijn investerin-
gen, hoofdzakelijk in België, binnen de 
vork van 700 tot 800 miljoen EUR op 
jaarbasis en dat al sinds verschillende 
boekjaren. 

Belgacom draagt 184 miljoen EUR bij tot 
de vennootschapsbelasting.

Terwijl 44,8 miljoen EUR naar het vol-
ledige personeel gaat, onderscheidt 
Belgacom zich op doorslaggevende 
manier van de meeste van haar Europese 
concurrenten door het kapitaal dat haar 
wordt toevertrouwd ruim te belonen. 

1.  Bruno Colmant, econoom, uitzending ‘Mise au 
point’, RTBF Télévision, 11 februari 2013
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De dividenden voor het boekjaar 2012 
bedragen in totaal 798 miljoen EUR.

Verwijzend naar een andere moeilijke 
context, met name deze waarmee de 
Belgische Staat wordt geconfronteerd 
voor de opmaak van zijn begrotingen, 
kan worden aangestipt dat  het totale 
bedrag verbonden aan het boekjaar 2012 
van de verdelingen en herverdelingen 
die aan de referentieaandeelhouder 
van Belgacom toekomen, uitkomt op 
1,65 miljard EUR. Bij de 451 miljoen 
EUR dividenden komen 1,199 miljard 
EUR directe en indirecte belastingen en 
sociale bijdragen.

En er is ten slotte een element dat een 
uitzondering is geworden in het Belgi-
sche industriële landschap: alle beslis-
singen die onder het volledig autonome 
beheer vallen van een groep die aan de 
nationale gemeenschap meer dan 15.000 
jobs biedt, worden genomen in zijn 
hoofdzetel in het hart van het koninkrijk.

Hoe is de samenwerking tussen 

georganiseerd wat de realisering 
van de doelstellingen van de 

 
Het is een dynamiek ontstaan uit een 
geheel van factoren die er in grote mate 
heeft toe bijgedragen dat Belgacom 
haar doelstellingen in 2012 heeft bereikt 
en die bepalend zal zijn voor de nieuwe 
prestaties: (1) een succesvolle strategie 

die ieder jaar wordt aangepast aan de 
technologische evolutie, de regelge-
ving en de concurrentie; (2) de waaier 
van competenties van de Gedelegeerd 
Bestuurder, waarvan elk onontbeerlijk is 
voor het dagelijkse bestuur van een leve-
rancier van geïntegreerde multi-telecom-
municatiediensten; (3) een kwaliteitsvol 
managementteam; (4) de goede werking 
van een hechte Raad van Bestuur. Elke 
factor heeft dezelfde weging. Het vol-
staat dus dat één ervan nul is opdat ook 
hun product nul zou zijn.

Daaraan moet worden toegevoegd dat in 
een sector waarin de lange termijn drie 
jaar bedraagt, een goede kennis van de 
groep en de scène waarop hij actief is 
het vermogen van de Voorzitter van de 
Raad van Bestuur om te handelen dras-
tisch verhoogt. De overeenstemming met 
het ambt leidt tot een nauwe samenwer-
king met de Gedelegeerd Bestuurder en 
vice versa, waarbij elk de prerogatieven 
van de ander respecteert. De goede 
werking van een industriële groep is niet 
los te zien van de permanente dialoog 
tussen de Voorzitter van de Raad en de 
Gedelegeerd Bestuurder.

de consensuele beslissingen van de 

Eenvoudigweg het goed bestuur. Dat is in 
België goed georganiseerd, voldoet aan 
de specifieke kenmerken van beursgeno-

teerde bedrijven dankzij een uitstekende 
wetgeving en doet daardoor dienst als 
een federaliserende methodologie.

Alle Bestuurders hebben dezelfde visie 
op hun plichten en hun persoonlijke ver-
antwoordelijkheden, die niet eindigen met 
hun mandaat. Ze zijn uitermate dwingend 
in een onderneming die in ruime mate 
een beroep doet op het openbare spaar-
wezen en privé-investeringen om haar 
activiteiten te financieren. 

Het belang van de onderneming werd in 
de loop van het boekjaar zo vaak geka-
derd en herkaderd als nodig. Een project, 
een beslissing of een element dat buiten 
de controle van de onderneming ligt, zal 
beantwoorden aan dit belang, afhankelijk 
van het feit of de operationele doelstellin-
gen ermee gebaat of geschaad worden. 
Deze vormen inderdaad de grondslag 
van de financiële resultaten, waarbij de 
optimalisatie komt, nu en op termijn van 
de gemeenschappelijke belangen van 
alle stakeholders van de onderneming: 
haar personeel, haar klanten, haar leve-
ranciers, en al haar aandeelhouders 
die, zoals de wet het voorschrijft, gelijk 
worden behandeld.  

Wanneer ze worden opgevat zoals ze 
bedoeld zijn, vormen de regels van goed 
bestuur een krachtig instrument voor 
de goede gang en ontwikkeling van de 
zaken.

“TWEE MARKANTE FEITEN VAN HET BOEKJAAR: DE COHESIE BINNEN DE 
RAAD VAN BESTUUR EN DE ONDERSTEUNING VAN HET SOCIAAL OVERLEG 
DOOR DE DRIE VAKBONDSORGANISATIES EN VAN HET VOORAKKOORD 
BETREFFENDE DE COLLECTIEVE OVEREENKOMST 2013-2014.”

Terwijl de economie van het land onder 
een ernstig tekort aan investeringen lijdt 
en economen en politieke verantwoorde-
lijken het eens proberen te worden over 
maatregelen om ze weer aan te zwen-
gelen, neemt Belgacom zich voor haar 
reeds hoge investeringsniveau nog op te 
trekken.

De risico’s verbonden aan de realisering 
van grootschalige investeringspro-
gramma’s gaan niet goed samen met 
het onvoorzienbare, de volatiliteit van de 
regelgeving of het gebrek aan accenten 
inzake industrieel beleid.

Samen met de algemene economische 
toestand en de intense concurrentie, 
vooral op de mobiele markt, hebben 
deze elementen de Raad ertoe gebracht 
te breken met de vroegere manier waarbij 
van bij het begin van het boekjaar met 
de markt gecommuniceerd werd over de 
winstuitkering.

De Raad van Bestuur onderstreept 
niettemin de vastberadenheid van de 
onderneming om de financiering van een 
succesvolle strategie verder gepaard te 
laten gaan met een aantrekkelijk winstuit-
keringsbeleid voor haar aandeelhouders.

Belgacom kan de toekomst met vertrou-
wen tegemoet zien.
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De convergentie van de vaste en mobiele netwerken  
is vandaag een feit. 
De consument wil altijd en overal toegang hebben. 
Het is onze prioriteit hem het leven eenvoudiger te maken.  
  

 
 

Ik ben tevreden dat onze onderneming 
haar financiële doelstellingen behaald 
heeft voor het volledige jaar 2012. 

De investeringen in onze vaste en 
mobiele netwerken hebben de toegang 
tot het enorme aanbod van applicaties, 
content en diensten nog versneld. Door 
die investeringen zijn we erin geslaagd 
ons van de andere marktspelers te 
onderscheiden. 

2012 is met de stijgende verkoop van 
smartphones en tablets ook het jaar 
waarin de convergentie nog meer wer-
kelijkheid werd voor onze klanten. Ook 
de verkoop van onze “packs”, die vaste 
en mobiele diensten combineren, gaat in 
stijgende lijn.

De dienst “Internet Overal” is een andere 
uiting van deze convergentie en biedt 
internetklanten ook toegang tot data via 
het mobiele netwerk.

Voor onze professionele klanten lanceer-
den we met succes “Office & Go”: een 
nieuwe dienst die naast een abonnement 
op vast en mobiel internet beveiligde 
dataopslag biedt en een gegarandeerde 
dienstverlening in geval van problemen.  

We blijven onderhevig aan een zeer 
ongunstige Belgische en Europese regel-
geving, wat meteen verklaart waarom 
onze operationele resultaten (ebitda) er in 

2012 op achteruit gingen. We voelen ook 
de hete adem van de concurrentie, vooral 
op het vlak van mobile. 

We hebben echter resoluut en doordacht 
gereageerd. 

 In een eerste fase hebben we ons pro-
ductaanbod vereenvoudigd en onze 
tarieven herzien. We blijven ook investeren 
in de kwaliteit van onze mobiele netwer-
ken en in het bijzonder 3G, dat nog altijd 
met grote voorsprong het beste netwerk 
in België is. We hebben ons productaan-
bod verbeterd met meer mobiele data en 
een langere gebruiksduur. We namen ook 
proactief contact op met onze klanten om 
voordelige mobiele aanbiedingen voor te 
stellen. De aangeboden promoties gelden 
voor de volledige duur van hun contract.

Onze financiële situatie dan. Die blijft 
solide, meer bepaald dankzij een door-
dacht fusie- en overnamebeleid en een 
daadwerkelijke kostenbeheersing. We 
sloten het jaar 2012 af met 6,462 mil-
jard EUR inkomsten, of een stijging van 
0,9% ten opzichte van 2011, en een netto 
financiële schuld van 1.601 miljoen EUR, 
een van de laagste in de hele Europese 
telecomsector. 

We verheugen ons ook over de uitste-
kende resultaten van BICS, ons filiaal 
dat connecties levert aan internationale 
operatoren en ondanks de bikkelharde 
concurrentie blijft groeien. BICS levert 
vandaag 25% van de inkomsten van de 
Groep en 7% van de ebitda.

De netwerken vormen de 

De kwaliteit van onze vaste en mobiele 
netwerken is en blijft de grote troef van 
onze onderneming. De consument heeft 
almaar meer connectiviteit nodig om te 
kunnen gebruikmaken van de nieuwste 
technologische innovaties. Met onze  Gedelegeerd Bestuurder
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2008 2009 2010 2011 2012

 Evolutie van het aantal verkochte  

1.237

1.089

870

560

302

netwerken kunnen wij op die behoefte 
anticiperen. We moeten onze netwerken 
dus blijven moderniseren.  

Voor het vaste netwerk gingen we verder 
met de roll-out van breedband. Eind 
2012 konden we 85% van de bevolking 
bereiken, goed voor een plaats in de 
Europese kopgroep. 

Wat het mobiele netwerk betreft, lanceer-
den we als eerste Belgische operator 4G, 
een technologie die nog betere prestaties 
van het mobiele internet mogelijk maakt. 
Acht Belgische steden hebben van-
daag al toegang tot dit nieuwe netwerk. 
We hopen dat we de roll-out van deze 
technologie zo snel mogelijk kunnen 
voltooien zodra het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest in dit opzicht een gunstige 
beslissing neemt. 

klanten vandaag nog meer tevreden 

De tevredenheid van onze klanten is voor 
ons een absolute prioriteit. 

Het consumentengedrag is sterk geëvo-
lueerd. De consument wordt liever niet 
met de technische kant van de medaille 
geconfronteerd, maar wil wel volop 
genieten van de voordelen die de techno-
logie hem biedt. Daarom zijn we gestart 
met een grootschalige campagne om niet 
alleen onze technologieën en informati-
casystemen, maar ook onze ondersteu-
nende diensten en ons productgamma te 
vereenvoudigen. 

Onze doelstelling is dus vereenvoudigen 
om de klant beter te bedienen.

In 2013 zullen we ook onze manier van 
werken herbekijken om sneller te kunnen 
reageren op de wensen van de klanten 
en beter te anticiperen op de evolutie van 
de markt.

Innovatie is voor Belgacom ook een 
essentiële groeifactor, die ons toelaat 
onze aanbiedingen te verrijken en het 
verschil te maken met de concurrentie. 
We zijn vandaag in staat onze klanten 
nieuwe oplossingen te bieden die hun 
levenskwaliteit en hun professionele 
efficiëntie verbeteren. 

Hoe kunnen de medewerkers van 
de onderneming meer betrokken 

De technologieën evolueren erg snel en 
hetzelfde geldt voor de behoeften van de 
consument. 

We zorgen er altijd goed voor dat onze 
medewerkers deze tweeledige trend op de 
voet volgen. 

We hebben met het HR-departement een 
strategie ontwikkeld die alle medewerkers 
toelaat hun competenties te ontwikkelen 
en te evolueren in hun carrière.

Om de motivatie van onze medewerkers 
nog te verbeteren, hebben we erkenning in 
de job verheven tot een essentieel onder-
deel van onze bedrijfscultuur.  

Je hebt altijd veel belang gehecht 

In 2008 gingen we van start met een 
informatiecampagne om onze klanten te 
stimuleren tot verantwoord gsm-gebruik. 
Die campagne loopt onverminderd voort. 
Zo vinden ouders in onze shops en op 
onze websites advies om de blootstelling 
aan elektromagnetische straling te beper-
ken en betalende sms’en en ongewenste 
inhoud te blokkeren of in te dijken. 

We lanceerden ook de eerste complete 
catalogus in België met specifieke pro-
ducten en diensten voor mensen met een 
handicap. 

En net als in 2011 was er het Web 
Experts-programma dat jongeren stimu-
leert om hun kennis van het internet te 
delen met senioren. 

Ook als het op milieubehoud aankomt is 
ons geen inspanning te veel. 

Sinds 2007 hebben we onze CO2-uitstoot 
met 63% verminderd. In februari 2013 
namen we bovendien ons gloednieuwe 
energiezuinige datacenter in gebruik. We 
zijn dus goed op weg om onze doelstel-
ling te bereiken en onze CO2-uitstoot 
tegen 2020 met 70% te verminderen.

Ik beschouw de 15.000 medewerkers 
van onze onderneming als ambassa-
deurs van de nieuwe technologieën die 
de consument aan het dromen zetten 
en hem de mogelijkheid geven om aan 
de digitale wereld van vandaag deel te 
nemen. Als leidinggevend bedrijf in een 
sector waarin toekomstmogelijkheden en 
innovaties legio zijn, hebben we bewe-
zen dat we de juiste strategie volgen en 
doordachte investeringskeuzes hebben 
gemaakt. 

De sleutel van ons succes in 2013 is 
het vertrouwen dat we hebben in onze 
activiteiten. 

We bezitten alle troeven om de uitdagin-
gen met succes aan te pakken en een 
toekomst uit te bouwen waarin we alles 
met elkaar kunnen delen. 

De combinatie van onze vaste en 
mobiele netwerken is de grote troef 
van onze onderneming

“DOOR ONZE PRODUCTEN, TECHNOLOGIEËN, 
COMMUNICATIE EN WERKMETHODES TE 
VEREENVOUDIGEN KUNNEN WE DE KLANT NOG 
BETER BEDIENEN EN TEVREDEN STELLEN.”
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8 steden 
hebben aansluiting 

2  
 sinds 2007 

  
internet  

marktaandeel

 digitale TV 
marktaandeel  

 mobiel 
marktaandeel 

volgden onze opleiding over veilig 
gebruik van internet en gsm’s
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Wij zijn een telecommunicatiebedrijf 
dat actief is op de Belgische en 

internationale markt. De kwaliteit van 
onze geïnterconnecteerde vaste en 

mobiele netwerken maakt van ons  
de belangrijkste leverancier in België 

van telefonie-, internet-  
en televisiediensten. Ze stellen ons 

ook in staat altijd en overal toegang 
te verschaffen tot digitale gegevens 

en de beste multimediale inhoud. 
We ontwikkelen ook oplossingen om 

onze CO2-uitstoot te verminderen, 
kwetsbare groepen te steunen en 

iedereen toegang te verlenen tot de 
digitale wereld. Op die manier dragen 
we bij tot de economische, sociale en 

ecologische ontwikkeling van  
de maatschappij waarin we 

geworteld zijn.
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WE WILLEN DAT IEDEREEN IN ALLE VRIJHEID ERVARINGEN, INFOR-
MATIE, BEELDEN EN BELANGRIJKE MOMENTEN UIT ZIJN OF HAAR 
LEVEN KAN DELEN. ONZE BELOFTE: DEZE INTERACTIE MOGELIJK 
MAKEN DOOR DE GEBRUIKERS WAAR, WANNEER EN HOE ZE 
MAAR WILLEN TOEGANG TE GEVEN TOT DE DIGITALE WERELD.   

We denken eerst en vooral aan 
onze klanten. We vereenvoudigen 
ons productaanbod om 
klanten aan te trekken en te 
behouden. Om beter, sneller en 
doeltreffender op hun wensen 
in te spelen vereenvoudigen 
we onze netwerken, onze 
computerinfrastructuur en onze 
werkmethodes. We willen een 
echte vertrouwenspartner zijn.  

We verstevigen ons leiderschap 
door vandaag te werken aan 
de oplossingen van morgen 
waar onze klanten nu al van 
dromen. We ontwikkelen nooit 
geziene multimediacontent en 
informaticadiensten. Maar we 
blijven ook onaflatend innoveren 
en jaar na jaar moderniseren we 
onze netwerken en verbeteren we 
onze bestaande dienstverlening.  

We organiseren een nieuwe 
manier van samenwerken. 
Wederzijds respect, erkenning 
en transparantie in onze manier 
van werken vormen bij ons de 
opstap naar meer engagement 
en efficiëntie. Onze medewerkers 
staan als één man achter onze 
strategische objectieven en dat 
vormt de basis bij uitstek van onze 
bedrijfscultuur.

We willen dat onze klanten zich 
begrepen en gerespecteerd 
voelen. We stellen alles in het 
werk om hun verwachtingen 
te overtreffen. We willen ze 
aangenaam verrassen met 
kwalitatief hoogstaande en 
gebruiksvriendelijke producten en 
een efficiënte, gepersonaliseerde 
dienstverlening.  De klantenervaring 
staat centraal bij alles wat we 
doen.
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NIEUWE 

De telecommarkt werd in 2012 gekenmerkt door een 
stabilisering van de telefonie-inkomsten tegen de achtergrond 
van een prijzenoorlog tussen de mobiele operatoren.  
De boom van het mobiele internet geeft de meest innovatieve 
operatoren echter redenen tot optimisme.

steeds meer onder druk
De telecommarkt is uiteraard niet onge-
voelig voor de globale economische 
context. In de loop van 2012 stagneerde 
de Belgische economie of kromp ze 
met enkele tienden van percenten in. In 
afwachting van de definitieve cijfers gaan 
zowel de Nationale Bank als het Planbu-
reau uit van een nulgroei in het voorbije 
jaar. In 2013 wordt geen beterschap 
verwacht. 

Op de telecommarkt manifesteert deze 
moeilijke conjunctuur zich bij de bedrij-

ven vooral in het uitstellen van investerin-
gen in IT-projecten. Particulieren gaan op 
hun beurt meer belang hechten aan de 
prijs-kwaliteitverhouding. De consument 
blijft ontvankelijk voor nieuwe technolo-
gieën en producten, maar wil er niet te 
diep voor in zijn portemonnee tasten.

Het is dus aan de telecomsector om 
innoverende producten te lanceren tegen 
weloverwogen prijzen. De winstmarges 
staan onder druk. Alleen operatoren met 
een competitief aanbod op de groeimark-
ten (mobiel internet, digitale tv, profes-
sionele diensten in de cloud, enz.) slagen 
erin een goede rendabiliteit te behouden. 
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druk. De operatoren gaan de concurrentie 
aan met “all in”-formules. 2012 kende 
de verdere opmars van de onbeperkte 
bundels met telefonie, sms en/of mobiel 
dataverkeer. De voornaamste uitdaging 
voor de historische operator en zijn twee 
concurrenten Mobistar en Base is het 
stabiliseren of verhogen van de gemid-
delde opbrengst per klant. Daartoe moet 
de daling van de gemiddelde opbrengst 
uit spraakverkeer worden gecompenseerd 
door een hoger dataverkeer. De explo-
sie van de verkoop van smartphones 
(1,97 miljoen verkochte exemplaren in 
2012) gaat gepaard met een groeiende 
vraag naar mobiele diensten en applica-
ties.

De zogenoemde “virtuele” netwerkopera-
toren (MVNO’s), die bij de drie bestaande 
operatoren netwerkcapaciteit aankopen 
en die integreren in een specifiek mar-
ketingaanbod, zijn al bijna met vijftig in 
België. Ze richten zich voornamelijk tot 
nichemarkten, zoals jongeren (bv. Jim 
Mobile), etnische groepen (bv. Mobisud) 
of zeer prijsgevoelige consumenten  
(bv. Carrefour Mobile).

Tot de belangrijkste fenomenen op de 
MVNO-markt in 2012 rekenen we de 
focus van Mobile Vikings op mobiele 
data en de concurrentie van de kabel-
operatoren in het noorden van het land. 
Ondanks de aanschaf van een 3G-licen-
tie in 2011 blijft de Vlaamse kabelopera-
tor gebruikmaken van het netwerk van 
Mobistar.

Ook de Chinese operator Datang (die 
verbonden is met de groep China Mobile) 
verwierf een 4G-licentie, naast Belga-
com, Mobistar en Base in november 
2011. 

Snelle 
internetconnecties 
groeien continu
Volgens de statistieken van de vereniging 
van internettoegangsleveranciers (ISPA) 
telde België eind december 2012 bijna 
3,7 miljoen vaste snelle internetaanslui-
tingen. Het gaat om een stijging van 4% 
ten opzichte van 2011. Deze markt heeft 
nog groeipotentieel aangezien gemiddeld 
73% van de gezinnen al een internetaan-
sluiting heeft. Belgacom heeft een markt-
aandeel van ongeveer 44%.

DE CONSUMENT WIL ZOVEEL MOGELIJK WAAR VOOR 
ZIJN GELD, WAT EEN STIMULANS BETEKENT VOOR DE 
COMPETITIEVERE GEÏNTEGREERDE AANBIEDINGEN.

Erosie van de vaste 

De Belgische vastetelefoniemarkt stabi-
liseerde in 2012 ondanks de erosie van 
de voorbije jaren in het voordeel van de 
mobiele telefonie en bepaalde nieuwe 
operatoren als Skype die enkel via internet 
werken. Ongeveer zeven op tien Belgische 
gezinnen blijven de vaste telefonie trouw. 
De aantrekkelijke formules voor gratis 
bellen tijdens de daluren werden gemeen-
goed. De vaste lijn wordt steeds vaker 
geïntegreerd in een aanbod dat vaste en 
mobiele telefonie, digitale tv en internet 
combineert. Vijftien jaar na de liberalisering 
van de telecommarkt blijft Belgacom in 
weerwil van de concurrentie van de kabel-
operatoren ruim leider voor vaste telefonie 
bij residentiële en professionele klanten. 

stimuleert mobiel 
dataverkeer
De mobiele telefoniemarkt bereikt in 
België stilaan het verzadigingspunt met 
een penetratiegraad van bijna 110% 
eind 2012. Belgacom blijft leider met een 
marktaandeel van 41%. De mobiele-
telefoniemarkt ondervindt in België net als 
overal elders in Europa een sterke prijs-

Aantal smartphones 
verkocht in België in 2012 

(Bron: GfK Retail & Tech-
nology)  

Percentage Belgische 
gezinnen met een tablet

(Bron: Belgacom)
  

Penetratiegraad van 
mobiel internet in 2012 

(Bron: Belgacom-studie)
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Tablets boosten mobiel 
internet
2012 zal een scharnierjaar blijven in het 
gebruik van mobiel internet in België. Het 
commercieel succes van tablets is daar 
niet vreemd aan. Volgens een studie van 
IAB Belgium heeft 14% van de Belgische 
gezinnen een tablet in huis. Dat is 9 pro-
centpunten meer dan het jaar daarvoor. 
Ook de smartphones braken verkoopre-
cords. Met dit nieuwe toestel kan de Bel-
gische consument altijd en overal inlog-
gen op internet om zijn favoriete content 
en applicaties te raadplegen. Belgacom 
was de eerste Belgische operator die dit 
succes wist te voorzien en lanceerde in 
april 2012 zijn internetaanbod “Internet 
Overal”, dat vast en mobiel internet com-
bineert tegen een aantrekkelijke prijs. 

Volgens een studie van Deloitte (decem-
ber 2012) is wifi de meest gebruikte inter-
nettoegangstechnologie bij Belgische 
tablet- of smartphonegebruikers. De lage 
prijs van de wifitoegang - voorzover die 
al niet gratis is - biedt niet de enige ver-
klaring. De gebruikers appreciëren ook 
de snelheid en de betrouwbaarheid van 
de verbindingen. Wifi wordt bovendien 
massaal gebruikt voor internettoegang 
thuis, meer nog dan de vaste verbinding. 

Wifi wordt ook alomtegenwoordig in 
bedrijven. Steeds meer bedrijven instal-
leren hotspots in hun gebouwen om 
zoveel mogelijk medewerkers en partners 

mobiel internet ter beschikking te stellen. 

Parallel worden wifitoegangspunten 
buitenshuis steeds talrijker en populair-
der. Belgacom was met de Fon-hotspots 
voorloper in het beveiligd openstellen 
van tussen klanten gedeelde wifitoegang. 
Deze klanten traden daarmee toe tot de 
grootste wifigemeenschap in België en 
de wereld. 

… met een ongeëvenaard 
mobiel netwerk
Belgacom verbeterde nog het bereik van 
haar mobiele 3G-netwerk en rolde in acht 
Belgische steden de eerste 4G- 
connecties uit. De werkelijke kracht van 
Belgacom ligt in de unieke en transpa-
rante combinatie van wifi en het mobiele 
netwerk. Deze combinatie laat ons toe 

een volledig mobiele internetoplossing 
te bieden, niet enkel thuis of binnen de 
bedrijfsmuren, maar ook overal elders. 

Digitale televisie is vandaag in meer 
dan 76% van de Belgische huiskamers 
aanwezig. Dat is 10% meer dan in 2011. 
Dankzij aanbiedingen van hoge kwaliteit 
en heel competitieve combinaties van 
twee of meer elementen (digitale tv, 
vaste/mobiele telefonie en vast/mobiel 
internet) veroverde Belgacom een markt-
aandeel van 32%. Bovendien zijn som-
mige zenders van Belgacom TV via de 
dienst TV Overal beschikbaar op mobiele 
toestellen.

Het concurrentielandschap is weinig 
veranderd met uitzondering van de 
verschijning van een aantal nieuwe ‘over 
the top’-aanbieders (OTT) die enkel via 
internet tv-content aanbieden en het tv-
toestel links laten liggen. 

De markt van de bedrijven, van kmo’s tot 
multinationals, werd gekenmerkt door 
een intensifiëring van de drie convergen-
ties: spraak en data, vaste en mobiele 
netwerken, telecom- en informatica-
behoeften. Vooral de gebundelde aanbie-
dingen werden door het KMO-segment 
sterk gewaardeerd. Belgacom trok dus 
de kaart van de Bizz Packs om in dit 

PERMANENTE INVESTERINGEN IN DE KWALITEIT VAN 
HAAR VASTE EN MOBIELE NETWERKEN HEBBEN 
BELGACOM STERK GEHOLPEN OM EEN GOEDE 

CONCURRENTIEPOSITIE TE BEHOUDEN.

WiFi  

Belgacom internet markt-
aandeel

  

van de Belgen  
hebben digitale tv

  

Belgacom trekt de kaart 
van de “Bizz Packs” om in 
het KMO-segment haar 
overwicht te behouden

de meest gebruikte inter-
nettoegangstechnologie 
bij Belgische tablet- of 
smartphonegebruikers  
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segment haar overwicht op Telenet for 
Business en Mobistar te behouden.

De jaarlijkse telecomenquête van Data 
News bevestigde de leiderspositie van 
Belgacom bij grote bedrijven, zowel 
voor vaste en mobiele telefonie als voor 
dataverkeer en vóór spelers als Mobistar, 
Telenet, Colt, Orange Business Servi-
ces, Verizon of BT. Op het vlak van de 
integratie van netwerken en systemen 
consolideerde Belgacom eveneens 
haar voorsprong op haar voornaamste 
concurrenten. De convergentie van 
spraak- en dataoplossingen en de unieke 
combinatie van telecom- en informatica-
competenties blijven grote troeven.  
De bedrijven hebben om hun informatica 
te moderniseren en te profiteren van de 
voordelen van cloud computing immers 
een flexibele en performante telecom-
infrastructuur nodig. 

EEN REGLEMENTAIR KADER DAT DE CONCURRENTIE 
STIMULEERT EN DE CONSUMENT BETER BESCHERMT
Nieuwe telecomwet
Een belangrijke wijziging van ons reglementair kader in 2012 was ongetwij-
feld de inwerkingtreding van de nieuwe telecomwet. Deze wet maakt het 
voor de consument mogelijk om gemakkelijker van operator te veranderen. 
De klant kan voortaan immers na zes maanden gratis zijn contract verbreken 
(behalve de terugbetaling van de restwaarde van een gratis toestel in geval 
van joint offer). De algemene volatiliteit van de markt wordt erdoor versterkt. 
De nieuwe telecomwet moet ook de universele dienstverlening moderniseren.

De Belgische markt heeft zich geschikt naar de derde Europese roaming-
wetgeving die een nieuwe daling van de tarieven voorschrijft en zoge-
noemde “structurele” maatregelen om de concurrentie op deze markt te 
bevorderen.

In 2012 kreeg de beslissing uit 2011 om kabeloperatoren te verplichten hun 
netwerk open te stellen voor de concurrentie vooral een juridisch gevolg. 
Het Hof van Beroep verwierp de verzoeken tot schorsing die door deze 
operatoren werden ingediend. Door de beslissing van het Hof konden de 
regelgevers effectief werk maken van de uitvoering van de verplichtingen. 
Eind 2012 werden de eerste ontwerpreferentieaanbiedingen van de kabel-
operatoren ter raadpleging voorgelegd. Een beslissing wordt verwacht in 
de eerste helft van 2013 met een verhoopte effectieve uitvoering tegen het 
eind van het jaar. Het reglementaire en wetgevende kader wordt uitge-
breid besproken op pag. 106.

  Belgacom
  Kabel
  Andere

  Belgacom
  Kabel
  Andere

  Belgacom
  Base
  Mobistar
  Telenet

 Internet 

 Televisie 
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EEN VISIE OM TE DELEN

WE WILLEN ONSZELF VOORTDUREND IN VRAAG 
STELLEN, PROBEREN ONSZELF ELKE DAG OPNIEUW UIT 

TE VINDEN OM TE INVESTEREN IN DE OPLOSSINGEN VAN 
MORGEN, OPLOSSINGEN WAARVAN ONZE KLANTEN 

MISSCHIEN VANDAAG AL DROMEN…
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SOMS ONTWIKKELEN WE ZE ZELF. SOMS ZOEKEN 
WE NAAR DE BESTE PARTNERS OM ONS AANBOD 
AAN TE VULLEN. HET ORDEWOORD: DE TECHNO-
LOGIE DOEN VERGETEN ZODAT ONZE KLANTEN 
ZICH VOLLEDIG KUNNEN OVERGEVEN AAN HET 
PLEZIER VAN HET ONTDEKKEN, DELEN EN UITWIS-
SELEN. 

Eenvoudige oplossingen voor iedereen

Een verbeterde klantenervaring

EENVOUD 
INNOVATIE 

 CONVERGENTIE 
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CONVERGENTIE 
OM TE BEANTWOORDEN  
AAN DE NODEN  
VAN DE CONSUMENT 

Er bestaat niet langer een enkel verbruikersprofiel, maar een 
veelheid aan behoeften bij een en dezelfde persoon, afhankelijk 
van het ogenblik. De zaakvoerder die van Belgacom een 
betrouwbare infrastructuur verwacht, is ook een huisvader die 
algemene informatie en ontspanning nodig heeft. Hij wil de 
mogelijkheid om thuis op de sofa zijn professionele mails te 
raadplegen terwijl de andere leden van zijn gezin een film op 
aanvraag bekijken, gamen op internet of video’s delen op sociale 
netwerken. Onze strategie waarin convergentie centraal staat, wil 
elk van hen een rijke en praktische ervaring bieden. 

ONZE STRATEGIE
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Bruno Chauvat  
Executive Vice President Strategy & Content

“Vereenvoudiging is een 
essentiële factor om de 
klantenervaring te verbeteren:  
hoe meer we onze interne 
operaties vereenvoudigen, 
hoe simpeler het parcours 
van de klant en hoe beter zijn 
ervaring.”

Reactie +Uitwisseling stimuleren
Mobiel internet en sociale netwerken doen de grenzen tussen werk en privé vervagen. 
Bovendien wil de consument berichten, beelden en muziek kunnen delen wanneer het 
hem of haar uitkomt. Die uitwisseling vraagt om een steeds krachtiger en betrouwbaar-
der connectie die overal beschikbaar is. 

Bij het bevorderen van die uitwisseling is het onze opdracht iedereen altijd en overal 
internettoegang te geven en daarbij aan elke behoefte te voldoen. Belgacom stelt een 
permanente evolutie vast in de ontwikkeling van de verlangens en het gedrag van haar 
klanten: 

•  de “hyperconnected” klant: deze klant gebruikt het internet steeds meer als profes-
sionele tool of voor zijn ontspanning: shoppen, een vakantie boeken, een nieuwe job 
zoeken, sociale netwerken checken, enz. In elk geval wil hij bijna ogenblikkelijk een 
antwoord op wat hij zoekt. De onmisbare en alomtegenwoordige digitale media (pc, 
tablet, smartphone of tv) zijn uitgegroeid tot het favoriete entertainmentplatform van 
gezinnen en tot de professionele tools bij uitstek. 

•  de klant op zoek naar efficiëntie: een groeiend aantal personen met een hoog 
levensritme gebruiken hun smartphone als een persoonlijk instrument voor de orga-
nisatie van hun leven. Ze vragen om praktische diensten en applicaties waarmee ze 
tijd winnen. Het kan gaan om gepersonaliseerde applicaties die de voor hen relevante 
informatie filteren. Of intuïtieve diensten die hen helpen snel een goede keuze te 
maken uit het veelvoud van aanbiedingen. 

•  de klant op zoek naar transparantie: het overaanbod aan informatie in samenspel 
met de economische en financiële crisis heeft bij de consument een algemeen wan-
trouwen gecreëerd ten overstaan van bedrijven. Zeker in onze sector verwachten de 
klanten dat hun telecomdiensten op elk ogenblik feilloos presteren. Tegelijk eisen ze 
volledige transparantie op het vlak van prijzen en verbruik. In hun nood aan eenvoud 
zijn ze ook almaar gevoeliger voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun infor-
matie. Het is dus cruciaal dat we hen blijven inlichten over onze nieuwe producten en 
diensten zodat ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. 

Convergentie blijft het beste antwoord op de veelvuldige behoeften van de consument.

Multiplaystrategie
De gecombineerde aanbiedingen van Belgacom, en in het bijzonder Internet Overal, 
waren een groot succes in 2012. Belgacom zal verder inzetten op de packs, die de 
klanten toelaten verschillende kwaliteitsdiensten te combineren tegen een voordelige 
prijs. In plaats van onze diensten voor een spotprijs te grabbel te gooien, zetten we 
liever in op de prijs-kwaliteitverhouding. We willen onze klanten ervan overtuigen dat 
onze diensten hun prijs ruimschoots waard zijn. We zien dit bovendien als een uitste-
kende manier om klantentrouw te creëren.  

Werkelijke convergentie
Convergentie is al een aantal jaren een van de modewoorden in de telecom. Het 
houdt in dat mobiele en vaste netwerken samensmelten zodat de consument eender 
waar en wanneer en op eender welk toestel kan surfen op internet of toegang heeft 
tot zijn content en applicaties. In een volledig convergente wereld merkt de klant zelfs 
niet via welke technologie of welk netwerk (wifi, 3G, 4G, ADSL, VDSL, ...) hij com-
municeert. Deze vraag is dan ook van secundair belang. Alleen de kwaliteit van de 
diensten en applicaties waartoe hij via een simpele klik of aanraking op een touch-
screen toegang krijgt, is nog van tel. Belgacom lanceerde TV Overal, dat een werke-
lijke convergente tv-ervaring toelaat: binnen- en buitenshuis tv-kijken op gelijk welk 
netwerk. En dankzij de ontplooiing van 4G in acht grote steden in 2012 kan dit even 
snel als met VDSL.

DE CONVERGENTIE, DIE VORM KRIJGT IN ONZE 
“OVERAL”-AANBIEDINGEN, EN DE CONSTANTE 
VERBETERING VAN DE KLANTENERVARING VORMEN 
SAMEN DE HOEKSTENEN VAN ONZE DIFFERENTIËRING.

www.belgacom.com/
bmcvideo
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Technische en 
commerciële 
convergentie
Hoewel mobiel internet almaar wijder 
verspreid raakt, is er nog werk aan de 
winkel om de convergentie van onze 
netwerken en applicaties te bevorderen. 
De convergentie moet op termijn volledig 
transparant zijn zodat de klant zelfs niets 
meer merkt als hij op een ander netwerk 
wordt overgeschakeld. Dat betekent 
een verder doorgedreven technische 
integratie, maar ook een eenvoudiger 
commercieel aanbod via de verkoop van 
totaaloplossingen veeleer dan van afzon-
derlijke producten. 

verbetering van deze ervaring en nemen 
deze missie op in onze dagelijkse activi-
teiten.Efficiëntere diensten en een duide-
lijker, overzichtelijker aanbod dragen bij 
tot een versteviging van de emotionele 
band met onze klanten en hun vertrou-
wen in ons.

Daadwerkelijke convergentie, die gestalte 
krijgt in onze “overal”-aanbiedingen, en 
de constante verbetering van de klanten-
ervaring vormen samen de hoekstenen 
van onze differentiëring. 

Vereenvoudiging
Vereenvoudiging is een essentiële factor 
om de klantenervaring te verbeteren. We 
vertrekken van het principe dat wat we 
binnen het bedrijf veranderen voor de 
klant zichtbaar moet zijn: hoe meer we 
onze interne operaties vereenvoudigen, 

hoe simpeler het parcours van de klant 
en hoe beter zijn ervaring. Daartoe zijn 
we gestart met het vereenvoudigen en 
eenvormig maken van onze netwerken. 
Zo zullen we er op termijn in slagen 
zowel het aantal technische gebouwen 
als onze interventies op het terrein dras-
tisch te verminderen.

We zullen ook aanzienlijk investeren in 
onze ICT-infrastructuur en ondersteu-
nende systemen. Op die manier zullen 
we sneller kunnen reageren op de wen-
sen van onze klanten. 

Tot slot zullen we parallel met deze 
interne vereenvoudiging ook ons aanbod 
van producten en oplossingen blijven 
vereenvoudigen. Het is in ons eigen 
belang om dit zo toegankelijk en trans-
parant mogelijk te houden voor al onze 
verbruikers. 

CONVERGENTIE BLIJFT HET BESTE 
ANTWOORD OP DE VEELVULDIGE 
BEHOEFTEN VAN DE CONSUMENT
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Wij vereenvoudigen 
ons aanbod en onze 

systemen

Wij zijn de eerste ambassadeurs 
naar onze klanten toe
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ople

Belgacom steunt voor die uitdaging op 
een reeks krachtige telecom- en informa-
ticacompetenties. Onze eigen hoogtech-
nologische datacenters en doorgewin-
terde verkoopkrachten vormen eveneens 
onmiskenbare troeven. 

  VIDEO - WWW.BELGACOM.COM/CONVERGENCE 

Onze prioriteiten  
voor 2013
Een verbeterde klantenervaring
We willen dat elke klant volkomen tevre-
den is bij elk contact met onze produc-
ten, diensten of medewerkers.  
Dat noemen we de klantenervaring.  
We blijven elke dag werken aan de 

ONZE STRATEGIE

Onze prioriteiten
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OM DEZE DRIE PRIORITEITEN TOT EEN GOED EINDE 
TE BRENGEN, ZULLEN WE ONZE WERKMETHODES 
HERUITVINDEN
In een markt die het verzadigingspunt nadert, is het essentieel om 
meer inkomsten te genereren uit bestaande klanten. 

Om de koopkracht van de klant te evalueren (dit noemen we 
“value management”) ontwikkelen we een gesegmenteerde aan-
pak voor elke afzonderlijke doelgroep: de meer technologisch 
beslagen premiumklanten, gezinnen die geïnteresseerd zijn in de 
bundels, de jongvolwassenen, prijsbewuste consumenten, enz.

Bovendien verandert de digitale revolutie de werkgewoonten en 
consumptiepatronen van onze klanten. Dit heeft een impact op 
de manier waarop we ons intern organiseren. Daarom willen we 
de manier herdefiniëren waarop medewerkers van verschillende 
generaties bij elkaar aansluiten, samenwerken en communiceren. 
De nieuwe technologieën moeten ons helpen een meer betrokken, 
efficiëntere en flexibelere organisatie te creëren met een aange-
name werkomgeving waarin de sociale vrede behouden blijft.

BELGACOM IS VEEL MEER DAN ALLEEN MAAR EEN NETWERKBEHEERDER. 
WE ZULLEN EEN ALMAAR ACTIEVERE ROL SPELEN IN INNOVERENDE 
DIENSTEN VOOR GEZINNEN EN BEDRIJVEN.

Doelgerichte innovatie
Door te innoveren is Belgacom erin 
geslaagd leider te blijven op het vlak van 
mobiele telefonie, snel internet en meer 
recent digitale televisie. Gezien de snelle 
evolutie van de technologieën voorziet 
onze vijfjarenstrategie een verhoging van 
onze investeringen in een reeks sleutel-
domeinen.

Modernisering van de netwerken

Voor de consolidatie van ons leiderschap 
op het mobiele net is het een must dat 
we verdergaan met de ontwikkeling van 
4G en daarnaast ook de kwaliteit van het 
3G-netwerk blijven verbeteren. Dit is een 
uitgelezen kans om de klantenervaring te 
verbeteren voor mobiel internet, overal 
en tegen hoge snelheid. 

Parallel met de uitbreiding van het 
VDSL2-hogesnelheidsnetwerk (waartoe 
85% van de bevolking vandaag toegang 
heeft) zullen we de komende jaren de 
vectoringtechnologie implementeren. 
Deze technologie verhoogt de transmis-
siecapaciteit via de bestaande netwerken 
en maakt downloadsnelheden van meer 
dan 50 Mbits/s mogelijk.

Innoverende diensten voor gezinnen 
en bedrijven 

Belgacom is veel meer dan alleen maar 
een netwerkbeheerder. We zullen ook 
steeds meer innoverende diensten leve-
ren voor gezinnen en bedrijven. 

Voor residentiële klanten zullen we de 
convergentie verhogen, maar ook ons 
digitaal en personaliseerbaar entertain-

mentaanbod op meerdere schermen 
uitbouwen. Elk lid van een huishouden 
zal volop gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden van het gezinsplatform. 

Op de bedrijvenmarkt zal Belgacom 
nog sterker investeren in cloud com-
puting. Zo zullen bedrijven via onze 
datacenters veilig en volgens het self-
serviceprincipe toegang hebben tot hun 
inform aticaresources. Mobiele data en 
machine-to-machine-oplossingen zijn 
twee andere belangrijke groeipolen. 

De combinatie van onze expertise in deze 
nieuwe domeinen met ons leiderschap 
op netwerkvlak vormt onze grootste 
troef. We blijven dus convergente ICT-
oplossingen en diensten van topkwaliteit 
aanbieden om bedrijven te helpen hun 
activiteiten uit te oefenen in een steeds 
meer geïnterconnecteerde professionele 
wereld. 

Voor de ontwikkeling van haar innove-
rende aanbod van content en applicaties 
(zie ook pag. 20) doet Belgacom een 
beroep op haar interne expertise en op 
vooraanstaande strategische partners 
(meer op pag. 22). Het bedrijf zal ook 
intelligente systemen blijven ontwikkelen, 
die m.a.w. opgebouwd zijn uit toestellen 
die men op elkaar kan aansluiten en op 
afstand doen samenwerken en controle-
ren. Investeringen in intelligente huizen, 
intelligente kantoren en zelfs intelligente 
steden zullen nieuwe inkomsten gene-
reren.
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“Convergentie” ten 
voeten uit
Wanneer een klant het begin van een 
voetbalwedstrijd op zijn tv-toestel 
bekijkt en de rest van de uitzending op 
zijn smartphone, beleeft hij concreet de 
ervaring van convergentie. Die is niet 
langer beperkt tot de integratie van vaste 
en mobiele netwerken. Ze krijgt vorm via 
nieuwe manieren om zich te informeren, 
te communiceren of te ontspannen. We 
creëren op die manier een hechte relatie 
met de klant, door hem inhoud voor te 
stellen waar hij naar uitkijkt. De klant 
beseft immers beter de waarde van onze 
aanbiedingen, indien hij, naast de basis-
diensten (internet, tv, ...), ook gepersona-
liseerde en kwaliteitsvolle inhoud krijgt.

Televisie steeds meer 
interactief en op maat
Interactiviteit drukt steeds meer zijn 
stempel op digitale televisie. Sinds juni 
2012 biedt Belgacom TV een nieuwe 
gebruiksvriendelijkere en snellere inter-
face, waarmee sneller kan worden gena-

vigeerd tussen de verschillende menu’s 
en programma’s makkelijker worden 
teruggevonden. Televisie wordt intelligen-
ter dankzij de dienst “Voor mij aanbevo-
len”. Die doet aanbevelingen omtrent tv-
films en -programma’s voor elk familielid 
volgens de eigen smaak, het filmprofiel 
en het gedrag als tv-kijker. Iedereen kan 
zijn eigen profiel opmaken en verfijnen 
via de “Movie Me”-applicatie. 

De klant wordt almaar minder passief in 
het licht van een tv-aanbod dat voort-
durend wordt uitgebreid. Hij is ook veel 
vrijer om van zijn geliefkoosde program-
ma’s te genieten waar en wanneer hij wil: 
ons “TV Overal”-aanbod brengt televisie 
binnen het bereik van smartphone, tablet 
en computer.

Een brede keuze, voor 
alle smaken
Ons aanbod combineert universele 
inhoud en meer specifieke programma’s 
om het zoveel mogelijk klanten naar de 
zin te maken. Elk gezinslid kan op die 

WANNEER TECHNOLOGIE 
HAND IN HAND GAAT 
MET INHOUD   
Onze strategie op het vlak van inhoud kan in drie zinnen worden samengevat: “wat ik wil” (voor 
alle smaken, van de meest universele naar de meest lokale), “waar ik wil” (op pc/Mac, tv, tablet 
of smartphone) en “wanneer ik wil” (live of uitgesteld). De consument wil immers profiteren van 
de digitale revolutie om zich op een intuïtieve en persoonlijke manier te ontspannen. Belgacom 
verbetert haar inhoudaanbod voortdurend om iedereen het leven aangenamer te maken. 

ONZE STRATEGIE

+    
WWW.TVOVERAL.BE

+    
DOWNLOAD APP ITUNES 
HTTP://BIT.LY/BGCAPP2

  DOWNLOAD APP GOOGLE 
HTTP://BIT.LY/BGCAPP1
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Van de UEFA 
Champions League tot 
de coulissen van onze 
clubs
In 2012 hebben we Belgacom 11+ gelan-
ceerd, een nieuwe zender die zich uitslui-
tend op voetbal toelegt, en die exclusief 
alle wedstrijden van de UEFA Champions 
League, het beste van de Spaanse en 
Portugese kampioenschappen, de Jupiler 
Pro League in MultiLive en bijzondere 
programma’s over de beste Belgische en 
Europese clubs uitzendt. In dit verband 
heeft ons reality-tv-programma “Ander-
lecht in de UEFA Champions League” 
onze abonnees een kijkje gegeven achter 
de schermen van de Europese avonturen 
van RSC Anderlecht. Daarnaast zijn we 
Charleroi gevolgd in zijn parcours van D2 
naar D1 via ons programma “Op weg naar 
1e”. En ook de clubs Waasland-Beveren 
en Eupen mochten onze camera’s verwel-
komen voor unieke, door de supporters 
fel gesmaakte reportages. Het voetbal 
“dicht bij u” blijft dus een van onze prio-
riteiten. Dit is ook de reden waarom elke 
Belgacom TV-klant gratis toegang heeft 
tot ons Belgacom 11-kanaal, dat elke 
week de vijf zaterdagwedstrijden van de 
Jupiler Pro League uitzendt, samen met 
de beste twee wedstrijden van de  
Belgacom League (2e divisie). 

Sponsoring om ons 
inhoudaanbod te 
versterken
Ons engagement om evenementen die 
het publiek na aan het hart liggen van 
nabij te laten beleven en te delen, vertaalt 
zich ook op het gebied van sponsoring. 
Belgacom steunt talrijke sportclubs en 
-projecten, zowel amateurs als profes-
sionelen. We zijn ook heel fier de tweede 
divisie van het voetbal te sponsoren, die 
de naam “Belgacom League” draagt. 
Elke week brengen we de beste matchen 
ervan in beeld via Belgacom 11. Ook 
in eerste klasse zijn we aanwezig, met 
clubs als RSC Anderlecht, Club Brugge 
of Sporting Charleroi, alsook in het 
Belgische basketbal via Belgacom Spirou 
en de Antwerp Giants. In het kader 
van ons muziekaanbod sponsoren we 
diverse festivals (Rock Werchter, Puk-
kelpop, Koningin Elisabethwedstrijd, …), 
waardoor we elk jaar met meer dan één 
miljoen bezoekers in aanraking komen. 

Sponsoring laat ons toe om muziek- of 
sportevenementen exclusief aan te bieden, 
tot grote tevredenheid van onze klanten. 
Onze strategieën op het vlak van inhoud en 
sponsoring zijn dan ook nauw verweven. 

ten en komische shows zonder dat de 
klant zijn woonkamer uit moet. 

20 miljoen muziektitels 
zomaar binnen bereik
Ook muziekfans kunnen kiezen uit een 
steeds ruimer aanbod, dankzij ons exclu-
sief partnerschap met de muziekdienst 
Deezer, waarvan het aantal titels tot 
20 miljoen is opgelopen. Deze gigantische 
digitale collectie, die u vanaf de pc, Mac, 
smartphone of tablet binnen handbereik 
hebt, is makkelijk te doorstruinen dankzij 
een intuïtief zoeksysteem op basis van 
titel, album of artiest. De dienst stelt even-
eens aanbevelingen voor op basis van 
persoonlijke voorkeuren. De klanten kun-
nen hun muziek op de sociale netwerken 
delen en in avant-première kennismaken 
met exclusieve muzikale inhoud bij Belga-
com: clips, concerten, enz.

Gericht op lokale 
inhoud
De akkoorden die we hebben gesloten 
met de grootste studio’s ter wereld zijn 
perfect te verzoenen met de promotie 
van lokale inhoud. Die is heel belangrijk 
om ons te differentiëren en dichter bij 
onze klanten te staan. Voetbal is hiervan 
een perfect voorbeeld.

manier zijn gading vinden. We bieden 
nu al meer dan 200 zenders aan - Bel-
gische en internationale, algemene en 
thematische. Deze verscheidenheid 
wordt ook geapprecieerd door de grote 
internationale gemeenschap in België. 
De akkoorden die we met de grootste 
Amerikaanse en onafhankelijke studio’s 
hebben gesloten, laten ons toe om onze 
catalogus, die al duizenden films bevat, 
regelmatig uit te breiden. Van superpro-
ducties tot de arthouse films, iedereen 
kan zijn eigen cinemamoment kiezen. 
De grootste tv-zenders geven ons ook 
de gelegenheid om ontelbare actuele of 
oudere programma’s te bekijken en te 
herbekijken. Daarnaast tonen we concer-

+    
WWW.BELGACOM11.BE

+    
DOWNLOAD APP ITUNES 
HTTP://BIT.LY/BGCAPP4

  DOWNLOAD APP GOOGLE 
HTTP://BIT.LY/BGCAPP5 
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DE INNOVATIERACE   
WIN JE NIET ALLEEN

De markt evolueert almaar sneller. De consument verwacht van 
ons gepersonaliseerde applicaties en diensten die aan zijn wensen 
voldoen en hem persoonlijk aanspreken. Om haar voorsprong 
te behouden, heeft Belgacom een systeem van open innovatie 
ontwikkeld in samenwerking met externe partners. 

Een win-winlogica
Onze partnershiplogica onderscheidt 
zich door een nauwe en wederzijdse 
samenwerking met elke partner. Deze 
band verschilt dus van de relatie die we 
onderhouden met traditionele leveran-
ciers. We werken samen op basis van 
een gedeelde visie op de markt en de 
benadering van deze markt. In die con-
text werken we een gemeenschappelijk 
businessplan uit en delen we de verant-
woordelijkheid voor mogelijke risico’s die 
gezien het onzekere karakter van deze 
nieuwe markten vaak onvermijdelijk zijn. 
Dat was bijvoorbeeld het geval in 2012, 
toen de financiële problemen van OnLive 
hun impact lieten voelen op ons cloudga-
mingpartnerschap. 

Uiteindelijk vertaalt het voordeel voor 
Belgacom zich in een besparing van tijd 
en geld bij de lancering van innoverende 
diensten. De partner heeft op zijn beurt 
het voordeel van toegang tot onze unieke 
expertise en uitmuntende netwerken.

Vodafone, expertise  
op wereldschaal
De Vodafone Groep is wereldleider 
inzake mobiele telefonie en verschaft ons 
kostbare informatie over de lancering van 
nieuwe technologieën in andere landen. 
Deze langdurige partner deelt met ons 
best practices betreffende de installatie 
van het netwerk van de nieuwe generatie 
of “machine-to-machine”-communicatie 
(M2M). Op commercieel vlak profiteren 
we bij de aankoop van bepaalde appara-

ONZE STRATEGIE
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tuur van de schaal en de internationale 
zichtbaarheid van Vodafone. 

Dit partnerschap biedt ons ook geprivi-
legieerde toegang tot andere leden van 
het Vodafone-netwerk, zoals Swisscom, 
waarmee we onze samenwerking hebben 
verstevigd. Met deze Zwitserse operator, 
die evolueert in een omgeving die ver-
gelijkbaar is met de onze, wisselen we 
relevant advies uit over de marktbehoef-
ten en de implementering van nieuwe 
diensten.

“Think global, act local” 
met Samsung
De geprivilegieerde relatie tussen  
Belgacom en de Koreaanse elektroni-
careus was een belangrijke factor in de 
doorbraak van de tablet en mobiel inter-
net in ons land. Samsung levert produc-
ten van wereldklasse die door Belgacom  
aangepast en gecommercialiseerd 
worden in overeenstemming met de 
specifieke kenmerken van de plaatselijke 
markt. Deze aanpak volgens het principe 
van “think global, act local” is gunstig 
voor beide partners. 

Jinni, een tv-ervaring die 
de klant centraal stelt
Dit Israëlische bedrijf heeft een unieke 
applicatie ontwikkeld die aanbevelingen 
geeft op het vlak van entertainment. Jinni 
past zich aan aan de smaak en voorkeu-
ren die overeenstemmen met het profiel 
van de kijker. Spontaan of op verzoek 
geeft Jinni op een intuïtieve en volledig 
gepersonaliseerde manier tips voor 
films en programma’s. Door Jinni in haar 
tv-aanbod op te nemen, keert Belgacom 
de tv-ervaring om door de kijker in zijn 
eigen entertainmentuniversum centraal 
te stellen.

NU DE MARKT STEEDS MEER NIEUWE DIENSTEN EN KORTERE 
UITVOERINGSTERMIJNEN EIST, MAAKT ONZE PARTNERSHIPSTRATEGIE 
HET MOGELIJK ONS AANBOD UIT TE BREIDEN EN TEZELFDERTIJD 
ONZE INVESTERINGEN EN DIRECTE RESOURCES TE CONCENTREREN 
OP ONZE KERNACTIVITEITEN. 

SoftKinetic, een andere 
manier van interactie 
met de digitale wereld 
Via een kapitaalparticipatie in Softkinetic 
stapt Belgacom in de ontwikkeling van 
gebarenherkenningssystemen voor toe-
passing in de entertainmentsector. Het 
Belgische SoftKinetic ontwikkelt geba-
renherkenningsapplicaties op basis van 
3D-receptoren, wat de gebruiker toelaat 
zijn scherm te bedienen door middel 
van gebaren in plaats van muisklikken of 
aanrakingen. Intel en Texas Instruments 
hebben deze compleet vernieuwende 
technologie al in hun strategie geïn-
tegreerd. Belgacom is op haar beurt 
ideaal geplaatst om deze technologie te 
implementeren zodra de markt daar rijp 
voor is.

Awingu, lokale partner 
voor de cloud
Belgacom werkt ook op lokaal niveau 
samen met innoverende partners, onder 
meer met Awingu in de zeer strategische 
sector van de cloud computing. Dit Bel-
gische bedrijf is pionier inzake het beheer 
van datacenters en informaticadiensten 
in de cloud. Belgacom heeft een minder-
heidsparticipatie in dit bedrijf uit Lochristi 
(Gent).
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ONZE NETWERKEN VORMEN DE RUGGENGRAAT 
VAN ONS AANBOD AAN KWALITEITSDIENSTEN

Belgacom plukt de vruchten van haar continue investeringen in 
haar netwerken. Het meest zichtbare voorbeeld was zonder twijfel 
de lancering op 5 november van ons mobiele 4G-netwerk als 
eerste Belgische operator in acht steden. We bouwden ook ons 
VDSL2-netwerk verder uit zodat we nog meer klanten een snelle 
internetconnectie kunnen aanbieden. Deze continue technische 
vooruitgang gaat hand in hand met de permanente inspanning 
van ons bedrijf om de klantenservice te verbeteren.

ONZE NETWERKEN

Eerste 4G-operator  
in België
De succesvolle lancering op 5 november 
van het eerste 4G-netwerk in acht Belgi-
sche steden (Antwerpen, Bergen, Gent, 
Hasselt, Leuven, Luik, Namen en Waver) 
leverde eens te meer het bewijs van ons 
technologisch leiderschap in het mobiele 
domein. 

Onze klanten konden buitenshuis even-
eens profiteren van de sterke groei van 
toegangspunten tot ons publieke wifi-

netwerk. Ondertussen zijn er al meer dan 
600.000 Fon-hotspots beschikbaar voor 
onze klanten (tegenover 100.000 eind 
2011).

Tevens werd nieuwe centrale appara-
tuur voor mobiele datacommunicatie 
geplaatst in ons netwerk. Die is volledig 
gebaseerd op de internettechnologie, 
wat een optimale stabiliteit en betrouw-
baarheid in gebruik geeft voor onze 
klanten.

  VIDEO -  HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO2
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85% van de bevolking 
heeft toegang tot snel 
internet
We gingen verder met de ontplooiing van 
het VDSL2-netwerk en brachten glas-
vezel dichter bij onze klanten. In maart 
2012 connecteerden we onze miljoenste 
snelle internetlijn. Tegen het einde van 
het jaar bereikten we maar liefst 85% 
van de bevolking wat ons tot een van de 
absolute leiders maakt in Europa wat het 
bereik van snelle internetverbindingen 
betreft. De grote meerderheid van onze 
klanten kan immers genieten van een 
ultraperformante internetverbinding met 
een snelheid van 30 Mbits/s en HD-
televisie van hoge kwaliteit. 

Op naar 50 Mbits/s
In 2012 kondigden we ook onze plannen 
aan om in de komende jaren de nieuwe 
vectoringtechnologie uit te rollen op ons 
netwerk. Deze technologie zorgt voor 
nog sterkere prestaties van de VDSL2-
technologie op de bestaande koperlijnen. 
Onze eerste tests in reële omstandig-
heden – een absolute wereldprimeur 
– bevestigden dat individuele snelheden 
van 50 Mbits/s zullen worden gehaald 
voor de meerderheid van onze klanten.

Een gegarandeerde 
snelheid voor ieders 
comfort
Dankzij de investeringen in VDSL2 haalt 
ons vaste netwerk steeds hogere snelhe-
den zowel voor het downloaden als het 
uploaden. In tegenstelling tot de coaxka-
bel kan met onze netwerktopologie een 
specifieke snelheid gewaarborgd worden 
voor iedere individuele aansluiting. De 
bandbreedte hoeft dus niet gedeeld 
te worden met andere klanten op het 
netwerk. Ook biedt het bijzondere moge-
lijkheden om ons verder te differentiëren 
ten opzichte van onze concurrenten op 
het vlak van nieuwe diensten. 

Gebruiksvriendelijkere 
interfaces
Belgacom investeerde niet alleen in de 
prestaties van haar netwerken. In 2012 
sleutelde ze ook aan een aantal van haar 
belangrijkste producten met het speci-
fieke doel om de gebruiksvriendelijkheid 
te verhogen voor de klant. Zo werd de 
Belgacom TV-interface grondig aange-
pakt om onze klanten toe te laten op een 
eenvoudigere manier te navigeren door 
het almaar ruimere aanbod van inhoud 

en functies. We lanceerden ook nieuwe 
cloudtoepassingen waarmee profes-
sionele klanten met enkele klikken hun 
eigen virtuele datacenter kunnen creëren 
en configureren.

Proactievere diensten
In 2012 werd ons klantenbeheer nog 
proactiever. 

Voor complexere installaties die buiten-
werken vereisen, slaagden we er beter 
in om alle benodigde interventies op 
dezelfde dag te laten plaatsvinden zodat 
de klant maar één dag thuis hoeft te 
blijven. 

Voor aansluitingen van nieuwe werven 
of bij grote renovaties hebben we met 
de beroepsverenigingen van elektri-
ciens (Fedelec, Nelectra en LVMEB) een 
overeenkomst gesloten om de aanleg 
van elektriciteit en telecommunicatie op 
elkaar af te stemmen. 

Méér dan  
1 miljoen 

8 steden   
binnen het bereik van 
ons nieuwe mobiele 
4G-netwerk

snelle internetverbin-
dingen (VDSL2) 

bereik met ons 
tv-aanbod

92%

Geert Standaert  
Executive Vice President Service Delivery Engine & Wholesale

“Onze klantenaanpak moet 
minder gebaseerd zijn op 
producten en technologieën 
en meer op alomvattende 
klantgerichte oplossingen.”

Reactie+

www.belgacom.com/ 
bmcvideo

ONZE KLANTEN WAARDEREN ONZE STEEDS PROACTIEVER 
WORDENDE DIENSTVERLENING. ZO WORDEN KLANTEN DIE HUN 
INTERNET- OF TV-AANSLUITING ZELF INSTALLEERDEN DOOR ONS 
GECONTACTEERD OM TE VRAGEN OF ALLES NAAR WENS VERLOPEN IS 
EN OF WE EVENTUEEL NOG KUNNEN HELPEN. 

97%

4G

Meer dan 97%  
buitenbereik voor ons 
3G-netwerk

Source : Etude Cisco 
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Tegelijk verbeterden we onze hersteldien-
sten met een efficiëntere filtering van klan-
tenoproepen en een snellere uitwisseling 
van informatie met de betrokken experts. 
Onze fieldtechnici kregen bovendien een 
nieuwe tool voor het beheer van materiaal 
en wisselstukken die het heen- en terug-
sturen van materiaal sterk beperkt. 

Kijken door de ogen  
van de klant
Een voorbeeld van de bijzondere aan-
dacht die uitgaat naar de klant is het pro-
gramma Outside In, waarmee we al onze 
medewerkers stimuleren om in de huid te 
kruipen van de klant. Met dit programma 
willen we ervoor zorgen dat onze klanten 
een optimale ervaring hebben met onze 
diensten voor vast en mobiel. 

Groene technologie  
Om in lijn met onze strategie de CO2-
uitstoot met 70% te verminderen in 
de periode van 2007 tot 2020 werden 
verschillende doelstellingen gedefinieerd. 
Zo streven we naar een verhoging van 
25% in energie-efficiëntie van onze data-

centers en het vaste en mobiele netwerk. 
Met de optimalisatie van ons mobiele 
netwerk bereikten we een energiebespa-
ring van minstens 20%.

Energiezuinige datacenters
Belgacom investeert constant in haar 
datacenterinfrastructuur om een zo hoog 
mogelijke beschikbaarheid te behalen 
met een zo laag mogelijk energieverbruik. 
Diverse aanpassingen in de bestaande 
datacenters verbeterden de energie-effi-
ciëntie van de serverzalen in 2012. Eind 
2012 behaalden we dan ook reeds een 
gemiddelde PUE van 1.68.

De inspanning van Belgacom om haar 
CO2-uitstoot te verminderen, wordt 
beloond met zowel een goede rangschik-
king in het Carbon Disclosure Project 
(https://www.cdproject.net) als de Euro-
pese ET Carbon Rankings van de onaf-
hankelijke ngo Environmental Investment 
Organisation. Het regelmatig bijgewerkte 
klassement kan geraadpleegd worden op 
www.eio.org.uk.

6,6 GWh 
energiebesparing  
in 2012 en   

137 GWh  
cumulatieve energie-
besparingen sinds 2009

Méér dan 
600.000  
publieke wifitoegangs-
punten 

EEN NIEUW EN UITERST GROEN DATACENTER
De bouw van ons nieuwe datacenter in Evere nadert zijn voltooiing. De 
opening is voorzien voor 1 februari 2013. 

Dit 2250 m2 grote datacenter wordt de referentie op het vlak van ener-
gieprestaties met als objectief het respecteren van een maximale PUE-
index van 1,5 (2 voor de meeste datacenters in Europa). Een innoverend 
koelsysteem dat werkt tot een buitentemperatuur van 22° (KyotoCooling) 
zal een belangrijke bijdrage leveren tot de nodige energiebesparing.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de optimalisatie van de luchtstro-
men zodat de koeling tot zo dicht mogelijk bij de kern van de servers 
werkt. Dit betekent in de praktijk dat we zullen werken met gordijnen of 
plastic wanden om de serverracks af te sluiten, dat we alle ruimtes die 
geen koeling vragen zullen afdekken met schermen, enz.

In haar voornemen tot transparante communicatie zal Belgacom het 
PUE*-cijfer van haar nieuwe datacenter in real time weergeven in de 
bezoekersruimte
*  PUE staat voor “power usage effectiveness” en geeft de verhouding weer van 

de elektriciteit die het datacenter ingaat (incl. koeling, enz.) ten opzichte van 
het deel van de elektriciteit dat door de IT-apparatuur zelf wordt verbruikt. De 
PUE wordt daarom uitgedrukt als een verhouding. Naarmate de quotiënt daalt 
naar één, verbetert de algemene efficiëntie.

ONZE NETWERKEN

+   HTTP://MAPS.FON.COM

  VIDEO -  HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO12 
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Inspanningen opdrijven 
in 2013
We blijven investeren in de kwaliteit en 
het bereik van onze netwerken; VDSL 
voor de vaste lijnen en 3G en 4G voor de 
mobiele verbindingen. Het 4G-netwerk, 
dat momenteel beschikbaar is in een 
aantal grote steden, vult het 3G-netwerk 
aan zonder het te vervangen. We blijven 
dan ook werken aan de verdere uitbrei-
ding van het 3G-bereik. 

We zullen trachten nog minder in termen 
van technologieën te denken en meer in 
termen van alomvattende klantgerichte 
oplossingen. Zo’n aanpak betekent dat 
we ons productgamma verder moeten 
vereenvoudigen en eenmaken. Het bete-
kent ook dat we onze interne support-
processen moeten optimaliseren om een 
centraal beeld te krijgen van de noden 
van de klant. Daartoe lanceerden we een 
ambitieus programma om onze IT om te 
vormen en de interacties met de klant te 
vereenvoudigen. 

DANKZIJ DE TIJDELIJKE UITBREIDING VAN ONZE NETWERKCA-
PACITEIT OP GROTE EVENEMENTEN ZOALS HET PUKKELPOP-
FESTIVAL GARANDEERDEN WE DAT 98,55% VAN DE OPROEPEN 
EN 98,66% VAN DE SMS’EN ONMIDDELLIJK HUN BESTEMMING 
BEREIKTEN

Dankzij betere 
samenwerking en 
communicatie tussen 
de verschillende teams 
die betrokken zijn bij 
kleine en grote werken 
in het openbare domein 
werd de hinder voor de 
omwonenden gevoelig 
teruggedrongen. Vier op 
de vijf gemeentebesturen 
geven dan ook aan 
tevreden te zijn over 
de samenwerking met 
Belgacom.

Minder hinder  
van graafwerken 

+

  VIDEO - HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO3 
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OVERTUIGINGEN OM TE DELEN 

WE WILLEN OPLOSSINGEN VINDEN VOOR DE GROTE 
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN WAAROP  
WIJ VAT KUNNEN HEBBEN. DENK MAAR AAN  
EEN VEILIGE TOEGANG VOOR IEDEREEN TOT  

DE RIJKDOM VAN DE DIGITALE WERELD. 
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WE WILLEN OOK ONZE OVERTUIGINGEN OMZET-
TEN IN CONCRETE ACTIES VOOR DE VERMINDE-
RING VAN DE CO2-UITSTOOT, OPLOSSINGEN OM 
ONZE VERPLAATSINGEN TE BEPERKEN, BETER 
TE RECYCLEREN. EN BOVEN ALLES WILLEN WE 
DE GEMEENSCHAPPEN WAARIN WE LEVEN BLIJ-
VEN ONDERSTEUNEN … OMDAT ZE OOK ZOVEEL 
RIJKDOM HEBBEN DIE WIJ KUNNEN DELEN.  

Een koolstofarme maatschappij stimuleren

WAARDEN
BIJDRAGEN

VOORUITGANG 

Communicatie toegankelijker maken
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+

EEN VERANTWOORDELIJKE EN  
DUURZAME BUSINESS LEADER 

Bij Belgacom geloven we dat onze toekomstige bedrijfssuccessen afhankelijk 
zijn van de positieve impact die we via onze activiteiten, mensen en middelen 
hebben op de economische en sociale vooruitgang en op het milieu, en van het 
winnen van het vertrouwen van onze belangengroepen. Daarom erkennen we 
de nood aan een verantwoordelijke en transparante manier om onze business 
te beheren ten overstaan van onze stakeholders. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) wordt beschouwd als een strategische managementtool 
en een cruciaal onderdeel van de missie en strategie van onze onderneming.  

2,3 miljoen EUR
steun voor de  
gemeenschappen

-63%
CO2-uitstoot 
ten opzichte van 2007

Meer informatie op  
www.belgacom.com/verantwoordelijkheid
Uw feedback over onze MVO-strategie en 
MVO-rapportering is welkom op  
csr@belgacom.be

15.000 kinderen
kregen een opleiding over veilig 
gebruik van internet en gsm’s 
in 2012

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
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Onze Vice-President CSR rapporteert 
trouwens rechtstreeks aan de CEO. Ter-
wijl de strategie en actieplannen worden 
gecoördineerd door het CSR-team ver-
schuift het ownership steeds meer naar 
de afzonderlijke operationele domeinen 
en businessunits. 

 +    
IN DIT RAPPORT ZIJN DIVERSE CASESTUDY’S OVER MVO 
OPGENOMEN EN MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE 
OVER MVO IS BESCHIKBAAR OP  
WWW.BELGACOM.COM/VERANTWOORDELIJKHEID.

We gebruiken een materialiteitsproces 
om te bepalen welke kwesties op het 
vlak van maatschappij en milieu belang-
rijk zijn voor onze stakeholders en rele-
vant voor onze onderneming. De keuzes 
zijn gebaseerd op de resultaten van een 
brede waaier van vragen, inclusief onze 
dialoog met interne en externe stake-
holders, de vereisten van internationale 
organisaties en de nationale wetgeving, 
de opvolging van maatschappelijke 
trends en benchmarking van onze 
sectorgenoten. Dit jaar hielden we een 
online-enquête bij diverse categorieën 
van stakeholders en daarin werd beves-
tigd dat we inderdaad de meest relevante 
MVO-kwesties aanpakken, hoewel de 
prioriteiten licht kunnen variëren naar 
gelang van de categorie van stakeholder. 

 Materialiteitsmatrix 

Laag Gemiddeld Hoog
Huidige of mogelijke impact voor Belgacom
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Afvalbeheer

Human 
Resources

Klanten
tevredenheid

ICT opleiding 
verzekeren

Verantwoordelijk 
aankopen

Vrijwilligerswerk

Corporate 
Governance en 
Compliance

Privacy & veilig 
gebruik van 
producten

Groene 
oplossingen voor 
klanten

Verantwoordelijke 
marketing

Digitale inclusie en 
toegankelijkheid

Verantwoordelijke 
netwerk 
implementatie

Eafval en  
recyclage gsm’s Investeren in 

gemeenschappen

Eerlijke 
concurrentie

Elektromagnetische 
velden en gezondheid

Energie/CO2 
efficiëntie

Biodiversiteit
Water

De actiepunten in de rechterbovenhoek 
van onze materialiteitsmatrix vormen de 
basis van onze strategie. 

Onze MVO-strategie focust op het 
uitbouwen van een meer inclusieve, 
veiligere en groenere (e-)maatschappij, 
waarbij we toezien op een ethische en 
verantwoordelijke bedrijfsvoering. 

Toegang tot 
communicatie
Onze aanzienlijke investeringen in 
de digitale infrastructuur van België 
(753 miljoen EUR) hebben de toegang 
tot technologie en essentiële diensten 
vergemakkelijkt, mensen en bedrijven 
de mogelijkheid gegeven beter te com-
municeren en economische voordelen 
opgeleverd.

We werden pioniers in België door voor 
mensen met een beperking een cata-
logus van telefoons en applicaties  te 
ontwikkelen in samenwerking met een 
onafhankelijk testpanel van gebruikers 
met een beperking. Klanten vinden in 
deze catalogus een mobiele telefoon, 
smartphone of tablet die aan hun speci-
fieke behoeften beantwoordt.  

+  
  WWW.BELGACOM.BE/HANDICAP

“ WE WILLEN BIJDRAGEN TOT EEN BETERE  
TOEKOMST VOOR DE SAMENLEVING EN HET MILIEU.” 
Didier Bellens – Gedelegeerd Bestuurder

Digitale  
kloof

1  Communicatie  
toegankelijker  

maken

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

2  Aanzetten tot  
een verantwoord 
productgebruik 

3  Een koolstofarme 
maatschappij  

stimuleren

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

Online  
veiligheid

Klimaat-
verandering

Vergrijzing van 
de bevolking

 Onze MVO-strategie 
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5.000
hygiënekits 
uitgedeeld aan 
daklozen

12.000 pc’s
geschonken aan scholen en 
verenigingen sinds 2010
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We leggen ons toe op het verhogen van 
de digitale geletterdheid van de burgers 
en moedigen hen daarbij aan om het 
internet te ontdekken en te genieten van 
de voordelen van de digitale maatschap-
pij. Web Experts, bijvoorbeeld, stimuleert 
kinderen en hun klasgenoten om hun 
internetkennis te delen met senioren. 
We bleven diverse ICT-trainingcenters 
ondersteunen en startten met het geven 
van gratis opleidingen omtrent internet 
en digitale tv in onze Belgacom-shops. 
We hielpen in totaal ook meer dan 
12.000 hulpbehoevenden hun digitale 
vaardigheden te verbeteren.

  VIDEO - HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO13

Verantwoord 
productgebruik
We moedigen een veilig en verantwoord 
gebruik van onze producten aan en 
hechten veel belang aan het verstrekken 
van transparante informatie over elektro-
magnetische straling en de veiligheid van 
kinderen op internet. Dit helpt ons om 
potentiële financiële en imagogebonden 
risico’s te beperken en een vertrouwens-
relatie op te bouwen met onze belan-
gengroepen. Zo kregen 15.000 kinderen 
in 750 klassen in lagere scholen in 2012 
een opleiding over veilig gebruik van 
internet en gsm’s.

  VIDEO - HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO15

Deze opleidingen werden gegeven door 
Belgacom en Microsoft medewerkers in 
samenwerking met Child Focus (Belgian 
Safe Internet Center). 

Koolstofarme 
maatschappij
We zijn vastberaden een belangrijke rol 
te spelen in de milieuzorg en de evolutie 
naar een koolstofarme maatschappij. Het 
is ons doel onze CO2-uitstoot tegen 2020 
met 70% te verminderen (ten opzichte 
van 2007), onze klanten te helpen hun 
impact op het milieu en hun kosten te 
verlagen en de betrokkenheid van onze 
stakeholders te verhogen.

Sinds 2007 zijn we erin geslaagd onze 
koolstofvoetafdruk met 63% te verklei-
nen (doel van -70% tegen 2020) en zo 
cumulatief 13 miljoen EUR energiekosten 
te besparen. 

Onze groene ICT-oplossingen zoals 
videoconferencing of cloudoplossingen 
helpen onze klanten energie en CO2 te 
besparen. Sinds 2008 hebben we samen 
met onze partner Zone Impact bijna 
200.000 mobiele telefoons ingezameld 
voor recyclage en hergebruik. Zo sprin-
gen we zuiniger om met grondstoffen 
en wordt de mobiele communicatie ook 
toegankelijker voor mensen in minder 
ontwikkelde landen.

Ethisch en 
verantwoordelijk 
bedrijfsbeleid
We streven naar een verantwoordelijk en 
ethisch bedrijfsbeleid voor onze werkne-
mers, leveranciers en de gemeenschap-
pen waarin we actief zijn. Dit helpt ons 
een vertrouwensrelatie op te bouwen 

ONZE INSPANNINGEN VAN DE VOORBIJE JAREN OOGSTTEN DE ERKENNING 
VAN DIVERSE ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES. GETUIGE DAARVAN ZIJN 
ONZE GOEDE SCORES IN DIVERSE MVO-RATINGSYSTEMEN, ZOALS ETHIBEL 
SUSTAINABILITY INDEX, ASPI EN TRIODOS SUSTAINABLE INVESTMENT UNIVERSE.

Philippe Courard 
Philippe Courard, Staats-
secretaris voor Sociale 
Zaken, Gezinnen en Per-
sonen met een handicap:

“De telecommunicatiemid-
delen zijn fundamentele 
hulpmiddelen  die meer 
dan ooit deuren openen 
voor personen met een 
handicap. Ik wil Belgacom 
bijgevolg bedanken voor 
en feliciteren met haar 
initiatief. Hopelijk inspireert 
ze andere dienstenleve-
ranciers om dezelfde weg 
in te slaan!”

+

+ Eric De Ripainsel 
Sales account manager 
en Safer internet 
projectvrijwilliger:

“Ik geloof echt dat ik 
met dit programma 
iets waardevols heb 
bijgebracht aan de 
kinderen, hun leraars 
en hun scholen. We 
beantwoorden aan een 
reële behoefte en ik ben 
erg trots dat Belgacom mij 
deze kans biedt. Ik raad al 
mijn collega’s aan om deel 
te nemen!” 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

78%
van ons afval  
wordt gerecycleerd

SAMEN MET GOODPLANET.BE, INFORME-
REN WE ONZE WERKNEMERS OVER ONZE 
MILIEU-INITIATIEVEN.



BELGACOM JAARVERSLAG 2012 - 33

met onze belangengroepen, ons imago 
te beschermen, het personeelsengage-
ment te verhogen, bij te dragen tot de 
maatschappelijke integratie en sterkere 
banden te smeden met onze leveranciers 
en gemeenschappen.

Ons Corporate Governance Charter, onze 
Gedragscode, ons Compliance Office en 
onze policy’s vormen de ruggengraat van 
ons verantwoordelijk bedrijfsbeleid.

Steun aan onze 
gemeenschappen
Via financiële schenkingen, ondersteu-
ning in natura en vrijwilligerswerk van 
onze werknemers investeerden we 
2,3 miljoen EUR in de gemeenschappen. 

We blijven breedbandconnectiviteit 
leveren aan Bednet en Take-Off, wat 
langdurig zieke kinderen toelaat lessen 
te volgen en contact te houden met hun 
klas. 

We stelden in een van onze gebouwen 
onderdak, voedsel en warme kledij ter 
beschikking van daklozen. Onze werk-
nemers bekostigden de verdeling van 
5000 hygiënekits voor daklozen en een 
sms-actie leverde 154.140 EUR op. 

  VIDEO - HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO16

We dragen bij tot de Belgische maat-
schappij als een van de grootste werkge-
vers van het land en door het betalen van 
meer dan 1,6 miljard EUR aan belastin-
gen, sociale zekerheid en dividenden.

Positive working culture
We geloven in de professionele ontwik-
keling van onze werknemers, werken 
aan gelijke kansen en organiseren tal van 
activiteiten om het evenwicht tussen werk 
en privéleven te bevorderen. We worden 
al meerdere jaren op rij onderscheiden als 
Top Employer. Meer details zijn beschik-
baar in het HR-gedeelte van dit activitei-
tenverslag en op onze website. 

+  
MEER DETAILS OP P. 52  

Verantwoordelijke 
bevoorradingsketen
Onze benadering bestaat erin doorheen 
onze volledige bevoorradingsketen de 
MVO-normen samen met onze leveran-

ciers op te trekken. Door deze normen 
in te bedden in de aankoopprocessen 
kunnen wij onze reputatie hoog houden 
en een daadwerkelijk verschil maken 
voor de gemeenschappen waarin onze 
leveranciers actief zijn. 

Wat onze leveranciers betreft, hante-
ren we normen op het vlak van arbeid, 
ethiek, veiligheid en milieu en de naleving 
daarvan wordt gecontroleerd aan de 
hand van vragenlijsten en besprekingen 
met de leveranciers.

Dit jaar vulden 235 leveranciers onze 
MVO-zelfevaluatie in en bracht 92% van 
de “hoge-risicoleveranciers” een verbe-
teringsplan aan.
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WE LEREN KINDEREN VERANTWOORD 
OMGAAN MET INTERNET EN GSM.
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VERHALEN OM TE DELEN

WE WILLEN NAAR DE KLANT LUISTEREN EN  
HEM BEGRIJPEN OM EEN VERTROUWENSRELATIE  

OP TE BOUWEN
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OMDAT WIJ ERVAN OVERTUIGD ZIJN DAT ONZE PRODUC-
TEN IN COMBINATIE MET AANDACHT, EEN GLIMLACH EN EEN 
PRAGMATISCHE AANPAK HET LEVEN VAN DE KLANT NOG 
MOOIER KUNNEN MAKEN. WANT HET BLIJFT ONZE PRIORI-
TEIT OM DE KLANT DE MIDDELEN TE GEVEN OM IN ALLE VRIJ-
HEID ZIJN VERHAAL TE DOEN.  

Vernieuwing voor een betere klantenervaring

Gebruiksvriendelijke producten en oplossingen

EENVOUD 
OVERAL  
PLEZIER
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CONVERGENTIE   
IS EEN FEIT GEWORDEN

Overal, altijd en met gelijk welk vast of mobiel toestel 
communiceren en toegang hebben tot inhoud is niet alleen meer 
weggelegd voor de happy few. In 2012 heeft Belgacom haar 
aanbod aangevuld en vereenvoudigd om van convergentie een 
dagelijkse realiteit te maken voor al haar residentiële klanten. 

Een welomlijnde 
strategie:  
meer waarde bieden
Na een hele reeks nieuwigheden in 2011 
(partnerschap met Samsung, TV Overal 
via de vaste, mobiele en draadloze net-
werken) is Belgacom zich blijven inzetten 
om elke klant meer waarde te bieden. 
Hoe? Door hem op eenvoudige wijze 
en overal toegang te geven tot nieuwe 
applicaties en vernieuwende inhoud.  
Belgacom doet zich meer dan ooit gel-
den als één enkele toegangspoort naar 
ontelbare communicatie- en interactie-
mogelijkheden. Niet zonder trots stellen 
we vast dat we door onze strategie van 
de convergentie een realiteit hebben 
kunnen maken voor honderdduizenden 
klanten. Die realiteit werd in 2012 ver-
taald in het succes van onze “packs”, 
met een combinatie van vaste en mobiele 
telefonie, televisie en mobiel internet, 3G- 
en 4G-netwerken en exclusieve inhoud. 

Een vereenvoudigd 
aanbod
De technologische vooruitgang is pas 
voor iedereen weggelegd wanneer hij 
toegankelijk is via gebruiksvriendelijke 
producten en oplossingen. Daarom heeft 
Belgacom haar commerciële aanbod 
aanzienlijk vereenvoudigd. Zo hebben we 
onze producten voor mobiele telefonie 
opgebouwd rond drie grote klanten-
segmenten: klanten die hoofdzakelijk 
per telefoon en sms communiceren 

RESIDENTIËLE KLANTEN
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naar keuze, via streaming toegang tot 
meer dan twintig miljoen muzieknummers 
op Deezer, of toegang tot Belgacom 11+ 
voor de voetbalfans.

De consument kan telkens al zijn tele-
combehoeften centraliseren op één 
enkele factuur.

Transparantere tarieven
Aan de facturatie wordt bijzondere aan-
dacht besteed. We streven naar volledig 
transparante tarieven. We willen absoluut 
vermijden dat onze klanten voor een 
onaangename verrassing staan wanneer 
ze hun factuur ontvangen. 

Daarom hebben we in juni 2012 één tarief 
van 99 EUR ingevoerd voor de installatie 
van internet of Belgacom TV door een 
technicus. Door deze vereenvoudiging 
is het aantal klachten hierover gevoelig 
gedaald. 

We hebben ook onze mobieledatatarie-
ven vereenvoudigd. Voortaan hanteren 
we voor datatrafiek volumegebaseerde 
tarieven. Als de klant in het buitenland 
surft, wordt hij geregeld via sms op de 
hoogte gebracht van zijn verbruik in real 
time. Bovendien wordt zijn verbinding 
verbroken indien de bij zijn abonnement 
vastgelegde grens met 60 EUR wordt 
overschreden.

Inhoud en applicaties 
naar ieders smaak
Om onze klanten steeds meer waarde 
te bieden, hebben wij ook een gamma 
gevarieerde, soms zelfs exclusieve 
inhoud. Naast het basisaanbod van 
tachtig zenders biedt Belgacom TV zes 
themaboeketten en een ruime keuze aan 
programma’s en films op aanvraag. Sinds 
2012 kunnen trouwens steeds meer zen-
ders en programma’s eender waar, op de 
computer, tablet of smartphone, worden 
bekeken dankzij onze dienst “TV Overal”. 

De Belgische sport blijft een belangrijke 
troef voor ons digitale televisieaanbod. 
Elke Belgacom TV-abonnee heeft gratis 
toegang tot onze voetbal- en basketbal-
zenders (Belgacom 11 en Belgacom 5). 
Zo kunnen de liefhebbers elke week 
exclusief de vijf zaterdagwedstrijden van 
de Jupiler Pro League, het beste van de 
Belgacom League (tweede klasse) en de 
eerste divisie van het basket bekijken. 

+   WWW.BELGACOM11.BE

(Easy-aanbod), klanten die daarnaast 
ook mobiel willen surfen (Smart-aanbod) 
en ten slotte klanten, vooral jongeren, 
die onbeperkt willen sms’en en mobiel 
surfen (Generation MTV-aanbod). In de 
loop van het laatste trimester hebben we 
ons aanbod nog voordeliger gemaakt: 
meer minuten en downloadcapaciteit 
voor dezelfde prijs. Bovendien hebben 
we onze klanten proactief gecontacteerd 
met het voorstel om hun tariefplan te 
optimaliseren.

All-inpacks tegen 
aantrekkelijke prijzen
Ons Internet Overal-“combipack” is de 
referentie geworden voor alle consumen-
ten die zowel thuis als onderweg willen 
surfen, actief zijn in de sociale media of 
hun e-mails lezen. Ze hebben toegang 
tot het eerste polyvalente Belgische 
netwerk (vast, wifi, Fon, 3G) via één enkel 
abonnement en zonder extra kosten. 
Klanten die kiezen voor een pack krijgen 
bovendien minstens 5 euro per maand 
korting op hun mobiele abonnement.

Klanten die kiezen voor het all-in Maxi 
Pack profiteren overigens niet alleen 
van “connectiviteit overal”, maar krijgen 
daarbovenop gratis een tablet te huur of 
een van de volgende opties: een selectie 
van Belgacom TV-boeketten, een Pass 

“In 2012 is de convergentie van 
netwerken en toestellen een 
feit geworden in het dagelijkse 
leven van onze klanten. We 
zijn er trots op dat we hebben 
kunnen aantonen dat je overal 
‘connected’ kunt zijn. En dat is 
zelfs heel eenvoudig.”

Reactie 

Dominique Leroy  
Executive Vice President Consumer Business Unit

+

WE HEBBEN ONS MOBIEL AANBOD NOG 
VOORDELIGER GEMAAKT, MET MEER MINUTEN EN 
DOWNLOADCAPACITEIT VOOR DEZELFDE PRIJS. 

1.237.000  
packklanten

51.000 klanten 

10 miljoen

hebben in 2012 ingete-
kend op het TV Overal-
aanbod

pagina’s papier bespaard 
dankzij Zoomit, de elek-
tronische facturatie

TV

www.belgacom.com/bmcvideo
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Belgacom TV-applicaties 
Belgacom heeft in december 2012 ook 
de Belgacom TV Application Store gelan-
ceerd. Deze virtuele shop biedt statistie-
ken voor de voetbal- en basketbalfans, 
“TV Maps” om op de televisie eender 
welke plaats ter wereld op te zoeken en 
te bekijken, en bijvoorbeeld Chocolapps, 
een leuke en educatieve applicatie voor 
kinderen. 

Belgacom 11+
In 2012 hebben wij Belgacom 11+ 
gelanceerd, een betaalzender die vol-
ledig gewijd is aan het voetbal. Uniek 
in België! Wij zenden er de Jupiler Pro 
League in multi-live uit, de UEFA Cham-
pions League en de topmatchen van de 
Spaanse en Portugese competities.

Muziek overal
Dankzij onze partner Deezer geven wij 
via streaming toegang tot ruim twintig 
miljoen nummers: een immense disco-
theek te bereiken via de computer, de 
gsm of de tablet.

Vernieuwing voor een 
betere klantenervaring
Sinds juni 2012 maakt ons digitale 
televisieaanbod gebruik van een gloed-
nieuwe tv-interface. Daardoor is het 
gemakkelijker geworden om te navigeren 
in de menu’s en programma’s te zoeken. 
Een gratis dienst bezorgt de klant per-
soonlijke aanbevelingen op basis van zijn 
filmprofiel of kijkgedrag. Elk gezinslid kan 

zijn eigen profiel aanmaken en aanvul-
len door series of films een score toe te 
kennen. Belgacom biedt zo een nieuwe 
manier van tv-kijken, die interactiever en 
personaliseerbaar is. 

Steeds krachtiger netwerken
De klantenervaring verbeteren, dat doen 
we ook door voortdurend in onze netwer-
ken te investeren. Belgacom was de eer-
ste operator in België die 4G in 8 steden 
lanceerde. Deze technologische vooruit-
gang heeft zich op commercieel vlak al 
vertaald in de lancering van specifieke 
toestellen en tariefplannen voor 4G. 

Ook met vast internet zullen onze klanten 
de komende jaren snelheden kunnen 
bereiken tot 50 Mbits/s dankzij de vecto-
ringtechnologie. 

Nieuwe mobiele applicaties
In de zomer van 2012 kwam Belgacom 
met de mobiele applicatie “I am OK” op 
de markt. Daarmee kunnen gebruikers 
hun familie en vrienden gemakkelijk 
geruststellen wanneer ze getuige zijn van 
een ernstige of uitzonderlijke gebeurtenis.

Hello!, de mobiele applicatie die een jaar 
eerder werd gelanceerd, blijft een suc-
ces. Met deze app kunnen onze klanten 
op elk moment hun telecomverbruik 
bekijken en dus hun budget beter onder 
controle houden. Met 400.000 down-
loads in 2012 wordt ze beschouwd als 
een van de populairste gratis mobiele 
applicaties in België.

Verkoopkanalen dichter 
bij de klant
Onze verkoopkanalen bepalen voor een 
groot deel hoe onze dienstverlening 
wordt ervaren door de klant. Onze troef? 
Wij bieden onze klant het contactpunt 
dat het best bij hem past: een van onze 
vele verkooppunten, de telefoon, of het 
internet. 

Een nieuw shopconcept
In december hebben we een nieuw shop-
concept geïntroduceerd in het Westland 
Shopping Center van Anderlecht. In dit 
verkooppunt bieden wij de klant een 
totaalervaring door hem onder te dom-
pelen in de wereld van mogelijkheden die 
Belgacom biedt.

Een persoonlijker 
dienstverlening
Wij willen een persoonlijke dienstverle-
ning bieden aan elke klant die bij ons 
langskomt. Indien een klant een smart-
phone of tablet koopt, zal een verkoper 
hem bijvoorbeeld helpen met de confi-
guratie van het toestel, zodat het bij het 
verlaten van de winkel klaar voor gebruik 
is. In 2012 werden drie van de vier smart-
phones en bijna alle tablets ter plaatse 
geconfigureerd. Een onmiskenbaar plus-
punt voor de klantentevredenheid. 

Om de digitale kloof verder te helpen 
dichten, hebben dertien van onze winkels 
hun deuren opengezet voor gratis inter-
net- en Belgacom TV-opleidingen. Meer 

kwalificeert de inlogpro-
cedure op de e-Services 
als “eenvoudig”. 

3.000.000  
bezoeken per 
maand is Hello! een van 
de populairste gratis 
mobiele apps in België

Met meer dan 

85% van de klanten   

Hello!

BELGACOM WAS DE EERSTE OPERATOR DIE DE 
4G-TECHNOLOGIE LANCEERDE IN 8 BELGISCHE STEDEN 
EN IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, DANKZIJ 
TANGO.

RESIDENTIËLE KLANTEN

85%

  VIDEO - HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO9

+   
 DOWNLOAD APP 
HTTP://WWW.BELGACOM.BE/HELLO
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dan duizend mensen, al dan niet klant 
van Belgacom, hebben deze opleidingen 
gevolgd.

Omdat de technologie zo snel evolueert, 
willen we de klant steeds beter begelei-
den en hem het leven vergemakkelijken 
door ervoor te zorgen dat onze verschil-
lende contactpunten, in de shop, per 
telefoon of via internet, elkaar zo goed 
mogelijk aanvullen.

Een uitgebreid en divers 
netwerk
Om onze dienstverlening aan de klant 
nog te verbeteren, hebben we een 
proefproject gelanceerd met Krëfel door 
een Belgacom-stand te installeren in drie 
winkels. De klant kan daar advies vragen 
aan een specialist.

Om in orde te zijn met de mededingings-
regels deden we in 2012 afstand van een 
aantal van onze verkooppunten van The 
Phone House. De zevenenvijftig verkoop-
punten die we in handen houden, blijven 
een belangrijke schakel in onze verkoop-
kanalen. Zo kunnen we immers een ruimer 
en diverser publiek aanspreken. 

ONZE WINKEL VAN DE TOEKOMST
Ons nieuwe winkelconcept, dat we al heb-
ben ingevoerd in het Westland Shopping 
Center in Anderlecht, dompelt de klant echt 
onder in de wereld van mogelijkheden die 
Belgacom biedt. De nadruk ligt enerzijds op 
leren en ontdekken, en anderzijds op ver-
koop en gepersonaliseerde dienstverlening, 
Het is belangrijk dat de klant onze allesom-
vattende oplossingen leert kennen, en dat 
hij voelt dat wij hem helpen om niet te ver-
dwalen in de wereld van de technologieën. 
We zijn van plan om in 2013 verscheidene 
andere winkels  van dit type te openen. 

  VIDEO - HTTP://VIMEO.COM/58870784

INDIEN EEN KLANT EEN SMARTPHONE OF TABLET 
KOOPT, ZAL EEN VERKOPER HEM HELPEN MET DE 

CONFIGURATIE VAN HET TOESTEL.
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Meer duidelijkheid  
op de website
Steeds meer klanten geven de voorkeur 
aan onze website als interactiekanaal. 
Daarom hebben we belgacom.be en 
proximus.be samengesmolten tot één 
website, die duidelijker en ergonomischer 
is. Met één klik krijgt de klant toegang tot 
ons volledige dienstengamma, en met 
slechts twee klikken kan hij een bestel-
ling plaatsen. Alles werd in het werk 
gesteld om eenvoudig, intuïtief en snel 
door onze website te kunnen surfen. De 
klant staat ook centraal in onze com-
municatie. Zo hebben we een speciale 
rubriek voor ouders die hun kinderen op 
een veilige manier willen leren omgaan 
met internet. Wij vinden het belangrijk 
dat het hele gezin voordeel haalt uit onze 
producten.

+    
WWW.BELGACOM.BE

Interactie op de sociale media
We willen dicht bij de klant staan, en dat 
betekent ook dat we steeds meer aanwe-
zig zijn in de sociale media. In 2012 heeft 
Eva, onze virtuele operatrice, ongeveer 
15.000 contacten met klanten gehad 
op Twitter en verschillende forums. Via 
Facebook hebben we klanten gevonden 
die bereid zijn onze producten en dien-
sten te testen. In de komende maanden 
en jaren zullen we via de sociale media 

DOOR DE LANCERING VAN EEN NIEUWE ONLINE 
KLANTENDIENST VIA CHAT, BESCHIKBAAR VAN 

MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 9 TOT 21 UUR, VERENIGT 
SCARLET EEN FLEXIBELE DIENSTVERLENING EN 

COMPETITIEVE PRIJZEN.

  Web Experts, als jonge mensen oudere mensen  
iets bijbrengen

Web Experts werd gelanceerd in oktober 2011 en heeft sindsdien al 
ruim 1.500 senioren laten kennismaken met internet. Dit project werd 
gedragen door een honderdtal initiatieven van scholen, verenigingen  
en van individuele jongeren. Het “project van de maand” krijgt een 
bijkomende vergoeding van 1.000 EUR. Het “project van het jaar” 
krijgt een mooi steuntje in de rug van 4.000 EUR. Het beste individuele 
project wint een Samsung-tablet. 

+   WWW.WEBEXPERTS.BE

 
 VIDEO -   HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO13 

de betrokkenheid van de klanten verder 
stimuleren.

+    
WWW.FACEBOOK.COM/BELGACOM

Tango in quadruple play
Tango, het Luxemburgse merk van 
Belgacom commercialiseerde in het 
Groothertogdom Luxemburg als eerste 
4G-diensten voor smartphone, tablet en 
pc. Voor amper 15 euro extra per maand 
beschikt een Luxemburgse klant over 
een verbindingssnelheid die tien keer 
hoger is dan met 3G, en een datavolume 
van 50 Go. In 2012 was Tango de enige 
speler in het Groothertogdom Luxemburg 
die spraak en data op het 4G-netwerk 
combineerde.

Tango heeft zijn aanbod van entertain-
ment content geconsolideerd door de 
lancering van Tango Generation, een 
quadrupleplayaanbod met digitale televi-
sie. De Luxemburgse klant heeft daarmee 
voortaan toegang tot een brede waaier 
van zenders en programma’s. 

Net als het moederbedrijf wil Tango 
zijn klanten met de voordelen van de 
convergentie laten kennismaken door 
all-inpacks voor te stellen. Geïnspireerd 
door het succes van de tablets heeft 
Tango aanbiedingen met een combinatie 
van toestellen en 3G-bundels. Ze missen 
hun doel niet, aangezien onze verkoop 

  Een aangepast aanbod van toestellen voor mensen 
met een beperking

In 2012 speelde Belgacom een voortrekkersrol door als eerste in 
België op de markt te komen met een catalogus van toestellen en 
applicaties voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of 
mentale handicap. Deze mensen kunnen daaruit een smartphone, 
tablet of tariefplan kiezen, specifiek geschikt voor hun type handicap. 
De catalogus is het resultaat van tests die werden uitgevoerd door 
mindervaliden, in samenwerking met de vzw Passe-Muraille, en zal 
geregeld up-to-date worden gebracht.

+   WWW.PASSE-MURAILLE.BE

RESIDENTIËLE KLANTEN
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ONZE UITDAGINGEN VOOR 2013
We zullen ons blijven inzetten om de mensen duidelijk te maken 
welke mogelijkheden onze vaste en mobiele netwerken bieden  
op het vlak van telefonie, internet en digitale televisie.  
We zullen daartoe ons aanbod nog verder vereenvoudigen. 
We zullen ook doeltreffende promotiecampagnes opzetten die 
de nadruk leggen op onze nabijheid tot de klant. 

van geconnecteerde tablets met 50% 
gestegen is. Wat smartphones betreft, 
was Tango de eerste officiële dealer van 
de iPhone 5 in Luxemburg.

Scarlet, het “low cost” 
alternatief 
Het aanbod van Scarlet vult dat van het 
merk Belgacom aan voor klanten die op 
zoek zijn naar de laagste prijzen. Het jaar 
2012 was voor Scarlet belangrijk wat 
mobiele telefonie betreft. In juni lan-
ceerde het merk de meest concurrentiële 
prepaidkaart op de markt. Het past zijn 
aanbod regelmatig aan om zijn prijzen 
zeer voordelig te houden.

Scarlet heeft bovendien zijn distributie-
netwerk uitgebreid, vooral in Brussel, 
om zijn marktpenetratie te verbeteren. 
De namen van zijn verkooppunten zijn 
Conway, Alvadis, Lyfra, Cartomat en  
The Phone House.

DANKZIJ ONZE PARTNER DEEZER GEVEN 
WIJ VIA STREAMING TOEGANG TOT RUIM 

20 MILJOEN NUMMERS.

88% 12.000
Het aantal klanten dat 
tevreden is over de snel-
heid van de Belgacom 
TV-interface.

personen hebben een 
opleiding gekregen 
over het gebruik van de 
nieuwe media.
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DIENSTEN MET EEN   
HOGERE TOEGEVOEGDE 
WAARDE VOOR BEDRIJVEN

In 2012 hebben we nieuwe diensten en oplossingen op de markt 
gebracht met een aanzienlijke toegevoegde waarde voor 
bedrijven, van kmo’s tot multinationals. Door haar netwerk en haar 
ICT-oplossingen – ter plaatse of in de cloud via remote servers – 
voortdurend te verbeteren, heeft Belgacom haar leiderspositie op 
de professionele markt kunnen verstevigen.

Stijging van het aantal 
mobiele gebruikers op de 
bedrijvermarkt+ 

10%

PROFESSIONELE KLANTEN

Tot 76.000
KMO-klanten
gebruiken onze cloud-
oplossingen, of twee keer  
meer dan in 2011.  

+24% 
toename van het aantal 
klanten die minstens  
3 producten in hun Pack 
hebben 
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Cloud computing, gegarandeerde flexibiliteit  
Dankzij cloud computing zijn informaticaoplossingen toegankelijk via het internet. Het 
succes van cloud computing neemt toe met de jaren. In plaats van de technologie in 
zijn eigen gebouw te installeren, logt de klant via het publieke internet of een bevei-
ligde privéverbinding in op de gewenste applicatie. De applicatie zelf wordt gehost 
in de ultramoderne datacenters van Belgacom. Voordelen voor de klant: hij hoeft niet 
meer te investeren in dure hard- of software en hij hoeft zich geen zorgen te maken 
over onderhoud of updates. Alles is bij de dienst inbegrepen. Het is een heel flexibele 
formule: elke onderneming kan een deel van haar informaticapark “externaliseren”, 
afhankelijk van haar strategische behoeften of de beschikbare resources. Bovendien 
tekent de klant in op een abonnement: enkel het reële verbruik wordt aangerekend. 

+    
WWW.BECLOUD.BE

In 2012 lanceerde Belgacom een reeks vernieuwingen die van haar een speler van 
formaat maken in het domein van de cloud. Meer dan 76.000 bedrijven maken 
immers al gebruik van dit nieuwe informaticabeheerssysteem. We staan even stil bij 
twee belangrijke ontwikkelingen in ons algemene Becloud-aanbod:  

Groei in de IT-markt en stabilisering van ons 
leiderschap op de telecommarkt
Door bedrijven oplossingen aan te bieden waarin zowel telecom- als ICT-diensten 
zijn geïntegreerd, heeft Belgacom haar leiderspositie in deze twee segmenten kunnen 
versterken. Op de telecommarkt hebben we ons marktaandeel kunnen handhaven. 
Op de ICT-markt, waarop de concurrentie hevig woedt, hebben we onze verkoop zien 
stijgen in vergelijking met de vorige jaren.    

Focus op de service
Deze groei hebben we te danken aan onze innovatiestrategie die we met name door-
voeren in de domeinen van cloud computing en mobiele data. In tegenstelling tot heel 
wat concurrenten heeft Belgacom zich in 2012 vooral toegelegd op de voortdurende 
verbetering van haar dienstverleningsniveau, en dus niet op een prijzenoorlog. En die 
keuze heeft geloond! Vooral kmo’s kiezen meer en meer voor globale aanbiedingen 
met een combinatie van telecom en IT, spraak en data, vaste en mobiele netwerken. 
Zij zien hierin de meest doeltreffende manier om waarde te creëren voor hun klanten 
en medewerkers.

“Wij zijn de enige operator 
in België die een zo ver 
doorgedreven integratie van 
telecom- en ICT-oplossingen 
aanbiedt. Door ons uitgebreide 
en vernieuwende aanbod 
en onze nabijheid tot de 
klant slagen wij er jaar na 
jaar in onze leiderspositie te 
versterken.”  

Reactie 

Bart Van Den Meersche  
Executive Vice President Enterprise Business Unit

+
MET BECLOUD ACCELERATE HEEFT BELGACOM 
TECHNOLOGISCHE SUPPORT GELEVERD VOOR 
TWAALF VERNIEUWENDE EN COMMERCIËLE 
CLOUDPROJECTEN, ONTWIKKELD DOOR DERDEN.  

www.belgacom.com/bmcvideo
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Office & Go, de all-in-one-
oplossing voor kmo’s
Office & Go werd gelanceerd in 2012 en 
beantwoordt aan alle datatransferbehoef-
ten van de moderne kmo. Deze oplossing 
biedt een combinatie van traditioneel 
internet, mobiel internet en onze  
Becloud-oplossingen. De kmo kan bij-
voorbeeld op elk moment en met eender 
welk toestel (pc, tablet, smartphone, enz.) 
een back-up van haar data bewaren in de 
cloud.  Bovendien kan de klant rekenen 
op een service- en herstellingsgarantie, 
24 u/dag en 7 dagen/week, en uitge-
breide beveiligingsfuncties. Onze klanten 
kunnen dus zonder zorgen het maximum 
halen uit hun “connected office”.    

vDatacenter:  
Infrastructure as a Service
Met enkele muisklikken informaticacapa-
citeit en opslagvolume reserveren? Met 
Infrastructure as a Service (IaaS) kan het. 
Deze onlinedistributiedienst heeft van 
Belgacom een pionier in België gemaakt. 

Bedrijven hevelen hun ICT-infrastructuur 
geheel of gedeeltelijk over naar onze 
sterk beveiligde en performante data-
centers. Zo kunnen zij zich vrij toeleggen 
op hun kernactiviteiten. 

In 2012 verbeterde Belgacom de flexi-
biliteit, snelheid en eenvoud van haar 
cloudoplossingen. Op basis van het ‘pay 
as you use’-principe hebben we deze 
oplossingen gebundeld in een geïnte-
greerd aanbod, vDatacenter. Dit aanbod 
werd zeer positief onthaald op de markt. 
Bedrijven krijgen voor een relatieve lage 
instapprijs de garantie dat zij kunnen 
beschikken over betrouwbare informa-
ticasystemen, steeds beschikbaar en 
compatibel met de nieuwste technolo-
gieën.

Belgacom sloot in 2012 een overeen-
komst met ICT-leverancier TechData.  
Zo hebben we de verdeling van onze 
IaaS-diensten toevertrouwd aan ruim 
2.500 verkopers. 

Explore Smart 
Networking: intelligenter 
netwerkbeheer
Een van onze grootste verwezenlijkin-
gen in 2012 betreft het beheer van ons 
Explore-datanetwerk. De dienst “Appli-
cation Aware Networking” beheert het 

dataverkeer door voorrang te geven aan 
applicaties die essentieel zijn voor de 
werking van de onderneming. De dienst 
kan bijvoorbeeld professionele video’s 
laten doorgaan, maar andere video’s 
blokkeren. Het gebruik van de beschik-
bare bandbreedte kan zo veel beter 
worden gecontroleerd. Belgacom was de 
eerste operator in Europa die deze dienst 
op grote schaal heeft aangeboden.

Eenmaking van vaste en 
mobiele telefonie
We hebben ook verdergewerkt aan de 
integratie van onze vaste en mobiele 
telefoondiensten. Onze Fixed Mobile Uni-
fication-oplossing (FMU) brengt de vaste 
telefoonfuncties van de onderneming 
tot bij de mobiele telefoongebruikers. 
Dit aanbod omvat transparante tarieven, 
met gratis oproepen tussen collega’s, en 
een geoptimaliseerde routering van de 
oproepen.  

Een antwoord op de BYOD-
trend (Bring your Own Device)  
Dankzij deze exclusieve oplossing kun-
nen bedrijven bovendien tegemoetkomen 
aan de toenemende vraag van medewer-
kers om hun eigen smartphone te gebrui-
ken op het werk. De klanten van  
Belgacom kunnen in alle veiligheid 

+ 23%
Het aantal nieuwe aan-
sluitingen op ons Explore-
netwerk is gestegen met 
23%.

is ervan overtuigd dat  
Belgacom bedrijfs-
continuïteit garandeert. 

Meer dan 90%
van onze kmo-klanten  

Partouttoutletemps
De groep Sudpresse 
(Rossel) heeft samen met 
Belgacom en Samsung 
een tablet op de markt 
gebracht waarop de 
kranten van de groep 
kunnen worden gelezen 
(Partouttoutletemps.be).  
Dit unieke aanbod in 
Europa biedt een tablet, 
dataverkeer en een 
krantenabonnement voor 
een vast maandelijks 
bedrag vanaf 23 EUR.  

+

+    
WWW.PARTOUTTOUTLETEMPS.BE

+   
HTTP://NEWSTABLETTE.LESOIR.BE

PROFESSIONELE KLANTEN
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en tegen lage kosten communiceren, 
ongeacht het gebruikte netwerk of het 
gebruikte toestel. Bovendien biedt deze 
oplossing veel meer dan de klassieke 
diensten van een telefoonoperator.  
Ze biedt unieke oplossingen voor bedrij-
ven die zich willen aanpassen aan de 
nieuwe werkgewoonten. 

De oplossing Mobile Device Manage-
ment & Protection zorgt voor het beheer 
en de bescherming van de mobiele 
toestellen van de onderneming. Door de 
oplossing te koppelen aan FMU biedt 
Belgacom een globaal antwoord op de 
nieuwe BYOD-trend, waarbij mensen 
gebruikmaken van hun eigen, persoon-
lijke toestel.

Sectorspecifieke 
oplossingen om 
in te spelen op de 
uitdagingen van de 
toekomst
Belgacom intensifieerde in 2012 een 
reeks partnerships voor de ontwikke-
ling van diensten en applicaties met 
hoge toegevoegde waarde in belangrijke 
sectoren. Belgacom stelt haar technische 
expertise inzake netwerkbeveiliging en 
-performantie ter beschikking van haar 
klanten. Onze partners, over het alge-

ALLE APPLICATIES DIE BELGACOM AANBIEDT IN DE CLOUD WORDEN 
GEHOST IN DATACENTERS IN BELGIË. DEZE LOKALE VERANKERING 
VERSTERKT DE GARANTIES INZAKE VERTROUWELIJKHEID EN SNELLE 
BESCHIKBAARHEID VAN DE GEGEVENS.

PlaceOf
Door ons partnership 
met de start-up PlaceOf 
kunnen surfers via de 
onlineinlichtingendienst 
1207.be professionele 
dienstverleners in hun 
buurt vinden (loodgieters, 
architecten, advocaten, 
enz.) en online een offerte 
aanvragen.

+

+    
WWW.1207.BE
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meen gerenommeerde bedrijven in hun 
sector, leggen hun technische kennis op 
tafel.  

Efficiëntere gezondheidszorg
In samenwerking met de sector van 
de gezondheidszorg werkt Belgacom 
momenteel aan het HealthCloud-project. 
Dit platform biedt een praktisch en 
gebruiksvriendelijk antwoord op de  
informaticabehoeften van de sector.  
De reeds beschikbare portaalsite  
www.afspraken.be maakt het voor 
zorgverstrekkers en patiënten een stuk 
gemakkelijker om afspraken te maken. 

Ongeveer 400.000 gezinnen en 2000 
zorgverstrekkers hebben de hoge effi-
ciëntie en dienstkwaliteit van deze appli-
catie al kunnen testen. 

Belgacom heeft ook deelgenomen 
aan een pilootproject in het kader van 
Flanders Care, dat werd gelanceerd 
in samenwerking met de Christelijke 
Mutualiteit van Leuven. Dit project geeft 
patiënten de mogelijkheid om via een 
tablet of smartphone visueel te commu-
niceren met een dokter, verpleegkundige 
of familielid.

Uw energieverbruik beter 
gecontroleerd
In samenwerking met verschillende  
elektriciteitsnetbeheerders heeft  
Belgacom de eerste proefprojecten rond 
efficiënter energieverbruik opgestart. Een 
aantal huizen en kantoor- en overheids-
gebouwen werd in dat verband uitgerust 
met intelligente tellers. Deze geven in 
real time een reeks indicatoren weer die 
een betere analyse van het elektriciteits-
verbruik mogelijk maken. De bedoeling 
is vervolgens de nodige maatregelen te 
treffen om minder energie te verbruiken 
en een aanzet te geven tot een duurzame 
samenleving.  

Performanter openbaar 
vervoer
Intelligente tellers zijn een perfect voor-
beeld van de mogeljkheden van het 
zogenaamde “Internet of Things” of 
“internet der dingen”. Toestellen ver-
zamelen en bewaren informatie en de 
ICT-systemen waarmee ze verbonden 
zijn, zorgen voor de analyse van die 
informatie. Dankzij deze technologie 
kan het gebruik van de resources gera-
tionaliseerd worden, bijvoorbeeld in de 
energiesector of het openbaar vervoer. 
Belgacom heeft deze systemen geïnstal-
leerd in bussen en trams van De Lijn. 
De trajectinformatie wordt in real time 
doorgegeven via het mobiele netwerk en 

DE REEDS BESCHIKBARE PORTAALSITE WWW.AFSPRAKEN.BE 
MAAKT HET VOOR ZORGVERSTREKKERS EN PATIËNTEN EEN 
STUK GEMAKKELIJKER OM AFSPRAKEN TE MAKEN.

BeSafe
Belgacom heeft de dienst 
BeSafe ontwikkeld voor 
organisatoren van grote 
evenementen, om een 
optimale communicatie 
en veiligheid te kunnen 
garanderen. In geval 
van nood kunnen 
dankzij deze oplossing 
belangrijke berichten 
worden verspreid via grote 
schermen.

+

PROFESSIONELE KLANTEN
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verzameld door de vervoersmaatschap-
pij. Ze wordt gebruikt om de reizigers 
beter te informeren en de reiswegen te 
optimaliseren.

Respect voor het milieu
De meeste van onze nieuwe oplossin-
gen (cloudapplicaties, videoconferentie, 
telewerken) dragen bij tot een vermin-
dering van de CO2-uitstoot, doordat ze 
rationeler omspringen met energie of 
de mobiliteit van goederen of personen 
optimaliseren. Zo spelen ze in op een bij 
onze professionele klanten steeds toe-
nemende behoefte aan duurzame ont-
wikkeling en een ethisch en ecologisch 
verantwoorde bedrijfsvoering.  

In 2012 hebben wij de dienst Publinergie 
ontwikkeld in samenwerking met de firma 
Dapesco. Dat is een cloudapplicatie die 
overheidsinstellingen met een hoog ener-
gieverbruik in staat stelt hun elektrici-
teitsconsumptie permanent te monitoren 
en discrepanties op te sporen. In Wal-
lonië hebben al 27 openbare instellingen 
een beroep gedaan op Publinergie om 
hun energieverbuik te optimaliseren.

ICT International 
In 2012 zijn de vier internationale filialen 
van Telindus erin geslaagd te groeien 
ondanks de slappe economische con-
junctuur en het sterk concurrerende 
landschap. Telindus International is snel-

WIJ VERBINDEN ONS ERTOE OM OP KORTE TERMIJN NOG 
BETER TE REAGEREN OP EVOLUTIES IN DE MARKT EN 
ONZE OPLOSSINGEN AF TE STEMMEN OP DE SPECIFIEKE 
BEHOEFTEN VAN ONZE KLANTEN. 

ler gegroeid dan de respectieve markten 
in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Nederland en Luxemburg. Het heeft op 
die manier in sterke mate bijgedragen tot 
de ontwikkeling van de Belgacom Groep 
en haar ICT-activiteiten in België en het 
buitenland. 

De meerwaardediensten ontwikkelen 
zich sneller dan de producten. Wij voor-
zien dat vanaf 2016 ten minste 50% van 
onze totale opbrengsten uit diensten zal 
komen.

De kennis van de lokale markt, de aan-
wezigheid van teams in het land en de 
mix van onze producten en oplossingen 
vormen de belangrijkste factoren die ons 
onderscheiden van onze concurrenten.  

In Luxemburg heeft Telindus Telecom 
zich bijvoorbeeld toegelegd op de ont-
plooiing van vernieuwende telecom- en 
clouddiensten. Zij heeft voor de tweede 
opeenvolgende keer de award “Cloud 
Computing Provider of the Year” gewon-
nen, een duidelijke bevestiging van haar 
onbetwiste leiderspositie op de ICT-
markt. 

Een sterke positie om 
de uitdagingen van 2013 
aan te gaan
Twee belangrijke uitdagingen wachten 
ons in 2013. Ten eerste moeten we onze 
leiderspositie op de telecommarkt verste-

vigen. Ten tweede moeten we ons markt-
aandeel vergroten in het ICT-segment 
binnen een economische conjunctuur 
die bedrijven niet echt aanzet tot nieuwe 
projecten. 

Onze verkoop- en supportteams zullen 
verder geïntegreerde oplossingen (ICT 
en telecom, vast en mobiel) voorstellen, 
eerder dan aparte producten.  Klanten 
weten immers dat ze meer waar voor hun 
geld krijgen. 

We zullen ook ons unifiedcommunicati-
onsaanbod herzien en meer afstemmen 
op de reële behoeften van onze klanten: 
de connectiviteit en het beheer van het 
verkeer optimaliseren, functies toevoe-
gen, een volledige end-to-enddienstver-
lening verzekeren, enz. Ten slotte willen 

we ons aanbod van cloudapplicaties 
uitbreiden. We blijven daarbij focussen 
op gebruiksvriendelijkheid en innovatie. 
De machine-to-machinediensten (M2M) 
hebben eveneens groeipotentieel en zul-
len dus verder worden ontwikkeld. 

We hebben hier maar enkele voorbeelden 
gegeven. Onze missie bestaat er funda-
menteel in onze professionele klanten 
te helpen hun activiteiten te ontwikkelen 
en hun businessprestaties te verbeteren. 
Onze strategie van “solution centricity” 
is opgebouwd rond oplossingen, eerder 
dan producten. Daarom verbinden wij 
ons ertoe om op korte termijn nog beter 
te reageren op evoluties in de markt en 
onze oplosssingen af te stemmen op de 
specifieke behoeften van onze klanten. 

ONZE STRATEGIE VAN “SOLUTION CENTRICITY”  
IS OPGEBOUWD ROND OPLOSSINGEN, EERDER  

DAN PRODUCTEN
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TELECOMMUNICATIE  
ZONDER GRENZEN
BICS, het wholesalecarrierfiliaal van Belgacom, levert een hele reeks telecomoplossingen aan meer dan 700 
operatoren overal ter wereld. Dit strekt zich uit van connectiviteitsdiensten voor spraak en mobiele data tot 
innoverende internationale betaaloplossingen. BICS is een van de wereldleiders in dit domein, dat misschien 
weinig bekend is bij het grote publiek, maar onmisbaar is voor de transmissie en kwaliteit van internationale 
telecommunicatie.

INTERNATIONALE OPERATORKLANTEN
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BICS (Belgacom International Carrier Services) is een Belgacom-filiaal, wiens missie 
erin bestaat een goede afhandeling van spraak- en datacommunicatie te garanderen 
bij de verschillende netwerken en dit op een internationaal niveau. De diensten van 
BICS (voice, sms, roaming, ...) vormen als het ware de verbinding tussen de honder-
den operatoren overal ter wereld. 

Een mooie groei ...  
Ondanks de negatieve markttendensen groeiden de activiteiten van BICS in 2012 
met ca. 5% en bevestigde het zijn opmars in de markt van de mobiele virtuele net-
werkoperatoren (MVNO). BICS brak ook verder door in de opkomende sector van 
de zogenoemde “over the top”-spelers (OTT), die telecomdiensten aanbieden over 
het internet in plaats van via de traditionele netwerken. BICS ging een partnerschap 
aan met enkele van de belangrijkste OTT en wist ook niet zonder trots de eerste 
4G-roamingcontracten binnen te halen.

... in een moeilijke context
Carriers als BICS voelen rechtstreeks de sterke druk van de concurrentie op hun 
klanten-operatoren. Sleutelactiviteiten als spraakverkeer stagneren, in het beste 
geval. BICS trekt zich echter uit de slag op deze zeer gefragmenteerde markt dankzij 
zijn technologische expertise en innoverende diensten, in het bijzonder in de nog 
steeds groeiende segmenten van internationale sms en roaming.  

De prioriteit voor 2013
Gezien het groeipotentieel van deze segmenten zal BICS zijn aanbod van producten 
en diensten voor messaging en roaming blijven uitbreiden. Onze doelstelling is de 
nieuwe technologieën (4G, IP, wifi, ...) te integreren in oplossingen met een hoge toe-
gevoegde waarde. Op strategisch vlak blijven we uitkijken naar elke groeiopportuniteit 
binnen een internationale wholesalemarkt die de consolideringfase is ingegaan.

“We zijn heel tevreden dat onze 
klanten overal ter wereld ons 
belonen voor onze onaflatende 
inspanningen om producten 
en diensten van topkwaliteit 
te leveren. Door dit bevestigd 
vertrouwen konden we ondanks 
de lastige economische context 
een mooie groei realiseren.”  

Reactie 

Daniel Kurgan, CEO van BICS (Belgacom International Carrier Services)

+

7 %
van de rendabiliteit 
(ebitda) van de Groep

28 miljard 
minuten verwerkt in 2012 
(3,4% meer dan in 2011)  www.belgacom.com/bmcvideo

25 %
van de inkomsten van 
de Belgacom Groep

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT  
VAN BICS
BICS is over de hele wereld actief, en in het bijzonder in Afrika 
en Azië, waar BICS een aantal sociale projecten ondersteunt die 
de lokale bevolking ten goede komen: de Safaricom Foundation 
in Kenia, die gecofinancierd wordt door Vodafone en aan 
sociaaleconomische ontwikkeling doet, de Belgische ngo Close 
the Gap, die computermateriaal recycleert en herinzet in de 
landen van het zuiden, of het Zuster Jeanne Devos Fonds, dat 
vecht tegen de uitbuiting van kinderen in India.

meer dan 
700 klanten  
operatoren overal ter wereld
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TALENT OM TE DELEN 

WIJ BESCHOUWEN ONZE DUIZENDEN TALENTEN,  
DIE ZICH ELKE DAG INZETTEN VOOR ONZE KLANTEN,  

ALS ONZE GROOTSTE RIJKDOM.
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WE RESPECTEREN ONZE MEDEWERKERS, 
INVESTEREN IN HEN, LEIDEN HEN OP EN 
HELPEN HEN OM HUN POTENTIEEL TE 
ONTWIKKELEN. WE WILLEN ELK JAAR 
ONS TOP EMPLOYER-LABEL VERDIENEN.  

Individueel engagement stimuleren

Je carrière in handen nemen

TEAM 
 ENGAGEMENT 

VERANTWOORDELIJKHEID
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ENGAGEMENT 
STIMULEREN
In 2012 stond ons HR-beleid voor een groot deel in het teken 
van de ontwikkeling van het menselijk potentieel. Dit dynamisch 
talentbeheer verloopt in een sfeer van respect en vertrouwen. 
Dankzij dit subtiele evenwicht kan de onderneming langzaam 
maar zeker evolueren naar een prestatiecultuur waarbij de sociale 
vrede bewaard blijft.   

1.243 opleidingsmodules  
van hoge kwaliteit

1.300 medewerkers   

70% van de vacatures  

Belgacom Corporate University is 
een cruciale schakel geworden 
in de ontwikkeling van de 
competenties en de strategische 
vaardigheden binnen de Groep 

veranderden in 2012 van 
functie binnen Belgacom. 
In 374 gevallen ging het om 
een bevordering

Ons Bravo-programma 
bundelt tientallen uitingen van 
erkenning voor het werk van 
een collega in de onderneming

bij Belgacom werd intern 
ingevuld. Dat ligt een heel 
eind boven het gemid-
delde van de andere 
bedrijven in België

ONZE MEDEWERKERS

BRAVO
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Coaching van de teamleaders
Onze 1.750 teamleaders vormen een essentiële schakel tussen het management en 
de rest van de medewerkers en spelen een doorslaggevende rol in de ontwikkeling 
van de competenties. Om het engagement van elk van zijn medewerkers te stimule-
ren, moet de teamleader duidelijke en concrete doelstellingen vastleggen, feedback 
geven en verzamelen, en hun professionele evolutie op constructieve wijze evalu-
eren. Het Lead 21-programma dat in 2012 van start ging, moet ervoor zorgen dat 
elke teamleader naast technische competenties ook de nodige menselijke vaardig-
heden bezit om een team te leiden. Het vermogen om HR-problemen aan te pakken 
maakt voortaan deel uit van de evaluatiecriteria. 350 teamleaders hebben het “Lead 
21”-programma al gevolgd. In 2013 komen alle teamleaders aan de beurt.

Transparantie versterkt de samenhang
Respect, teamwerk, transparantie en responsabilisering doorgeven, lukt enkel als 
er een hechte band bestaat tussen de verschillende hiërarchische niveaus. Een van 
onze acties in 2012 had als doel het management en de medewerkers van het bedrijf 
dichter bij elkaar te brengen. Concreet lanceerden we werksessies die startten bij het 
Directiecomité en van daaruit werden doorgevoerd in de hele organisatie. Het doel? 
Onze waarden herbenadrukken, transparanter communiceren over onze strategie en 
de samenhorigheid stimuleren. Engagement en een efficiënte organisatie zijn immers 
niet mogelijk zonder wederzijds respect, over de hiërarchische niveaus heen.  

RESPECT, TEAMWERK, TRANSPARANTIE EN 
RESPONSABILISERING DOORGEVEN, LUKT ENKEL 
ALS ER EEN HECHTE BAND BESTAAT TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE HIËRARCHISCHE NIVEAUS. 

Dichter bij de mensen om beter aan  
de verwachtingen te voldoen
Ons HR-departement wil zich positioneren als strategische partner van de andere 
departementen door hen de instrumenten te geven waarmee ze hun prioriteiten zo 
goed mogelijk kunnen behalen. De HR-teams doen constant hun best om in de dage-
lijkse besluitvorming nog meer rekening te houden met het menselijke aspect. Want 
door ons menselijke kapitaal optimaal te benutten (met de juiste persoon op de juiste 
plaats op het juiste moment) verhogen we onze efficiëntie. Een transparanter beheer 
heeft bovendien een gunstige invloed op de motivatie van eenieder.   

In 2012 stelden we met tevredenheid vast dat steeds meer medewerkers gebruik-
maken van de verschillende initiatieven en interactieve tools. Ze gebruiken ze om een 
probleem op te lossen of hun vaardigheden te ontwikkelen. We zien hierin de bevesti-
ging van de rol van human resources als interne strategische partner. Een belangrijke 
evolutie!

Je carrière in handen nemen
Onze medewerkers beseffen almaar meer dat ze in de eerste plaats zelf verantwoor-
delijk zijn voor hun loopbaan. Ze staan meer open voor onze aanmoedigingen en voor 
de diverse mogelijkheden om te evolueren. We stellen vast dat de interne mobiliteit 
is toegenomen, zowel verticaal (opklimmen door nieuwe verantwoordelijkheden aan 
te nemen) als horizontaal (een nieuwe functie van hetzelfde niveau, eventueel in een 
ander departement opnemen). In 2012 namen heel veel medewerkers deel aan onze 
opleidingen of aan de Career Days om nieuwe competenties te verkennen en verwer-
ven. Ze maken ook steeds vaker gebruik van de interactieve tools voor hun loopbaan-
ontwikkeling.

“Onze bedrijfscultuur 
evolueert voortdurend 
in de richting van meer 
empowerment, vertrouwen en 
responsabilisering.  
Het HR-departement van 
Belgacom is tegelijk drijvende 
kracht en gids in deze evolutie.”

Reactie 

Michel Georgis   
Executive Vice President Group Human Resources

+

www.belgacom.com/
bmcvideo
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Blijk geven van onze 
erkenning
Belgacom is een onderneming met een 
sterke technische inslag die veel ingeni-
eurs tewerkstelt. In een dergelijke con-
text beschouwt men kwaliteitsvol werk 
vaak als een vanzelfsprekendheid. Het 
zit niet in onze genen om persoonlijke 
prestaties in de verf te zetten. Hoewel 
discretie vaak een kwaliteit is, vinden wij 
het belangrijk om inspanningen op tijd en 
stond te erkennen. Erkenning geeft over 
het algemeen een boost aan de motivatie 
en het engagement van de betrokken 
medewerkers. Iemand een pluim geven 
voor goed geleverd werk zorgt bovendien 
voor een gezonde wedijver in de teams. 
Daarom hebben we het onlineplatform 
Bravo in het leven geroepen. Daar kan 
iedereen het werk van een collega belo-
nen met een blijk van waardering.

Individueel engagement 
meten
Het persoonlijke engagement van iedere 
werknemer om performant werk van 
goede kwaliteit te leveren vormt de 
kern van onze HR-strategie. Dat doen 
we onder meer door een motiverende, 
dynamische en aangename werkom-
geving en een klimaat van vertrouwen 
te creëren. We hebben echter ook een 
systeem ingevoerd om dat persoonlijke 
engagement te evalueren. Onze jaar-
lijkse personeelsenquête werd in 2012 
omgedoopt tot Speak Up en meet voor 

het eerst niet enkel meer de tevreden-
heid van de medewerkers, maar ook hun 
engagement om de strategische doel-
stellingen van de Groep te halen. Naast 
gemotiveerd zijn is het ook noodzakelijk  
dat elke medewerker de strategische 
prioriteiten goed begrijpt, er voeling mee 
heeft en de nodige middelen krijgt om 
ze een plaats te geven in zijn dagelijkse 
takenpakket.  

Diversiteit is een troef
De bevordering van de diversiteit in de 
teams was in 2012 opnieuw een belang-
rijk aandachtspunt. Onze prioriteiten zijn 
genderevenwicht (gelijke vertegenwoor-
diging van mannen en vrouwen) en de 
leeftijdsproblematiek.  

Een grondige aanpak voor 
meer genderevenwicht 
Hinderpalen voor de professionele 
ontwikkeling van vrouwen: het combine-
ren van een baan met het gezinsleven, 
gebrek aan vertrouwen door het ontbre-
ken van vrouwelijke rolmodellen, enz. 
De vrouwvriendelijkheid van Belgacom 
uit zich ook in diensten die flexibiliteit 
promoten (bv. kinderoppasdienst) en 
specifieke opleidingen over onder meer 
vrouwelijk leadership. 

Ons actieplan voor gendergelijkheid werd 
nauwkeurig onderzocht door consultan-
cyfirma McKinsey, die de soliditeit en 
geloofwaardigheid ervan benadrukte.  
We hebben zo het fundament gelegd 
voor een duurzame verbetering van 

Onze medewerkers engageren zich voor een veiliger internet
In februari, mei en november 2012 werden opleidingssessies over verantwoord 
gebruik van internet en de gsm georganiseerd. Driehonderd door Child Focus 
gevormde medewerkers gaven als vrijwilliger informatiesessies aan 15.000 
leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar overal in België. Aanzetten tot een 
verantwoordelijk gebruik van onze producten vormt een van onze belangrijkste 
doelstellingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit 
programma draagt ook bij tot een positieve arbeidscultuur bij Belgacom en 
vergroot het engagement en de trouw van onze medewerkers.

+   WWW.BELGACOM.BE

 
 VIDEO -   HTTP://BIT.LY/BGCVIDEO15

Vitality
We zien toe op de 
gezondheid en de 
veiligheid van onze 
medewerkers, in het 
bijzonder de technici die 
werken aan gsm-masten. 
Alle medewerkers hebben 
beschikken ook over een 
reeks instrumenten die 
een gezonde levensstijl 
bevorderen: ons Vitality-
programma omvat een 
intranetsite met info 
over allerlei initiatieven 
en praktische tips, een 
promoteam voor alle 
acties omtrent gezondheid 
in het bedrijf en een 
communitysite waar 
ideeën en voorstellen 
worden uitgewisseld.

Top Employer
Op basis van wat we 
in 2012 hebben gedaan 
mag Belgacom zich ook 
in 2013 Top Employer 
noemen. Deze award 
wordt uitgereikt door een 
onafhankelijke organisatie.

+

ONZE MEDEWERKERS
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ONZE PRIORITEITEN VOOR 2013 
Onze grootste uitdaging ligt in het prestatiebeheer. We willen immers niet alleen 
het werk van onze medewerkers evalueren, maar ook hun engagement en 
motivatie bevorderen. Om dat te bereiken, zullen we verderwerken aan de 
responsabilisering en de coaching van onze teamleaders. Ook zullen we nog 
meer aandacht schenken aan originele initiatieven als Vitality. 

Een andere prioriteit is het maximum te halen uit de nieuwe technologieën die 
een revolutie in ons beroepsleven teweegbrengen. In nauwe samenwerking 
met de vakbondsorganisaties zullen we een duidelijk kader definiëren dat 
een progressieve, transparante en verantwoorde invoering van nieuwe 
werkgewoonten (telewerk, flexdesks, flexibele uren, ...) mogelijk maakt.

Tot slot blijven we na de harmonisering van de statuten en structuren in ons 
bedrijf in de voorbije twee jaar onze organisatie vereenvoudigen en efficiënter 
maken. De service aan de klant kan er enkel wel bij varen. 

de aanwezigheid van vrouwen in onze 
beslissingsorganen. De efficiëntie van 
een strategie voor meer gendergelijk-
heid is immers vooral op lange termijn 
voelbaar. 

Loopbaanontwikkeling die 
rekening houdt met de leeftijd
Iemand van vijfenvijftig heeft niet 
dezelfde motivatie of lichamelijke 
geschiktheid voor bepaalde taken als 
iemand van vijfentwintig. Belgacom 
streeft naar een HR-beleid dat rekening 
houdt met de natuurlijke levenscyclus 
van een carrière. In 2012 namen we een 
reeks concrete maatregelen voor vijftig-
plussers om waar nodig aanpassingen 
door te voeren aan hun werkomgeving, 
de stijl van de opleidingen of hun dagin-
deling. Elke medewerker die vijftig wordt, 
wordt uitgenodigd op een gesprek om de 
rest van zijn loopbaan te plannen. 

Belgacom wil deze meer dynamische 
vorm van loopbaanbeheer uitbreiden 
naar alle medewerkers en generaties. 
Ons Vitality-programma zet nu al ieder-
een aan om verstandig om te springen 
met zijn gezondheidskapitaal. We verde-
digen een proactieve strategie om juist 
te vermijden dat leeftijd een probleem 
wordt. Het HR-departement zorgt er 
trouwens voor de medewerkers te sen-
sibiliseren in verband met de risico’s van 
leeftijdsgebonden discriminatie in elke 
HR-procedure.

 DE BUITENWERELD KAN PROEVEN VAN HET LEVEN 
BIJ BELGACOM VIA “LIFE@BELGACOM” FACEBOOK, 

TWITTER EN LINKEDIN. 

De raad van bestuur 
van Belgacom bestaat 
voor 36% uit vrouwen  

Meer dan duizend werknemers en hun familie 
namen deel aan ”Samen op stap”, een geheel 
van drie wandelingen in verschillende streken 
in België

36%

7.900 uur
In 2012 besteedden onze medewerkers samen 
vrijwillig 7.900 uur aan het geven van opleiding 
in verband met internetveiligheid in scholen, 
tijdens sociale teambuildingevents, enz.  

”Samen  
op stap” 

Groene mobiliteit
Belgacom zet zich in voor een “groenere” 
mobiliteit door medewerkers met een bedrijfs-
wagen de kans te geven dit voordeel indien 
gewenst te combineren met het openbaar 
vervoer
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EEN LEIDRAAD OM TE DELEN 

WE WILLEN ONZE ENGAGEMENTEN INVULLEN 
OP EEN EERLIJKE MANIER EN MET HET GROOTSTE 
RESPECT VOOR ETHISCHE NORMEN EN PRINCIPES. 
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WE WILLEN OP ALLE NIVEAUS DE JUISTE BEHEERS- EN 
CONTROLEPRAKTIJKEN TOEPASSEN IN ONZE DAGELIJKSE 
ACTIVITEITEN. ONS ENGAGEMENT: IEDEREEN INSPIREREN DIE MET 
ONS EEN SOLIDE EN DUURZAME INTERACTIE AANGAAT. HET IS 
OOK HET HELE LAND PARTIJ DOEN TREKKEN VAN ONZE GEDURIGE 
INVESTERINGEN IN NETWERK VAN TOPNIVEAU.

De juiste beheerspraktijken toepassen

Onze engagementen invullen

ETHIEK 
TRANSPARANTIE 

VERANTWOORDE-
LIJKHEID



58 - BELGACOM JAARVERSLAG 2012

CORPORATE GOVERNANCE 
VERKLARING
Het doel van corporate governance (in het Nederlands “deugdelijk 
bestuur”) is een stel regels en gedragingen vast te leggen om 
ondernemingen behoorlijk te besturen en te controleren, met 
als uiteindelijk resultaat een verhoogde transparantie. Het is een 
systeem van controles en afwegingen tussen de aandeelhouders, 
de Raad van Bestuur en het management. Belgacom heeft zich 
ertoe verbonden de wettelijke en regelgevende bepalingen, 
alsook de “best practices” na te leven. 

Het bestuursmodel  
van Belgacom
De statuten van Belgacom zijn sterk 
beïnvloed door de specifieke juridische 
vorm van de onderneming. Als naamloze 
vennootschap van publiek recht is  
Belgacom in de eerste plaats onder-
worpen aan de wet van 21 maart 1991 
betreffende de autonome overheidsbe-
drijven (“de wet van 1991”). Belgacom 
is onderworpen aan het Wetboek van 
Vennootschappen, voor zover de wet 
van 1991 er niet uitdrukkelijk van afwijkt. 
De belangrijkste kenmerken van het 
bestuursmodel van Belgacom zijn: 
•  een Raad van Bestuur die het alge-

mene beleid en de algemene strategie 
van Belgacom vastlegt en toezicht 
houdt op het operationele manage-
ment; 

•  de oprichting door de Raad van 
Bestuur binnen zijn structuur van een 
Audit- en Toezichtscomité, een Benoe-
mings- en Bezoldigingscomité en een 
Comité voor Strategie en Bedrijfs-
ontwikkeling; 

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

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

Naam Leeftijd Functie Van tot

Didier Bellens 57 Gedelegeerd Bestuurder 2003  2015

Theo Dilissen 59 Voorzitter/Bestuurder 2004  2015 (*)

Martine Durez 62 Bestuurder 1994 – 2012 (**)

Mimi Lamote 48 Bestuurder 2006 – 2012 (**)

Michèle Sioen 47 Bestuurder 2006 – 2012 (**)

Michel Moll 65 Bestuurder/Voorzitter a.i. 1994 – 2012 (*)(**)

Paul Van de Perre 60 Bestuurder 1994 – 2012 (**)

(*) Het mandaat van de heer Theo Dilissen als Voorzitter van de Raad liep af op 29 februari 2012. Overeen-
komstig de statuten van de onderneming komt het aan de Belgische Staat toe om de nieuwe Voorzitter te 
benoemen. Intussen wordt de functie van Voorzitter waargenomen door de heer Michel Moll, het door de 
Belgische Staat benoemde lid met de meeste anciënniteit.
(**) De mandaten van mevrouw Martine Durez, mevrouw Mimi Lamote, mevrouw Michèle Sioen, de heer 
Michel Moll en de heer Paul Van de Perre liepen af op 23 december 2012. Overeenkomstig de statuten van 
de onderneming komt het aan de Belgische Staat toe om deze mandaten te verlengen of om de leden te 
vervangen. Intussen werden de mandaten, op basis van het continuïteitsprincipe, stilzwijgend verlengd.

Naam Leeftijd Functie Van tot

Jozef Cornu 68 Onafhankelijk bestuurder 2009  2015

Pierre Demuelenaere 54 Onafhankelijk bestuurder 2011  2017

Guido J.M. Demuynck 62 Onafhankelijk bestuurder 2007  2013

PierreAlain De Smedt 69 Onafhankelijk bestuurder 2004  2016

Carine Doutrelepont 52 Onafhankelijk bestuurder 2004  2013

Oren G. Shaffer 70 Onafhankelijk bestuurder 2004  2013

Lutgart Van den Berghe 61 Onafhankelijk bestuurder 2004  2016

 Leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Belgische Staat 

 Leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering 

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

Raad van Bestuur
Zoals voorzien in de wet van 1991 is de 
Raad van Bestuur samengesteld uit: 
•  Bestuurders benoemd door de Belgi-

sche Staat naar rato van het aandelen-
bezit; 

•  Bestuurders bij afzonderlijke stemming 
benoemd door de andere aandeelhou-
ders voor de overige zetels. Minstens drie 
van deze bestuurders moeten onafhan-
kelijk zijn op grond van de criteria van 
artikel 526ter van het Belgische Wetboek 
van Vennootschappen en de criteria van 
de Belgische Corporate Governance 
Code. De Raad van Bestuur is samen-
gesteld uit maximum 16 leden, met inbe-
grip van de persoon die als Gedelegeerd 
Bestuurder is benoemd. 

Vandaag telt de Raad 14 leden.

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

CORPORATE GOVERNANCE
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Jaarlijks houdt de Raad van Bestuur ook 
een extra vergadering om het strategi-
sche langetermijnplan te evalueren. 

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

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

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

Alle charters werden een laatste keer 
nagekeken in september 2012. De belang-
rijkste wijziging is de aanpassing van het 
Corporate Governance Charter aan de 
wettelijke voorschriften van de wet van  
20 december 2010 betreffende de uitoe-
fening van bepaalde rechten van aandeel-
houders van genoteerde vennootschap-
pen.

Comités van de Raad  
van Bestuur
Overeenkomstig de statuten beschikt 
Belgacom over een Audit- en Toezichts-
comité, een Benoemings- en Bezoldi-

gingscomité en een Comité voor Strate-
gie en Bedrijfsontwikkeling. 

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

Het Audit- en Toezichtscomité heeft als 
taak de Raad van Bestuur bij te staan en 
te adviseren met betrekking tot: 
•  het proces van financiële rapportering; 
•  de efficiëntie van de systemen voor 

interne controle en risicobeheer van de 
onderneming; 

•  de interne auditfunctie van de onderne-
ming en de efficiëntie ervan; 

•  de kwaliteit, de integriteit en de wet-
telijke controle van de statutaire en 
geconsolideerde jaarrekeningen en de 
financiële rekeningen van de onder-
neming, waaronder de opvolging 
van de vragen en de aanbevelingen 
geformuleerd door de commissarissen-
revisoren; 

•  de relatie met de commissarissen-
revisoren van de onderneming en de 
evaluatie van en het toezicht op de 
onafhankelijkheid van de commissaris-
sen-revisoren; 

•  de conformiteit van de onderneming 
met de juridische en regelgevings-
vereisten; 

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

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

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

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité 
heeft als taak de Raad van Bestuur bij te 
staan en te adviseren inzake: 
•  het ter benoeming voordragen van kan-

didaten voor de Raad van Bestuur en 
de Comités van de Raad van Bestuur; 

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

•  de benoeming van de Secretaris-
generaal; 

•  de bezoldiging van de leden van de 
Raad van Bestuur en de Comités van 
de Raad; 

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

•  de jaarlijkse herziening van de bezol-
digingsfilosofie en -strategie voor alle 
werknemers, en in het bijzonder de 
bezoldigingspakketten van het topma-
nagement; 

•  het toezicht op de beslissingen van 
de Gedelegeerd Bestuurder m.b.t. de 
benoeming, het ontslag en de bezoldi-
ging van het management; 

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

•  corporategovernancekwesties. 

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

Op de eerste vergadering van elk jaar 
worden de prestaties, de budgetten voor 
de uitbetaling van de bonussen en de 

merits, en de langlopende en kortlopende 
stimuleringsplannen onder de loep geno-
men. Op die vergadering wordt er ook een 
jaarlijkse herziening van de bezoldigings-
filosofie en -strategie besproken. Op een 
tweede vergadering legt het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité de targets vast 
in het kader van de prestatiemeting van 
de Gedelegeerd Bestuurder en de leden 
van het Management Committee aan de 
hand van Key Performance Indicators. 
Daarnaast organiseert het Comité een 
vergadering betreffende human resources 
en een vergadering betreffende corporate 
governance. 

In 2012 waren de heer Theo Dilissen 
(lid en Voorzitter tot 29 februari 2012), 
de heer Michel Moll (lid en voorzitter 
a.i. vanaf 1 maart 2012), de heer Jozef 
Cornu, de heer Pierre-Alain De Smedt, 
mevrouw Martine Durez en mevrouw 
Lutgart Van den Berghe de leden van het 
Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Comité voor Strategie en 
Bedrijfsontwikkeling
Het Comité voor Strategie en Bedrijfs-
ontwikkeling (Strategic and Business 
Development Committee - SBDC) 
bestaat uit zes bestuurders. Overeen-
komstig zijn charter zijn de Gedelegeerd 
Bestuurder en de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur ambtshalve lid, en wordt het 
Comité voorgezeten door de Voorzitter 
van de Raad van Bestuur. Een bijkomend 
lid wordt gekozen onder de bestuurders 
benoemd door de Belgische Staat. Drie 
leden moeten worden benoemd onder 
de onafhankelijke bestuurders benoemd 
door de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders.

De taken van het Comité voor Strategie 
en Bedrijfsontwikkeling omvatten het 
evalueren van voorgenomen overnames, 
fusies en desinvesteringen van meer dan 
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LEDEN VAN DE  
RAAD VAN BESTUUR 

1 - DIDIER BELLENS
Gedelegeerd Bestuurder en lid van de Raad van 
Bestuur van Belgacom sinds maart 2003. Voor meer 
info, zie p.64, Leden van het Directiecomité. 

2 - JOZEF CORNU 
De heer Jozef Cornu begon zijn loopbaan in 1970 
bij het Brown Boveri Research Center (nu ABB) in 
Zwitserland. Van 1973 tot 1982 oefende hij diverse 
functies uit bij Bell Telephone Mfg Co, het Belgische 
filiaal van de groep ITT. Van 1982 tot 1984 was hij 
CEO van Mietec, een start-up in de sector van de 
halfgeleiders. Van 1984 tot 1987 was hij directeur-
generaal van Bell Telephone Mfg Co. Tussen 1988 en 
1995 maakte hij deel uit van het directiecomité van 
Alcatel nv, om daarna van 1995 tot 1999 de functie van 
directeur-generaal van Alcatel Telecom op zich te 
nemen. Van 2000 tot 2008 was hij lid van de raad van 
bestuur van Alcatel (en nadien van Alcatel-Lucent) en 
tot 2004 trad hij ook op als adviseur van de voorzitter. 
Van 2006 tot 2007 zat hij de ISTAG (Information 
Society Technologies Advisory Group) van de 
Europese Unie voor. Verder was hij van 2007 tot 
2008 voorzitter van Medea+, het Europese Eureka-
programma voor research in het domein van de 
micro-elektronica. De heer Cornu was van december 
2007 tot eind april 2010 CEO van Agfa-Gevaert en 
is nog steeds lid van de raad van bestuur van deze 
onderneming. Hij is ook niet-uitvoerend bestuurder bij 
KBC. De heer Cornu behaalde een diploma burgerlijk 
ingenieur elektrotechniek en werktuigkunde aan de 
Katholieke Universiteit Leuven en een PhD elektronica 
aan de Carleton University in Ottawa, Canada. 

3 - THEO DILISSEN 
Sinds januari 2011 is de heer Dilissen lid van de raad 
van bestuur van Eurostar. Hij was Voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Belgacom van oktober 
2004 tot maart 2012. Van juni 2010 tot maart 2012 
was de heer Dilissen CEO van Arcadis Belgium. Van 
september 2005 tot eind maart 2009 was hij CEO en 
nadien voorzitter van Aviapartner. Daarvoor was hij 
CEO, directeur en vicevoorzitter van Real Software en 
van 1989 tot 2000 was hij COO en lid van de raad van 
bestuur van ISS (een Deens beursgenoteerd bedrijf). 
Hij studeerde sociologie en behaalde een MBA. 

4 - PIERRE DEMUELENAERE
De heer Pierre Demuelenaere is medeoprichter 
en gedelegeerd bestuurder van I.R.I.S. (Image 
Recognition Integrated Systems), een onderneming 
die in 1987 werd opgericht om de resultaten van zijn 
doctoraatsthesis te commercialiseren. 
De heer Demuelenaere heeft meer dan dertig 
jaar ervaring met beeldverwerking en kunstmatige 
intelligentie. Hij heeft ruime ervaring met het beheer 
van technologische bedrijven, R&D-management en 
het aangaan van overeenkomsten met internationale 
partners in de VS en Azië (HP, Kodak, Adobe, Fujitsu, 
Samsung, Canon, ...).
Hij blijft ook nauw betrokken bij de definitie van de 
R&D-visie van I.R.I.S. en heeft bijgedragen tot de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten 
en de indiening van een aantal octrooien. 
Pierre Demuelenaere werd in 2001 ‘Manager van het 
jaar’ en I.R.I.S. werd in 2002 ‘Onderneming van het 
jaar’. Hij is ook lid van de raad van bestuur van Pairi 
Daiza, BSB en Guberna. 

De heer Demuelenaere is burgerlijk ingenieur 
micro-elektronica (Université Catholique de Louvain 
- UCL) en werd in 1987 doctor in de toegepaste 
wetenschappen.

5 - GUIDO J.M. DEMUYNCK 
Tot december 2010 was de heer Demuynck CEO van 
Liquavista. Daarvoor bekleedde hij van 1976 tot 2002 
diverse functies bij Koninklijke Philips Electronics nv. 
Zo was hij onder meer vicevoorzitter van Marketing 
Audio in de VS, CEO van Philips in Zuid-Korea, 
general manager van Line of Business Portable Audio 
in Hongkong en CEO van Group Audio in Hongkong. 
In 2000 werd hij CEO van de productdivisie ‘Consumer 
Electronics’ in Amsterdam en lid van het Group 
Management Committee van Philips. In 2003 stapte 
de heer Demuynck over naar Koninklijke KPN, waar 
hij toetrad tot de raad van bestuur en CEO werd 
van de mobiele divisie (KPN Mobile Nederland, Base 
België, E-Plus Duitsland). Tot juli 2008 was hij CEO 
van Kroymans Corporation bv in Nederland. Sinds 
juni 2005 is de heer Demuynck ook lid van de raad 
van commissarissen van TomTom. In januari 2011 werd 
hij lid van de raad van commissarissen bij Apollo 
Vredestein bv en Xsens bv. In januari 2012 werd hij ook 
bestuurder bij Divitel BV en Aito BV. Hij is houder van 
een diploma toegepaste economie van de Universiteit 
van Antwerpen (UFSIA) en een diploma marketing 
van de Universiteit van Gent (RUG). 

6 - PIERRE-ALAIN DE SMEDT 
De heer De Smedt is sinds maart 2011 voorzitter van 
het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). 
Daarvoor was hij vanaf 2006 voorzitter van Febiac 
(Fédération belge de l’Automobile et du Cycle). Van 
1999 tot eind 2004 was hij Executive Vice President 
bij Renault. Hij was voorzitter van Autolatina, de joint 
venture van VAG en Ford in Latijns-Amerika. Hij was 
voorzitter van Volkswagen Brazilië en Argentinië 
alvorens hij tot voorzitter van Seat werd benoemd. 
De heer De Smedt is voorzitter van de raad van 
bestuur van de groep Deceuninck Plastics en lid van 
de raad van bestuur van Alcopa (groep Moorkens) 
en Recticel nv. Hij is handelsingenieur en licentiaat in 
de commerciële en financiële wetenschappen. Beide 
diploma’s behaalde hij aan de ULB (Université Libre 
de Bruxelles). 

7 - CARINE DOUTRELEPONT 
Mevrouw Doutrelepont is advocaat aan de balie van 
Brussel en lid van de balie van Parijs. Ze is stichtend 
partner van het Belgische advocatenkantoor 
Doutrelepont & Partners, dat gespecialiseerd is in 
informatie- en communicatietechnologie, intellectueel 
eigendom, mediarecht, mededingingszaken en 
Europese wetgeving. Ze behaalde een diploma 
van doctor in Europees recht aan de ULB (Université 
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Libre de Bruxelles). Ze doceert mediarecht, 
intellectueel eigendomsrecht en Europees recht aan 
de rechtsfaculteit van de ULB en het Instituut voor 
Europese Studies, en doceert ook aan universiteiten 
in het buitenland. Ze werkte jaren als expert voor 
de Europese Commissie, de Belgische Senaat en de 
Belgische mededingingsautoriteit. Sinds 2008 is ze 
lid van de Koninklijke Belgische Academie (afdeling 
Technologie en Maatschappij). Ze is de auteur 
van verschillende boeken en publicaties. Mevrouw 
Doutrelepont is eveneens lid van de raad van 
bestuur van de Koning Boudewijnstichting en van 
Belfius Bank.

8 - MARTINE DUREZ 
Mevrouw Durez was CFAO bij bpost, tot ze in 
januari 2006 voorzitter van de raad van bestuur 
werd. Tot 2000 was ze ook professor financieel 
beheer en analyse aan de Université de Mons-
Hainaut. Ze heeft gewerkt als lid van de Hoge 
Raad van de Bedrijfsauditoren, voor de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen en als speciaal 
gezant op het Kabinet voor Communicatie en 
Overheidsbedrijven. Ze is momenteel regent bij de 
Nationale Bank van België. Mevrouw Durez studeerde 
af als handelsingenieur en behaalde een doctoraat in 
de toegepaste economische wetenschappen aan de 
ULB (Université Libre de Bruxelles). 

9 - MIMI LAMOTE 
Mevrouw Lamote begon haar loopbaan in de 
retailsector in 1988: bij C&A Europe oefende ze diverse 
functies uit. Van 2001 tot 2005 was mevrouw Lamote 
algemeen directeur van C&A België-Luxemburg.  
Van 2001 tot 2004 was ze lid van de raad van bestuur 
van het Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO). In dezelfde periode zetelde mevrouw Lamote 
ook in de raad van bestuur van Fedis (Federatie 
van Distributieondernemingen). Van 2005 tot 2006 
was ze CEO van het Belgische beursgenoteerde 
SCF (België-Litouwen). Van 2007 tot oktober 2009 
werkte mevrouw Lamote als COO voor het ZNA 
(Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). Van november 2009 
tot juni 2012 was zij vicevoorzitter van GrandVision 
bv in Amsterdam. Momenteel adviseert Mevrouw 
Lamote management en bestuursleden van diverse 
internationale bedrijven. Ze behaalde een diploma 
in de toegepaste economische wetenschappen aan 
de Universiteit van Antwerpen, een master in Retail 
Management aan het Tias - Universiteit van Tilburg en 
diverse postuniversitaire diploma’s. 

10 - MICHEL MOLL 
De heer Moll oefent, sinds 1 maart, de functie 
van Voorzitter ad interim van de Raad van 
Bestuur van Belgacom uit. Tevens is de heer Moll 
niet-uitvoerend bestuurder in diverse industriële 

en financiële ondernemingen, zoals Sonaca 
(Société Nationale de Construction Aérospatiale), 
BMI (Belgische Maatschappij voor Internationale 
Investering), BIO (Belgische Investeringsmaatschappij 
voor Ontwikkelingslanden). Hij is ook Censor bij de 
Nationale Bank van België. Eerder was hij gedurende 
een tiental jaar voorzitter van de directie en de 
raad van bestuur van een risicokapitaalbedrijf in de 
telecomsector (Bruficom), en vervolgens, tot in 2007, 
directievoorzitter van een bedrijf gespecialiseerd in 
beveiligingselektronica (BATS, Belgian Advanced 
Technology Systems). Gedurende een tiental jaar 
was hij er ook voorzitter van de raad van bestuur. De 
heer Moll behaalde het diploma van handelsingenieur 
aan de School of Management van de Universiteit 
van Leuven (KUL).

11 - OREN G. SHAFFER 
De heer Shaffer was van 2002 tot 2007 
vicevoorzitter en CFO van Qwest Communications 
en President en COO van Sorrento Networks. Van 
1996 tot 2000 was hij lid van de Raad van Bestuur 
van Belgacom. Momenteel is hij lid van de raad 
van bestuur van DEMAG Cranes A.G. (Duitsland), 
Intermec Incorporation (VS), Terex Corporation (VS) 
en XPO Logistics (VS). Hij behaalde het diploma van 
Bachelor of Science in Business Administration aan 
de University of California in Berkeley en van Master 
of Science in Management aan het Massachusetts 
Institute of Technology. 

12 - MICHÈLE SIOEN 
Michèle Sioen is CEO van de groep Sioen Industries. 
Het beursgenoteerd bedrijf produceert en verwerkt 
technisch textiel en is leider op de wereldmarkt. 
Michèle Sioen is de voormalige voorzitster van 
Fedustria. Ze is vicevoorzitter van het VBO en zetelt in 
de raad van bestuur van verschillende bedrijven, onder 
meer bij ING België en D’Ieteren. Ze is ook lid van de 
Commissie Corporate Governance. Michèle Sioen is in 
het bezit van een diploma toegepaste economische 
wetenschappen en diverse postuniversitaire diploma’s. 

13 - LUTGART VAN DEN BERGHE 
Mevrouw Lutgart Van den Berghe is uitvoerend 
bestuurder van GUBERNA (Belgisch Instituut voor 
Bestuurders) en buitengewoon hoogleraar aan de 
Universiteit van Gent. Ze is partner van de Vlerick 
Business School, waar ze jarenlang voorzitter was 
van het Competence Center ‘Entrepreneurship, 
Governance and Strategy’. 
Ze is lid van de Commissie Corporate Governance 
en niet-uitvoerend bestuurslid in verschillende 
internationale bedrijven zoals SHV (NL), Electrabel 
(B) en Belfius (B). Bij de EcoDa (European 
Confederation of Directors’ Associations) is ze lid 
van de raad van bestuur en voorzitster van het 
Policy Committee. Prof. dr. Lutgart Van den Berghe 
behaalde een doctoraat in de economie aan de 
Universiteit van Gent.

14 - PAUL VAN DE PERRE 
De heer Van de Perre is medeoprichter van de 
investeringsmaatschappij GIMV en was voordien 
bestuurder bij Sidmar (Arcelor-Mittal) en andere 
vennootschappen. Momenteel is hij directeur van 
Greenbridge Incubator (Universiteit van Gent), 
voorzitter van Thenergo (genoteerd op Euronext) 
en lid van het investeringscomité van PMV. De heer 
Van de Perre is CEO van Five Financial Solutions 
(bedrijfsfinanciering) en CEO van Caesar Real Estate 
Fund (vastgoedfinanciering). De heer Van de Perre 
behaalde een master in de economie en is erkend 
accountant (IAB).
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EUR 100 miljoen en het evalueren van 
ingrijpende bedrijfsherstructurerings-
programma’s. Indien aangewezen kan 
de Raad van Bestuur beslissen om een 
speciaal ad-hoccomité op te richten voor 
de behandeling van een specifiek dos-
sier. Dat comité zou dan samengesteld 
zijn uit leden die over de vereiste ervaring 
voor dat dossier beschikken. 

In 2012 waren de heer Theo Dilissen 
(Voorzitter tot 29 februari 2012), de heer 
Michel Moll (Voorzitter a.i. vanaf 1 maart 
2012), de heer Didier Bellens en de heren 
Jozef Cornu, Guido J. M. Demuynck 
en mevrouw Carine Doutrelepont de 
leden van het Comité voor Strategie en 
Bedrijfsontwikkeling. 

Veranderingen in de 
samenstelling van de Raad  
van Bestuur
Op 29 februari 2012 is het mandaat 
van de heer Theo Dilissen als Voorzitter 
verstreken. De heer Michel Moll, het door 
de Belgische Staat benoemde lid met de 
meeste anciënniteit, is Voorzitter van de 
Raad van Bestuur a.i. sinds 1 maart 2012.

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

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

In overeenstemming met artikel 523 van 
het Belgische Wetboek van Vennoot-
schappen heeft de Gedelegeerd Bestuur-
der, Didier Bellens, verklaard dat hij een 
belangenconflict had in verband met het 
agendapunt “Stimuleringsplan voor het 
personeel” op de vergadering van de 
Raad van Bestuur van 1 maart 2012. Hij is 
namelijk ook begunstigde van het Kort- en 
Langlopende Stimuleringsplan 2009 voor 
het Topmanagement. Hij heeft de commis-
saris van Belgacom van dit belangencon-
flict op de hoogte gesteld en heeft beslist 
niet aan de beraadslaging en de stemming 
i.v.m. dit agendapunt deel te nemen.

In overeenstemming met artikel 523 van 
het Belgische Wetboek van Vennootschap-
pen heeft Mevrouw L. Van den Berghe 
verklaard dat zij een belangenconflict had 
in verband met het agendapunt “Over-
eenkomst Elektriciteitsvoorziening met 
Electrabel” op de vergadering van de Raad 
van Bestuur van 26 juli 2012. Mevrouw L. 
Van den Berghe heeft de commissaris van 
Belgacom van dit belangenconflict op de 
hoogte gesteld en heeft beslist niet aan de 
beraadslaging en de stemming i.v.m. dit 
agendapunt deel te nemen.

In overeenstemming met artikel 523 
van het Belgische Wetboek van Ven-
nootschappen heeft Mevrouw M. Durez 
verklaard dat zij een belangenconflict had 

in verband met het agendapunt “bpost – 
contract vaste en mobiele facturatie” op 
de vergadering van de Raad van Bestuur 
van 13 december 2012. Mevrouw M. 
Durez heeft de commissaris van Belga-
com op de hoogte gesteld en heeft beslist 
niet aan de beraadslaging en de stem-
ming i.v.m. dit agendapunt deel te nemen.

De Raad heeft op 24 februari 2011 een 
“related party transactions policy” aan-
genomen, die alle transacties of andere 
contractuele verhoudingen tussen de 
onderneming en de leden van de Raad 
van Bestuur regelt.

Belgacom heeft contractuele relaties en 
levert eveneens telefonie-, internet- en/
of ICT-diensten aan diverse ondernemin-
gen waarin de leden van de Raad van 
Bestuur een uitvoerend of niet-uitvoerend 
mandaat hebben. Deze transacties 
nemen plaats in het normale verloop van 
de business en gebeuren op marktcon-
forme basis. Belgacom is ook een institu-
tionele partner van Guberna, het Belgisch 
Instituut voor Bestuurders (verbonden 
met Mevrouw Lutgart Van den Berghe, 
uitvoerend bestuurder van Guberna), 
waarvoor ze in 2012 een vergoeding van 
30.250 EUR heeft betaald.

Activiteitenverslag van  
de Raad en de Comités
In het jaar 2012 waren er 8 vergaderin-
gen van de Raad van Bestuur, 5 van het 
Audit- en Toezichtscomité, 7 van het 
Benoemings- en Bezoldigingscomité 
en 2 van het Comité voor Strategie en 
Bedrijfsontwikkeling. Een lijst met de 
individuele aanwezigheden van de leden 
is opgenomen in het Remuneratieverslag.

Toepassing van de 
maatregelen die door 
de onderneming 
werden genomen met 
het oog op de naleving 
van de wetgeving 
i.v.m. voorkennis en 
marktmanipulatie 
(misbruik van de markt) 
Om de bestaande wetgeving i.v.m. 
voorkennis en marktmanipulatie na te 
leven, heeft Belgacom voorafgaand 
aan de beursgang een dealing code 
aangenomen. De bedoeling van deze 
code is de werknemers, leidinggevenden 
en bestuurders bewust te maken van 
mogelijk ongeoorloofd gedrag en van de 
eventuele sancties. Deze dealing code 
was het voorwerp van een grootschalige 
informatiecampagne en is beschikbaar 
voor alle werknemers. Er is een lijst 
met sleutelpersonen opgesteld, en alle 
bestuurders en sleutelmedewerkers heb-
ben een verklaring ondertekend dat zij de 
dealing code hebben gelezen en begre-
pen en dat zij ze zullen naleven. Er zijn 
gesloten periodes (waaronder verboden 
periodes) vastgelegd, en elke transactie 
dient vóór de uitvoering ervan te worden 
meegedeeld aan en goedgekeurd door 
de verantwoordelijke van Compliance 
Services (zie hoofdstuk “Toezicht” op 
pag. 71). 

Evaluatie van de Raad  
van Bestuur
De Raad heeft in december 2012 een 
zelfevaluatie gemaakt, waarbij hij zijn 
omvang, samenstelling, prestaties, 
alsook de interactie met de directie tegen 
het licht heeft gehouden. Voor deze oefe-
ning werd de hulp ingeroepen van Spen-
cer Stuart als extern expert. De leden 
werd verzocht een uitgebreide vragenlijst 
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te beantwoorden en aansluitend had elk 
individueel lid een onderhoud met de 
externe expert. Vertrekkend van de con-
clusies en het actieplan dat werd goed-
gekeurd na de vorige evaluatie, werden 
de leden naar hun mening gevraagd over 
corporate governance bij Belgacom, de 
werking van de Raad, de verhoudingen 
van de Raad met andere stakeholders en 
de werking van de Comités. 

Op basis hiervan besliste de Raad in zijn 
vergadering van 28 februari 2013 op korte 
termijn de volgende acties door te voeren:
•  Het opstellen van een jaarlijkse agenda 

voor de comités;
•  Een tutorial organiseren m.b.t. de rol 

van de comités en risicobeheersyste-
men;

•  Een jaarlijkse presentatie geven over 
de opvolgingplanning aan de raad van 
bestuur;

•  Een rapporteringsysteem ontwikkelen 
die de raad van bestuur toelaat om de 
“key business drivers” van de vennoot-
schap op te volgen;

•  Een bijkomende vergadering inplannen 
van het strategisch comité.

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

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

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

tract met de Belgische Staat, alsook 
van elke wijziging ervan; 

•  het opstellen van het ondernemings-
plan en het algemene beleid van de 
onderneming;

•  het toezicht op de Gedelegeerd 
Bestuurder; 

•  de andere bevoegdheden die door 
de wet uitdrukkelijk aan de Raad van 
Bestuur zijn toegewezen, waaronder 
het opstellen van de jaarrekening voor 
voorlegging aan de Algemene Vergade-
ring van aandeelhouders en het voor-
bereiden van fusievoorstellen. 

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

De huidige Gedelegeerd Bestuurder 
is de heer Didier Bellens. Zijn contract 
voor een bepaalde duur van zes jaar 

is ingegaan op 1 maart 2003 en werd 
in december 2008 verlengd voor een 
nieuwe termijn van zes jaar, die afloopt 
op 28 februari 2015.

Management 
Committee
De leden van het Belgacom Management 
Committee (BMC) worden benoemd en 
ontslagen door de Raad van Bestuur op 
voordracht van de Gedelegeerd Bestuur-
der na raadpleging van het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité. De bevoegdhe-
den van het Management Committee 
worden door de Gedelegeerd Bestuurder 
bepaald. Het Management Committee 
heeft als taak de Gedelegeerd Bestuur-
der bij te staan in de uitoefening van zijn 
taken. 

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

Gewoonlijk vergadert het Management 
Committee wekelijks.

In 2012 was het Management Commit-
tee samengesteld uit de volgende leden, 
naast de Gedelegeerd Bestuurder (zie 
onderstaande tabel).

Naam Leeftijd Functie

Bruno CHAUVAT 50 Executive Vice President Strategy & Content

Michel GEORGIS 60 Executive Vice President Group Human Resources

Dominique LEROY 48 Executive Vice President Consumer Business Unit

Geert STANDAERT 43 Executive Vice President Service Delivery  
Engine & Wholesale

Ray STEWART 64 Executive Vice President Finance

Bart VAN DEN MEERSCHE 55 Executive Vice President Enterprise Business Unit

 Leden van het Belgacom Management Committee 

De heer Scott Alcott, Executive Vice  
President voor de Consumer Business 
Unit en voordien Executive Vice Presi-
dent  Service Delivery Engine, heeft de 
vennootschap verlaten eind juni 2012.
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LEDEN VAN HET 
BELGACOM MANAGEMENT 
COMMITTEE 

1 - DIDIER BELLENS 
De heer Bellens begon zijn loopbaan bij Deloitte 
Haskin & Sells. Tot 1985 was hij financieel directeur van 
de Groep Brussel Lambert. Daarna nam hij de functie 
op van Deputy General Manager van de Pargesa 
Holding, waar hij verantwoordelijk was voor het beheer 
van holdings, fusies en overnames. In 1992 keerde hij 
terug naar de Groep Brussel Lambert als managing 
director, een functie die hij tot 2000 uitoefende. In 
die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor 
strategische participaties in ondernemingen zoals 
Royale Belge, BBL en CLT. Hij speelde een cruciale 
rol in de fusie van AXA en Royale Belge, de wijziging 
in het aandeelhouderschap van BBL en de fusie van 
CLT en UFA. Van 2000 tot 2003 was hij CEO van RTL 
Group, waar hij de nadruk legde op de internationale 
expansie van de groep. Hij rondde de fusie met 
Pearson Television af en bracht de RTL Group naar 
de beurs. De heer Bellens werd in maart 2003 voor 
het eerst benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder van 
Belgacom. Zijn mandaat werd in maart 2009 verlengd 
voor een periode van zes jaar. De heer Bellens zetelt 
in de Raad van Bestuur van BICS, Scarlet en Tango. 
Hij is ook lid van de raad van bestuur van VOKA 
(Vlaamse Kamer van Koophandel en Industrie), en 
maakt deel uit van het bestuurscomité van het VBO 
(Verbond van Belgische Ondernemingen). Daarnaast 
zetelt de heer Bellens als onafhankelijk Voorzitter 
van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en als 
onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van 
de Immobiliënvennootschap van België. Bovendien 
treedt hij op als adviseur van CV Capital Partners en is 
hij lid van de International Advisory Council van de New 
York Stock Exchange. Hij is lid van de raad van bestuur 
van de Erasmusstichting, van Business & Society en de 
ULB Foundation en vicevoorzitter van de Consultative 
Council van de Solvay Business School. De heer Bellens 
behaalde een diploma management engineering aan 
de Solvay Business School (ULB). 
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2 - MICHEL GEORGIS 
Van juni 2007 tot december 2011 was Michel 
Georgis Executive Vice President van de Consumer 
Business Unit van Belgacom. Sinds 1 januari 2012 is hij 
Executive Vice President Group Human Resources. 
Hij is Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Tango Luxemburg. Dhr. Georgis is ook lid van de 
Raad van Bestuur van Scarlet nv Nederland, The 
Phone House en BICS, alsook van het Comité voor 
de ontwikkeling van de Belgische sport (Belgisch 
Olympisch Comité). Van mei 2005 tot de integratie in 
januari 2010 was Michel Georgis CEO van Proximus 
(Belgacom Mobile). Eerder was hij sinds januari 
2004 Chief Operations Officer van Proximus. Hij 
startte zijn loopbaan bij Proximus in januari 2000 als 
Executive Vice President Sales, Marketing & Customer 
Operations. Michel Georgis begon zijn carrière in 1977 
bij Coca-Cola Belgium. In 1991 maakte hij de overstap 
naar Interbrew, waar hij na verschillende functies 
te hebben uitgeoefend Sales & Marketing Director 
Central & Eastern Europe werd. De heer Georgis is in 
het bezit van een diploma toegepaste economie van 
de universiteit van Leuven.

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

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

5 - BRUNO CHAUVAT 
Bruno Chauvat trad toe tot het Belgacom 
Management Committee als Executive Vice President 
Strategy & Content in september 2011.
Hij startte zijn loopbaan als Media Financial 
Analyst in 1983. Doorheen de jaren bekleedde 
hij verschillende leidinggevende functies in de 
media- en telecomsector, in zowel kleine als grote 
internationale bedrijven. Zo was hij Co-head of 
European media research bij UBS, CEO van Audiofina, 
dochteronderneming van Groep Brussel Lambert, 
Managing Director & Chief Strategy Officer bij RTL 
Group, Consultant/Adviseur van de CEO belast met 
het Belgacom TV-project (Belgacom Groep), Stichter 
en CEO van MusicMakesFriends.com/Playtime 
Luxemburg.
Als CEO van Broadcasting Communication & Media 
Consulting heeft hij Belgacom ook geholpen om 
verschillende innoverende partnerschappen op touw 
te zetten (OnLive, Jinni, Softkinetic, Blinkx, Mubi, ...). 

Hij is eveneens bestuurder bij Tango en Telindus 
Luxembourg.
Bruno Chauvat haalde een master in management 
engineering en een professioneel getuigschrift van Financial 
Analyst.

6 - GEERT STANDAERT 
Geert Standaert werd in maart 2012 in het Belgacom 
Management Committee opgenomen als Executive 
Vice President Service Delivery Engine & Wholesale. 
In deze functie is hij verantwoordelijk voor de globale 
ontwikkeling, service engineering, technische infrastructuur 
en operaties van de IT voor de Groep, alsook voor de 
wholesaleactiviteiten.
De heer Standaert kwam in 1994 bij de Belgacom Groep 
en bekleedde diverse directorfuncties in uiteenlopende 
disciplines, waaronder IT, Infrastructure Operations en 
Data Operations, alvorens in 2007 Vice President Customer 
Operations te worden.
De heer Standaert behaalde een masterdiploma burgerlijk 
ingenieur aan de universiteit van Gent.

7 - DOMINIQUE LEROY 
Sinds 1 juni 2012 is Dominique Leroy Executive Vice President 
van de Consumer Business Unit van Belgacom. In oktober 
2011 kwam ze bij Belgacom als Vice President Sales voor de 
Consumer Business Unit.
Voorheen werkte mevrouw Leroy gedurende 24 jaar bij 
Unilever. Ze was managing director van Unilever Belux en 
lid van het directiecomité van Unilever Benelux. Voordien 
oefende ze diverse functies uit in de domeinen marketing, 
finance en customer development.
Mevrouw Leroy is lid van de Raad van Bestuur van Tango 
en van Scarlet en is onafhankelijk lid van de raad van 
bestuur van Lotus Bakeries. Mevrouw Leroy behaalde een 
diploma bedrijfseconomie aan de Solvay Business School.
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Bezoldigingsverslag 
Belgacom hecht veel belang aan de 
transparantie van de lonen van haar 
topmanagers. Derhalve, conform de wet 
inzake deugdelijk bestuur van 6 april 
2010 en Principe 7 van de Code 2009 
inzake deugdelijk bestuur verschaft het 
bedrijf zijn aandeelhouders en alle andere 
stakeholders volgende informatie: een 
beschrijving van de verloning van de 
bestuurders en een algemene uiteenzet-
ting van het verloningsbeleid van de 
Groep. Dit omvat ook een analyse van de 
verloning van het topmanagement en een 
overzicht van de belangrijkste bepalingen 
van de contractuele relaties. 

Verloning van de bestuurders
Verloningsbeleid van de bestuurders
Over de verloning en de vergoeding 
van de bestuurders werd beslist door 
de algemene vergadering van 2004. De 
berekening van deze vergoeding werd 
in 2012 niet gewijzigd: een jaarlijkse 
vaste vergoeding van 50.000 EUR is 
voorzien voor de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur en van 25.000 EUR voor de 
andere leden van de Raad van Bestuur, 
met uitzondering van de Gedelegeerd 
Bestuurder. Alle leden van de Raad van 
Bestuur, met uitzondering van de Gede-
legeerd Bestuurder, hebben recht op 
een zitpenning van 5.000 EUR per bijge-
woonde vergadering van de Raad van 
Bestuur. Deze zitpenning wordt verdub-
beld voor de Voorzitter.

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

De bestuurders ontvangen geen presta-
tiegebonden verloning zoals bonussen  
of aandelengerelateerde stimulerings-
plannen op lange termijn. Zij ontvangen 
ook geen voordelen verbonden aan 
pensioenplannen.

Overzicht van de verloning van de 
bestuurders
De individuele verloning van bestuurders 
voor het boekjaar 2012 op basis van 
hun activiteiten en hun deelname aan de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur 
en de Comités wordt weergegeven in de 
tabel hiernaast.

Verloningsbeleid
Belgacom heeft een innovatief verlo-
ningsbeleid uitgewerkt dat regelmatig 
wordt geëvalueerd en geüpdatet in 
nauwe samenwerking met universiteiten 
en externe fora omtrent human resour-
ces. De policy’s met betrekking tot de 
verloning van de Belgacom werknemers 
komen tot stand in dialoog tussen de 
Raad van Bestuur en de sociale partners.

Het verloningsbeleid van Belgacom streeft 
naar een eerlijke vergoeding van de sta-
tutaire en contractuele werknemers van de 
Groep, rekening houdend met de presta-
ties van de werknemer en van de onderne-
ming. De evolutie van de totale verloning is 
verbonden aan de bedrijfsresultaten.

Naam Raad 
(totaal 8)

ACC 
(totaal 5)

NRC 
(totaal 7)

SBDC 
(totaal 2)

Totale  
bezoldiging  

(in EUR)

Didier BELLENS 7/8 2/2 0

Jozef CORNU 8/8 7/7 2/2 89.500

Pierre DEMUELENAERE 8/8 67.000

Guido DEMUYNCK 8/8 5/5 2/2 84.500

PierreAlain DE SMEDT 7/8 5/5 6/7 102.000

Theo DILISSEN (*) 7/8 1/7 1/2 74.000

Carine DOUTRELEPONT 8/8 2/2 72.000

Martine DUREZ 8/8 7/7 84.500

Mimi LAMOTE 8/8 67.000

Michel MOLL (**) 8/8 5/5 6/7 2/2 182.000

Oren G. SHAFFER 7/8 5/5 74.500

Michèle SIOEN 7/8 62.000

Lutgart VAN DEN BERGHE 7/8 7/7 79.500

Paul VAN DE PERRE 8/8 5/5 79.500

(*) Einde van het mandaat op 1 maart 2012 als Voorzitter Totale verloning: inclusief telecomvoordeel
(**) Start van het mandaat op 1 maart 2012 als Voorzitter a.i.
ACC: Audit and Compliance Committee; NRC: Nomination and Remuneration Committee;  
SBDC: Strategic and Business Development Committee

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

Gezien de geschiedenis van Belgacom 
als overheidsbedrijf zijn er in vergelij-
king met de privésector verschillen in 
dynamiek en structuur. Deze verschillen 
hebben een aanzienlijke invloed op de 
evolutie van het verloningsbeleid.  
Belgacom Human Resources heeft crea-
tieve en aanpasbare programma’s ont-
wikkeld om tegemoet te komen aan de 
verplichtingen van Belgacom in verband 
met de statutaire tewerkstellingsstatus 
van een deel van het personeel. Tevens 
werden nieuwe elementen ingevoerd om 
de policy’s voor statutaire en contractu-
ele werknemers op elkaar af te stemmen.

•  Er werden enkele krachtige instrumen-
ten uit de privésector geïntroduceerd, 
zoals prestatiedifferentiëring, functie-
classificatie, betrokkenheid van het 
personeel en variabele verloning. Deze 
werden ingevoerd bovenop de traditio-
nele verloningsregels verbonden aan de 
statutaire tewerkstelling.

•  Belgacom handhaaft en moderniseert 
ook krachtige instrumenten uit de 
overheidssector, zoals voordelen voor 
een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven en sociale ondersteuning. 
Het Work-Life-departement van  
Belgacom heeft de taak om de behoef-
ten en verantwoordelijkheden van de 
werknemers en hun gezinnen te ver-
zoenen met die van de onderneming 
en de samenleving. Door de jaren heen 
heeft Belgacom diverse prijzen gewon-
nen voor haar aanhoudende inspan-
ningen om een evenwichtige werkom-
geving te creëren voor haar personeel. 
De overheidscomponent is ook een 
belangrijke tool voor employer bran-
ding. Belgacom wil alle werknemers 
gelijk behandelen en een werkomge-
ving creëren waar verschillen tussen 
werknemers worden aanvaard. 
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Vergoeding van  
het topmanagement
Verloningsbeleid van het 
topmanagement
Belgacom heeft voor het topmanage-
ment een evenwichtig verloningsbeleid 
uitgewerkt dat aantrekkelijke, marktcom-
petitieve vergoedingen voorziet en de 
belangen van het management en van 
de aandeelhouders in evenwicht brengt. 
De onderneming wil performante top-
managers aantrekken en behouden voor 
het Managementcomité en het senior-
management. De onderneming beloont 
rolmodellen die zich engageren om sterk 
te presteren en die de bedrijfswaarden 
uitdragen. 

De topmanagers kunnen rekenen op spe-
cifieke verloningsprogramma’s die focus-
sen op de principes van de  
Belgacom-strategie om goede prestaties 
van individuen en van de onderneming 
consequent te belonen. Om zichzelf van 
andere werkgevers te onderscheiden, wil 
Belgacom een uitstekend totaalpakket 
bieden, dat niet alleen bestaat uit cash, 
maar ook uit talrijke andere voordelen. Een 
fundamenteel principe van het verlonings-
beleid ligt in een zekere mate van vrijheid, 
waarbij topmanagers voor een deel kun-
nen kiezen hoe ze worden vergoed.

De onderneming wil de verloning van het 
topmanagement afstemmen op de medi-
aan van de markt voor het basisloon en 
bij het behalen van de targets op 100%. 
In geval van doorlopend uitstekende 
prestaties wordt de totale verloning op 
het hoogste kwartiel gepositioneerd. 

Met dit beleid streeft Belgacom ernaar 
dat toppresteerders via langlopende 
stimuleringsplannen voordeel halen uit de 
groei van het bedrijf.

Het Benoemings- en Bezoldigingsco-
mité legt het verloningsbeleid voor het 

topmanagement vast en beslist over de 
individuele loonpakketten voor de Gede-
legeerd Bestuurder en de leden van het 
Managementcomité. De samenstelling 
van deze pakketten wordt regelmatig 
vergeleken met de loonpakketten in  
BEL 20-bedrijven (exclusief financiële 
sector) en andere bedrijven uit de Euro-
pese telecommunicatie en ICT sector.

Het huidige verloningsbeleid voorziet 
geen specifieke contractuele terugvorde-
ringsbepaling ten gunste van de onder-
neming voor de variabele verloning toe-
gekend aan topmanagers op basis van 
onjuiste financiële informatie, onvermin-
derd de verschillende wettelijke bepa-
lingen die van toepassing zijn tussen de 
betrokken personen en de onderneming 
(bv. wetten van 7 juli 1978, 12 april 1965 
en 10 februari 2003 betreffende de 
terugvorderingsmogelijkheden tegenover 
werknemers in geval van fraude, zware 
fout en herhaalde lichte fouten, burger-
lijke aansprakelijkheid, enz.).

Op de dag van vandaag is het niet voor-
zien om in de twee volgende jaren fun-
damentele beleidsaanpassingen door te 
voeren. Er is echter een initiatief van de 
regering ter discussie om de lonen van 
de gedelegeerde bestuurders (CEO) en 
de leden van het Managementcomité van 
autonome overheidsbedrijven te begren-
zen. Indien dit initiatief tot een wet zou 
leiden, zou dit wijzigingen teweegbren-
gen in de vergoedingspolitiek van het 
topmanagement van Belgacom vanaf het 
volgende mandaat van de Gedelegeerd 
Bestuurder of de benoeming van een 
nieuw lid van het Managementcomité.

De relatie tussen de verschillende ver-
loningscomponenten van de leden van 
het Belgacom Managementcomité en de 
Gedelegeerd Bestuurder wordt geïllus-
treerd in de figuur hiernaast (figuur 1).

 Figuur 1: relatief belang van de diverse  
 componenten van de verloning  
 (KPI’s 100% op target) 
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Overzicht van de verloning van het 
topmanagement 
Het verloningsbeleid voor topmanagers 
bestaat uit een aantal vaste compo-
nenten, namelijk de basisverloning, 
pen sioenvoordelen, voordelen na uit-
diensttreding en andere voordelen, en 
een aantal variabele prestatiegebonden 
componenten, namelijk de variabele 
verloning op korte termijn en de aandelen 
gerelateerde variabele verloning op lange 
termijn. Vanaf prestatiejaar 2011 heeft 
de Raad van Bestuur in het kader van 
de toepassing van de nieuwe wet inzake 
deugdelijk bestuur een herweging van de 
variabele verloning op korte termijn en de 
aandelen gerelateerde variabele verlo-
ning op lange termijn goedgekeurd om 
een gelijk gewicht tussen de verloning 
na 1 jaar en de uitgestelde verloning te 
verkrijgen.

De jaarlijkse variabele verloning wordt 
berekend aan de hand van de prestaties 
t.o.v. de Key Performance Indicators, 
zoals vastgelegd door de Raad van 
Bestuur op advies van het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité. Voor 2012 
omvatten deze prestatie-indicatoren 
zowel financiële als niet-financiële indica-
toren op het niveau van de Groep en de 
Business Units. Het bereiken van deze 
KPI’s wordt op regelmatige basis opge-
volgd en gecommuniceerd. De resultaten 
zijn gebaseerd op gecontroleerde finan-
ciële cijfers en niet-financiële indicato-
ren die worden gemeten door interne 
en externe bureaus gespecialiseerd in 
markt- en klantenonderzoek, waarvan 
de processen regelmatig worden door-
gelicht.
•  De belangrijkste financiële indicator 

die wordt gebruikt is de operationele 
cashflow.

•  Belangrijke niet-financiële indicatoren 
zijn “Care & Ease” en de “Employee 
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Loyalty Index”. De “Care & Ease”-indi-
cator ondersteunt Belgacoms ambitie 
om elke klant een superieure dienstver-
lening te bieden (Care) en opnieuw een 
cultuur van superieure proceskwaliteit 
in te voeren (Ease). “Care” meet de 
end-to-end tevredenheid van onze 
klanten. “Ease” meet de operationele 
uitmuntendheid in onze interacties met 
de klant. De tevredenheid over en de 
operationele uitmuntendheid van onze 
interacties en kanalen worden regelma-
tig gemeten. 

•  Een andere operationele indicator is de 
“Employee Loyalty Index”, die elk jaar 
aan de hand van een personeelsen-
quête peilt naar het engagement t.o.v. 
de organisatie en de betrokkenheid bij 
de job. De resultaten hiervan worden 
gebruikt als startpunt voor verdere 
acties.

Voor het jaar 2013 werden nieuwe key 
performance indicators gedefinieerd. 
Deze financiële en niet-financiële indi-
catoren weerspiegelen de strategische 
pijlers en prioriteiten van de Belgacom 
strategie. 

Op Groep niveau zal de Care & Ease 
indicator plaatsmaken voor Simplicity 
& Customer Experience die de vooruit-
gang meet van het vereenvoudigen en 
het optimaliseren van de processen en 
de gebruikerservaring van de klant. De 
engagement KPI zal gebaseerd zijn op de 
nieuwe personeelsenquête Speak Up en 
is een indicator voor engagement, agility 
en strategic alignment van de Belgacom 
medewerkers. 

Op Business Unit niveau zullen de key 
performance indicators onder andere 
gericht zijn op convergentie, value 
management, solution centricity en de 
hervorming van het vaste en mobiele 
netwerk.

Basisloon
Het basisloon van de leden van het 
Managementcomité wordt elk jaar door 
het Benoemings- en Bezoldigingscomité 
herzien op basis van een grondige evalu-
atie door de Gedelegeerd Bestuurder 
van de prestaties en het potentieel, en 
op basis van externe benchmarkingge-
gevens.

Het basisloon omvat het basissalaris 
dat wordt verdiend in de functie van 
Gedelegeerd Bestuurder of lid van 
het Managementcomité voor het jaar 
waarover verslag wordt uitgebracht. De 
Gedelegeerd Bestuurder, Didier Bellens, 
is ook een onbezoldigd lid van de Raad 
van Bestuur. In de loop van 2012 hebben 
noch de Gedelegeerd Bestuurder noch 
de leden van het Managementcomité een 
meritverhoging ontvangen. Wijzigingen 
in de cijfers zijn voornamelijk het gevolg 
van de wettelijke indexering in maart 
2012 en wijzigingen in de samenstelling 
van het Managementcomité.

Variabele verloning op korte termijn
Het systeem voor variabele verloning dat 
in de Belgacom Groep wordt gebruikt, 
weerspiegelt de waarden van de Groep, 
benadrukt de troeven van de Business 
Units en vormt een incentive voor de 
individuele prestaties van de medewer-
kers (figuur 3). 

De variabele verloning op korte termijn 
omvat de feitelijke bonus die werd uit-
betaald in 2012 voor de prestaties in het 
jaar 2011. Een lineaire uitbetalingscurve 
met een onder -en bovengrens werd 
gedefinieerd voor elk van de drie onder-
delen van de variabele verloning op korte 
termijn. Deze curve bepaalt de variabele 
verloning op korte termijn die toegekend 
wordt aan de Gedelegeerd Bestuurder 
en de leden van het Managementcomité 
in functie van de effectieve resultaten op 
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elke KPI. De variabele verloning op korte 
termijn wordt uitbetaald via een van de 
opties van het kortlopend bonusplan. 

Vanaf prestatiejaar 2013, ook al blijven de 
parameters die in aanmerking genomen 
worden voor de berekeningsformule van 
de variabele verloning op korte termijn 
toegekend aan de Gedelegeerd Bestuur-
der en de leden van het Management-
comité onveranderd, wordt hun gewicht 
herzien zodat de impact van de Groep 
KPI het haalt op de individuele en Busi-
ness Unit KPI’s. 

De Gedelegeerd Bestuurder en de leden 
van het Managementcomité kunnen naar 
keuze hun bonus ontvangen in cash 
of via een aandelenaankoopplan met 
korting. 

Het aandelenaankoopplan met korting 
geeft het recht om een toegewezen 
aantal aandelen te kopen met een korting 
van 16,67 %. De aandelen zijn eigen 
aandelen die worden geblokkeerd voor 
een periode van twee jaar. De werknemer 
zelf financiert 83,33 % van de volledige 
aandelenaankoopprijs. De korting wordt 
gefinancierd door de werkgever. 

De Gedelegeerd Bestuurder heeft ervoor 
gekozen zijn variabele verloning op korte 
termijn te ontvangen via een aandelen-
aankoopplan met korting. De andere 
leden van het Managementcomité heb-
ben gekozen voor een cash bonus. 

De variabele verloning op korte termijn 
van de Gedelegeerd Bestuurder en de 
leden van het Managementcomité daalde 
ten opzichte van vorig jaar als gevolg 
van wijzigingen in de samenstelling van 
het Managementcomité en de herweging 
van de target percentages tussen korte 
en lange termijn incentives in overeen-
stemming met de nieuwe regels van het 
Belgisch deugdelijk bestuur.

Op aandelen gebaseerde variabele 
verloning op lange termijn
Op jaarbasis kunnen de leden van het 
Managementcomité ook aandelenopties 
toegekend krijgen. De opties die in het 
kader van dit plan worden uitgegeven, 
zijn inschrijvingsrechten die (voor een 
beperkte periode) het recht geven om 
Belgacom-aandelen te kopen tegen de 
prijs die overeenkomt met de waarde 
van het aandeel op het moment van de 
toekenning van de opties.

Om te voldoen aan de nieuwe wet inzake 
deugdelijk bestuur werd het Langlopend 
bonusplan aangepast vanaf de aandelen-
opties toegekend in 2011: 

•  het toekenningsplan is 50 % na ten 
minste twee jaar en 50 % na ten minste 
drie jaar na de toekenning;

•  de slotkoers van het aandeel moet 
hoger liggen dan de uitoefenprijs 
verminderd met het totaalbedrag van 
de brutodividenden gekoppeld aan de 
aandelen die kunnen worden verworven 
door het uitoefenen van de opties;

•  het uitoefenen van een aandelenoptie 
is pas mogelijk ten vroegste drie jaar na 
de aanbiedingsdatum;

•  in geval van beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst blijven de aande-
lenopties overeenkomstig deze ves-
tingvoorwaarde verworven. Verworven 
aandelenopties moeten op straffe van 
nietigverklaring worden uitgeoefend 
met inachtneming van de sperperiode 
van drie jaar en vóór de eerstvolgende 
einddatum van ofwel de periode van vijf 
jaar volgend op de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst ofwel de uitoe-
fenperiode.

Op individuele basis hebben de leden 
van het Managementcomité de opties 
ontvangen die in de onderstaande tabel 
zijn vermeld. 

Voor de gedelegeerde bestuurder ver-
schillen de bedragen van de op aandelen 
gebaseerde variabele verloning op lange 
termijn door de herweging van de tar-
get percentages tussen korte en lange 
termijn incentives in overeenstemming 

2011 2012
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Op 1 januari 2012, overblijvende stock 
opties van voorgaande jaren:
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TOTAAL 585.774 138.492 0 258.503 12.665 33.443 297.278 70.000

 Overzicht van het aandelenoptieplan: Gedelegeerd Bestuurder en andere leden van het Managementcomité 
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met de nieuwe regels van het Belgisch 
deugdelijk bestuur. 

Voor de leden van het management-
comité verschillen de bedragen vooral als 
gevolg van wijzigingen in de samenstel-
ling van het Managementcomité en de 
nieuwe wetgeving inzake voordelen alle 
aard betreffende de aandelenopties die 
het percentage van aanvaarde aandelen-
opties beïnvloed heeft

Pensioenvoordelen en voordelen  
na uitdiensttreding
De Gedelegeerd Bestuurder neemt deel 
aan een aanvullend pensioenplan, dat 
een jaarlijkse geïndexeerde bijdrage van 
77.970,53 EUR voorziet. De huidige leden 
van het Managementcomité hebben een 
Defined Benefit Plan (toegezegde rege-
ling).

Andere voordelen
De Belgacom Groep wil zijn topmanagers 
stimuleren door middel van een porte-
feuille van vergoedingen en voordelen, 
die op de markt als competitief kan 
worden beschouwd. De Gedelegeerd 
Bestuurder en de andere leden van het 
Managementcomité ontvangen bovenop 
hun loon voordelen zoals een hospitali-
satieverzekering, een wagen en andere 
voordelen in natura.

Samenvatting
De bovenstaande tabel geeft een over-
zicht van de verloning en de andere 
vergoedingen die door Belgacom of een 
andere onderneming van de Belgacom 
Groep rechtstreeks of onrechtstreeks aan 
de leden van het Managementcomité 
werden uitbetaald in 2012 (vergoedingen 
gebaseerd op de bruto- of nettoverlo-
ning, afhankelijk van het type vergoe-
ding).

De evolutie van de cijfers op jaarbasis is 
vooral het gevolg van: 
•  de wijzigingen in de samenstelling van 

het managementteam;
•  de wettelijke indexering van de lonen;
•  de nieuwe wetgeving inzake voordelen 

alle aard betreffende de aandelenop-
ties die het percentage van aanvaarde 
aandelenopties beïnvloed heeft.

Belangrijkste bepalingen  
van de contractuele relatie
Contractuele overeenkomst  
van de Gedelegeerd Bestuurder
In maart 2009 begon Didier Bellens aan 
een nieuw zesjarig mandaat als Gedele-
geerd Bestuurder. Hij heeft een contract 
als zelfstandig manager. Niettemin is hij 
onderworpen aan de socialezekerheids-
bijdragen voor werk nemers, in de lijn van 

artikel 11 §1 van het Koninklijk Besluit van 
28 november 1969.

Dit artikel bepaalt het volgende: “de toe-
passing van de wet wordt verruimd tot 
de instellingen van openbaar nut en de 
autonome overheidsbedrijven alsmede 
tot de personen die, in hoedanigheid van 
lasthebber en tegen loon, hun voornaam-
ste activiteit wijden aan het dagelijks 
beheer of de dagelijkse leiding van die 
instellingen en bedrijven, voor zover op 
die personen geen statutaire pensioen-
regeling van toepassing is”.

Clausules
De Gedelegeerd Bestuurder is gebonden 
door een niet-concurrentiebeding dat 
hem gedurende twaalf maanden na het 
verlaten van de Belgacom Groep ver-
biedt te werken voor een concurrent van 
de Belgacom Groep in België en in lan-
den waar de Belgacom Groep ten minste 
5% van zijn geconsolideerde inkomsten 
genereert. Ter compensatie zal hij een 
bedrag ontvangen dat overeenkomt met 
een jaar loon.

De leden van het Managementcomité die 
gebonden zijn door een niet-concurrentie-
beding dat hun gedurende twaalf maan-
den na het verlaten van de Groep verbiedt 
te werken voor een andere mobiele of 

vaste operator met een licentie die actief 
is op de Belgische markt, zullen ter com-
pensatie een bedrag ontvangen dat gelijk 
is aan zes maanden loon.

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

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

College van 
Commissarissen
Het College van Commissarissen van de 
onderneming is als volgt samengesteld: 
•  Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve 

CVBA, vertegenwoordigd door de heer 
Geert Verstraeten die het College van 
Commissarissen voorzit

•  Luc Callaert BV ovve EBVBA, vertegen-
woordigd door de heer Luc Callaert

•  Romain LESAGE, lid van het Rekenhof
•  Pierre RION, lid van het Rekenhof

Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, ver-
tegenwoordigd door de heren G. Ver-
straeten en L. Van Coppenolle, Deloitte 
staat in voor de controle van de gecon-
solideerde jaarrekeningen van Belgacom 
en haar dochtervennootschappen. De 
andere leden van het College van Com-
missarissen zijn, samen met Deloitte, 
belast met de controle van de niet-
geconsolideerde jaarrekening van de 
moedervennootschap.

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

Verloning                 Gedelegeerd Bestuurder                      Andere leden van 
               het Managementcomité

2011 2012 2011 2012

Basisloon 938.591 963.096 2.597.582 2.760.207

Variabele verloning op korte termijn 712.056 513.715 1.653.134 1.393.093

Op aandelen gebaseerde variabele verloning op lange termijn 474.330 534.614 1.154.360 692.914

Pensioenvoordelen en voordelen na uitdiensttreding 109.440 113.032 514.310 538.377

Andere voordelen 9.663 14.773 203.409 154.819

TOTAAL (excl. sociale werkgeversbijdrage) 2.244.080 2.139.231 6.122.795 5.539.410

TOTAAL (incl. sociale werkgeversbijdrage) 2.580.147 2.484.136 7.438.289 6.916.767

 Overzicht van het basisloon en de variabele verloning van de Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van het Managementcomité 
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Bijkomende bezoldigingen 
betaald aan de 
commissarissen
Overeenkomstig de bepalingen van arti-
kel 134, § 2 van het Belgische Wetboek 
van Vennootschappen vermeldt  
Belgacom de bijkomende bezoldigingen 
die ze tijdens het boekjaar 2012 heeft uit-
betaald aan twee bedrijfsrevisoren, leden 
van het College van Commissarissen: 
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA 
en Luc Callaert BV ovve EBVBA. 

De Groep gaf gedurende 2012 een 
bedrag uit van EUR 343.462 aan honora-
ria buiten mandaat voor Deloitte Bedrijfs-
revisoren BV ovve CVBA, de bedrijfs-
revisor van de Groep. Dit bedrag kan als 
volgt worden opgesplitst: 

(in EUR) Commis-
saris 

Netwerk van 
de commis-

sarissen

Andere 
verplichte 
controleop
drachten

62.145 26.000

Belastingadvies 6.805

Andere 
opdrachten 

241.193 7.319

Totaal 310.143 33.319

De Groep gaf gedurende het jaar 2012 
ook een bedrag van EUR 1.593 uit aan 
honoraria buiten mandaat voor Luc Cal-
laert BV ovve EBVBA.  

Dit bedrag kan als volgt worden opge-
splitst:

(in EUR) Commissaris 

Andere verplichte 
controleopdrachten

1.593

Belastingadvies 

Andere opdrachten 

Totaal 1.593

Regeringscommissaris
De heer Paul Vanwambeke was rege-
ringscommissaris tot 17 april 2012, 
daarna heeft de Staat de heer Michel 
Vanden Abeele aangesteld als  regerings-
commissaris om, in overeenstemming 
met de wet van 1991, administratief 
toezicht uit te oefenen op het beheer 
van Belgacom. Hij waakt over de nale-
ving van deze Wet, de statuten en het 
beheerscontract. Hij ziet er op toe dat het 
beleid van de Vennootschap de uitvoe-
ring van de taken van openbare dienst 
niet in het gedrang brengt.

Toezicht (compliance) 
Opdracht van Compliance  
bij Belgacom
Gezien de almaar complexere wet- en 
regelgevingsomgeving en de moeilijke 
economische toestand speelt compliance 
een belangrijke rol in de zakenwereld. 
Het Belgacom Group Compliance Office 
is verantwoordelijk voor de coördinatie 
van de complianceactiviteiten binnen 
de Belgacom Groep, de toelichting van 
de toepasselijke regels, de terbeschik-
kingstelling van de vereiste instrumenten 
om compliance aan te moedigen en de 
verwezenlijking van een consequente 
benadering van compliance binnen de 
Groep. Het complianceprogramma is een 
sleutelcomponent van onze Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen strategie 
(meer info beschikbaar in de CSR sectie). 

Alle medewerkers worden geacht in het 
uitoefenen van hun dagelijkse activiteiten 
en hun zakelijke objectieven te streven 
naar de meest strikte ethische normen 
en principes, door toepassing van de 
bedrijfswaarden (Respect, Can do en 
Passion) als basisprincipe. De Code “Onze 
manier van verantwoord ondernemen” zet 
de hogervermelde principes uiteen en wil 

elke medewerker ertoe aanzetten deze in 
zijn dagelijks gedrag na te leven. Ethisch 
gedrag is niet beperkt tot de tekst van de 
Code. Deze Code is een samenvatting van 
de belangrijkste principes en is niet limita-
tief. De principes en de regels in de Code 
worden verder uiteengezet in de diverse 
interne policies en procedures. De Code is 
beschikbaar op www.belgacom.com.

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

Het complianceprogramma
Ethisch gedrag en naleving van de waar-
den maken deel uit van de benadering 
van compliance binnen de Belgacom 
Groep. 
In lijn met de tijdens de voorgaande jaren 
ondernomen acties werden in 2012 de 
hiernavermelde inspanningen geleverd 
met het oog op een grotere visibiliteit van 
de Gedragscode en haar policy’s:
•  Een e-learning over de Gedragscode 

werd gelanceerd. Alle Belgacomme-
dewerkers werden uitgenodigd tot het 
volgen van deze opleiding, die han-
delde over de hoofdthema’s van ons 
compliance programma.

•  Een logo “Elk verantwoordelijk, ieder-
een wint” werd ontworpen. Dit logo 
maakt het voor de Belgacommedewer-
kers mogelijk onze campagnes inzake 
compliance beter te identificeren.

•  Een bijzondere klemtoon werd gelegd 
op de vertrouwelijkheid van documen-
ten: de policy inzake classificatie van 
documenten werd herzien, een belang-
rijke informatiecampagne werd gelan-
ceerd via het intranet en via affiches in 
alle vergaderzalen. 

Voor 2012 werden de hiernavermelde 
compliancedomeinen als “compliance 
focus areas” beschouwd:
•  De Dealing Code
•  Naleving van de regelgeving
•  Mededingingsrecht
•  Chinese Walls
•  Milieu
•  Persoonlijke levenssfeer
•  Boekhoudpraktijken
•  Bedrijfsuitgaven 

Rapport in verband met 
de interne controle- en 
risicobeheersystemen
Belgacom definieert een risico als gelijk 
welke onzekerheid die een impact kan 
hebben op het realiseren van haar pres-
tatieobjectieven.

Risico’s nemen is eigen aan zakendoen. 
Een doeltreffende interne controle en 
een doeltreffend beheer van deze risico’s 
creëren waarde voor de verschillende 
aandeelhouders van Belgacom.

De identificatie en de inschatting van 
de bijzondere risico’s en onzekerheden 
die een impact kunnen hebben op de 
business van Belgacom worden elk jaar 
geactualiseerd, geëvalueerd en gerap-
porteerd in het kader van een uitgebreide 
Enterprise Risk Management-oefening.

Het gedetailleerde rapport waarin de 
doeltreffendheid van de internecontrole- 
en risicobeheersystemen wordt nage-
gaan, is te lezen op pagina’s 101 tot 104. 
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TRANSPARANTIE OM TE DELEN

WE WILLEN DUIDELIJKE INFORMATIE VERSCHAFFEN AAN DE 
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FINANCIËLE WERELD ZODAT 
ZE ONZE PRESTATIES, DOELSTELLINGEN EN VISIE PERFECT 
BEGRIJPEN.
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ONZE BEDOELING: ZORGEN DAT ZE OP 
ELK MOMENT EN MET KENNIS VAN ZAKEN 
DE JUISTE BESLISSINGEN NEMEN. 

Duidelijke doelstellingen en visie

Transparante informatie

VERTROUWEN 
SOLIDITEIT 
OPENHEID
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HET AANDEEL VAN BELGACOM
Sinds maart 2004 is het Belgacom-aandeel genoteerd 
op Euronext Brussel met als tickersymbool BELG. Het 
aandeel van Belgacom is onder meer opgenomen in 
de volgende toonaangevende indexen: BEL20, EURO 
STOXX Telecommunications Index, STOXX Europe 600 
Telecommunications Index, FTSE Eurofirst 300 Index en MSCI 
Euro.

Name Termijn

Beurs:             Eerste markt van 
Euronext Brussel

Ticker:                         BELG 

ISIN:                            BE0003810273

Nationale  
SVMcode: 

3810.27

Bloombergcode:      BELG BB

Thomsoncode: BELGBT 

Reuterscode: BCOM

 Notering van het aandeel 

Prestatie van het 
Belgacom-aandeel  
in 2012
De telecomsector maakte in 2012 een 
moeilijk jaar door. Ten opzichte van de 
markt in het algemeen (stijging van de 
SXXP-index met 14,4% op jaarbasis) 
deed de telecomsector het 25,1 procent-
punt minder goed (daling van de SXKP-
index met 10,7% op jaarbasis). In 2012 
sloot de Bel20 het jaar bovendien 18,8% 
hoger af dan in 2011. De belangrijkste 
redenen voor dit zwakke resultaat voor 
de sector waren de felle concurrentie, 
de druk op de inkomsten, de stijging 
van de capex en de beperkte flexibiliteit 
van de kosten. Daardoor moesten veel 
historische operatoren ook hun winst-
uitkering verlagen. Bovendien woedde 
de financiële en staatsschuldencrisis in 
2012 verder, met onaflatende onzeker-
heid en volatiele markten als gevolg, wat 
ook een impact had op de telecomsector 
en vooral op bedrijven met schulden. 
Dankzij haar sterke financiële positie 
en stabiele strategie deed het aandeel 

van Belgacom het in 2012 goed in ver-
gelijking met dat van de meeste andere 
spelers in de telecomsector.  

In 2012 gaf het Belgacom-aandeel 8,4% 
prijs, met een slotkoers van 22,21 EUR 
op 31 december 2012, terwijl het gemid-
delde verhandelde volume daalde met 
4,1%. Op 11 januari 2012 bereikte het 
aandeel met 24,60 EUR zijn hoogste 
slotkoers van het jaar, om op 5 juni 2012 
naar zijn laagste niveau te zakken, met 
een slotkoers van 20,80 EUR, op het 
ogenblik dat de zenuwachtigheid van 
de Europese financiële markten over de 
uitstap van Griekenland uit de Europese 
Unie zijn toppunt bereikte en de crisis in 
Zuid-Europa genadeloos toesloeg.

In 2012 bracht de aftrap van het rappor-
teringsseizoen teleurstellende resultaten 
voor 2011, weinig enthousiaste voor-
uitzichten en een lagere winstuitkering. 
Samen met de weinig bemoedigende 
resultaten van andere spelers op de 
markt had dit in februari een negatieve 
impact op de prijs van het Belgacom-
aandeel. In maart herstelde het aandeel 
zich echter helemaal na het goede 
nieuws dat Belgacom erin geslaagd was 
de twee experts in de rechtszaak over 
de on-nettarieven te laten vervangen. 
Ook het groeiende vertrouwen van de 
markten in het algemeen en de roadshow 
van de directie droegen daartoe bij. Het 
aandeel van Belgacom ging op 24 april 
2012 ex-dividend. Ondanks de onver-
hoopte resultaten van het eerste kwartaal 
kwam het aandeel verder onder druk te 
staan door een negatieve read-across 
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“2012 is een moeilijk jaar gebleken 
voor de Europese telecom sector. 
Het Belgacom-aandeel hield 
echter behoorlijk stand, dankzij 
de stabiele en succesvolle 
convergentiestrategie van 
Belgacom, in combinatie 
met haar aantrekkelijke 
aandeelhoudersvergoeding en 
gezonde financiële positie.”

Reactie 

Ray Stewart  
Executive Vice President Finance & CFO

+

www.belgacom.com/bmcvideo
van een aantal zwak presterende sector-
genoten, de angst van de markten voor 
de Griekse uitstap uit de Europese Unie 
en de algemene bezorgdheid over de 
euro. Daarna begon het aandeel het weer 
beter te doen door geruchten over een 
overname op de telecommarkt in juni, het 
afstappen door de EU-commissaris van 
de geplande breedbandregelgeving om 
de uitrol van vezel te stimuleren in augus-
tus en de uitspraak van het Belgische 
Hof van Beroep om de openstelling van 

2008 2009 2010 2011 2012

Informatie over het aandeel

 Hoogste koers 33,31 28,65 29,11 27,64 24,60

 Laagste koers 24,58 21,67 24,31 21,40 20,80

 Slotkoers op 31 december 27,33 25,32 25,13 24,24 22,21

  Jaarlijks verhandeld volume  
(aantal aandelen)

281.419.643 181.364.309 138.569.376 148.786.324 142.139.111

  Gemiddeld verhandeld volume per dag 
(aantal aandelen)

1.099.295 708.454 532.959 578.935 555.231

 Aantal uitstaande aandelen 320.334.261 320.614.683 321.482.641 317.648.821 318.321.665

  Gewogen gemiddeld aantal uitstaande 
aandelen

326.179.820 320.475.553 321.138.048 319.963.423 318.011.049

Kerncijfers per aandeel zoals gerapporteerd

 EBITDA1 5,84 6,14 7,56 5,93 5,55

 Nettowinst (aandeel van de Groep)1 2,45 2,82 3,94 2,36 2,24

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

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

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

 Prijs/winst ratio op 31 december2 11,15 8,98 6,37 10,26 9,94

Kerncijfers per aandeel uitgezonderd  
niet-recurrente elementen

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

 Nettowinst (aandeel van de Groep)1 2,71 2,79 2,57 2,41 2,29

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

Marktkapitalisatie op 31 december  
(in miljard EUR)3

8,75 8,12 8,08 7,70 7,07

1 Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
2 Gebaseerd op de koers van 31 december 
3 Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen & de koers van 31 december 

 Prestatie van het Belgacom-aandeel in 2012 

de kabel niet op te schorten in septem-
ber. De resultaten van het tweede kwar-
taal, die Belgacom eind juli aankondigde, 
lagen in de lijn van de verwachtingen, 
waardoor de prijs van het aandeel stabiel 
bleef. In oktober werd de markt opge-
schrikt door de resultaten van het derde 
kwartaal van bepaalde sectorgenoten, 
met naar onder bijgestelde vooruitzich-
ten, lagere dividenden en/of ontbrekende 
marktverwachtingen. Dat zette de prijs 
van het Belgacom-aandeel aanzienlijk 

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

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

 Prestatie van het Belgacom-aandeel in 2012 in vergelijking met de BEL20,  
 de STOXX Euro Telecom 600 (SXKP) en de STOXX Euro 600 (SXXP) 

 Prestatie van het Belgacom-aandeel in 2012 in vergelijking met dat  
 van een aantal sectorgenoten 
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 TNET herwogen  
 SCMN herwogen 
 DT herwogen  
 BELG-BT : slotkoers  
 PT herwogen 
 FT herwogen  
 TKA herwogen 
 MOBB herwogen 
 KPN herwogen

 BEL 20 herwogen  
 SXXP herwogen 
 BELG-BT : slotkoers  
 SXKP herwogen
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onder druk tijdens de twee weken waarin 
Belgacom haar resultaten van het derde 
kwartaal aankondigde. Belgacom wist de 
markt niettemin positief te verrassen met 
beter dan verhoopte resultaten voor het 
derde kwartaal, betere jaarverwachtingen 
en de aankondiging van een eenmalig 
bijkomend interim-dividend. Uiteinde-
lijk ging Belgacom op 11 december 
ex-interim-dividend. In combinatie met 
verschillende financiële publicaties die 
voor de telecomsector een somber 2013 
voorspellen, zorgde dat ervoor dat de 
neerwaartse druk op het aandeel en de 
telecommarkt op het einde van het jaar 
aanhield.

Onze aandeelhouders  
De Belgische Staat blijft met 53,5% van 
de aandelen de belangrijkste aandeel-
houder van Belgacom. Eind 2012 bezat 
Belgacom zelf 5,8% van haar eigen 
aandelen. De free float vertegenwoordigt 
40,7%. De grootste institutionele aan-
deelhouders bevinden zich in de Ver-
enigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk, gevolgd door België, Duitsland en 
Frankrijk. 

Eind 2012 had Belgacom 19.703.470 eigen  
aandelen, wat neerkomt op 5,8% van 
het totale aantal aandelen. In de loop van 
2012 werden 208.433 eigen aandelen 
gebruikt in een Aandelenaankoopplan met 
korting voor de directie van Belgacom en 
werden 464.411 opties uitgeoefend. 

Het stemrecht van de eigen aandelen is 
bij wet opgeschort. De dividendrechten 

 21% Verenigd Koninkrijk
 21% Verenigde Staten
 11% België
 11% Duitsland
 6% Frankrijk
  20% Andere delen  
van Europa
  10% Andere delen  
van de wereld

 Institutionele aandelen per locatie 

van de eigen aandelen verworven in 
2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de 
dividendrechten van aandelen verworven 
vanaf 2005 zijn geannuleerd. 

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

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

Voor 2012 werden geen transparantiever-
klaringen afgelegd.

Belgacom nv bezit  momenteel 
19.703.470 eigen aandelen, die 5,8% 
van het totale aantal uitstaande aandelen 

vertegenwoordigen. De Belgische Staat 
bezit  180.887.569 aandelen, die 53,5% 
van het totale aantal uitstaande aandelen 
vertegenwoordigen.

Voor zover Belgacom weet, zijn er 
geen andere aandeelhouders die op 
31 december 2012 3% of meer van de 
uitstaande Belgacom-aandelen in han-
den hadden.

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

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

•  Belgacom op  
investor.relations@belgacom.be

Aandeelhouders-
structuur aandelen % aantal 

aandelen
% aantal 

stemrechten
% dividend-

rechten

Belgische staat 180.887.569 53,5% 56,8% 56,0%

Belgacom eigen aandelen 19.703.470 5,8% 0,0% 1,5%

Freefloat 137.434.096 40,7% 43,2% 42,5%

TOTAAL 338.025.135 100,0% 100,0% 100,0%

Situatie op 31 december 2011 20.376.314

Opties uitgeoefend tijdens 2012 464.411

Discount Purchase Plan werknemers 208.433

Situatie op 31 december 2012 19.703.470

 Evolutie van de eigen aandelen 

(bron: Aandeelhoudersanalyse september 2012)

 Situatie op 31 december 2012 
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Investor Relations
Belgacom Investor Relations (IR) wil 
regelmatig en open communiceren met 
de Belgische en internationale inves-
teringswereld. Via een transparante en 
rechtlijnige dialoog met investeerders en 
financiële analisten streeft de Groep naar 
een eerlijke aandeelwaarde, die geba-
seerd is op kwaliteitsvolle financiële infor-
matie. In dit verband is Belgacom trots 
dat ze in oktober 2012 de Award voor de 
beste financiële informatie van de Belgi-
sche Vereniging van Financiële Analisten 
in ontvangst mocht nemen.

Om de bestaande en potentiële aandeel-
houders van Belgacom op de hoogte 
te houden, spreekt de directie van 
Belgacom regelmatig met de financiële 
gemeenschap. Na elke aankondiging van 
de kwartaalresultaten is er een confe-
rentiegesprek of investeerders/analisten 
presentatie, dat grotendeels bestaat uit 
een vraag-en-antwoordsessie. Tweemaal 
per jaar, naar aanleiding van de jaarlijkse 
en halfjaarlijkse resultaten, organiseert 
Belgacom met het topmanagement een 
roadshow, die de grootste financiële cen-
tra van Europa en de Verenigde Staten 
aandoet. Daarnaast nam Belgacom deel 
aan diverse grote internationale inves-
teringsconferenties. Tussen dat alles in 
worden er vergaderingen en conferentie-
gesprekken met het seniormanagement 

georganiseerd. Het Investor Relations-
team (IR) staat de directie bij al deze 
activiteiten bij. 

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

Er wordt een strikte “stille periode” in 
acht genomen vier weken vóór de publi-
catie van elk kwartaalverslag en zes 
weken vóór de bekendmaking van de 
jaarresultaten.

Winstuitkering
Beleid inzake winstuitkering
Belgacom verbindt zich ertoe een aan-
trekkelijk beleid van winstuitkering te 
voeren, waarbij in principe het grootste 
deel van haar jaarlijkse vrije kasstroom1 
wordt uitgekeerd aan haar aandeelhou-
ders.  

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

Het beleid inzake winstuitkering is geba-
seerd op een aantal veronderstellingen 
betreffende de toekomstige evolutie van 
de business en de markt, en kan onder-

1  Belgacom definieert vrije kasstroom als kasstroom 
uit operationele activiteiten, min kapitaaluitgaven 
en inclusief andere investeringsactiviteiten zoals 
overnames of verkopen.

 Evolutie van de eigen aandelen 

hevig zijn aan wijzigingen in geval van 
onvoorziene risico’s of gebeurtenissen 
waarover het bedrijf geen controle heeft.  

Winstuitkering voor het 
financiële jaar 2012  
In oktober 2012 heeft de Raad van 
Bestuur de betaling goedgekeurd van 
een interim-dividend van 0,81 EUR bruto 
per aandeel (nettobedrag van 0,6075 
EUR per aandeel). Dat is de combinatie 
van het normale interim-dividend van 
0,50 EUR bruto per aandeel en een 
eenmalig bijkomend interim-dividend van 
0,31 EUR per aandeel, aangezien  
Belgacom heeft geopteerd voor een 
bijkomend dividend in plaats van de 
uitstaande 100 miljoen EUR te laten 
terugvloeien in de vorm van een aande-
leninkoop. 

Op 28 februari 2013 heeft de Raad van 
Bestuur beslist aan de Algemene ver-
gadering van 17 april 2013 een gewoon 
dividend van 1,68 EUR per aandeel voor 
te stellen. Daarmee hoopt Belgacom 
haar dividend uitzonderlijk te verhogen 
tot 2,49 EUR bruto per aandeel voor de 
jaarresultaten van 2012. Na goedkeuring 
door de Algemene vergadering zal het 
gewone dividend worden uitgekeerd op 
26 april 2013, met als registratiedatum  
25 april 2013 en als ex-dividenddatum  
23 april 2013. 

Dat brengt de totale winstuitkering in 
2012 op 789 miljoen EUR, inclusief het 
interim-dividend.  

17 april 2013 Algemene 
vergadering

23 april 2013 Ex-dividendnotering 
van het aandeel

26 april 2013 Betaling van het 
gewone dividend

03 mei 2013 Aankondiging van 
de resultaten voor 
het eerste kwartaal 
van 2013

26 juli 2013 Aankondiging 
van de 
halfjaarresultaten 
van 2013

25 oktober 
2013

Aankondiging van 
de resultaten voor 
het derde kwartaal 
van 2013

Opmerking: deze data kunnen nog worden 
gewijzigd.

Financiële kalender +

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122

 Dividend per aandeel (in EUR) 

1,93

1,52

1,89

2,18 2,18 2,08
2,18 2,18

2,49

 Interim dividend    
 Buitengewoon dividend  
 Normaal dividend

1,38 1,52 1,60

0,29

1,68

0,50

1,68

0,50

1,68

0,40

1,68

0,50

1,68

0,50

1,68

0,50

0,31

0,55

2,49 EUR
brutodividend per 
aandeel voor 2012

 Situatie op 31 december 2012 

2  Onder voorbehoud van goedkeuring door de  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
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GECONSOLIDEERDE BALANS
(in miljoen EUR) Toelichting     2011 2012

VASTE ACTIVA 6.217 6.160

Goodwill 3 2.323 2.339

Immateriële vaste activa met beperkte levensduur 4 1.155 1.097

Materiële vaste activa 5 2.401 2.467

Geassocieerde ondernemingen 6 3 1

Andere deelnemingen 7 31 7

Uitgestelde belastingvorderingen 8 121 113

Pensioenactiva 9 2 2

Andere vaste activa 10 180 134

VLOTTENDE ACTIVA 2.095 2.051

Voorraden 11 116 133

Handelsvorderingen 12 1.328 1.341

Terug te vorderen belastingen 8 143 151

Andere vlottende activa 13 152 141

Beleggingen 14 36 83

Geldmiddelen en kasequivalenten 15 320 202

TOTAAL ACTIVA 8.312 8.211

 Activa Per 31 december

De geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens 
IFRS (International Financial Reporting Standards) is 
beschikbaar op de web-versie van dit jaarverslag, op 
www.belgacom.com/jaarverslag
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(in miljoen EUR) Toelichting     2011 2012

EIGEN VERMOGEN 16 3.303 3.228

Eigen vermogen (aandeel van de groep) 16 3.078 3.016

Geplaatst kapitaal 1.000 1.000

Eigen aandelen 570 551

Wettelijke reserves 100 100

Vergoedingen in aandelen 13 14

Overgedragen winsten 2.532 2.451

Omrekeningsverschillen 2 1

Minderheidsbelangen 16 225 212

LANGETERMIJNSCHULDEN 2.749 2.512

Rentedragende schulden 17 1.931 1.761

Schulden voor pensioenen, andere vergoedingen na 
uitdiensttreding 

9 479 402

Voorzieningen 18 180 203

Uitgestelde belastingschulden 8 157 144

Andere langetermijnschulden 19 2 1

KORTETERMIJNSCHULDEN 2.260 2.472

Rentedragende schulden 17 41 215

Handelsschulden 1.343 1.310

Belastingschulden 8 229 236

Andere kortetermijnschulden 20 647 711

TOTAAL PASSIVA 8.312 8.211

Per 31 december Passiva 

Geconsolideerde jaarrekening  
www.belgacom.com/jaarverslag
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GECONSOLIDEERDE  
RESULTATENREKENING

(in miljoen EUR) Toelichting     2011 2012

Netto omzet 21 6.361 6.415

Andere bedrijfsopbrengsten 22 45 47

Nietrecurrente opbrengsten 23 11 0

TOTALE OPBRENGSTEN 6.417 6.462

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten 24 2.517 2.611

Personeelskosten en pensioenen 25 1.117 1.141

Andere bedrijfskosten 26 860 925

Nietrecurrente kosten 27 26 18

TOTALE BEDRIJFSKOSTEN VÓÓR AFSCHRIJVINGEN -4.520 -4.696

Bedrijfswinst vóór afschrijvingen 1.897 1.766

 Afschrijvingen 28 756 748

Bedrijfswinst 1.141 1.018

 Financiële opbrengsten 30 16

 Financiële kosten 137 127

 Netto financiële kosten 29 106 111

Winst vóór belastingen 1.035 906

 Belastingen 8 262 177

Nettowinst 773 729

 Minderheidsbelangen 16 17 19

 Nettowinst ( aandeel van de groep) 756 711

Gewone winst per aandeel (in EUR) 30 2,36 EUR 2,24 EUR

Verwaterde winst per aandeel (in EUR) 30 2,36 EUR 2,23 EUR

Gewogen gemiddeld # gewone uitstaande aandelen 30 319.963.423 318.011.049

Gewogen gemiddeld # gewone uitstaande aandelen  
voor verwaterde winst per aandeel 30 320.514.286 318.688.078

Boekjaar afgesloten op 31 dec.

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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GECONSOLIDEERDE STAAT  
VAN HET TOTAALRESULTAAT 

(in miljoen EUR)     2011 2012

Nettowinst 773 729

Niet-gerealiseerde resultaten:

Wisselkoersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten 1 1

Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen -2 -1

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 772 728

Toe te rekenen aan:

  Aandeelhouders van de moedermaatschappij 755 710

  Minderheidsbelangen 17 19

  Boekjaar afgesloten op 31 dec.

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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GECONSOLIDEERD 
KASSTROOMOVERZICHT

(in miljoen EUR) Toelichting     2011 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettowinst ( aandeel van de groep) 756 711

Aanpassingen voor:

Minderheidsbelangen 16 17 19

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.5 756 748

Stijging van bijzondere waardeverminderingen op immateriële en 
materiële vaste activa

4.5 2 4

Stijging van voorzieningen 2 40

Uitgestelde belastinglasten 8 20 6

Stijging van bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen 0 27

Herwaardering naar de reële waarde van financiële instrumenten 4 6

Afschrijving van de achtergestelde obligatieleningen 1 5

Verlies uit verkopen van geconsolideerde bedrijven 6 6 0

Winst uit verkoop van geassocieerde ondernemingen 29 0 1

Winst uit de verkoop van materiële vaste activa 3 5

Andere nietkasbewegingen 9 9

Kasstroom uit operationele activiteiten  
vóór wijzigingen in het bedrijfskapitaal

1.569 1.546

Toename van voorraden 8 10

Toename van handelsvorderingen 103 3

Daling van de terug te vorderen belastingen 1 2

Daling van andere vlottende activa 42 11

Toename in andere vaste activa 34 0

Toename / (daling) van handelsschulden 82 31

Toename van belastingschulden 86 7

Toename van andere kortetermijn schulden 28 55

Daling van nettoschuld voor pensioenen, andere vergoedingen 
na uitdiensttreding en beëindigingsvoordelen

9 85 77

Daling van andere lange termijnschulden en voorzieningen 26 19

Toename van het bedrijfskapitaal, netto van aanschaffingen 
en verkoop van filialen

-17 -66

Nettokasstroom uit operationele activiteiten (1) 1.551 1.480

Boekjaar afgesloten op 31 dec.

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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(in miljoen EUR) Toelichting     2011 2012

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Geldmiddelen betaald voor aanschaffing van immateriële  
en materiële vaste activa

 4, 5 757 773

Geldmiddelen betaald voor aanschaffing van andere  
deelnemingen

6 4

Geldmiddelen betaald voor aanschaffing van  
dochterondernemingen

6 14 23

Geldmiddelen uit de verkoop van geconsolideerde  
ondernemingen 

6 4 0

Geldmiddelen uit de verkoop van immateriële en materiële 
vaste activa

7 7

Geldmiddelen uit de verkoop andere vaste activa 1 3

Nettokasstroom besteed in investeringsactiviteiten -764 -789

Kasstroom vóór financieringsactiviteiten 788 691

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders 31 701 798

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen 16 24 31

Netto verkoop / (aankoop) van eigen aandelen 86 19

Netto verkoop / (aankoop) van geldbeleggingen 8 42

Afname van eigen vermogen (aandeel van de groep) 2 3

Uitgifte van langetermijnschulden 495 0

Aflossing van langetermijnschulden 773 4

Uitgifte van kortetermijnschulden 32 50

Nettokasstroom besteed in financieringsactiviteiten -1.051 -809

Netto afname van geldmiddelen en kasequivalenten -264 -118

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 584 320

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december 15 320 202

(1)  Nettokasstroom uit operationele activiteiten bevat de 
volgende kasbewegingen :

Betaalde interesten 91 81

Ontvangen interesten 8 3

Betaalde belastingen 154 175

  Boekjaar afgesloten op 31 dec.

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN

(in miljoen EUR) Geplaatst 
kapitaal

Eigen 
aandelen

Wettelijke 
reserves

Omre-
kenings 

verschillen

Vergoe-
dingen in 
aandelen

Overge-
dragen 

winsten

Totaal 
eigen 

vermogen 
(aandeel 

van de 
groep)

Minder-
heids-

belangen

Totaal 
eigen  

vermogen

Saldo op 1 januari 2011 1.000 -484 100 4 11 2.476 3.108 235 3.342

 Wisselkoersverschillen 0 0 0 2 0 0 2 0 1

Wijzigingen in het eigen vermogen niet opgenomen  
in de resultatenrekening

0 0 0 2 0 0 2 0 2

Nettowinst 0 0 0 0 0 756 756 17 773

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 0 0 0 -2 0 756 755 17 772

Dividenden aan aandeelhouders (m.b.t. 2010) 0 0 0 0 0 540 540 0 540

Interim dividenden aan aandeelhouders (m.b.t. 2011) 0 0 0 0 0 159 159 0 159

Dividenden van dochterondernemingen aan minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0 0 24 24

Minderheidsbelangen vanuit een bedrijfscombinatie 0 0 0 0 0 1 1 3 4

Eigen aandelen (EA)

 Uitoefening van opties op aandelen 0 5 0 0 0 0 5 0 5

 Inkoop van EA 0 100 0 0 0 0 100 0 100

 Verkoop van EA  aandelenaankoopplan met korting 0 8 0 0 0 1 7 0 7

Opties op aandelen

 Toegekende en aanvaarde opties op aandelen 0 0 0 0 3 0 3 0 3

 Uitgestelde vergoedingen in aandelen 0 0 0 0 3 0 3 0 3

 In resultaatname van uitgestelde vergoedingen 0 0 0 0 3 0 3 0 3

 Uitoefening van opties op aandelen 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Totaal transacties met aandeelhouders en minderheidsbelangen 0 -86 0 0 2 -700 -784 -27 -811

Saldo op 31 december 2011 1.000 -570 100 2 13 2.532 3.078 225 3.303

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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(in miljoen EUR) Geplaatst 
kapitaal

Eigen 
aandelen

Wettelijke 
reserves

Omreke-
nings-vers-

chil-len

Vergoe-
dingen in 
aandelen

Overge-
dragen 

winsten

Totaal 
eigen 

vermogen 
(aandeel 

van de 
groep)

Minder-
heids-

belangen

Totaal 
eigen  

vermogen

Saldo op 31 december 2011 1.000 -570 100 2 13 2.532 3.078 225 3.303

 Wisselkoersverschillen 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Wijzigingen in het eigen vermogen niet opgenomen  
in de resultatenrekening

0 0 0 1 0 0 1 0 1

Nettowinst 0 0 0 0 0 711 711 19 729

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 0 0 0 -1 0 711 710 19 728

Dividenden aan aandeelhouders (m.b.t. 2011) 0 0 0 0 0 534 534 0 534

Interim dividenden aan aandeelhouders (m.b.t. 2012) 0 0 0 0 0 258 258 0 258

Dividenden van dochterondernemingen aan minderheidsbelangen 0 0 0 0 0 0 0 31 31

Eigen aandelen

 Uitoefening van opties op aandelen 0 13 0 0 0 0 13 0 13

 Uitgestelde vergoedingen in aandelen 0 6 0 0 0 1 4 0 4

Opties op aandelen

 Toegekende en aanvaarde opties op aandelen 0 0 0 0 1 0 1 0 1

 Uitgestelde vergoedingen in aandelen 0 0 0 0 1 0 1 0 1

In resultaatname van uitgestelde vergoedingen 0 0 0 0 2 0 2 0 2

Uitoefening van opties op aandelen 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Totaal transacties met aandeelhouders en minderheidsbelangen 0 19 0 0 1 -792 -772 -31 -804

Saldo op 31 december 2012 1.000 -551 100 1 14 2.451 3.016 212 3.228

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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MANAGEMENTCOMMENTAAR1

BELGACOM GROEP
• Stijging van de groepsopbrengsten in 2012 met 0,9%2 tot 6.462 miljoen EUR
• Groepsebitda van 1784 miljoen EUR, m.a.w. - 6,7%3 minder dan in 2011
• Ebitdamarge voor het volledige jaar van 27,6%, -2,2 procentpunt minder dan in 2011
• In 2012 genereerde Belgacom 691 miljoen EUR vrije kasstroom

Opbrengsten
De Belgacom Groep sloot het jaar 2012 
af met in totaal 6.462 miljoen EUR 
opbrengsten. In tegenstelling tot som-
mige van haar sectorgenoten in de 
Europese telecomsector realiseerde 
Belgacom een positieve evolutie van haar 
opbrengsten met + 0,9%, m.a.w. een 
stijging van 56 miljoen EUR ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Belgacom 
slaagde daarin dankzij de sterke financiële 
resultaten van haar Consumer-segment 
en de groei die werd opgetekend in het 
International Carrier-segment, terwijl het 
opbrengstenverlies in het Business-seg-
ment ondanks de ongunstige economische 
omstandigheden beperkt bleef. Afgezien 
van de netto-impact van aan- en verkochte 
bedrijven stegen de opbrengsten van de 
Belgacom Groep met 0,5%. Daarbij wordt 
rekening gehouden met een opbrengs-
tenverlies ten gevolge van regelgevende4 
maatregelen voor een totaal bedrag van - 
90 miljoen EUR of - 1,4%. Afgezien daar-

van namen de onderliggende opbrengsten 
van de Belgacom Groep ten opzichte van 
2011 met 1,9% toe.

2008 2009 2010 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR) voor  
 niet-terugkerende elementen 

6.4066.603
5.9905.978

6.462

 35% CBU
 35% EBU
 5% SDE&W
 1% S&S
 25% BICS

 Aandeel per BU in groepsopbrengsten 2012 

Bedrijfskosten
In 2012 bedroegen de totale bedrijfs-
kosten van de Belgacom Groep  
4.677 miljoen EUR vóór niet-terug-
kerende elementen, wat 4,1% meer is 
dan het voorgaande jaar.

De Belgacom Groep sloot het jaar 2012 
af met 2611 miljoen EUR verkoop-
kosten, m.a.w. 3,7% meer dan het voor-
gaande jaar. Deze stijging is vooral toe 
te schrijven aan: 1- International Carrier 
Services (BICS), dat tegen lagere marges 
werkte, 2- een toename van de ver-
koopkosten in het Consumer-segment, 
gedeeltelijk wegens The Phone House5, 
3- een boekhoudkundige aanpassing 
van 22 miljoen EUR ten gevolge van de 
nieuwe Telecomwet.   

In de loop van 2012 breidde het perso-
neelsbestand van de Belgacom Groep 
uit door de overname van The Phone 
House en bedrijfskritieke aanwervingen. 
Dat werd voor een deel geneutraliseerd 
door werknemers die het bedrijf verlieten 
in het kader van het herstructureringspro-
gramma “Peterschap”. Eind 2012 telde 
de Belgacom Groep 15.859 voltijdse 
equivalenten, of 71 VTE’s meer dan het 
jaar voordien.    

In 2012 lagen de HR-kosten met  
1.141 miljoen EUR 2,2% hoger dan in 
2011, vooral ten gevolge van inflatiege-
bonden loonindexeringen en een groter 
personeelsbestand. 

De non-HR-uitgaven van de Belgacom 
Groep stegen in 2012 met 7,6% tot een 
totaal van 925 miljoen EUR, inclusief 
kosten met betrekking tot The Phone 
House, waarbij sommige kosten verband 
houden met de efficiëntie-inspanningen 
van Belgacom, en een ongunstige varian-
tie van eenmalige items. 

20112009 2010*2008 2012

 Bedrijfskosten (in mio EUR) voor  
 niet-terugkerende elementen 

4.494
4.035

2.5172.087

1.117

1.108

860

840

4.619

3.989

2.6421.975

1.107

1.124

870

890

4.677

2.611

1.141

925
Non-HR

HR

CoS

(*)  2010 ondervond de impact van de volledige conso-
lidering van BICS

 

2011201020092008 2012

  Evolutie personeelsbestand (in VTE) 

15.78816.30816.80417.371
15.859

1.  Gedetailleerde financiële resultaten op de website 
www.belgacom.com/jaarverslag

2.  Verschil exclusief niet-terugkerende opbrengsten. 
Inclusief de niet-terugkerende opbrengsten van 
2011 stegen de groepsopbrengsten met 0,7%

3.  Verschil exclusief niet-terugkerende elementen. 
Inclusief niet-terugkerende elementen daalde de 
ebitda met 6,9%

4.  Vooral met betrekking tot de verlaging van de 
mobiele terminatietarieven en de verlaging van de 
tarieven voor spraak- en dataroaming

5.  Na de overname door Belgacom worden de finan-
ciële cijfers van The Phone House geconsolideerd 
vanaf januari 2012

6. Andere bedrijfskosten

FINANCIËLE INFORMATIE
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EBITDA
De ebitda van de Belgacom Groep vóór 
niet-terugkerende elementen bleef in 2012 
onder druk staan en kwam uit op 1.784 
miljoen EUR, 6,7% minder dan in 2011. 
Voor het volledige jaar leverde dat een 
ebitdamarge van 27,6% op.

Regelgevende maatregelen hadden een 
negatieve impact van in totaal 55 mil-
joen EUR, of - 2,9%. Zonder de impact 
van de regelgeving lag de ebitda voor het 
volledige jaar 3,8% of -72 miljoen EUR 
lager dan het jaar voordien. Daarnaast 
leidde de inwerkingtreding van de nieuwe 
telecomwet op 1 oktober 2012 tot een 
boekhoudkundige aanpassing van -  
34 miljoen EUR op ebitdaniveau. De daling 
van de ebitda is voor de rest vooral het 
gevolg van hogere HR- en niet-HR-kosten, 
terwijl de directe marges onder druk staan 
door een veranderende productmix. 

2011201020092008 2012

 EBITDA (in mio EUR) & marge voor  
 niet-terugkerende elementen 

1.912

29,8%

1.984

30,0%

1.955

32,6%

1.990

33,3%

1.784

27,6%

 2012 EBITDA bijdrage per BU (in mio EUR) 

 129 BICS
 1108 EBU
 986 CBU
 -97 SDE&W
 -341 S&S

Belastingen
De effectieve belastingvoet ten gevolge 
van de toepassing van de algemene 
principes van de Belgische fiscale wet-
geving bedroeg voor het volledige jaar 
2012 19,5%. De daling ten opzichte van 
de effectieve belastingvoet van 25,3% in 
2011 vloeit voort uit: minder winst vóór 
belastingen met een betrekkelijk stabiele 
aanpassing van de belastbare grondslag, 
(versneld) gebruik van de fiscale aftrek en 
een relatief hogere effectieve belasting-
voet in 2011 door de belasting op 5% van 
de dividenden binnen de Groep. 

2012

2011

2010

2009

2008

 Effectieve belastingvoet* 

19,5% 

25,3%

21,6%*

21,0%

24,1% 

(*)  Genormaliseerde effectieve belastingvoet, exclusief 
de niet-terugkerende niet-belastbare meerwaarde 
van 436 miljoen EUR.

CAPEX
De Belgacom Groep investeerde in 
2012 in totaal 753 miljoen EUR, of 
11,7% van de groepsopbrengsten. 
Belgacom bleef met het oog op haar 
convergentiestrategie investeren in haar 
netwerk, waardoor het bereik en de snel-
heid van zowel haar vaste als mobiele 
netwerk verder toenamen. In dat opzicht 
rolde Belgacom “fiber to the curb” verder 
uit en installeerde ze VDSL2, waardoor 
haar vezelbereik op het einde van het jaar 
meer dan 85% bedroeg.   

2011201020092008 2012

 Capex (in mio EUR) & capex als %  
 van de opbrengsten 

777

12,1%

734

11,1%

597

10,0%
764

12,8%

753

11,7%

 164 CBU
 15 EBU
 514 SDE&W
 40 S&S
 20 BICS

 2012 Capex per BU (in mio EUR) 

Vrije kasstroom*
Belgacom sloot het jaar 2012 af met  
691 miljoen EUR vrije kasstroom. Dat 
is 97 miljoen EUR minder dan in 2011 
en kan worden verklaard door de lagere 
ebitda (gecorrigeerd voor eenmalige niet-
cashimpact van de nieuwe telecomwet), 
de overname van Wireless Technologies 
bvba voor 23 miljoen EUR, de betaling van 
20 miljoen EUR voor de licentie voor het 
4G-spectrum en de hogere inkomsten-
belastingen ter waarde van 21 mil-
joen EUR.

(*) Kasstroom vóór financieringsactiviteiten

     

2011201020092008 2012

 Vrije kasstroom (in mio EUR) 

788

980

797

409

691

Netto financiële positie 
Belgacom sloot het jaar 2012 af met een 
zeer gezonde netto financiële positie. 
Haar financiële schuld bedroeg eind 2012 
1.601 miljoen EUR, of 0,9 maal de ebitda 
(vóór niet-terugkerende elementen), één 
van de laagste nettoschuldposities in de 
Europese telecomsector. De nettoschuld 
steeg met 122 miljoen EUR aangezien de 
cash die naar de aandeelhouders terug-
vloeide in de vorm van dividenden in 
2012 hoger lag dan de vrije kasstroom. 

De uitstaande bruto financiële schuld op 
lange termijn bedroeg 1,9 miljard EUR 
(geherwaardeerd naar reële waarde).

 Netto financiële positie (in mio EUR) 

Andere

(3)

Netto 
schuld  

dec. 2012

(1.601)

Vrije 
kasstroom

691

Divi-
denden

(798)

Minder-
heidsbe-
langen

(31)

Netto 
verwerving 
van eigen 
aandelen

(19)

Netto 
schuld  

dec. 2011

(1.479)

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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CONSUMER BUSINESS UNIT - CBU
• Het Consumer-segment genereerde 2.321 miljoen EUR in 2012, 1,4% meer dan in 2011
• Opbrengsten uit data, televisie en The Phone House compenseren volledig het verlies van spraakopbrengsten
•  Multiplaypacks doen het aantal klanten toenemen: tv + 175.000; internet +50.0007, terwijl het verlies van spraaklijnen beperkt blijft
• Segmentresultaat van 986 miljoen EUR voor het volledige jaar, of een daling met 3,8% tegenover 2011 

Opbrengsten CBU  
Voor het volledige jaar 2012 rap-
porteerde CBU 2.321 miljoen EUR 
opbrengsten, of 1,4% meer dan voor 
2011. De verbetering op jaarbasis is te 
danken aan zowel de sterke bijdrage 
van Belgacom TV, mobiele data en 
vast internet tot de opbrengsten als de 
bijdrage van The Phone House. Geen 
rekening houdend met de nettobijdrage 
van aan- en verkochte bedrijven, en 
naast een eenmalige boekhoudkundige 
aanpassing door de inwerkingtreding van 
de nieuwe telecomwet, die de opbrengs-
ten uit het Consumer-segment in het 
tweede kwartaal van 2012 met 10 miljoen 
EUR verlaagde, bleven de organische 
opbrengsten van CBU zo goed als stabiel 
(- 0,3%) ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Dit is inclusief het negatieve gevolg 
van regelgevende maatregelen, die de 
opbrengsten voor 2012 met 40 miljoen 
EUR (-1,8%) verlaagden. Daarin zit het 
effect van een verdere daling van de 
tarieven voor spraakroaming, de ver-
laagde mobiele terminatietarieven en 
de daaruit voortvloeiende daling van 
de vast-naar-mobieltarieven, alsook de 

gereguleerde tariefplafonds voor mobiele 
dataroaming, die sinds 1 juli 2012 van 
kracht zijn. De onderliggende opbrengs-
ten, m.a.w. onder abstractie van de 
voornoemde impact, stegen met 1,5% in 
vergelijking met 2011.

2008 2009 2010 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR) 

2.2882.3682.414
2.253 2.321

 32%  
Data (vast & mobiel)

 40%  
Spraak (vast & mobiel)

 4% Andere
 6% Toestellen
 8% Scarlet & Tango
 10% TV

 CBU 2012 opbrengsten detail 

De meer traditionele productlijnen 
van Belgacom zoals vaste en mobiele 
spraak bleven in 2012 onder druk staan, 
voor een deel door de regelgeving. Het 
opbrengstenaandeel van spraak in de 
totale opbrengsten van het Consumer-
segment daalde in 2012 verder tot 40%, 
tegenover 45% in 2011.  

20112009 20102008 2012

 Opbrengsten vaste & mobiele spraak (in mio EUR) 

454561

565704

506599

641723

425

505Mobiel

Vast

Voor het volledige jaar 2012 gene-
reerde het Consumer-segment 425 mil-
joen EUR opbrengsten uit vaste spraak, 
waaruit kwartaal na kwartaal een verbe-
tering blijkt. Dat het opbrengstenverlies 
kleiner werd, is te danken aan het feit 
dat het verlies van spraaklijnen door het 
succes van de multiplaypacks en Happy 
Time XL op een lager niveau kon worden 

gehouden. Het lijnverlies nam in 2012 
verder af tot een verlies van 81.000 lijnen 
ten opzichte van 115.000 in 2011. Eind 
2012 telde CBU in totaal 1.718.0008 
vaste spraakklanten. De opbrengsten uit 
de vaste lijn kwamen onder druk te staan 
door een aantal regelgevende maatrege-
len9, maar kon anderzijds profiteren van 
de prijsindexering van 1 januari 2012.    

Mobiel

Vast

 Vaste lijn & mobiele klanten (in ‘000)* 

3.643
3.805
3.769
3.824
3.777

1.718
1.818
1.933

2.028
2.165

2012
2011

2010
2009
2008

2012
2011

2010
2009
2008

(*)  Het verschil op jaarbasis komt niet overeen met het 
nettoaantal nieuwe klanten door een hersegmente-
ring tussen de bedrijfsdivisies

De 505 miljoen EUR opbrengsten uit 
mobiele spraak10 lagen 10,5% lager 
dan in 2011, rekening houdend met een 
beduidende impact van regelgevende 
maatregelen11. Vergeleken met eind 2011 
verloor het mobieleklantenbestand van 
CBU 152.000 klanten, om uit te komen 
op een totaal van 3.643.000. Terwijl in de 
eerst helft van 2012 nog een groei van 
het mobieleklantenbestand van CBU vast 
te stellen was, werd in de tweede helft 

7.   Exclusief 11.000 internetklanten (Internet for Employees) die werden gehersegmenteerd van EBU naar CBU
8.   Inclusief Scarlet VoIP-klanten
9.   Implementering van een financieel collectingmodel en lagere vast-naar-mobieltarieven na de verlaging van de mobiele terminatietarieven
10.  Vanaf 2011 werd de toerekening van de opbrengsten uit mobiele toegang aan spraak en data bijgestuurd om de tariefplannen beter te weerspiegelen. De opbreng-

sten van 2010 uit mobiele spraak en data werden overeenkomstig gecorrigeerd; merk echter op dat de opbrengsten van 2009 niet werden gecorrigeerd 
11.  Lagere roamingtarieven, twee verlagingen van de mobiele terminatietarieven en de invoering van een collectingmodel voor diensten met verhoogd tarief

FINANCIËLE INFORMATIE
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van 2012 een aanzienlijk nettoverlies van 
klanten zichtbaar. Dat was vooral merk-
baar in het prepaidsegment (- 192.000), 
terwijl het postpaidsegment (+ 40.000) 
gevrijwaard bleef door het toenemende 
succes van datakaarten, ten gevolge 
van de packs met mobiele telefonie en 
Internet Overal. Vanaf oktober 2012 
kwam postpaid evenwel ook onder druk 
te staan door de agressieve tarieven van 
de concurrenten en de inwerkingtreding 
van de nieuwe telecomwet.    

Mobiel

Vast

 Vaste & mobiele spraak ARPU (in EUR) 

11,5
12,8
14,5
15,8
16,6

19,9
19,9

20,7
21,7
21,6

2012
2011

2010
2009
2008

2012
2011

2010
2009
2008

De opbrengsten uit zowel vaste als 
mobiele data kenden een positieve evo-
lutie in vergelijking met 2011 doordat het 
aandeel van data in de totale opbrengsten 
van CBU steeg tot 32% ten opzichte van 
31% in 2011.  

20112009 20102008 2012

 Opbrengsten vaste & mobiele data (in mio EUR) 

332323

369303

337313

334277

339

398Mobiel

Vast

De opbrengsten uit zowel vaste als 
mobiele data kenden een positieve evo-
lutie in vergelijking met 2011 doordat het 

aandeel van data in de totale opbrengs-
ten van CBU steeg tot 32% ten opzichte 
van 31% in 2011. 

Voor het volledige jaar lagen de 
opbrengsten uit mobiele data met 
398 miljoen EUR 7,8% hoger dan het 
jaar voordien. Mobiele data omvatten 
opbrengsten uit zowel sms als niet-sms-
gebonden data, m.a.w. geavanceerde 
data. In tegenstelling tot de trend die in 
andere Europese landen wordt gezien, 
bleven de opbrengsten van Belgacom 
uit sms in 2012 verder toenemen tot 
342 miljoen EUR, een stijging met 6,9% 
in vergelijking met het jaar voordien. 
Deze trend is te danken aan het aan-
houdende succes van tariefplannen met 
gratis sms’en, wat het totale sms-volume 
met 12,5% verhoogde tot een gemid-
delde van 282 sms’en/gebruiker/maand. 
De opbrengsten uit geavanceerde data 
vertoonden een sterke groei in de eer-
ste helft van 2012 dankzij de sterke 
vraag naar mobiel internet en mobiele 
dataroaming. Vanaf juli 2012 werd de 
groeitrend van de opbrengsten afgeremd 
door de Europese Roamingverorde-
ning, die zorgde voor een beduidende 
verlaging van de tarieven voor mobiele 
dataroaming. Voor het volledige jaar 2012 
stegen de opbrengsten uit geavanceerde 
data met 14,3% tot 56 miljoen EUR.

 Fixed & mobile data ARPU (in €)  Vaste & mobiele data ARPU (in EUR) 

8,8
8,2
7,4
6,8
6,3

26,5
26,8
28,2
28,7
30,0

Mobiel

Vast

2012
2011

2010
2009
2008

2012
2011

2010
2009
2008

De opbrengsten uit vast internet stegen 
met 2,1% licht ten opzichte van het jaar 
voordien. Ondanks een mature en concur-
rentiële markt bleef CBU zijn aantal vastin-
ternetklanten in 2012 uitbreiden dankzij 
het succes van de multiplaypacks. CBU 
zag zijn klantenbestand voor vast internet 
toenemen met 50.000 tot een totaal van 
1.193.000 klanten. De breedband-ARPU 
bedroeg in 2012 26,5 EUR in vergelijking 
met 26,8 EUR voor 2011. 

2008 2009 2010 2011 2012*

 Klanten vast internet (in ‘000) 

1.1561.1131.075

902

1.193

(*)  Het verschil op jaarbasis komt niet overeen met het 
nettoaantal nieuwe klanten door een hersegmente-
ring tussen de bedrijfsdivisies.

Gebruikmakend van de aantrekkelijke 
en doelgerichte packs van Belgacom 
bleef Belgacom TV het in 2012 heel 
goed doen, waardoor er 175.000 klanten 
bijkwamen en het totale klantenbestand 
op 1.386.000 werd gebracht, waarvan 
230.000 multi-settopbox gebruikers. De 
gemiddelde maandelijkse opbrengsten 
per klant (ARPU) voor televisie bedroegen 
17,9 EUR tegenover 18,4 EUR voor 2011. 
Met de uitdovende impact van het gratis 
voetbalaanbod begonnen de opbrengs-
ten uit Belgacom TV in de tweede helft 
van 2012 weer te stijgen. Voor het vol-
ledige jaar 2012 genereerde Belgacom 
TV 235 miljoen EUR opbrengsten, 13,5% 
meer dan in 2011. In 2012 vertegenwoor-
digden de opbrengsten uit televisie 10% 
van de totale opbrengsten van CBU.

2008 2009 2010 2011 2012

 TV opbrengsten (in mio EUR) 

208

182

134

86

235

2008 2009 2010 2011 2012

 TV ARPU (in EUR) 

18,4
19,720,4

19,4
17,9

20112009 20102008 2012

 TV klanten (in ‘000) 

1.021652

190

1.211

100

752

839441

135

975

65
506

1.156

230

1.386

Multiple 
 Stream

Gezinnen
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Bedrijfskosten CBU 
De totale kosten van CBU stegen ten 
opzichte van het jaar voordien met 5,7%. 
Dat is het gevolg van de hogere ver-
koopkosten, die op jaarbasis met 6,8% 
toenamen tot 666 miljoen EUR. 

Deze stijging was voornamelijk te wijten 
aan de kosten van The Phone House 
en houdt rekening met een eenmalige 
boekhoudkundige aanpassing van  
16 miljoen EUR als gevolg van de nieuwe 
telecomwet. Dit werd deels gecompen-
seerd door een positief effect van regel-
gevingsmaatregelen12, de kapitalisering 
van modems en initiatieven voor de 
verbetering van de productrendabiliteit.

Het bijkomende personeel van The 
Phone House en inflatiegebonden 
loonindexeringen (juni 2011 en maart 
2012) zorgden voor een stijging van de 
HR-kosten met 5,5% op jaarbasis tot 
359 miljoen EUR. 

De niet-HR-kosten bedroegen voor 2012 
in totaal 310 miljoen EUR of 3,7% meer 
dan in 2011, inclusief niet-HR-kosten van 
The Phone House.

20112009 20102008 2012

 Bedrijfskosten CBU (in mio EUR) 

624

340

723

345

297

1.365

291

1.295

299

1.263

310

1.335

678

325

553

325

282

1.160

666

359

Niet-HR

HR

Verkoops-
kosten

Het segmentresultaat van CBU voor het 
volledige jaar kwam uit op 986 miljoen 
EUR, een daling met 39 miljoen EUR 
of 3,8% tegenover 2011. Hierin zit een 
negatieve impact van de regelgeving 
van 22 miljoen EUR (- 2,1%) en een 
eenmalige boekhoudkundige aanpassing 
van -26 miljoen EUR ten gevolge van de 
nieuwe telecomwet. De bijdragemarge13 
voor het volledige jaar 2012 daalde tot 
42,5% ten opzichte van 44,8% voor 
2011.

2011201020092008 2012

 Segmentresultaat (in mio EUR) & marge 

1.025

44,8%

1.073

45,3%

1.048

43,4%

1.093

48,5%

986

42,5%

12. Lagere mobiele terminatietarieven
13.  Belgacom past geen volledige kostentoerekening 

toe. De netwerk- en IT-kosten zijn daarom vooral 
gecentraliseerd bij SDE&W. 

Tango
Belgacoms Luxemburgse mobiele opera-
tor Tango bleef het voor het volledige jaar 
2012 goed doen en rapporteerde  
114 miljoen EUR opbrengsten, een stij-
ging met 6,5% in vergelijking met 2011. 
Deze groei is het resultaat van de sterke 
verkoop van smartphones en iPhones 
in Luxemburg. Samen met de lopende 
migratie van prepaid- naar postpaidaan-
biedingen en de hogere opbrengsten 
uit bundels resulteerde dit in gestaag 
stijgende opbrengsten. Bovendien won 
Tango in 2012 7.000 nieuwe klanten.

2009 2010 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR) 

107
99

93

114

2009 2010 2011 2012

 Tango mobiele klanten (in ‘000) 

264260259
271

Geconsolideerde jaarrekening 
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ENTERPRISE BUSINESS UNIT - EBU
•  Opbrengsten 2,3% lager dan in 2011 in een competitief landschap 

en een ongunstige economische context 
•  Beduidende impact van regelgevende prijsverlagingen op de 

opbrengsten en het segmentresultaat
•  Onderliggende groei van ICT en mobiele data neutraliseert 

terugval van spraak, exclusief regelgeving 
• Totaal segmentresultaat in 2012 van 1.108 miljoen EUR 

Opbrengsten EBU  
In 2012 genereerde het professionele 
klantensegment van Belgacom 2.294 mil-
joen EUR opbrengsten, m.a.w. 2,3% 
minder dan in 2011. Deze daling kan voor 
een deel worden verklaard door de ver-
koop van Telindus Spanje en werd voor 
een deel geneutraliseerd door de over-
name van Eudasys door Telindus France. 
Op organische basis, m.a.w. zonder de 
impact van aan- en verkopen, bleef het 
opbrengstenverlies beperkt tot -1,5%.  
De oorzaak daarvan lag vooral bij de 
regelgevende14 maatregelen, die de 
opbrengsten van EBU in 2012 met 46 mil-
joen EUR of -1,9% drukten. De impact 
van aan- en verkopen en van de regelge-
ving buiten beschouwing gelaten stegen 
de onderliggende opbrengsten van EBU 
met 0,4% in vergelijking met 2011. Het 
positieve verschil van de onderliggende 
opbrengsten was het gevolg van het 
toenemende volume van mobiele data en 
hogere ICT-opbrengsten, die de druk op 
vaste en mobiele spraak compenseerden.  

2008 2009 2010 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR) 

2.3492.4212.501
2.696

2.294

 EBU 2012 opbrengsten detail 

 30% ICT
 26% Data
 40% Voice
 1% Andere
 4% Terminals

De traditionele spraakproducten, zowel 
vast als mobiel, bleven de druk voelen 
van regelgevende maatregelen16, meer 
bepaald van de verlaagde mobiele 
terminatietarieven, de eruit voortvloei-
ende lagere vast-naar-mobieltarieven 
en de verlaging van de roamingtarieven. 
In 2012 vertegenwoordigden vaste 
en mobiele spraak 40% van de totale 
opbrengsten van EBU. 

20112009 20102008 2012

 Opbrengsten vaste & mobiele spraak  
 (in mio EUR) 

496574

448560

539608

500624

481

403Mobiel

Vast

 

In 2012 genereerde EBU 481 miljoen 
EUR opbrengsten uit vaste spraak, 
wat 3,1% minder is dan in 2011. Dat 
is enerzijds te wijten aan de verlaagde 
vast-naar-mobieltarieven, en anderzijds 
aan het aanhoudende verlies van vaste-
spraaklijnen. In 2012 verloor EBU 57.000 
vastespraaklijnen, wat het totaal op 
1.356.000 bracht. De prijsindexering van 
1 januari 2012 bracht in 2012 wat verlich-
ting voor de ARPU15 uit vaste spraak, die 
met 28,5 EUR betrekkelijk stabiel bleef. 

Mobiel

Vast

2012
2011

2010
2009
2008

2012
2011

2010
2009
2008

 Fixed & mobile data ARPU (in €)  Vaste lijn & mobiele klanten (in ‘000) 

1.486
1.408
1.303
1.235
1.139

1.356 
1.385
1.441 
1.491

1.545

(*)  Het verschil op jaarbasis komt niet overeen met het 
nettoaantal nieuwe klanten door een hersegmente-
ring tussen de bedrijfsdivisies 

De opbrengsten uit mobiele spraak 
bedroegen voor het jaar 2012 403 miljoen 
EUR, 10% minder dan in 2011. De door 
de regelgeving opgelegde verlagingen 
van de mobiele terminatietarieven en 
de roamingtarieven bleven een impact 
hebben op de opbrengsten uit mobiele 
spraak, samen met de aanhoudende 
uitholling van de tarieven ten gevolge van 
het succes van de mobiele tariefformules 
met gratis gespreksminuten en de intense 
concurrentie op de mobiele bedrijfsmarkt. 
De druk op de tarieven werd echter 
gedeeltelijk gecompenseerd door een 
sterke klantengroei van 95.000 actieve 
mobiele klanten16, waardoor 2012 
werd afgesloten met een totaal van 
1.486.000 mobiele klanten. Het verbruik 
per klant lag slechts lichtjes lager dan het 
jaar voordien, met een gemiddeld verbruik 
van 315 minuten per maand.  

 Vaste & mobiele spraak ARPU (in EUR) 

28,5
28,7
30,0
30,8
31,7

23,3
27,6
33,0
39,2
47,6

Mobiel

Vast

2012
2011

2010
2009
2008

2012
2011

2010
2009
2008

14.  Lagere mobiele terminatietarieven en de door-
werking naar de vast-naar-mobieltarieven, lagere 
roamingtarieven

15.  Gemiddelde opbrengsten per gebruiker op 
maandbasis

16.  Inclusief mobiele spraak, mobiele data en M2M-
kaarten
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In 2012 rapporteerde EBU 692 miljoen EUR 
opbrengsten uit ICT in vergelijking met  
697 miljoen EUR in 2011. Het verschil werd 
evenwel beïnvloed door de verkoop van 
Telindus Spain en de overname van Euda-
sys door Telindus France. Op organische 
basis stegen de opbrengsten uit ICT in de 
loop van vorig jaar met 2,8%, ondanks het 
ongunstige economische klimaat in 2012.

2008 2009 2010 2011 2012

 ICT opbrengsten (in mio EUR) 

697692670

756
692

De opbrengsten uit mobiele data bleven 
in 2012 stijgen en bedroegen 223 mil-
joen EUR, een toename met 3,3%. De 
opbrengsten uit mobiele data omvatten 
zowel opbrengsten uit sms als opbrengs-
ten uit niet-sms-gebonden data (geavan-
ceerde mobiele data).

20112009 20102008 2012

 Opbrengsten vaste & mobiele data (in mio EUR) 

389401

216184

392408

187162

388

223Mobiel

Vast

De opbrengsten uit sms kenden in 2012 
een verdere sterke groei met 10,3% 
op jaarbasis tot 108 miljoen EUR. Het 
verbruik per klant bleef stijgen tot een 
gemiddelde van 110 sms’en per gebrui-
ker per maand, een toename met 24%.  

De opbrengsten uit niet-sms-gebonden 
mobiele data lagen voor het volledige 
jaar 2,5% lager dan in 2011, wat het 
totaal voor 2012 op 115 miljoen bracht. 
De opbrengsten uit geavanceerde data 
kenden in de eerste helft van 2012 een 
sterke toename ten gevolge van het sterk 
groeiende aantal klanten voor mobiel 
internet en het groeiende volume van 
mobiele dataroaming. Midden 2012 
keerde deze positieve opbrengstentrend 
echter om door de aanzienlijke impact 
van de regelgeving op de tarieven voor 
mobiele dataroaming, die sinds 1 juli 
2012 van toepassing is.

2008 2009 2010 2011 2012

 Klanten vast internet (in ‘000) 

434445446443 443

*  Het verschil op jaarbasis komt niet overeen met het 
nettoaantal nieuwe klanten door een hersegmenter-
ing tussen de bedrijfsdivisies 

Voor 2012 rapporteerde EBU 388 miljoen 
EUR opbrengsten uit vaste data, wat zo 
goed als stabiel (-0,2%) is in vergelijking 
met het jaar voordien. In 2012 werden 

de oudere technologieën (ATM, Frame 
Relay, huurlijnen) verder gemigreerd 
naar het Belgacom Explore-platform, 
waarvoor de tarieven gunstiger zijn. Op 
een sterk concurrentiële en verzadigde 
professionele internetmarkt hield EBU 
zijn bestand van vastinternetklanten 
redelijk stabiel: het sloot het jaar 2012 af 
met 443.00017 internetklanten met een 
ARPU van 39,1 EUR.

 Vaste & mobiele data ARPU (in EUR) 

12,9
13,3
12,3
12,8
12,4

39,1
39,2
39,1
39,9
40,6

Mobiel data

Vast data

2012
2011

2010
2009
2008

2012
2011

2010
2009
2008

Bedrijfskosten EBU 
EBU sloot het jaar 2012 af met 619 mil-
joen EUR verkoopkosten, m.a.w. 3,1% 
minder dan in 2011. De verlaging van de 
mobiele terminatietarieven voor alle Bel-
gische mobiele operatoren had een posi-
tieve impact op de kosten van EBU voor 
de afwikkeling van mobiele oproepen op 
alternatieve mobiele netwerken. Daar-
naast had de verkoop van Telindus Spain 
een gunstige invloed op het verschil van 
het eerste halfjaar. Daardoor werd de 
ongunstige onderliggende evolutie van 
de verkoopkosten wegens de verande-
rende productmix ruim gecompenseerd. 

De 407 miljoen EUR HR-kosten van EBU 
lagen 6,7% hoger dan in 2011, vooral 
door een wijziging van de interne kosten-
toerekening van de kosten voor installatie 
bij de klant en overheadkosten. Voor de 
rest was deze stijging het gevolg van 
inflatiegebonden loonindexeringen18 en 

17. Inclusief impact van de hersegmentering van 11.000 breedbandklanten (Internet for Employees) naar CBU
18.  De lonen werden met 2% verhoogd op 1 oktober 2010 en 1 juni 2011 voor de medewerkers van  

Belgacom nv en op 1 januari 2011 voor alle andere medewerkers. 
19.  Belgacom past geen volledige kostentoerekening toe. De netwerk- en IT-kosten zijn daarom vooral gecen-

traliseerd bij SDE&W. 

bijkomende aanwervingen voor bedrijfs-
kritieke functies in het ICT-domein. Voor 
2012 rapporteerde EBU in totaal 160 
miljoen EUR niet-HR-kosten, of 11,3% 
meer dan het jaar voordien. De niet- 
HR-kosten omvatten een ongunstig 
effect van een gewijzigde kostentoere-
kening, de wisselkoersen en oninbare 
schuldvorderingen.

20112009 20102008 2012

 Bedrijfskosten (in mio EUR) 
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1.164
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1.186
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375

844
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1.430

619

407

Niet-HR

HR

Verkoop- 
kosten

Segmentresultaat en 
contributiemarge EBU 
Het totale segmentresultaat van EBU 
voor het volledige jaar 2012 bedraagt 
1.108 miljoen EUR, wat 6,5% of  
77 miljoen EUR lager is dan het jaar 
voordien. Hierin is de negatieve impact 
van 30 miljoen EUR van de regelgeving 
begrepen, alsook een netto negatieve 
impact van aan- en verkopen binnen 
het ICT-domein. De contributiemarge19 
verlaagde in 2012 tot 48,3%.

2011201020092008 2012

 Segmentresultaat (in mio EUR) & marge 

1.185

50,4%

1.212

50,0%

1.231

49,2%

1.266

47,0%

1.108

48,3%
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20.  Impact van de regelgeving door de mobiele terminatietarieven en de lagere tarieven voor de ontbundeling  
van het lokale net en bitstream

21. Met betrekking tot terugnemingen van voorzieningen wegens schikkingen in rechtszaken

SERVICE DELIVERY ENGINE & WHOLESALE – SDE&W 

STAFF & SUPPORT – S&S

Opbrengsten SDE&W 
De opbrengsten binnen het SDE&W-
segment hebben vooral betrekking op 
de wholesaleactiviteiten van Belgacom. 
Voor het volledige jaar 2012 bedroegen 
de opbrengsten van SDE&W 304 miljoen 
EUR, 4,4% minder dan in 2011. Daarin 
zit het negatieve effect van een aan-
tal regelgevende  maatregelen, die de 
opbrengsten van SDE&W in 2012 met  
3,6 miljoen EUR hebben verlaagd. Voor 
de rest is de daling te wijten aan een 
lager huurlijnvolume en de verlaagde 
roamingprijzen, wat slechts ten dele werd 
geneutraliseerd door hogere roamingvo-
lumes. 

2008 2009 2010 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR) 

318
342

386
415

304

Bedrijfskosten SDE&W
De totale bedrijfskosten voor 2012 
bedroegen 401 miljoen EUR, 2,1% 
minder dan in 2011. Voor 2012 stegen 
de verkoopkosten van SDE&W licht met 
3,3% tot 37 miljoen EUR.  

Het positieve effect op de HR-kosten 
van zowel het verminderde personeels-
bestand als een groepsneutrale wijziging 
van de kostentoerekening compenseerde 
de inflatiegebonden loonindexeringen 
volledig, wat leidde tot 11% minder HR-
kosten voor 2012.

De niet-HR-kosten lagen met 187 mil-
joen EUR voor het volledige jaar 2012 

beduidend hoger dan het jaar voordien 
omdat SDE&W in 2011 profiteerde van 
positieve terugnemingen van voorzienin-
gen die hoger lagen dan het eenmalige 
positieve element dat in 2012 werd 
geboekt.

20112009 20102008 2012

 Bedrijfskosten (in mio EUR) 
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Verkoop- 
kosten

HR

Niet-HR

Opbrengsten S&S
Voor het volledige jaar 2012 rappor-
teerde Staff & Support 34 miljoen EUR 
opbrengsten. De daling van vorig jaar is 
echter het gevolg van de boeking van 
eenmalige interne opbrengsten in 2011, 
die op groepsniveau geneutraliseerd 
werden.

2008 2009 2010 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR) 

47

35
3334 34

S&S operating expenses
De totale bedrijfskosten bleven betrek-
kelijk stabiel in vergelijking met 2011. 
De niet-HR-kosten stegen licht, terwijl de 
HR-kosten 2,1% lager lagen doordat de 
afname van het personeelsbestand de 
inflatiegebonden loonindexeringen meer 
dan compenseerde.

20112009 20102008 2012

 Bedrijfskosten (in mio EUR) 

215204
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INTERNATIONAL CARRIER SERVICES - BICS
• Stijging van de opbrengsten met 5,3% tegenover 2011
•  Stijging van de spraakopbrengsten: sterke volumegroei, gunstige bestemmingenmix en sterkere dollar
• Sterke groei van mobiele data
• Brutomarge in 2012 9,3% hoger dan in 2011  

Opbrengsten ICS
Ondanks de steeds toenemende con-
currentie op de markt en de druk op de 
opbrengsten door de verlaging van de 
mobiele terminatietarieven op Europees 
niveau, wist BICS zijn opbrengsten met 
5,3% op te trekken tot 1.645 miljoen EUR. 

De spraakopbrengsten stegen met 3,6% 
tot 1.457 miljoen EUR dankzij hogere 
volumes (toename met 3,4% tot  
28 miljard minuten), aangevuld met een 
betere bestemmingenmix en een gunstig 
effect van een sterker wordende gemid-
delde dollarkoers op jaarbasis. Daardoor 
werd het negatieve effect van de MTR’s 
ruim gecompenseerd.

De groei van niet-spraakgebonden 
volumes versnelde tot 45,1%, wat zorgde 
voor een opbrengstengroei van 10,2% in 
vergelijking met 2011.  

2008 2009 2010* 2011 2012

 Opbrengsten (in mio EUR)  
 voor niet-terugkerende elementen 

1.5621.610

892812

1.645

Brutomarge ICS
ICS rapporteerde voor het volledige jaar 
2012 een brutomarge van 244 miljoen 
EUR, 9,3% hoger op jaarbasis, een 
beduidende verbetering tegenover de 
daling met 1,1% in 2011. Deze posi-
tieve evolutie was te danken aan zowel 
de groei van de niet-spraakgebonden 
brutomarge (+10,2%) als een hogere 
brutomarge voor spraak (+8,4%). 

2008 2009 2010* 2011 2012

 Brutomarge (in mio EUR) 

224226

143
127

244

Ebitda en marge ICS
De voor 2012 gerapporteerde ebitda van 
ICS bedroeg 129 miljoen EUR, 6,1% 
hoger dan het jaar voordien, als gevolg 
van de hogere brutomarge. 

De ebitdamarge van 7,8% voor 2012 
bleef stabiel in vergelijking met het jaar 
voordien.

20112010*20092008 2012

 EBITDA (in mio EUR) & marge 

122

7,8%

129

8,0%

78

8,7%

64

7,9%
129

7,8%

Volumes ICS
De volumes bleven in 2012 stijgen: 
de spraakvolumes lagen 3,4% hoger, 
waardoor ze nu al meer dan 28 miljard 
minuten bedragen, terwijl de niet-spraak-
gebonden volumes met 45% toenamen 
op jaarbasis.

20112009 20102008 2012

 Volumes (in mio) 

27.44219.31616.232

1.074

549379

25.290

800

28.382

1.557

Niet- 
Spraak

Spraak

Geconsolideerde jaarrekening 
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(*)  2010 ondervond de impact van de volledige 
consolidering van BICS
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GERAPPORTEERDE KWARTAALRESULTATEN  
(in miljoen EUR) Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Totale opbrengsten van de Groep (1) 1.583 1.612 1.596 1.616 6.406 1.588 1.611 1.620 1.644 6.462

 Consumer Business Unit 565 579 571 572 2.288 577 575 587 581 2.321

 Enterprise business unit 593 593 572 591 2.349 579 576 560 579 2.294

 Service Delivery engine & Wholesale 81 80 77 80 318 78 76 75 76 304

 Staff&Support 8 7 25 8 47 9 7 7 11 34

 International Carrier Services 372 388 401 401 1.562 382 409 424 430 1.645

 Intersegment eliminaties 36 36 51 36 159 37 34 33 33 137

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen  
en diensten 

-609 -621 -633 -655 -2.517 -614 -667 -649 -680 -2.611

Personeelskosten en pensioenen -274 -282 -278 -283 -1.117 -282 -285 -294 -282 -1.141

Andere bedrijfskosten -220 -196 -213 -232 -860 -226 -224 -218 -257 -925

EBITDA (1) 480 512 472 446 1.912 466 434 460 425 1.784

EBITDA marge (1) 30,3% 31,8% 29,6% 27,6% 29,8% 29,3% 27,0% 28,4% 25,9% 27,6%

Niet-recurrente elementen 0 -18 0 4 -15 0 -10 -3 -4 -18

EBITDA na niet-recurrente elementen 480 494 472 450 1.897 466 424 456 421 1.766

(1) Voor niet-recurrente elementen 

    Q111     Q112 Var in %      Q211     Q212 Var in %      Q311     Q312 Var in %     Q411     Q412 Var in %     2011     2012 Var en %

GROEP  OPBRENGST

 Gerapporteerd 1.583 1.588 0,3% 1.612 1.611 -0,1% 1.596 1.620 1,5% 1.616 1.644 1,7% 6.406 6.462 0,9%

 Eenmalige elementen 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

 Fusies & overnames 16 19 17 16 2 19 0 17 35 70

 Like-for-like 1.567 1.569 0,1% 1.595 1.607 0,8% 1.594 1.601 0,4% 1.616 1.627 0,7% 6.371 6.404 0,5%

 Regelgeving 14 16 36 23 0 90

 Onderliggend 1.567 1.583 1,0% 1.595 1.623 1,8% 1.594 1.637 2,7% 1.616 1.650 2,1% 6.371 6.493 1,9%

GROEP  EBITDA 

 Gerapporteerd 480 466 -3,1% 512 434 -15,3% 472 460 -2,7% 446 425 -4,8% 1.912 1.784 -6,7%

 Eenmalige elementen 6 0 -17 34 6 -2 -7 4 -2 36
 Fusies & overnames 1 4 -1 3 -1 3 0 2 -1 12
 Like-for-like 487 470 -3,6% 495 471 -4,7% 478 461 -3,5% 439 431 -1,8% 1.909 1.833 -4,0%

 Regelgeving 6 7 27 14 0 55
 Onderliggend 487 476 -2,3% 495 479 -3,2% 478 488 2,1% 439 445 1,4% 1.909 1.887 -1,1%

Eenmalige elementen: impact op de boekhouding van de nieuwe telecomwet in het tweede kwartaal van 2012, kapitalisering van modems vanaf 2012, beduidende netto-impact van wijzigingen van uitzonderlijke voorzienin-
gen en een eenmalig waardevermindering bij S&S in het vierde kwartaal van 2012. – M&A: acquisitie van The Phone House, desinvestering van Telindus Spain en Scarlet Curaçao 
Regulation: bevat de impact van de lagere Mobile Termination  en Roaming rates, en andere regelgevende impacten.

 Groep – Financiële resultaten 

 Van gerapporteerd naar onderliggend voor de Groep 
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Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

GROEP 

 Gerapporteerde variatie op jaarbasis -3,5% -3,2% -2,7% -2,6% -3,0% 0,3% -0,1% 1,5% 1,7% 0,9%

 Likeforlike variatie op jaarbasis 3,5% 3,3% 2,0% 1,6% 2,6% 0,1% 0,8% 0,4% 0,7% 0,5%

 Onderliggende variatie op jaarbasis 0,4% 1,3% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,8% 2,7% 2,1% 1,9%

CBU 

 Gerapporteerde variatie op jaarbasis -4,3% -2,1% -2,3% -4,6% -3,3% 2,1% -0,7% 2,8% 1,5% 1,4%

 Likeforlike variatie op jaarbasis 4,3% 2,1% 2,3% 4,0% 3,2% 0,5% 0,8% 0,3% 1,0% 0,3%

 Onderliggende variatie op jaarbasis 0,1% 0,4% 0,8% 3,2% 0,9% 1,7% 0,7% 2,8% 0,7% 1,5%

EBU 

 Gerapporteerde variatie op jaarbasis -3,7% -2,8% -3,1% -2,4% -3,0% -2,2% -2,9% -2,2% -2,1% -2,3%

 Likeforlike variatie op jaarbasis 3,7% 3,1% 1,1% 0,2% 2,1% 1,0% 0,3% 2,5% 2,4% 1,5%

 Onderliggende variatie op jaarbasis 0,8% 0,7% 0,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,8% 1,3% 0,3% 0,4%

SDE&W 

 Gerapporteerde variatie op jaarbasis -13,9% -6,1% -2,3% -3,9% -6,9% -4,3% -4,9% -3,2% -5,0% -4,4%

 Likeforlike variatie op jaarbasis 13,9% 6,1% 2,3% 3,9% 6,9% 5,1% 6,1% 4,5% 6,3% 5,5%

 Onderliggende variatie op jaarbasis 3,6% 2,9% 0,8% 3,4% 2,7% 4,3% 4,9% 3,3% 5,0% 4,4%

BICS 

 Variatie op jaarbasis -1,5% -6,5% -3,4% -0,3% -3,0% 2,6% 5,5% 5,7% 7,3% 5,3%

Like-for-like: i.e. zonder impact van fusies & overnames, de hersegmentering & de boekhoudkundige aanpassingen door de nieuwe Telecom wet – Onderliggende i.e. like-for-like zonder de impact van de regelgeving 

(in miljoen EUR) Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

CAPEX VAN DE GROEP 173 161 163 279 777 186 174 160 234 753

 Consumer Business Unit 44 27 24 40 134 61 33 30 42 164

 Enterprise business unit 4 4 3 8 18 4 4 3 5 15

 Service Delivery Engine & Wholesale 115 119 125 193 552 116 126 114 158 514

 Staff&Support 7 9 9 26 51 5 8 8 19 40

 International Carrier Services 3 2 3 14 22 1 3 5 12 20

 Evolutie van de opbrengsten in percentages 

 Groep - Capex 

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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(in miljoen EUR) Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Totale opbrengsten 565 579 571 572 2.288 577 575 587 581 2.321

 Van Vast 281 278 271 269 1.099 274 270 274 277 1.096

  Spraak 118 115 111 110 454 110 105 105 105 425

  Data 85 83 82 82 332 85 84 85 85 339

  TV 51 53 51 53 208 55 57 61 62 235

  Toestellen (excl. TV) 7 6 7 7 26 6 6 7 7 25

  Scarlet 21 21 20 18 79 19 18 17 18 71

 Van Mobiel 265 279 279 280 1.104 281 282 292 278 1.133

  Spraak 139 147 143 136 565 130 123 133 120 505

  Data 87 92 93 97 369 97 102 98 100 398

  Toestellen 14 14 16 19 63 27 29 32 28 116

  Tango 25 26 28 28 107 27 28 28 30 114

 Andere 19 23 21 23 86 22 23 22 25 92

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen  
en diensten 

-149 -149 -158 -168 -624 -162 -182 -157 -166 -666

Personeelskosten en pensioenen -83 -85 -86 -87 -340 -90 -88 -92 -88 -359

Andere bedrijfskosten -70 -74 -71 -84 -299 -74 -73 -77 -86 -310

Segment resultaat 264 271 257 233 1.025 251 232 261 242 986

Marge segment bijdrage 46,7% 46,8% 45,0% 40,8% 44,8% 43,5% 40,4% 44,5% 41,6% 42,5%

 CBU – Financiële resultaten 

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

VAN VAST 

Aantal toegangskanalen (in duizenden) 3.028 3.006 2.977 2.974 2.974 2.938 2.926 2.918 2.912 2.912

  Spraak 1.896 1.870 1.839 1.818 1.818 1.780 1.758 1.737 1.718 1.718

  Breedband 1.131 1.136 1.138 1.156 1.156 1.159 1.169 1.181 1.193 1.193

Verkeer (in miljoen minuten) 1.061 977 936 1.036 4.011 1.086 1.027 965 1.060 4.138

  Nationaal 875 795 765 821 3.256 828 754 703 768 3.053

  Vast naar Mobiel 95 96 89 123 402 164 179 170 187 701

  Internationaal 91 87 82 92 352 94 93 92 104 383

TV (in duizenden) 1.029 1.087 1.139 1.211 1.211 1.254 1.301 1.340 1.386 1.386

  waarvan gezinnen 879 925 963 1.021 1.021 1.057 1.093 1.125 1.156 1.156

  waarvan “multiple settop boxes” 149 162 176 190 190 196 209 216 230 230

ARPU (in EUR)

  ARPU Spraak 20,2 20,0 19,7 19,8 19,9 20,2 19,7 19,7 20,0 19,9

  ARPU Breedband 27,6 27,0 26,7 26,1 26,8 26,9 26,4 26,5 26,1 26,5

  ARPU Belgacom TV 19,4 19,2 17,8 17,5 18,4 17,6 17,6 18,1 18,2 17,9

VAN MOBIEL  

Aantal actieve klanten (in duizenden) 3.723 3.726 3.774 3.805 3.805 3.805 3.811 3.748 3.643 3.643

  Prepaid (1) 2.117 2.096 2.111 2.116 2.116 2.116 2.071 1.992 1.923 1.923

  Postpaid 1.606 1.630 1.663 1.690 1.690 1.690 1.739 1.756 1.720 1.720

Geannualiseerde churn rate (gemengd) (2) 21,3% 20,4% 20,4% 25,2% 21,8% 20,4% 19,9% 25,8% 36,0% 25,9%

Netto ARPU (in EUR) 

  Prepaid 14,1 15,3 14,4 14,9 14,7 14,0 14,2 13,6 14,4 14,0

  Postpaid 29,2 30,0 30,0 28,6 29,5 27,9 27,3 28,9 26,6 27,7

  Gemengd 20,5 21,6 21,1 20,7 21,0 20,1 20,1 20,8 20,1 20,3

  Gemengd Spraak 12,7 13,4 12,9 12,2 12,8 11,6 11,1 12,0 11,1 11,5

  Gemengd Data 7,8 8,2 8,2 8,5 8,2 8,5 9,0 8,7 9,0 8,8

UoU (eenheden) 338,0 357,5 335,4 373,3 351,6 377,9 391,7 357,5 389,9 379,1

MoU (min) 102,2 106,6 103,6 103,8 104,3 101,5 104,7 100,5 101,7 102,1

SMS (eenheden) 238,7 254,1 235,1 273,0 250,5 279,8 291,3 262,1 294,2 281,7

(1) Prepaid bevat Mobisud klanten die voordien als MVNO werden gerapporteerd
(2) Q4 2011 geïmpacteerd door schrapping van inactieve pre-paid kaarten. Deze schrapping heeft geen impact op het aantal actieve klanten & pre-paid net-adds.

CBU – Operationele resultaten 

Geconsolideerde jaarrekening 
www.belgacom.com/jaarverslag
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Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

VAN VAST 

Aantal toegangskanalen (in duizenden) 1.861 1.849 1.834 1.820 1.820 1.841 1.824 1.815 1.799 1.799

  Spraak 1.425 1.412 1.400 1.385 1.385 1.394 1.379 1.370 1.356 1.356

  Breedband 436 436 434 434 434 446 445 444 443 443

Verkeer (in miljoen minuten)  782 732 672 716 2.901 754 699 636 686 2.775
  Nationaal 526 485 445 476 1.932 502 459 416 451 1.828
  Vast naar Mobiel 165 160 147 160 633 167 161 147 160 635
  Internationaal 90 86 80 80 336 84 79 73 75 311
ARPU (in EUR)

  ARPU Spraak 29,1 28,9 28,1 28,6 28,7 28,9 28,4 27,9 28,6 28,5
  ARPU Breedband 39,6 39,3 39,1 38,9 39,2 39,5 39,0 39,1 38,8 39,1

VAN MOBIEL

Aantal actieve klanten (in duizenden) 1.327 1.357 1.380 1.408 1.408 1.413 1.449 1.470 1.486 1.486
  Postpaid 1.327 1.357 1.380 1.408 1.408 1.413 1.449 1.470 1.486 1.486
Geannualiseerde churn rate (gemengd - variatie in p.p.) 11,1% 10,8% 9,4% 10,2% 10,3% 11,7% 11,0% 10,8% 16,8% 12,7%
Net ARPU (EUR) 

  Postpaid 41,8 41,9 40,6 39,5 41,0 38,7 37,2 35,5 33,9 36,3
  Postpaid spraak 29,2 28,7 26,9 25,9 27,6 25,3 23,7 22,9 21,6 23,3
  Postpaid data 12,6 13,2 13,8 13,7 13,3 13,5 13,5 12,6 12,2 12,9
UoU (eenheden) 356,5 369,6 343,3 363,4 358,8 375,8 377,0 339,9 366,8 364,7
MoU (min) 317,1 328,3 305,0 322,8 318,9 327,8 326,6 293,3 314,3 315,4
SMS (eenheden) 83,7 90,1 87,3 95,6 89,4 106,6 111,7 104,7 118,1 110,3

 EBU – Operationele resultaten 

(in miljoen EUR)  Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Totale opbrengsten 593 593 572 591 2.349 579 576 560 579 2.294

 Van Vast 420 417 398 420 1.655 408 409 398 418 1.633

  Spraak 128 125 121 122 496 124 120 118 119 481

  Data 98 97 96 97 389 99 99 96 95 388

  Toestellen 18 18 18 18 72 18 18 18 18 72

  ICT 175 177 163 182 697 167 172 167 186 692

 Van Mobiele 169 171 169 168 677 166 162 158 155 640

  Spraak 115 115 110 108 448 106 102 100 96 403

  Data 50 53 56 57 216 56 58 55 54 223

  Toestellen 4 3 3 3 13 3 3 3 5 14

 Andere 4 5 5 4 17 5 5 4 6 21

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten -162 -160 -154 -164 -639 -149 -157 -150 -163 -619

Personeelskosten en pensioenen -94 -98 -93 -96 -381 -100 -103 -103 -101 -407

Andere bedrijfskosten -37 -37 -34 -36 -144 -40 -39 -39 -41 -160

Segment resultaat 300 298 291 296 1.185 289 277 267 274 1.108

Marge segment bijdrage 50,6% 50,3% 50,9% 50,0% 50,4% 50,0% 48,1% 47,8% 47,4% 48,3%

 EBU – Financiële resultaten 
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(in miljoen EUR)  Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Totale opbrengsten (1) 81 80 77 80 318 78 76 75 76 304

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en 
diensten 

-9 -9 -9 -9 -36 -9 -9 -9 -10 -37

Personeelskosten en pensioenen -49 -50 -50 -50 -199 -43 -44 -47 -43 -177

Andere bedrijfskosten -52 -33 -48 -42 -175 -48 -50 -41 -48 -187

Segment resultaat -29 -12 -30 -21 -92 -23 -26 -21 -26 -97

 SDE&W – Financiële resultaten 

(in miljoen EUR)  Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Totale opbrengsten  8 7 25 8 47 9 7 7 11 34

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en 
diensten 

0 0 0 -1 -1 1 -1 0 -2 -2

Personeelskosten en pensioenen -39 -40 -40 -40 -160 -38 -39 -41 -39 -156

Andere bedrijfskosten -47 -41 -66 -61 -215 -51 -50 -49 -67 -218

Segment resultaat -79 -74 -81 -95 -328 -79 -83 -82 -97 -341

 S&S – Financiële resultaten 

(in miljoen EUR)  Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Totale opbrengsten  372 388 401 401 1.562 382 409 424 430 1.645

Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en 
diensten 

-320 -333 -342 -342 -1.338 -326 -347 -361 -367 -1.400

Personeelskosten en pensioenen -10 -9 -9 -9 -37 -10 -10 -11 -11 -43

Andere bedrijfskosten -18 -17 -15 -16 -65 -18 -17 -17 -20 -73

Segment resultaat 24 29 35 33 122 28 34 35 32 129

Segment EBITDA marge 6,5% 7,5% 8,7% 8,3% 7,8% 7,3% 8,4% 8,3% 7,3% 7,8%

 ICS – Financiële resultaten 

Volumes (in miljoen) Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

Spraak 6.574 6.997 6.853 7.018 27.442 6.907 6.984 6.934 7.556 28.382

Niet-spraak (SMS/MMS) 230 253 276 315 1.074 323 361 428 445 1.557

 ICS – Operationele resultaten 

Q111 Q211 Q311 Q411 2011 Q112 Q212 Q312 Q412 2012

VAN VAST

Aantal toegangskanalen (in duizenden) 

  Spraak (1)     12 12 11 11 11 11

  Breedband (1)     1 1 1 1 1 1

VAN MOBIEL 

Aantal actieve Mobiele klanten (in duizenden) 

  Retail (1)     8 8 9 8 8 8

  MVNO      5 7 8 8 8

(1) i.e. Belgacom retail producten verkocht via SDE&W (OLOs eigen gebruik en doorverkoop)    

 SDE&W – Operationele resultaten 

FINANCIËLE INFORMATIE
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RISICOMANAGEMENT 
Deze sectie geeft een overzicht van de Risicobeheersystemen van de Groep 
inclusief een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden en de 
maatregelen om ze te beheersen.

Belangrijkste risico's Beschrijving Beperkende factoren en beheersmaatregelen

Dynamiek van de 
concurrentiële 
markt

Een nieuwkomer op de markt of marktverstorend 
gedrag van een concurrent kan de marktwaarde 
doen krimpen, het marktaandeel van Belgacom 
onder druk zetten en de opbrengsten en de winst 
negatief beïnvloeden.

Rationele tariefstrategie. 
Vereenvoudigd en verbeterd postpaidaanbod. 
Focus op convergentiestrategie. 
De leiderspositie inzake kwaliteit van het mobiele netwerk 
behouden. 
Innovatieve producten en diensten.

Evolutie van het 
businessmodel

Alternatieve manieren van communiceren aan
gestuurd door nieuwe technologieën en klanten 
vragen om snelle interne vernieuwing, terwijl de 
marges verminderen, met een potentiële impact 
op de opbrengsten en de winst. 

Belgacom is pionier op het vlak van nieuwe technologieën en biedt 
klanten het nieuwe voordeel van convergentie. Ook in het Enterprise
businesssegment werden nieuwe businessmodellen ontwikkeld. ICS 
verkent op proactieve wijze nieuwe gebieden, zowel geografisch als 
technologisch.

Gemotiveerd 
personeel met de 
juiste competenties

De voortdurende verschuiving in de vraag naar 
competenties kan Belgacom mogelijk met een 
ontoereikende talentenpool opzadelen.   
Een plafonnering van de lonen van het topmana
gement bij wet zou Belgacom benadelen t.o.v. 
haar concurrenten. 

Belgacom heeft een goede reputatie als werkgever, maakt gebruik 
van programma’s op maat zoals de Strategic Workforceplanning 
en investeert doorlopend in professionele vorming door middel van 
interne opleidingen.  
Jonge werknemers worden aangetrokken via het “Young potential 
program”. 

Afhankelijkheid 
van apparatuur en 
technologieën

Netwerksystemen kunnen de impact ondervinden 
van schade, computervirussen, natuurrampen en 
ongeoorloofde toegang, wat kan leiden tot verlies 
van activiteiten en aansprakelijkheidsvorderingen.

Technologieën verspreid over verschilende locaties. De verouderde 
traditionele koperkabels worden sinds 2003 geleidelijk vervangen 
door vezeltechnologie.  De oude systemen worden geleidelijk uitgefa
seerd en vervangen door geïntegreerde systemen. 
Strikt toezicht op contractuele SLA’s en voorwaarden inzake aan
sprakelijkheid. licentieovereenkomsten met leveranciers en verkopers. 
Aangepaste verzekeringen voor schade veroorzaakt door netwerksto
ringen, computervirussen, veiligheidsinbreuken, enz. 

Belgacom gelooft dat risicobeheer 
cruciaal is voor deugdelijk bestuur en het 
uitbouwen van een duurzame business. 
De Groep hanteert een risicofilosofie die 
gericht is op het maximaliseren van het 
commerciële succes en de aandeelhou-
derswaarde door risico en beloning op 
effectieve wijze af te wegen. Het doel van 
risicobeheer is niet enkel de activa en 
de financiële slagkracht van de Groep te 
beschermen, maar ook de reputatie van 
Belgacom te vrijwaren. De doelstellingen 
en policies in het kader van het financi-
eelrisicobeheer worden beschreven in 
toelichting 32 van de geconsolideerde 
jaarrekening, die is gepubliceerd op de 
website van Belgacom. De risico’s in 
verband met belangrijke lopende vor-
deringen en rechtsprocedures worden 
beschreven in toelichting 34 van deze 
jaarrekening. De belangrijkste andere 
ondernemingsrisico’s zijn de onderne-
mingsrisico’s en de risico’s m.b.t. de 
financiële rapportering. Deze risico’s 
worden hieronder in detail beschreven, 
evenals de beperkende factoren en 
beheersmaatregelen die erop betrekking 
hebben.
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Ondernemingsrisico’s
Het Enterprise Risk Management (ERM) 
van de Groep behandelt het volledige 
spectrum van risico’s (‘potentieel scha-
delijke gebeurtenissen’) en onzekerheden 
waarmee Belgacom kan worden gecon-
fronteerd. Belgacom ERM vormt een 
gestructureerd en consistent kader voor 
het evalueren van, het reageren op en het 
rapporteren van risico’s die een impact 
kunnen hebben op het bereiken van 
de strategische ontwikkelingsdoelstel-
lingen van Belgacom. Het streeft ernaar 
de waarde voor de aandeelhouders te 
maximaliseren door het risicobeheer af 
te stemmen op de bedrijfsstrategie, het 
aankomende risico van de regelgeving, 
de nieuwe technologieën of de markt 
in te schatten, en door strategieën voor 
risicotolerantie en -beperking te ontwik-
kelen. Belgacom ERM wordt sinds 2006 
elk jaar geëvalueerd en bijgestuurd. Deze 
risicocontrole en -inschatting maakt 
integraal deel uit van de jaarlijkse strate-
gische planningscyclus van Belgacom. 
Het eruit voortvloeiende rapport van de 
belangrijke risico’s en onzekerheden 
wordt dan geëvalueerd door het  
Belgacom Management Committee, de 
Gedelegeerd Bestuurder en het Audit-
comité. Van de risico’s die in het kader 
van de ERM-oefening van 2012 werden 
geïdentificeerd, kregen de volgende 
risicocategorieën prioriteit: 1- dynamiek 

van de concurrentiële markt, 2- evolutie 
van het businessmodel, 3- gemotiveerd 
personeel met de juiste competenties, 
4- afhankelijkheid van apparatuur en 
technologieën.  

Dynamiek van de 
concurrentiële markt
België is een klein land met slechts 
enkele grote telecomspelers, waarvan 
Belgacom de gevestigde operator is. In 
deze omstandigheden is de marktwaarde 
kwetsbaar voor marktverstorend gedrag 
van de concurrentie. Bovendien zijn de 
belangrijkste concurrenten van Belgacom 
namelijk Mobistar, BASE en Telenet, 
dochterondernemingen van grote inter-
nationale operatoren, respectievelijk 
France Telecom, KPN en Liberty Global.

Een nieuwkomer op de markt of een radi-
cale prijzenslag met de concurrentie zou 
Belgacom marktaandeel kunnen kosten 
en haar opbrengsten en winst onder druk 
kunnen zetten. Zo zou de nieuwe Bel-
gische Telecomwet die sinds 1 oktober 
2012 van toepassing is, kunnen leiden 
tot een sterkere en langer dan verwachte 
toename van het klantenverloop.  De 
aanhoudend agressieve mobiele tarieven 
van de concurrentie kunnen mogelijk 
een bijkomend klantenverloop en een 
verdere daling van het mobiele markt-
aandeel van Belgacom teweegbrengen. 
Daarbovenop kan de concurrentie op de 

mobiele markt in Wallonië nog intenser 
worden als de respectieve kabelopera-
toren met een agressief mobiel aanbod 
zouden uitpakken. Indien de concurrentie 
haar tarieven sterk zou verlagen, zou 
Belgacom genoodzaakt kunnen worden 
haar mobiele tariefplannen op basis 
hiervan aan te passen, wat zou kunnen 
resulteren in lagere mobiele opbrengsten. 
Belgacom heeft echter altijd een rationele 
tariefstrategie gevolgd en zal zo gedisci-
plineerd mogelijk blijven in haar aanbie-
dingen voor de klanten, door erover te 
waken dat de marktwaarde niet verder 
wordt vernietigd. Belgacom heeft haar 
mobiele postpaidaanbod aangepast en 
vereenvoudigd, waarbij de waarde voor 
de klanten verhoogt.  Bovendien biedt de 
convergentiestrategie van Belgacom de 
onderneming een stevige concurrentie-
basis, doordat ze haar klanten aantrekke-
lijke multiplayaanbiedingen kan voorstel-
len en tegelijk de churn kan verminderen. 
Belgacom blijft ook investeren in haar 
netwerken om haar leiderspositie inzake 
netwerkkwaliteit te behouden en als 
innovatieve operator te worden erkend. 
Zo was Belgacom de eerste Belgische 
operator die LTE-diensten aan haar 
klanten aanbood.

Zoals bij de andere telecomaanbieders 
kan de waarde van de mobiele spraak-
diensten van Belgacom steeds meer 
onder druk komen te staan van OTT-

spelers (Over The Top) zoals Skype voor 
mobiel. Belgacom onderscheidt zich 
doelbewust van de OTT-concurrenten 
door gebruik te maken van gevirtuali-
seerde entertainmentaanbiedingen op de 
particuliere markt en cloudcomputing-
diensten voor professionele gebruikers. 
Tegelijk breidt Belgacom haar breed-
bandbereik verder uit om haar klanten de 
best mogelijke internetervaring te bieden. 
Belgacom heeft ook inspiratie gehaald bij 
de OTT-spelers, door een contentaanbod 
te lanceren dat is aangepast aan haar 
“Connected TV’s”-concept, dat trouwens 
ook beschikbaar is voor niet-Belgacom-
klanten.

Op de markt van de internationale car-
rierdiensten zijn de marges per minuut 
voor spraak de voorbije jaren zwaar 
onder druk gekomen als gevolg van 
prijsconcurrentie, consolidering van de 
concurrenten en het gemak waarmee 
klanten van provider kunnen veranderen. 
Als de druk op de marges voor spraak 
zou aanhouden en/of indien de Groep de 
prijsverlagingen niet compenseert door 
hogere volumes, kunnen het groeiper-
centage, de bedrijfsopbrengsten en de 
nettowinst van ICS de weerslag daarvan 
ondervinden. Bovendien kan de druk 
op de mobiele datamarkt nog verhogen 
en daardoor een impact hebben op het 
groeiprofiel van International Carrier 
Services.

FINANCIËLE INFORMATIE
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Veranderend businessmodel
Als telecombedrijf opereert Belgacom 
in een dynamische omgeving die snel 
evolueert door de nieuwe technologi-
sche ontwikkelingen en de voortdurend 
veranderende behoeften van de klant. In 
antwoord hierop past Belgacom ook haar 
businessmodel aan. Het schuift verder 
weg van de traditionele business, die 
werd gedomineerd door spraakdiensten 
met hoge marges. In plaats hiervan win-
nen alternatieve communicatiesystemen, 
zoals wifi, mobiel internet en VoIP steeds 
meer aan belang. Deze ontwikkeling 
kan mogelijk een impact hebben op de 
toekomstige opbrengsten en winst van 
Belgacom uit spraakminuten of sms’en. 
Ook het International Carrier Services-
segment is onderhevig aan dit verande-
rende businessmodel, en zijn opbreng-
sten uit spraakverkeer kunnen onder 
druk komen naarmate de IP-technologie 
veld wint ten koste van de traditionele 
communicatie.

De hoge snelheid van de technologi-
sche evolutie noopt ons ertoe om ook 
intern snel te vernieuwen. Lange interne 
ontwikkelingstijden kunnen dit echter 
bemoeilijken en de lancering van nieuwe 
diensten op de lange baan schuiven.

Om de eventuele negatieve effecten op 
de opbrengsten van de Belgacom Groep 
en zijn businesssegmenten te beperken, 

heeft Belgacom ervoor gekozen in te 
zetten op nieuwe technologieën en de 
klanten het voordeel van convergentie te 
bieden - bijvoorbeeld door een nationaal 
hotspotnetwerk uit te rollen in partner-
schap met Fon. Belgacom heeft nieuwe 
tariefplannen ingevoerd die inspelen op 
de vraag van haar klanten naar deze 
nieuwe communicatiemethoden - bij-
voorbeeld via bundels met een combi-
natie van onbeperkt sms’en, spraak en 
mobieledatacapaciteit. Ook in het Enter-
prise-businesssegment, waar de spraak-
business krimpt, werden ter compensatie 
nieuwe businessmodellen ontwikkeld, 
zoals cloud computing. ICS verkent ook 
op proactieve wijze nieuwe gebieden, 
zowel geografisch als technologisch.

Afhankelijkheid van 
gemotiveerd personeel met  
de juiste competenties
Belgacom is sterk afhankelijk van de per-
sonen die voor haar werken: het topma-
nagement, technische medewerkers met 
de juiste vaardigheden en goed getrainde 
verkopers met een gedetailleerde kennis 
van de Belgacom-producten en -dien-
sten.

Het bij wet plafonneren van de lonen 
van topmanagers, dat van toepassing 
zou worden op nieuwe contracten, zoals 
voorzien in het wetsvoorstel van de 
Minister van Overheidsbedrijven, zou 

Belgacom beperken in het aantrekken 
en behouden van een hooggekwalifi-
ceerd topmanagement. Een verminderde 
flexibiliteit in de verloning van de top-
managers zou Belgacom benadelen ten 
opzichte van haar belangrijkste concur-
renten op de Belgische markt en zou 
uiteindelijk tot een verminderde prestatie 
van de business, en daardoor tot lagere 
opbrengsten, kunnen leiden. 

De snelle veranderingen in de techno-
logieën en de onophoudelijke evolutie 
in producten en diensten maken dat de 
vraag naar competenties voortdurend 
verschuift. Indien Belgacom hier niet op 
zou anticiperen, dan kan ze mogelijk met 
een ontoereikende talentenpool worden 
geconfronteerd. Binnen het Enterprise-
segment bijvoorbeeld, zorgt de focus 
op het leveren van complete end-to-end 
diensten en de toenemende complexiteit 
van de klantencontracten ervoor dat 
de nood aan personeel met specifieke 
vaardigheden en expertise toeneemt.  
Een tekort aan medewerkers met IT-vaar-
digheden zou het voor EBU lastig kunnen 
maken om complexe klantencontracten 
te sluiten en zou de groeistrategie van 
EBU op het vlak van oplossingsgericht-
heid kunnen vertragen. 

Het toekomstige succes van Belgacom 
zal afhankelijk zijn van haar vermogen 
om hooggekwalificeerde medewerkers 
aan te trekken en te behouden. Om een 

antwoord te bieden op de behoeften aan 
nieuwe vaardigheden heeft het departe-
ment Human Resources dan ook speci-
fieke programma’s op maat ontwikkeld, 
zoals de Strategic Workforce-planning, 
of het programma voor young potentials. 
Bovendien blijft Belgacom investeren in 
de professionele vorming van haar mede-
werkers via interne opleiding. Globaal 
geniet Belgacom een goede reputatie als 
werkgever. 

Op het niveau van de Belgacom Groep is 
zowat één op drie werknemers statutair, 
met een veel betere bescherming tegen 
ontslag dan de contractuele werknemers. 
Dit kan Belgacom beperken in haar 
capaciteit om de efficiëntie te verbeteren 
en de flexibiliteit te verhogen tot niveaus 
die vergelijkbaar zijn met die van haar 
concurrenten.

Afhankelijkheid van 
apparatuur en technologieën
De business van Belgacom is sterk 
afhankelijk van de technische infrastruc-
tuur, zoals telecomapparatuur en IT-
platformen. Belgacom is alleen in staat 
om diensten te leveren voorzover ze haar 
netwerksystemen kan beschermen tegen 
schade van telecommunicatiestoringen, 
computervirussen, natuurrampen en 
ongeoorloofde toegang. Een systeem-
fout, incident of veiligheidsinbreuk die 
een onderbreking (van een deel van) 
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de operaties van Belgacom tot gevolg 
heeft, zou haar vermogen kunnen aan-
tasten om diensten te leveren aan (een 
deel van) haar klanten en kan potentieel 
financiële gevolgen en een impact op het 
imago hebben. Om de risico’s op inci-
denten met een impact op de technische 
gebouwen (bv. brand) te beperken, heeft 
Belgacom haar technologieën verspreid 
over verschillende locaties en gebouwen 
(bv. drie datacenters, opsplitsen van ICT-
diensten voor grote klanten en particulie-
ren), tien knooppunten voor netwerkdien-
sten en honderden lokale centrales.

De dienstenportefeuille van Belgacom 
wordt almaar meer afhankelijk van ver-
schillende IT-platformen. Om de kwaliteit 
van de service aan haar klanten op peil 
te houden, dient Belgacom waarborgen 
te bieden op het vlak van stabiliteit, 
behandelingstijd en alertheid. Verstorin-
gen van of inbreuken op de veiligheid die 
resulteren in verlies of beschadiging van 
data of applicaties van de klanten of die 
leiden tot het ongepast openbaarmaken 
van vertrouwelijke informatie, kunnen 
ertoe leiden dat Belgacom aansprakelijk 
wordt gesteld. Bovendien kan de Groep 
mogelijk bijkomende kosten dienen te 
maken om de schade te herstellen die 
het gevolg is van deze verstoringen of 
inbreuken. Belgacom is in het bezit van 
een foutenverzekering (‘errors and omis-
sions’), een verzekering tegen onder-
breking van de activiteiten en een ver-

zekering die specifiek beschermt tegen 
bepaalde verliezen te wijten aan, onder 
meer, computervirussen en veiligheids-
inbreuken.

Dit neemt niet weg dat, in geval van 
netwerk- of IT-storingen, Belgacom 
diverse maatregelen heeft geïmplemen-
teerd om problemen zo spoedig mogelijk 
te verhelpen. Enerzijds heeft Belgacom 
een geavanceerd controlecentrum, dat 
toelaat om alle eventuele problemen die 
de goede werking van de operaties in 
gevaar brengen, heel snel te detecteren 
en te identificeren. Daarnaast heeft  
Belgacom uitgebreide en beproefde 
procedures ingevoerd om incidenten met 
een grote impact zo snel mogelijk het 
hoofd te bieden door middel van Emer-
gency Response Teams, die de beste 
experts in hun domein omvatten en alle 
dagen en de klok rond paraat staan. 

Belgacom beschikt over een nationaal 
toegangsnetwerk, waarvan een deel al 
lange tijd operationeel is: het klassieke 
kopernetwerk. Door de veroudering van 
de koperkabels zou het storingspercen-
tage kunnen toenemen en de performan-
tie verminderen. Het mobiele netwerk 
is mogelijk onderhevig aan technische 
storingen, die een impact op de kwaliteit 
van de dienst kunnen hebben of tijdelijke 
dienstonderbrekingen kunnen veroorza-
ken, wat tot ontevredenheid bij de klant 
zou leiden. Een andere prioriteit is het 
netwerktransformatieprogramma, waar-

van de implementatie zou kunnen wor-
den uitgesteld, waardoor ook de bespa-
ringen door het uitfaseren van technische 
gebouwen zouden worden vertraagd. 

Belgacom investeert zwaar om haar net-
werk verder te verbeteren. Het uitrollen 
van een FTTC-netwerk (fiber-to-the-curb; 
vezel tot aan de stoep) was de voorbije 
jaren één van de belangrijkste prioriteiten 
van Belgacom, terwijl de oude koper-
kabels worden vervangen en nieuwe 
technologieën veelbelovend blijken voor 
de laatste mijl in koperkabel. Belgacom 
blijft investeren in stabiliteitsverbete-
ringen voor zowel haar vaste als haar 
mobiele kernnetwerk door nieuwe archi-
tecturen te installeren die een hogere 
redundantie mogelijk maken. Daarnaast 
werden doorgedreven netwerkresiliëntie-
programma’s opgezet om het vermogen 
om het netwerk operationeel te houden, 
te vergroten. Vanaf 1 januari 2013 zal 
voor bepaalde kritieke IT-applicaties 
een soortgelijk resiliëntieplan worden 
geïmplementeerd. Om problemen in de 
toeleveringsketen te voorkomen, ziet 
Belgacom bovendien nauwlettend toe op 
haar contractuele SLA’s en voorwaarden 
inzake aansprakelijkelijkheid met leveran-
ciers en verkopers.

Risico’s m.b.t. de 
financiële rapportering
In het domein van de financiële rappor-
tering zijn de belangrijkste risico’s, naast 
de algemene ondernemingsrisico’s die 
ook een impact hebben op de financi-
ele rapportering (bv. personeel), onder 
meer: nieuwe transacties en evoluerende 
boekhoudnormen, wijzigingen in de 
fiscale wet- en regelgeving en de proce-
dure voor het afsluiten van de financiële 
rekeningen.

Nieuwe transacties en 
evoluerende boekhoudnormen: 
Nieuwe transacties zouden een signi-
ficante impact kunnen hebben op de 
financiële rekeningen, zowel rechtstreeks 
op de balans en resultatenrekening als 
op de toelichting. Een onjuiste boek-
houdkundige verwerking zou kunnen 
resulteren in financiële rekeningen die 
niet langer een waarheidsgetrouw beeld 
geven. Wijzigingen in de wetgeving (bv. 
pensioenleeftijd, bescherming van de 
klanten) kunnen ook een significante 
impact op de gerapporteerde financiële 
cijfers hebben. Nieuwe boekhoudnormen 
kunnen het vergaren van nieuwe infor-
matie en het aanpassen van complexe 
(facturatie)systemen vereisen. Indien hier 
niet tijdig en adequaat op wordt gean-
ticipeerd, kan de tijdige afhandeling en 
de betrouwbaarheid van de financiële 
rapportering in gevaar komen.

FINANCIËLE INFORMATIE
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Het is de verantwoordelijkheid van het 
Corporate Accounting-departement om 
de evolutie op het vlak van de verande-
rende normen (zowel lokale GAAP als 
IFRS) te volgen. De veranderingen wor-
den in kaart gebracht en de impact op 
de financiële rapportering van Belgacom 
wordt proactief geanalyseerd.

Voor elk nieuw type van transactie (bv. 
een nieuw product, nieuw werknemers-
voordeel, businesscombinatie) wordt 
een grondige analyse gemaakt vanuit 
het oogpunt van financiële rapportering, 
risicobeheer, thesaurie en belastingen. 
Bovendien worden de ontwikkelings-
vereisten voor de financiële systemen tij-
dig gedefinieerd en wordt de conformiteit 
met de interne en externe normen syste-
matisch nagegaan. De nadruk ligt op het 
uitwerken van preventieve controles en 
het opzetten van rapporteringstools die 
controles achteraf mogelijk maken.

Het Audit- en Toezichtscomité (Audit and 
Compliance Committee – A&CC) wordt 
regelmatig geïnformeerd over nieuwe 
aankomende normen voor financiële rap-
portering en de potentiële impact ervan 
op de financiële cijfers van de Belgacom 
Groep.

Wijzigingen in de fiscale wet- 
en regelgeving: 
Wijzigingen in de fiscale wet- en regel-
geving (vennootschapsbelasting, BTW 
e.d.) of in de toepassing ervan door de 

fiscus kan een significante impact heb-
ben op de financiële rekeningen. Om de 
conformiteit ervan te verzekeren, moeten 
vaak op korte termijn bijkomende admi-
nistratieve procedures worden opgezet 
om relevante informatie te verzamelen of 
moeten updates van bestaande IT-syste-
men worden doorgevoerd (bv. facturatie-
systemen).

Het departement Tax volgt mogelijke 
veranderingen in de fiscale wet- en 
regelgeving, alsook interpretaties van 
bestaande fiscale wetten door de fiscus, 
voortdurend op. Op basis van wetgeving, 
doctrine, rechtspraak, politieke verklarin-
gen, beschikbare wetsontwerpen, enz. 
wordt een financiële en operationele 
impactanalyse uitgevoerd.

Procedure voor het afsluiten 
van financiële rekeningen: 
Voor de procedure m.b.t. het afsluiten 
van de financiële rekeningen van de 
Groep werden duidelijke taken en verant-
woordelijkheden vastgelegd. Tijdens de 
procedures voor de maandelijkse, drie-
maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse 
afsluiting van de rekeningen worden 
de verschillende stappen voortdurend 
gemonitord. Daarnaast worden nog 
verschillende controles uitgevoerd om te 
waken over de kwaliteit en de conformi-
teit met de interne en externe vereisten 
en richtlijnen.

Voor Belgacom en haar belangrijkste 
filialen wordt een heel gedetailleerde 
kalender voor de afsluitingen opgemaakt, 
met een gedetailleerd overzicht van de 
divisieoverschrijdende voorbereidende 
vergaderingen, de deadlines voor het 
afsluiten van specifieke procedures, 
de exacte datum en het uur wanneer 
IT-subsystemen worden vergrendeld, 
valideringsvergaderingen en de vereiste 
elementen voor de rapportering.

Voor elke procedure en subprocedure 
worden verschillende controles uit-
gevoerd, zoals preventieve controles, 
waarbij de informatie wordt getest voor-
aleer ze wordt verwerkt en opsporende 
controles, waarbij het resultaat van 
de verwerking wordt geanalyseerd en 
bevestigd. Er gaat specifieke aandacht 
naar redelijkheidstests, waarbij financiële 
informatie wordt geanalyseerd door meer 
onderliggende operationele drivers en 
coherentietests, waarbij financiële infor-
matie van verschillende domeinen wordt 
samengevoegd om resultaten, trends 
e.d. te bevestigen.  Voor belangrijke of 
niet-terugkerende transacties worden 
tests op de individuele opnames in de 
boekhouding gedaan; voor de andere 
transacties gebeurt dit steekproefgewijs. 
De combinatie van al deze tests biedt 
voldoende zekerheid over de betrouw-
baarheid van de financiële cijfers.
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REGELGEVEND KADER 

Regelgeving inzake de 
kabel
Jarenlang moest enkel het Belgacom-
netwerk zich houden aan de regelgeving, 
terwijl de kabelmaatschappijen gespaard 
bleven van verplichtingen om hun net-
werk met andere spelers te delen. Op 
1 juli 2011 beslisten de Belgische regu-
latoren (BIPT, VRM, CSA en Medienrat) 
om de dominante kabelmaatschappijen 
in hun respectieve dekkingsgebieden 
te reguleren en ze te verplichten tot de 
doorverkoop van analoge televisie en 
breedband en tot de openstelling van 
hun digitale tv-platform. Belgacom kan 
enkel toegang krijgen tot analoge tele-
visie. 

In september 2011 gingen de kabel-
operatoren tegen de beslissingen van de 
regulatoren in beroep. Het Hof nam de 
opschortingsdossiers eerst in beraad en 
in de tweede helft van 2012 verwierp het 
de eisen  van alle kabeloperatoren.  Deze 
uitspraken van het Hof hebben de weg 
vrijgemaakt voor de effectieve uitvoering 
van hun verplichtingen. 

De regulatoren bereiden op dit ogenblik 
ontwerpbesluiten voor om de referentie-
aanbiedingen van de kabeloperatoren 
goed te keuren. Besluiten betreffende 
de voorwaarden worden verwacht in de 
eerste helft van 2013, gevolgd door een 
implementatieperiode van zes maanden 
voor de kabeloperatoren. Het Hof zal de 
dossiers nu ten gronde behandelen en 

een uitspraak wordt niet verwacht voor 
de tweede helft van 2013.  Belgacom 
diende ook een verzoek tot nietigverkla-
ring in tegen haar uitsluiting als begun-
stigde van digitale tv en breedbandtoe-
gang in de omroepbesluiten.

Wholesalediensten en 
-tarieven
Het besluit van het BIPT in verband met 
de marktanalyse van wholesalebreed-
band van 1 juli 2011 verplicht Belgacom 
een multicastfunctie te leveren in het 
bitstreamaanbod (te gebruiken voor 
omroep). De aspecten van het referen-
tieaanbod die geen verband houden met 
de tarieven werden op 4 oktober 2012 
door het BIPT goedgekeurd. Het blijft 
wachten op een besluit voor de tarieven. 
De multicastfunctie zal operationeel zijn 
tegen april 2013.

De huidige prijzen van de ontbundelde 
lijnen (LLU) en wholesalebreedbandlijnen 
(bitstream/WBA) kwamen vast te staan 
door een beslissing van het BIPT in 2010. 
Deze prijzen bleven ongewijzigd in 2012.  
Het BIPT ontwikkelt op dit ogenblik 
nieuwe modellen voor de evaluatie van 
de wholesaleprijzen van Belgacom in de 
loop van 2013. De Europese Commissie 
maakte in 2012 haar voornemen bekend 
om de prijs van de koperlijnen te stabili-
seren tussen 8 en 10 EUR/maand in reële 
termen en om meer flexibiliteit mogelijk 
te maken voor op glasvezel gebaseerde 
netwerken. In deze context zal de Com-

missie in 2013 ontwerprichtsnoeren 
voorleggen die minstens tot 2020 van 
toepassing zullen zijn. Voor vaste inter-
connectie bevestigde een besluit van het 
BIPT van 2 maart 2012 het einde van de 
tariefasymmetrie vanaf april 2012.

Het BIPT behoudt een sterke focus op 
niet-discriminatieregels en “Operatio-
nele Uitmuntendheid” voor wholesale-
diensten. Na een eerste audit in 2009 
kondigde het BIPT een nieuwe audit van 

Belgacoms operationele wholesalepro-
cessen in 2013 aan. De Europese Com-
missie, die een zekere versoepeling van 
de regels voor de wholesaletoegangs-
tarieven in het vooruitzicht stelde, kon-
digde ook strengere niet-discriminatiere-
gels aan (mechanisme dat garandeert dat 
concurrerende operatoren dezelfde input 
krijgen onder gelijke voorwaarden en van 
dezelfde kwaliteit als de eigen retailope-
raties van de historische operator).

EUR cent Voor* 01-Aug-10* 01-Jan-11* 01-Jan-12* 01-Jan-13*

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

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

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

Aanpassings-% Voor* 01-Aug-10* 01-Jan-11* 01-Jan-12* 01-Jan-13*

Proximus 36% 15% 34% 55%

Mobistar 44% 15% 35% 58%

Base 49% 16% 36% 62%

Asymmetrie Voor* 01-Aug-10* 01-Jan-11* 01-Jan-12* 01-Jan-13*

MobistarProx 25% 9% 9% 7% 0%

BaseProx 59% 26% 24% 19% 0%

 MTR-Glidepath 

* Tarieven met inflatie
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 MTR-Glidepath 

Mobiele 
terminatietarieven (mtr)
Belgacom heeft jarenlang moeten werken 
in een asymmetrische regelgevingscon-
text voor mobiele terminatie. Belgacom 
moest aan Mobistar en KPN/BASE veel 
hogere terminatietarieven betalen dan 
wat ze zelf ontving. Op 29 juni 2010 
besliste het BIPT uiteindelijk de asym-
metrie van de tarieven gradueel af te 
bouwen om ze tegen het einde van de 
“glide path”-periode volledig te doen 
verdwijnen. Sinds 1 januari 2013 zijn de 
mobiele terminatietarieven in België met 
1,18 eurocent/min. (incl. inflatie) volledig 
symmetrisch. In 2013 wil het BIPT een 
nieuw bottom-up kostenmodel ontwik-
kelen voor de bepaling van de mobiele 
terminatietarieven voor de periode 2013-
2016. Dit model zal de kosten bevatten 
van een hypothetische efficiënte operator 
en die van de nieuwkomer Telenet/Tecteo 
Bidco als volledige MVNO of mobiele 
netwerkoperator. Het BIPT zal ook 
evalueren of de herinvoering van asym-
metrische mobiele terminatietarieven  
voor een dergelijke nieuwkomer gerecht-
vaardigd zou zijn. 

Op 14 juli 2010 tekenden Mobistar en 
KPN Group/BASE los van elkaar beroep 
aan voor het Brusselse Hof van Beroep 
tegen het besluit van het BIPT van  
29 juni. Beiden vroegen aan het Hof 
de opschorting en nietigverklaring van 
het besluit. Na de verwerping van het 

verzoek om opschorting op 15 februari 
2011, verwierp het Hof van Beroep op  
16 mei 2012 ook de substantiële argu-
menten in de zaak ten gronde. Wel ging 
het Hof akkoord met het argument dat 
het BIPT had nagelaten de regionale 
regulatoren terzake te raadplegen. Daar 
ze geen andere keuze had dan het 
besluit nietig te verklaren, besliste de 
rechtbank niettemin dat de nietigver-
klaring op proceduregronden in de tijd 
moest worden beperkt en vroeg ze het 
Grondwettelijk Hof of ze de bevoegdheid 
heeft om de huidige regelgeving tijdelijk 
te handhaven, in afwachting dat het 
BIPT de regionale regulatoren raadpleegt 
en zijn besluit opnieuw in overweging 
neemt. In afwachting van het vonnis van 
het Grondwettelijk Hof blijven de huidige 
mobiele terminatietarieven onverkort van 
toepassing. 

Voor* 01-Aug-10* 01-Jan-11* 01-Jan-12* 01-Jan-13*

 MTR-Glidepath (EUR cent) 
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* Tarieven met inflatie

Internationale roaming
De eerste roamingverordening van 2007 
(Roaming I) introduceerde tariefplafonds 
voor voice roaming (retail en wholesale). 
In juli 2009 keurden de Europese overhe-
den een herziening van de regels goed 
(Roaming II-verordening) die de roaming-
tarieven voor voice, sms en wholesale-
dataroaming verder deden dalen in 2010 
en 2011.

Op 1 juli 2012 werd de Roaming III-ver-
ordening van kracht, die tien jaar, tot 30 
juni 2022, geldig zal zijn. Ze voorziet ver-
dere prijsdalingen en introduceert twee 
zogenoemde “structurele maatregelen” 
om de concurrentie aan te wakkeren: (i) 
wholesaletoegang voor MVNO’s vanaf 1 
juli 2012 en (ii) loskoppeling, d.w.z. afzon-
derlijke verkoop van roamingdiensten en 
binnenlandse mobiele diensten, vanaf 1 
juli 2014. De verordening legt ook regels 
vast om de tarieftransparantie en de 
communicatie in verband met de kosten 
aan roamingklanten te verbeteren.

In afwachting dat de structurele maat-
regelen hun effect volledig laten voelen, 
voorziet de verordening een verdere 
daling van de bestaande gereguleerde 
tariefplafonds voor retail en wholesale 
(van 35 eurocent op 30 juni 2012 tot  
19 eurocent voor uitgaande oproepen in 
retail, en van 11 eurocent tot 6 eurocent 
voor sms in retail tegen 1 juli 2014) en 
wordt de roamingverordening vanaf juli 
2012 ook van toepassing op retaildata 
(met een daling van 70 eurocent op 1 juli 
2012 tot 20 eurocent vanaf 1 juli 2014).Juli’09 Juli’10 Juli’11 Juli’12 Juli’13 Juli’14
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Mobiele licenties
Een wet van 25 maart 2010 verplichtte 
de mobiele operatoren te betalen voor 
de stilzwijgende verlenging van hun 
2G-licenties tot 2015. Het bedrag van  
74 miljoen EUR dat Belgacom moet beta-
len voor deze verlenging komt overeen 
met de oorspronkelijke 2G-licentiever-
goedingen, in verhouding tot de spec-
trumkwantiteit en de duur. De mobiele 
operatoren tekenden tegen deze wet 
beroep aan bij het Grondwettelijk Hof. In 
juni 2011 legde het Hof een aantal vragen 
voor aan het Europees Hof van Justitie 
om er zeker van te zijn dat de Belgische 
wet overeenstemt met de EU-richtlijnen. 
In een arrest van 21 maart 2013 oor-
deelde het Europees Hof van Justitie, in 
lijn met de conclusie van de advocaat-
generaal, dat het in overeenstemming is 
met de richtlijnen om een vergoeding te 
heffen voor de hernieuwing van een licen-
tie,  weliswaar onder toezicht van de nati-
onale rechter die nagaat of de opgelegde 
vergoeding (zowel de enige heffing als 
de jaarlijkse vergoeding voor terbeschik-
kingstelling van het spectrum) effectief tot 
doel heeft om een optimaal gebruik van 
het spectrum  te waarborgen en voorts 
ook beantwoordt aan de andere in de 
richtlijn gestelde vereisten.  Het komt nu 
aan het Grondwettelijk Hof toe om de 
door de 3 operatoren aangehaalde argu-
menten te evalueren in het licht van de 
interpretatie van het EHJ en om zich uit 
te spreken over de overige argumenten 
die geen verband houden met EU recht. 
Naast deze procedure tot nietigverklaring 

spande Belgacom op 7 oktober 2010 
voor de burgerlijke rechtbank een zaak 
aan tegen de Belgische Staat en het 
BIPT om de mogelijkheid open te houden 
in geval van nietigverklaring de niet-ver-
schuldigde licentievergoedingen terug te 
krijgen. Intussen zal Belgacom onder alle 
voorbehoud aan de betalingsverplichtin-
gen voldoen. Belgacom heeft gekozen 
voor jaarlijkse betalingen. Op  
22 december 2010 werden de 2G-licen-
ties ook verlengd tot 15 maart 2021. 
Ook zal een bijkomende betaling voor de 
periode 2015 - 2021 verschuldigd zijn, 
tenzij het Grondwettelijk Hof daar anders 
over beslist.

Op de veiling van 28 november 2011 ver-
wierf Belgacom voor 20,22 miljoen EUR 
een licentie in het 2,6 GHz-spectrum.  
Op 1 juli 2012 kreeg Belgacom de formele 
goedkeuring en op 16 juli werden de con-
cessierechten betaald. Belgacom besliste 
het bedrag in één keer te betalen. 

Een beslissing van het BIPT in novem-
ber 2011 herzag de toekenning van het 
1800 MHz-spectrum om Belgacom en 
Mobistar vanaf 1 juli 2012 een aaneen-
sluitend blok van 2 x 20 MHz ter beschik-
king te stellen (in plaats van 2 x 15 MHz 
daarvoor). Dit laat een optimaal gebruik 
toe van de LTE-technologie in deze band. 
Mobistar respecteerde zijn deadline en 
verplaatste zijn 1800 MHz-band tegen  
1 juli 2012. Elk van de drie mobiele 
operatoren beschikt nu over een aan-
eensluitend blok van minstens 20 MHz 
duplex dat kan worden gebruikt voor de 
roll-out van LTE.

Op 1 februari 2013 heeft de regering bij 
eerste lezing het ontwerp van de voor-
waarden goedgekeurd voor de eerstvol-
gende veiling van de 800 MHz (als gevolg 
van het digitale dividend). Drie blokken 
van 2x10 MHz zullen worden geveild 
voor een minimumprijs van 120 miljoen 
EUR per blok voor 20 jaar (360 miljoen 
EUR in het totaal). Er wordt verwacht 
dat het verloop van de veiling tegen eind 
2013 zal afgerond zijn. 

Bescherming van  
de consument
De  wet van 10 juli 2012 die een wijziging 
inhoudt van de wet van 13 juni 2005 
inzake elektronische communicatie tot 
omzetting van het herziene Europese 
telecomkader versterkte de bestaande 
maatregelen voor de bescherming van 
de consument  en introduceerde  nieuwe 
maatregelen op het vlak van de con-
tractregelgeving, door het opleggen 
van (i) een maximale contractduur van 
24 maanden voor consumenten en de 
verplichting om alle klanten een contract 
van maximaal 12 maanden voor te stel-
len, (ii) de mogelijkheid om een contract 
van bepaalde duur na zes maanden 
vervroegd te beëindigen (zonder scha-
devergoeding, behalve de eventuele 
terugbetaling van de restwaarde van 
een gratis toestel) voor consumenten en 
kmo’s, en (iii) specifieke voorwaarden 
van toepassing op de vervanging van 
een bestaand contract door een nieuw 
contract van bepaalde duur (met name 
na een afstandsverkoop). De nieuwe 

bepalingen werden op 4 augustus 2012 
van kracht. Voor de maatregelen betref-
fende de contractbeëindiging werd een 
overgangsperiode tot 1 oktober voorzien. 
De nieuwe bepalingen zijn van toepas-
sing op nieuwe en bestaande contracten. 
Daarbij voorziet de nieuwe wet ook: (i) de 
publicatie en distributie van gestandaar-
diseerde informatiefiches per prijsplan 
om een vergelijking tussen verschillende 
aanbiedingen mogelijk te maken, (ii) 
gratis verwittiging van de consument bij 
abnormaal of excessief verbruik en (iii) 
nummeroverdraagbaarheid in één dag. 
Ook moet informatie over de snelheid 
van de breedbandconnectie verschaft 
worden aan de klanten.

Universele 
dienstverlening
Belgacom is sinds 1998 onderworpen 
aan een brede verplichting tot universele 
dienstverlening, de meest uitgebreide in 
Europa. 

De nieuwe wet ter implementatie van 
het herziene EU-kader opteert voor een 
nieuwe organisatie van de verplichting 
tot universele dienstverlening, en het 
BIPT werd aangesteld om de moder-
nisering van de inhoud van de huidige 
verplichting tot universele dienstverlening 
voor te bereiden.  De aanstelling van 
Belgacom als “default provider” in een 
overgangsstelsel zal in augustus 2013 
ten einde lopen voor betaaltelefoons, 
inlichtingendienst, telefoongidsen en 
de geografische verplichting van uni-
versele dienstverlening (100% bereik). 
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1 Juli 2011 1 Juli 2012 1 Juli 2013 1 Juli 2014

Voiceroamingtarieven (eurocent/minuut)

Retail uitgaand 35 29 24 19 

Retail inkomend 11 8 7 5 

Wholesale 18 14 10 5

Sms-roamingtarieven (eurocent/sms)

Retail sms 11 9 8 6 

Wholesale sms 4 3 2 2

Dataroamingtarieven (eurocent/MB)

Retaildata Geen 70 45 20

Wholesaledata 50 25 15 5

 EU Roaming III-verordening Het BIPT of de regering kan besluiten 
om bepaalde verplichtingen af te schaf-
fen afhankelijk van de voorwaarden van 
het marktaanbod. Op 26 februari 2013 
heeft het BIPT voorgesteld om geen 
verplichting tot universele dienst meer 
op te leggen voor de betaaltelefoons, 
de inlichtingendienst en de papieren en 
elektronische gidsen. De finale beslissing 
betreffende de inlichtingendienst en de 
gidsen moeten worden goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit. De notie van functi-
onele internettoegang werd uitgebreid 
met het aanbieden van breedband en 
het BIPT zal moeten uitmaken op welke 
minimumsnelheden de Belgische burger 
recht heeft. Het BIPT zal dan de Belgi-
sche marktomstandigheden onderzoeken 
om uit te maken of een dergelijke aan-
stelling nodig is. Wat breedband betreft, 
heeft de wetgever echter een voorkeur 
kenbaar gemaakt voor een formule met 
een consortium van operatoren, in plaats 
van de aanstelling van één enkele ope-
rator. Het stelsel van de sociale tarieven 
werd eveneens gewijzigd. De nieuwe wet 
beperkt de verplichting om de wettelijke 
sociale tarieven aan te bieden tot de 
vaste en mobiele operatoren met een 
omzet van meer dan 50 miljoen EUR. 
Kleinere operatoren kunnen deze tarieven 
op vrijwillige basis aanbieden op voor-
waarde dat ze zich voor vijf jaar engage-
ren. De categorieën van begunstigden 
veranderen niet. Ze krijgen een ruimere 
keuze om hun wettelijke korting te spen-
deren aangezien alle tariefplannen inclu-
sief packs in aanmerking komen en ze nu 

ook een breedbandabonnement kunnen 
kiezen, hoewel niet in combinatie met 
een korting op een telefoonabonnement. 

Tot dusver heeft Belgacom voor het ver-
lenen van deze diensten nooit enige ver-
goeding ontvangen. Het oude financie-
ringssysteem van 2005 werd opgedoekt 
nadat concurrenten beroep aantekenden 
bij de Belgische en Europese hoven. 
De nieuwe wet van 10 juli 2012 heeft 
het financieringssysteem van de sociale 
tarieven gewijzigd en voorziet een bere-
kening van de nettokosten en een poten-
tiële financiering vanaf midden 2005.  
Belgacom hernieuwde haar aanvraag tot 
compensatie onmiddellijk na het in voege 
treden van de nieuwe wet. 

Mobistar en KPN/BASE hebben een 
verzoek ingediend voor het Belgische 
Grondwettelijk Hof ter vernietiging van 
de nieuwe wettelijke maatregelen aan-
gaande het compensatiesysteem van 
de universele dienstverplichting, in het 
bijzonder betreffende het opnemen van 
mobiele spraak en het internetabon-
nement in het compensatiesysteem, en 
de retroactiviteit van het recht om com-
pensatie te vragen voor de nettokosten 
gelinkt aan het sociale tariefaanbod.
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GLOSSARIUM

2G – Mobiel netwerk van de tweede 
generatie (gsm) voor zowel spraak- als 
datatransmissie met een lage doorvoer-
capaciteit

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

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

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

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

BIPT – Belgisch Instituut voor Postdien-
sten en Telecommunicatie

Breedbandlijnen van CBU – Omvat 
vanaf Q1 2009 de residentiële lijnen van 
Scarlet in België

Broadway-project – Project dat eind 
2003 werd gelanceerd en de uitrol van 
een vezelnetwerk (vezel tot aan de 
kabelverdeler) en VDSL omvat. Dit laatste 

maakt vandaag snelheden tot 30 Mbps 
mogelijk. Daarom is het project een 
belangrijke enabler voor snel internet en 
Belgacom TV

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

CEP – Code of Ethical Purchasing: ethi-
sche aankoopcode

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

CRF – Corporate Research Foundation

CWS – Carrier and Wholesale Techno-
logies

DECT – Digital Enhanced Cordless 
Telephone – draadloze huistelefoon

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

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

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

ELIx – Employee Loyalty Index

EMV – Elektromagnetische velden: voort-
planting van elektrische en magnetische 
energie via de lucht

ETNO – De European Telecommunica-
tions Network Operators’ Association 
is de belangrijkste beleidsgroep voor 
Europese operatoren van elektronische 
communicatienetwerken. De belang-
rijkste doelstelling van de ETNO is een 
constructieve dialoog tot stand te bren-
gen tussen de aangesloten bedrijven en 
de beslissingnemers en andere spelers 
die betrokken zijn in de ontwikkeling van 
de Europese informatiemaatschappij ten 
behoeve van de gebruikers

FSC – De Forest Stewardship Council is 
een NGO en certificatiesysteem dat voor 
bedrijven, organisaties en gemeenschap-
pen die geïnteresseerd zijn in verant-
woorde bosbouw wereldwijde standaar-
den voor bosbeheer opstelt, met daaraan 
gekoppeld een keurmerk en accredite-
ringsdiensten. Het FSC-keurmerk zorgt 
voor een geloofwaardige link tussen ver-
antwoorde productie en consumptie van 
bosbouwproducten, die consumenten en 
bedrijven toelaat aankoopbeslissingen te 
nemen die de mensheid en het milieu ten 
goede komen en zorgen voor duurzame 
bedrijfswaarde

Geannualiseerde mobiele churn – Het 
totale aantal simkaarten op jaar basis 
die van het netwerk van Belgacom 
Mobile worden ontkoppeld (inclusief 

het totale aantal “port-outs” als gevolg 
van de mobielenummeroverdraagbaar-
heid), gedurende de betrokken periode, 
gedeeld door het gemiddelde aantal 
klanten gedurende dezelfde periode

GeSI – Het Global e-Sustainability 
Initiative verenigt ICT-bedrijven – waar-
onder telecomproviders, fabrikanten 
en industriële verenigingen – en niet-
gouvernementele organisaties die via 
vernieuwende technologieën ijveren 
voor duurzaamheid. Het GeSI bevordert 
wereldwijde en open samenwerking, 
informeert het publiek over de vrijwillige 
acties van zijn leden om hun prestaties 
in een context van duurzaamheid te 
verbeteren en promoot technologieën die 
duurzame ontwikkeling stimuleren

GHG-protocol – Het Greenhouse Gas 
Protocol is de meest gangbare internatio-
nale boekhoudkundige tool voor rege-
rings- en bedrijfsleiders om de uitstoot 
van broeikasgassen te begrijpen, te 
kwantificeren en te beheren

GRI – Global Reporting Initiative. Dit 
kader legt de principes en indicatoren 
vast die organisaties kunnen gebruiken 
om hun economische, sociale en milieu-
prestaties te meten en te rapporteren. 
Naast de criteria beschreven in het 
hoofdstuk “Over onze MVO-rapportering” 
berust het GRI op de volgende criteria: 

  Evenwicht – Het verslag geeft zowel 
positieve als negatieve aspecten van 
de prestaties van de organisatie weer 
om een beredeneerde beoordeling van 
de algemene prestaties toe te laten. 
Het verslag bevat dus zowel positieve 
als negatieve resultaten en onderwer-
pen

  Vergelijkbaarheid – De informatie 
wordt zo voorgesteld dat de stakehol-
ders wijzigingen in de prestaties van de 
onderneming in de tijd kunnen ana-
lyseren en eventueel een vergelijking 
kunnen maken met andere organisa-
ties. Het verslag en de informatie die 
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erin omvat is, kunnen van jaar tot jaar 
worden vergeleken

  Tijdigheid – De rapportering gebeurt 
op geregelde tijdstippen en de infor-
matie is tijdig beschikbaar voor de 
stakeholders zodat zij oordeelkundige 
beslissingen kunnen nemen

  Duidelijkheid – De informatie wordt 
ter beschikking gesteld op een manier 
die begrijpelijk en toegankelijk is voor 
de stakeholders die het verslag gebrui-
ken

  Accuraatheid – De gerapporteerde 
informatie moet voldoende accuraat en 
gedetailleerd zijn om de stakeholders 
de kans te geven zich een oordeel te 
vormen van de prestaties van de rap-
porterende onderneming

  Betrouwbaarheid – De informatie en 
de processen die worden gebruikt ter 
voorbereiding van een verslag moeten 
worden verzameld, opgenomen, samen-
gevat, geanalyseerd en bekendgemaakt 
op zo’n manier dat onderzoek mogelijk 
is en dat de kwaliteit en materialiteit van 
de informatie gewaarborgd is

G-Xchange – G-Xchange, Inc. (GXI) is 
een volle dochter en de mobielecom-
municatiearm van Globe Telecoms, een 
leidende telecomleverancier in de Fili-
pijnen

HD – Hoge definitie

HDTV – High-definitiontelevisie

HR – Human Resources

ICNIRP – International Committee on 
Non Ionising Radiation Protection

ICT – Informatie- en communicatietech-
nologie

IDTV – Interactieve Digitale Televisie

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

IPP – Investors in People: norm die toe-
laat een volledig beeld te verkrijgen van 
hoe een bedrijf zijn personeel beheert en 
op welke vlakken het kan verbeteren

IPTV – Internet Protocol-televisie is een 
systeem waarmee digitale televisiedien-
sten worden verstrekt op basis van de 
architectuur en netwerkmethodes van de 
Internet Protocol Suite over een pakket-
geschakelde netwerkinfrastructuur

IPX – Internetwork Packet Exchange

ISAT – De Interactive online Self Assess-
ment Tool is een tool waarmee werk-
nemers zelf hun stressniveau kunnen 
evalueren en hun stressfactoren bepalen, 
en hen aldus kan helpen om problemen, 
eventueel samen met hun managers, op 
te lossen

ISO 14001 – Norm die de vereisten voor 
een milieubeheersysteem vastlegt

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

ISO 9001 – Norm die een reeks gestan-
daardiseerde vereisten voor een kwali-
teitsbeheersysteem invoert

ISP – Internet Service Provider

IT – Information Technology

LAN – Local Area Network

LTE – Long Term Evolution (evolutie op 
lange termijn)

M2M – Machine to Machine

MaIP – Evolutie naar “all IP”

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

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

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

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

MTR – Mobile Termination Rates (mobiele 
terminatietarieven)

MVO – Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen

NFC – Near Field Communication

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

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

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

SAR – Specific Absorption Rate - spe-
cifieke absorptie ratio: eenheid voor het 
meten van de hoeveelheid elektromag-
netische energie die wordt geabsorbeerd 
door het menselijk lichaam bij gebruik 
van een gsm. De maximaal toegela-
ten SAR bedraagt in Europa 2 W/kg in 

overeenstemming met de richtlijnen van 
het ICNIRP

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

SIP – Session Initiation Protocol

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

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

USO – Universal Service Obligation 
(verplichting inzake universele dienstver-
lening)

VDSL & VDSL2 – Very High Rate Digital 
Subscriber Line is een technologie voor 
supersnelle internettoegang die gebruik-
maakt van de bestaande koperdraadin-
frastructuur. VDSL2 is de opvolger van 
VDSL

VOD – Video On Demand (video op 
aanvraag)

VoIP – Voice over Internet Protocol

WAN – Wide Area Network

WEEE – Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive (WEEE Directive 
– EU). Het doel van de richtlijn inzake 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA-richtlijn - EU) is de 
hoeveel elektrische en elektronische 
apparatuur die wordt geproduceerd te 
verminderen en iedereen aan te moedi-
gen ze te hergebruiken, recycleren en 
recupereren

WIFi – Lokaal draadloos netwerk
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ALGEMENE INFORMATIE
Bijkomende informatie
Het autonome overheidsbedrijf Belga-
com is een naamloze vennootschap van 
publiek recht, zoals vastgelegd in de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, georganiseerd naar 
Belgisch recht.

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

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

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

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

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

Maatschappelijk doel
Zoals beschreven in artikel 3 van de 
statuten bestaan de doelstellingen van 
de vennootschap in:

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

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

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

4.  de levering van radio- en televisie-
diensten.

Disclaimer
Deze mededeling bevat toekomstge-
richte verklaringen, met inbegrip van 
verklaringen i.v.m. de uitgangspunten 
en verwachtingen van de Vennoots-
chap. Deze verklaringen zijn gebaseerd 
op de huidige plannen, ramingen en 
verwachtingen van de Vennootschap, 
alsook op verwachtingen van externe 
omstandigheden en gebeurtenissen. De 
toekomstgerichte verkla-ringen bevat-
ten inherente risico’s en onzekerheden 
en gelden enkel op de datum waarop 
ze worden afgelegd. De Vennootschap 
gaat geen verbintenissen aan m.b.t. een 
of meer van deze verklaringen en zal ze 

niet noodzakelijk aanpassen in het licht 
van nieuwe informatie of toekomstige 
gebeurtenissen, uitgezonderd in zoverre 
dit door de Belgische wet is vereist. De 
Vennootschap waarschuwt beleggers dat 
een aantal belangrijke factoren ervoor 
kunnen zorgen dat de werkelijke resulta-
ten aanzienlijk kunnen verschillen van die 
welke in de toekomstgerichte verklarin-
gen zijn opgenomen.

Voor nadere 
inlichtingen:
Philip Neyt 
Vice President Public Affairs and M&A  
Koning Albert II-laan, 27 
B - 1030 Brussel 
Tel: +32 2 202 86 84 
E-Mail: hello@belgacom.be

Voor MVO inlichtingen:
Anne-Catherine Doumont 
Corporate Social Responsibility Specialist 
Koning Albert II-laan, 27 
B - 1030 Brussel 
Tel: +32 2 202 93 51 
E-Mail: csr@belgacom.be

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

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

Verantwoordelijke uitgever:
Philip Neyt
Vice President Public Affairs and M&A 
Koning Albert IIlaan, 27
B  1030 Brussel
Concept, inhoud en coördinatie:
AnneFrançoise Streel 
Corporate Communication Project 
Manager
Design en prepress: 
Chris Communications
www.chriscom.be
Druk: PAG
Bronvermelding foto’s:  
JeanMichel Byl, Getty images, Corbis, 
Reporters and Belgacom

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



FINANCIËLE KERNCIJFERS
Resultatenrekening (in miljoen EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totale opbrengsten vóór niet-recurrente items 5.454 5.540 5.458 6.100 6.065 5.978 5.990 6.603 6.406 6.462

Totale opbrengsten 5.454 5.540 5.696 6.100 6.065 5.986 6.065 7.040 6.417 6.462

EBITDA (1) voor niet-recurrente items 2.250 2.394 2.214 2.149 2.077 1.990 1.955 1.984 1.912 1.784

Niet-recurrente items -897 -41 -116 0 -46 -85 12 444 -15 -18

EBITDA(1) 1.353 2.353 2.098 2.149 2.031 1.905 1.967 2.428 1.897 1.766

Afschrijvingen -787 -742 -726 -802 -774 -743 -706 -809 -756 -748

Bedrijfswinst (EBIT) 566 1.611 1.372 1.347 1.256 1.161 1.261 1.619 1.141 1.018

Netto financiële opbrengsten / (kosten) -27 -27 64 104 1 -109 -117 -102 -106 -111

Winst vóór belastingen 535 1.584 1.436 1.451 1.258 1.053 1.144 1.517 1.035 906

Belastingen -208 -508 -339 -358 -300 -254 -241 -233 -262 -177

Minderheidsbelangen 154 152 139 121 0 -1 -1 17 17 19

Netto winst (aandeel van de groep) 173 922 959 973 958 800 904 1.266 756 711

Kasstroom en Investeringen (in miljoen EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 296 1.899 1.883 1.643 1.581 1.552 1.406 1.666 1.551 1.480

Geldmiddelen betaald voor aanschaffing  
van immateriële en materiële vaste activa

-502 -556 -696 -676 -625 -764 -597 -734 -757 -773

Netto kasstroom gegenereerd uit /(besteed in) 
andere investeringsactiviteiten

17 78 389 -2.279 255 -380 -12 48 -7 -16

Vrije kasstroom (2) -189 1.421 1.575 -1.313 1.210 409 797 980 788 691

Netto kasstroom gegenereerd uit /(besteed in) 
financieringsactiviteiten

-575 -1.658 -1.102 751 -720 -570 -1.030 -728 -1.051 -809

Netto toename / (afname) van kas en  
kasequivalenten

-764 -237 473 -562 490 -161 -233 252 -264 -118

Balans (in miljoen EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal balans 6.009 5.368 5.831 7.300 7.325 0 7.450 8.511 8.312 8.211

Vaste activa 4.381 3.963 3.808 5.504 5.072 5.564 5.505 6.185 6.217 6.160

Beleggingen, kas en kasequivalenten 604 406 884 327 785 618 408 627 356 285

Eigen vermogen (aandeel van de groep) 2.548 2.223 2.221 2.391 2.520 2.271 2.521 3.108 3.078 3.016

Minderheidsbelangen 446 407 370 8 6 5 7 235 225 212

Schulden voor pensioenen, andere vergoedingen 
na uitdiensttreding en beëindigingsvoordelen

840 760 1.010 886 831 777 677 565 479 402

Netto financiële positie 157 110 534 -1.636 -1.167 -1.835 -1.716 -1.451 -1.479 -1.601



Belgacom aandeel - kerncijfers 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gewone winst per aandeel (in EUR) 0,43 2,57 2,78 2,87 2,87 2,45 2,82 3,94 2,36 2,24

Verwaterde winst per aandeel (in EUR) 0,43 2,57 2,77 2,87 2,87 2,45 2,82 3,94 2,36 2,23

Brutodividend per aandeel (in EUR) 0,99 1,38 1,52 1,60 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Interim/speciaal brutodividend per aandeel   
(in EUR)

0,00 0,55 0,00 0,29 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,81

Gewogen gemiddeld aantal gewone  
aandelen (3)

399.932.160 358.612.854 345.406.185 338.621.113 334.017.553 326.179.820 320.475.553 321.138.048 319.963.423 318.011.049

Aandeleninkoop (in miljoen EUR) 0 0 300 200 78 352 0 0 100 0

Gegevens over het personeel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Personeelsbestand  
(aantal voltijdse equivalenten) 

17.541 16.933 16.335 18.180 17.942 17.371 16.804 16.308 15.788 15.859

Gemiddeld personeelsbestand  
over de periode

17.880 17.108 16.388 18.163 17.995 17.465 16.878 16.270 15.699 15.952

Totale opbrengsten voor niet-recurrente 
elementen per werknemer (in EUR)

305.034 323.847 333.034 335.869 337.031 342.291 354.917 405.859 408.046 405.084

Totale opbrengsten per werknemer (in EUR) 305.034 323.847 347.577 335.869 337.031 342.746 359.322 432.685 408.760 405.084

EBITDA (1) voor niet-recurrente elementen  
per werknemer (in EUR)

125.839 139.945 135.103 118.294 115.400 113.934 115.849 121.953 121.764 111.863

EBITDA (1) per werknemer (in EUR) 75.671 137.549 128.010 118.294 112.847 109.058 116.551 149.247 120.834 110.727

(1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. 
(2) Kasstroom voor financieringsactiviteiten 
(3) i.e. uitgezonderd eigen aandelen 
(4)  De nettowinst en het eigen vermogen zijn aangepast en houden geen rekening met niet-recurrente opbrengsten/kosten  

en de daaraan verbonden belastingimpact
(5) De brutomarge houdt geen rekening met niet-recurrente opbrengsten



BELANGRIJKSTE FINANCIËLE 
GEBEURTENISSEN

2004 20082006 2010

2005 20092007 2011

2012

•  Beursgang van  
Belgacom

•  Uitgebreide lancering 
Broadway-project 
(optische vezel en 
VDSL)

•  Verkoop van alle niet-
corevestigingen van 
Telindus International

•  Overname van Scarlet, 
Tango en Mobile-for

•  Exclusieve uitzendrech-
ten voor het Belgisch 
voetbal 

•  Lancering Belgacom TV

•  Exclusieve uitzendrechten voor het 
Belgisch voetbal

•  Verkoop aandelen in Eutelsat 

•  Belgacom ICS gaat een joint venture 
aan met Swisscom ICS, dat evenre-
dig geconsolideerd wordt

•  Belgacom verkoopt Belgacom 
Directory Services en Expercom en 
ontbindt Infosources

• Overname van Telindus

• Verkoop aandeel in Neuf Cégétel

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

•  Overname van Vodafones aandeel 
van 25% in Proximus

•  Outsourcingovereenkomst tussen 
ICS en MTN

•  Overblijvend aandeel in 
Mobistar (overgenomen via 
een transactie van Telindus 
Group) verkocht

•  Overname van de Neder-
landse opslagspecialist ISIT

•  BICS en MTN bunde-
len hun internationale 
carrierdiensten

•  Verkoop van de acti-
viteiten van WIN SA

•  Integratie van Belgacom en een 
aantal van haar filialen in één juridi-
sche entiteit - impact op de seg-
menten, maar neutraal op groeps-
niveau

•  Verwerving van de controle in BICS, 
gevolgd door de volledige consoli-
dering ervan, op 1 januari 2010

•  Belgacom gaat een strategisch part-
nerschap aan met OnLive (gaming), 
Jinni (zoekmotor) en Softkinetic 
(3D-gebarenherkenning)  

•  Overname van Eudasys door Telindus France 

•  Verkoop van Telindus Spain 

•  Aankoop door Belgacom van een 4G-licentie

•  Belgacom geeft ongedekte institutionele obliga-
ties op zeven jaar uit ter waarde van 500 miljoen 
EUR 

•  Geslaagde vervroegde inkoop van obligaties, 
gevolgd door terugbetaling in cash van het res-
terende deel van de in november 2011 verval-
lende obligatielening van 775 miljoen EUR

•  Overname van  
de winkel keten van 
The Phone House 

•  34 million EUR op 
EBITDA-niveau 
door het inwerking 
treden van de nieuwe 
telecom wet 
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ONTDEK DE ONLINE VERSIE  
VAN HET JAARVERSLAG OP  
WWW.BELGACOM.COM/JAARVERSLAG


