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11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de 
leden van het Executive Committee 

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee is bepaald in 
overeenstemming met het bezoldigingsbeleid zoals dat op 14 oktober 2004 is goedgekeurd door de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van Fortis N.V. en wordt uiteengezet in het ‘Fortis Governance Charter’ zoals van tijd tot tijd bijgewerkt 
(zie ook www.fortis.com/governance/index.asp). De implementatie van het bezoldigingsbeleid in 2009 wordt hierna nader 
toegelicht. 
 
In dit hoofdstuk wordt het bezoldigingsbeleid beschreven zoals dat in 2009 is toegepast. Het hoofdstuk bevat gedetailleerde 
informatie over de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur en leden van het Executive Committee die 
gedurende 2009 (of een deel daarvan) in functie waren. De bezoldiging van de nieuw benoemde leden van het Executive 
Committee is in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid zoals dat op 14 oktober 2004 is goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. en is vastgesteld op basis van de stringentere uitgangspunten van 
het bezoldigingsbeleid zoals dat in 2010 aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd. 
 
Op dit moment vindt een herziening van het bezoldigingsbeleid plaats. Het beleid wordt aangepast aan de gangbare praktijken 
en richtlijnen in de markt en komende wet- en regelgeving. Het herziene bezoldigingsbeleid zal op  
28 en 29 april 2010 aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd. Na 
goedkeuring gaat dat beleid in de loop van 2010 in. 
 
Paragraaf 11.1 beschrijft de bezoldiging van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de 
uitvoerende bestuursleden (de CEO en de Deputy CEO) en de overige leden van het Executive Committee wordt toegelicht in 
paragraaf 11.2 Bezoldiging van leden van het Executive Committee.  

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 

Wijzigingen in de Raad van Bestuur in 2009 – Bezoldiging 2009 
Na ingrijpende wijzigingen in de samenstelling begin 2009 bestaat de Raad van Bestuur inmiddels uit acht leden: Jozef De 
Mey (voorzitter, niet-uitvoerend), Bart De Smet (CEO), Guy de Selliers de Moranville (vicevoorzitter, niet-uitvoerend), Frank Arts, 
Lionel Perl, Roel Nieuwdorp, Shaoliang Jin en Jan Zegering Hadders (niet-uitvoerende bestuurders). 
 
De totale bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders bedroeg in boekjaar 2009 EUR 0,46 miljoen (2008: EUR 1,8 miljoen). 
Dat is inclusief de basisvergoeding voor het bestuurslidmaatschap en een vergoeding voor de aanwezigheid op de 
vergaderingen van het bestuur op het niveau van Fortis-groep en van de dochterondernemingen van Fortis. 
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De wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur in 2009 waren als volgt: 
 
• De heer Karel De Boeck is bij de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 1 en 2 december 2008 benoemd tot 

uitvoerend bestuurslid. Hij is per die datum eveneens tot CEO benoemd. 
 
• De heer Louis Cheung is op 1 februari 2009 uitgetreden uit de Raad van Bestuur. 
 
• In afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter heeft de heer Jan-Michiel Hessels tot 13 februari 2009 de 

functie van voorzitter waargenomen. 
 
• Mevrouw Clara Furse en de heren Jan-Michiel Hessels, Philippe Bodson, Richard Delbridge, Reiner Hagemann, Jacques 

Manardo, Aloïs Michielsen, Ronald Sandler, Rana Talwar en Klaas Westdijk zijn op 13 februari 2009 uitgetreden uit de 
Raad van Bestuur. 

 
• De heren Jozef De Mey, Georges Ugeux en Jan Zegering Hadders zijn op de Algemene Vergaderingen van 

Aandeelhouders van 11 en 13 februari 2009 aangetreden, tot na de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 
2011. De Raad van Bestuur heeft op 13 februari de heer De Mey tot voorzitter benoemd. De heer Georges Ugeux heeft 
besloten diezelfde dag nog uit te treden als bestuurslid. 

 
• De heren Guy de Selliers de Moranville, Frank Arts, Lionel Perl, Roel Nieuwdorp en Shaoliang Jin zijn op de Algemene 

Vergaderingen van Aandeelhouders van 28 en 29 april 2009 benoemd als niet-uitvoerend bestuurslid tot na de Algemene 
Vergaderingen van Aandeelhouders van 2011. De Raad van Bestuur heeft op 8 mei 2009 de heer Guy de Selliers de 
Moranville tot vice-voorzitter benoemd. 

 
• Op 1 juli 2009 is Karel De Boeck afgetreden als CEO en bestuurslid van de Raad van Bestuur. Hij werd opgevolgd door 

Bart De Smet. 

Implementatie bezoldigingsbeleid 
De bezoldiging van bestuursleden van Fortis wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, met inachtneming van de 
prerogatieven van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.  
 
Het Remuneration Committee formuleert in principe gedetailleerde voorstellen voor de bezoldiging van niet-uitvoerende 
bestuursleden mede op basis van de adviezen van externe deskundigen.  
 
De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging worden voor niet-uitvoerende bestuursleden vastgesteld in lijn met hun 
algemene en de specifieke verantwoordelijkheden, overeenkomstig de internationale marktpraktijk. 
 
Met ingang van 1 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuursleden aangepast. 
De vaste vergoeding voor de vicevoorzitter en de overige niet-uitvoerende bestuursleden bedroeg eerst respectievelijk 
EUR 170.000 en EUR 115.000 op jaarbasis. Die vergoeding is verlaagd tot EUR 1.000 per maand en de vergoeding voor het 
bijwonen van vergaderingen van bestuurscommissies is afgeschaft. De leden van het Special Board Committee, dat op 26 
september 2008 was opgericht en dat het Executive Management tot en met 12 februari 2009 heeft ondersteund, ontvingen 
EUR 3.000 (Jan-Michiel Hessels) en EUR 2.500 (Philippe Bodson en Klaas Westdijk) per maand. 
 
Met ingang van 13 februari 2009 ontvangt de voorzitter een vaste vergoeding op jaarbasis van EUR 40.000 en de overige niet-
uitvoerende bestuursleden EUR 35.000. De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Bestuur en van 
bestuurscommissies bedraagt EUR 1.000 per vergadering. 
 
Niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen geen jaarlijkse bonussen of aandelenopties en bouwen ook geen pensioenrechten 
op. Niet-uitvoerende bestuursleden hebben geen recht op enige vertrekvergoeding. 
 
De bezoldiging van het uitvoerende bestuurslid, de CEO, is uitsluitend gerelateerd aan diens functie als CEO en wordt derhalve 
vastgesteld volgens de bepalingen van het bezoldigingsbeleid voor leden van het Executive Committee (zie paragraaf 11.2). 
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Om te voorkomen dat het besluitvormingsproces alleen van boven naar beneden verloopt en om de kennis van en de 
bewustwording over wat er bij de belangrijkste werkmaatschappijen speelt, te verhogen, heeft de Raad van Bestuur in het 
kader van deugdelijk ondernemingsbestuur besloten de niet-uitvoerende leden te delegeren naar de besturen van een aantal 
dochtermaatschappijen van Fortis.  
 
In de loop van 2009 zijn de heren Jozef De Mey (voorzitter), Guy de Selliers de Moranville (vice-voorzitter), Frank Arts, Lionel 
Perl, Roel Nieuwdorp, Shaoliang Jin en Jan Zegering Hadders benoemd als lid van de Raad van Bestuur van niet-
werkmaatschappijen; Fortis Brussel, Fortis Utrecht, Fortis Insurance en Fortis Insurance International. Voor deze functies 
ontvangen zij geen vergoeding. 
 
De heren Guy de Selliers de Moranville (voorzitter), Roel Nieuwdorp en Jan Zegering Hadders zijn benoemd als lid van de Raad 
van Bestuur van Fortis UK Ltd. De heren Jozef De Mey (voorzitter), Frank Arts en Lionel Perl werden lid van de Raad van 
Bestuur van AG Insurance. Jozef De Mey is tevens lid van de Raad van Bestuur van Taiping Life (China), Muang Thai Fortis 
Holding Co Ltd. (Thailand) en FICA (Hongkong). Behalve bij Taiping Life en Muang Thai Fortis Holding Co Ltd. wordt voor deze 
functies wel een vergoeding ontvangen. 

Bezoldiging van de Raad van Bestuur 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bezoldiging die de leden van de Raad van Bestuur ontvangen, 
inclusief de bezoldiging bij dochterondernemingen. 
  A. B.  A + B  

  Totaal    Bezit

  bezoldiging    Fortis

  Bezoldiging in 2009    aandelen op

  in 2009  (in EUR)  Totaal   31 december 2009

    (in EUR)1) als lid van het  bezoldiging   door huidige

  als bestuurslid bestuur van  in 2009  leden van de Raad 

  Functie Van Tot van Fortis dochters van Fortis  (in EUR)   van Bestuur

                 

Jozef De Mey Voorzitter 13 februari 2009  69.000  39.401   108.401   94.276

Guy de Selliers de Moranville Vice-voorzitter 29 april 2009  48.598    4) 48.598    

Jan Zegering Hadders Niet-uitvoerend bestuurder 13 februari 2009  71.771    4) 71.771    

Frank Arts Niet-uitvoerend bestuurder 29 april 2009  43.333  10.750   54.083    

Lionel Perl Niet-uitvoerend bestuurder 29 april 2009  58.333  10.750   69.083   70.000

Roel Nieuwdorp Niet-uitvoerend bestuurder 29 april 2009  56.333 3)   4) 56.333 3) 2.600

Shaoliang Jin Niet-uitvoerend bestuurder 29 april 2009  29.333      29.333    

Bart De Smet CEO  1 juli 2009  See infra 2) See infra 2) See infra 2) 23.466

Karel De Boeck CEO   1 juli 2009 See infra 2) See infra 2) See infra 2)  

Jan-Michiel Hessels Acterend voorzitter  13 februari 2009 3.850      3.850    

Baron Philippe Bodson Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 3.750      3.750    

Louis Cheung Niet-uitvoerend bestuurder  1 februari 2009            

Richard Delbridge Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500      1.500    

Clara Furse Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500      1.500    

Reiner Hagemann Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500      1.500    

Jacques Manardo Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500      1.500    

Aloïs Michielsen Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500 3)     1.500 3)  

Ronald Sandler Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500      1.500    

Rana Talwar Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 1.500      1.500    

Klaas Westdijk Niet-uitvoerend bestuurder  13 februari 2009 3.000      3.000    

                 

Total     379.800  60.901   458.701   190.342

1) Bestuursleden ontvangen tevens een vergoeding voor het bijwonen van een commissievergadering op uitnodiging. 

2) Karel De Boeck en Bart De Smet zijn niet als bestuursleden beloond maar als CEO (zie 11.2 voor nadere gegevens over hun bezoldiging). 

3) Totale bezoldiging wordt betaald aan een niet-Fortis onderneming waarin het bestuurslid een positie bekleedt. 

4) De bezoldiging als bestuurlid van Fortis UK voor boekjaar 2009 wordt in de loop van 2010 betaald. 

5) Exclusief onkostenvergoeding. 
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11.2 Bezoldiging van leden van het Executive Committee 

Het Executive Committee van Fortis bestaat sinds 1 september 2009 uit: Bart De Smet (CEO), Bruno Colmant (Deputy CEO) 
en Kurt De Schepper (CRO). De CEO is het enige uitvoerende lid van de Raad van Bestuur. 
 
In 2009 ontvingen de leden van de Executive Committee gezamelijk een basissalaris van EUR 1.664.791, pensioenkosten van 
EUR 1.010.292 en een beeindigings compensatie van EUR 3.230.000 (in totaal EUR 5.905.083 miljoen). De details van de 
beloning van elke van de leden van de Executive Committee is hieronder verder gespecificeerd.  
 
Bezoldigingsbeleid 
De bezoldiging van leden van het Executive Committee wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, op basis van 
aanbevelingen van het Remuneration Committee, met inachtneming van de prerogatieven van de Algemene Vergaderingen 
van Aandeelhouders. 
 
Zowel de hoogte als de samenstelling van de bezoldiging van leden van het Executive Committee van Fortis wordt op 
jaarbasis geanalyseerd. De concurrentiepositie van Fortis wordt, op initiatief van het Remuneration Committee, regelmatig 
beoordeeld door en besproken met een internationaal erkende organisatie gespecialiseerd op het gebied van bezoldigingen, 
en vergeleken met die van vooraanstaande internationale verzekeringsbedrijven en andere internationaal opererende 
ondernemingen, die in Europa zijn gevestigd. 
 
Het bezoldigingspakket van de leden van het Executive Committee weerspiegelt het concept van een geïntegreerde totale 
bezoldiging, waarin de volgende belangrijkste vier componenten worden gecombineerd: 
• basissalaris 
• jaarlijkse bonus 
• lange-termijnbonus 
• pensioenrechten. 
 
Bij het op elkaar afstemmen van de verschillende bezoldigingscomponenten is de doelstelling dat het totale bezoldigingsniveau 
in lijn zou moeten zijn met de bezoldigingsniveaus bij andere vooraanstaande internationale verzekeringsmaatschappijen. De 
referentiemarkt is een combinatie van de verzekeringssector enerzijds en alle sectoren tezamen anderzijds, zowel op Europees 
niveau als voor België. De variabele, prestatiegerelateerde bezoldigingscomponenten vormen het grootste deel van het totale 
bezoldigingspakket van de leden van het Executive Committee. 
 
Het hierboven geschetste bezoldigingspakket vertaalt zich in een contract met de volgende hoofdkenmerken: de beschrijving 
van de componenten, de einddatum (tussen 60 en 65 jaar), de beëindigingsregeling en diverse andere clausules zoals 
vertrouwelijkheid en exclusiviteit. Met ingang van 1 december 2008 voorzien de contracten in een vertrekvergoeding in 
overeenstemming met de regelgeving van de Belgische overheid of de Nederlandse Corporate Governance Code 
(Tabaksblatt). 
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Bezoldiging van de leden van het Executive Committee in 2009 
 
CEO 
De bezoldiging van de CEO, die ook lid is van de Raad van Bestuur, houdt enkel en alleen verband met diens functie als CEO.  
 
Op aanbeveling van het Nomination & Remuneration Committee is de bezoldiging van Karel De Boeck vastgesteld in 
overeenstemming met het bezoldigingsbeleid en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 
De bezoldiging van Bart De Smet is behalve in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid bepaald na raadpleging van 
externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in de bezoldiging van bestuurders alsmede op aanbeveling van het Remuneration 
Committee. 
 
Behalve uit de gebruikelijke onderdelen bestond de bezoldiging van de twee personen die in de loop van 2009 gedurende 
enige tijd CEO waren, uit de volgende elementen: 
 

Periode CEO van CEO van

 1 januari 1 juli tot

  tot 1 juli 31 december

  Karel De Boeck Bart De Smet

      

Basissalaris 1)  282.292 250.000

Jaarlijkse bonus 2)    Geen *

Langetermijn bonus 3)    Geen *

Onvoorwaardelijk geworden 'restricted shares' 2006 4)  20.259 9.735

Pensioenkosten 5)  358.141 62.500

Vertrekvergoeding 6)  1.200.000  

 

* Zal worden bepaald in 2011. 
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De heer Karel De Boeck 
De heer De Boeck is sinds 2 december 2008 uitvoerend bestuurder. Vanaf dezelfde datum is hij aangesteld als CEO. Hij is per 
1 juli 2009 afgetreden als CEO en uitvoerend lid van de Raad van Bestuur. 
 
De bezoldiging van de heer De Boeck bestond in 2009 uit: 
1. een basissalaris van EUR 282.292 voor de periode 1 januari tot 1 juli 2009 
4. het onvoorwaardelijk worden van 20.259 aandelen uit hoofde van de uitvoering van de ‘restricted shares’-regeling van 

2006 
5. een bedrag van EUR 358.141 dat de waarde vertegenwoordigt van de pensioenkosten 
6. een vertrekvergoeding van EUR 1.200.000, equivalent aan 18 maanden basissalaris en rekening houdend met meer dan 

30 jaar dienstverband bij de groep. 
 
De heer Bart De Smet 
De heer Bart De Smet is met ingang van 1 juli 2009 aangesteld als waarnemend CEO en bij coöptatie benoemd door de Raad 
van Bestuur van Fortis SA/NV. Op 18 september 2009 hebben de aandeelhouders van Fortis N.V. hun goedkeuring gehecht 
aan de benoeming van Bart De Smet tot uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V. vanaf 1 juli 2009 tot na afloop 
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013. Een voorstel om Bart De Smet aan te stellen als uitvoerend lid 
van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV voor een periode van drie jaar zal worden voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 28 april 2010. 
 
De bezoldiging van de heer De Smet in 2009 (voor de periode van diens benoeming per 1 juli) was als volgt:  
1. een basissalaris van EUR 250.000 
2. de jaarlijkse bonus over boekjaar 2009 is nog niet bepaald; deze wordt meegenomen in de jaarlijkse bonus over boekjaar 

2010 en berekend over een periode van 18 maanden 
3. de langetermijnbonus over boekjaar 2009 is nog niet bepaald; deze wordt meegenomen in de langetermijnbonus over 

boekjaar 2010 en berekend over een periode van 18 maanden 
4. het onvoorwaardelijk worden van 9.735 aandelen uit hoofde van de uitvoering van de ‘restricted shares’-regeling van 

2006 
5. een bedrag van EUR 62.500 dat de waarde vertegenwoordigt van de pensioenkosten. 
 
Executive Committee 
De samenstelling van het Executive Committee heeft in 2009 een aantal veranderingen ondergaan. 
 
De heer Bart De Smet heeft op 1 juli 2009 Karel De Boeck opgevolgd als CEO van Fortis. Nadere informatie over zijn 
bezoldiging is te vinden in bovenstaande tabel. 
 
Het contract van de heer Deschênes liep per 31 maart 2009 af. Nadere gegevens over zijn bezoldiging in 2009, inclusief zijn 
vertrekvergoeding, zijn hierna te vinden. 
 
De heer Peer van Harten was to 1 juli lid van het Executive Committee. Op dezelfde datum heeft hij zijn verantwoordelijkheden 
overgedragen. Zijn contract met Fortis is per 31 december 2009 beëindigd. Nadere gegevens over zijn bezoldiging in 2009, 
inclusief zijn vertrekvergoeding, zijn hierna te vinden. 
 
Per 1 september 2009 is Bruno Colmant benoemd als Deputy Chief Executive Officer, met verantwoordelijkheid voor 
Financiën, Juridische zaken en het management van de lopende zaken van het vroegere Fortis. Per diezelfde datum is 
Kurt De Schepper aangesteld als CRO, met verantwoordelijkheid voor Risk, Compliance, de ondersteunende functies (HR, IT 
en Facility). 
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Behalve uit de gebruikelijke onderdelen bestond de bezoldiging van de leden van het Executive Committee in 2009 uit de 
volgende elementen: 
 

  Alain Deschênes Bruno Colmant Kurt De Schepper Peer van Harten

  januari september september januari

 Periode – maart 2009 – december 2009 – december 2009 – 31 december 2009

         

Basissalaris 1)   157.500 141.666 133.333 700.000

Jaarlijkse bonus 2)    Geen * Geen * 

Langetermijn bonus 3)    Geen * Geen * 

Onvoorwaardelijk geworden 'restricted shares' 2006 4)     7.167 20.259

Pensioenkosten 5)   32.497 35.416 33.333 488.405

Vertrekvergoeding 6)   630.000    1.400.000

 

* Zal worden bepaald in 2011. 

 
De bezoldiging, inclusief de vertrekvergoeding van de heer Deschênes, bestond in 2009 uit (tot en met 31 maart 2009):  
1. een basissalaris van EUR 157.500 
5. een bedrag van EUR 32.497 dat de waarde vertegenwoordigt van de pensioenkosten 
6. een vertrekvergoeding van EUR 630.000; dit is gelijk aan 12 maanden basissalaris en is aanzienlijk minder dan de drie jaar 

waarin het contract voorzag. 
 
De bezoldiging van de heer Colmant was in 2009 (voor de periode vanaf zijn benoeming op 1 september 2009) als volgt:  
1. een basissalaris van EUR 141.666 
2. de jaarlijkse bonus over boekjaar 2009 is nog niet bepaald; deze wordt meegenomen in de jaarlijkse bonus over boekjaar 

2010 en berekend over een periode van 16 maanden 
3. de langetermijnbonus over boekjaar 2009 is nog niet bepaald; deze wordt meegenomen in de langetermijnbonus over 

boekjaar 2010 en berekend over een periode van 16 maanden 
5. een bedrag van EUR 35.416 dat de waarde vertegenwoordigt van de pensioenkosten. 
 
De bezoldiging van de heer De Schepper was in 2009 (voor de periode vanaf zijn benoeming op 1 september) als volgt: 
1. een basissalaris van EUR 133.333 
2. de jaarlijkse bonus over boekjaar 2009 is nog niet bepaald; deze wordt meegenomen in de jaarlijkse bonus over boekjaar 

2010 en berekend over een periode van 16 maanden  
3. de langetermijnbonus over boekjaar 2009 is nog niet bepaald; deze wordt meegenomen in de langetermijnbonus over 

boekjaar 2010 en berekend over een periode van 16 maanden  
4. het onvoorwaardelijk worden van 7.167 aandelen uit hoofde van de uitvoering van de ‘restricted shares’-regeling van 

2006 
5. een bedrag van EUR 33.333 dat de waarde vertegenwoordigt van de pensioenkosten.  
 
De bezoldiging van de heer Van Harten, inclusief vertrekvergoeding, was in 2009 als volgt:  
1. een basissalaris van EUR 700.000 
4. het onvoorwaardelijk worden van 20.259 aandelen uit hoofde van de uitvoering van de ‘restricted shares’-regeling van 

2006; geen verbintenis om aandelen Fortis toe te kennen 
5. een bedrag van EUR 488.405 dat de waarde vertegenwoordigt van de pensioenkosten 
6. na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met Fortis per 31 december 2009 heeft de heer Van Harten een 

vertrekvergoeding ontvangen van EUR 1,4 miljoen, wat gelijk staat aan twee jaar basissalaris conform de voorwaarden 
van zijn arbeidsovereenkomst.  
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Langetermijn bonus 
De tabel hieronder geeft een overzicht van de toegekende aandelenopties en de verbintenis om 'restricted shares' toe te 
kennen (conform de regeling aan de CEO en leden van het Executive Committee in 2009 en eerdere jaren). 
 

   Totaal       

    aantal   Opties Opties Opties   

    toegekende Uitoefen- Expiratie- uitgeoefend uitgeoefend uitstaand per Aandelen onder

 Jaar opties prijs datum voor 2009 in 2009 31 december 2009 voorwaarden

             

 B. De Smet 1999 5.913 26,58 31-12-2012   5.913  

  1999 5.973 24,96 3-10-2009      

  2000 2.986 29,05 1-10-2010   2.986  

  2003 11.539 12,44 27-04-2009     8.380

  2004 5.901 15,31 12-04-2010   5.901 3.864

  2005 17.476 18,65 10-04-2011   17.476 12.907

  2006 14.227 24,68 2-04-2012   14.227 9.735

  2007 12.339 28,62 1-04-2013   12.339 10.380

  2008 2.530 16,46 2-04-2014   2.530 2.770

  2009 geen        

             

 K. De Boeck 1999 9.138 26,58 31-12-2012   9.138  

  1999 8.959 24,96 3-10-2009      

  2000 14.334 32,15 14-04-2009      

  2003 18.545 12,44 27-04-2009     13.460

  2004 9.485 15,31 12-04-2010   9.485 6.206

  2005 37.867 18,65 10-04-2011   37.867 27.964

  2006 29.577 24,68 2-04-2012   29.577 20.259

  2007 29.660 28,62 1-04-2013   29.660 24.954

  2008 6.715 16,46 1-04-2014   6.715 7.350

  2009 geen        

             

 B. Colmant 2009 geen        

             

 K. De Schepper 1999 5.913 26,58 31-12-2012   5.913  

  1999 5.973 24,96 3-10-2009      

  2000 2.986 29,05 1-10-2010   2.986  

  2002 8.959 21,08 28-04-2009      

  2003 8.959 12,17 27-04-2013   8.959  

  2004 8.959 14,78 13-04-2014   8.959  

  2005 8.959 18,41 11-04-2015   8.959  

  2006 10.452 24,68 2-04-2012   10.452 7.167

  2007 9.771 28,62 1-04-2013   9.771 8.218

  2008 2.040 16,46 2-04-2014   2.040 2.240

  2009 geen        

             

 P. van Harten 2002 8.959 21,08 28-04-2009      

  2003 6.630 12,44 27-04-2009     4.815

  2004 5.071 15,31 12-04-2010   5.071 3.315

  2005 21.036 18,65 10-04-2011   21.036 15.535

  2006 29.577 24,68 2-04-2012   29.577 20.259

  2007 29.660 28,62 1-04-2013   29.660 24.954

  2008 6.715 16,46 1-04-2014   6.715 7.350

  2009 geen        

             

 A. Deschênes 2008 6.715 16,46 1-04-2014   6.715 7.350

  2009 geen        

 

* De aan de heren De Smet en De Schepper toegekende opties en ‘restricted shares’ hebben betrekking op de toegekende opties en ‘restricted shares’ in verband met de 

functie die zij eerder bij de Fortis-groep bekleedden. 
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De 'restricted-shares' worden pas drie jaar na toekenning onvoorwaardelijk. 
 
Op basis van de regels van de aandelenoptie- en 'restricted-shares'-regeling is het de Raad van Bestuur toegestaan de regels 
voor de administratie en uitvoering van de regeling te bepalen en/of te veranderen. 
 
In overeenstemming met de regels van de ‘restricted-shares’-regeling 2006 zijn per 25 september 2009 ‘restricted shares’ van 
de leden van het Executive Committee onvoorwaardelijk geworden. Na aanvaarding was het de leden van het Executive 
Committee toegestaan om maximaal 50% van de toegekende aandelen per die datum te verkopen, gedurende een beperkte 
periode van 10 dagen. Alle leden van het Executive Committee hebben de aandelen aanvaard. Hieronder volgt een overzicht 
van de in 2009 toegekende ‘restricted shares’. De reële waarde van de toegekende aandelen was EUR 3,16 per aandeel 
(2008: EUR 9,16 per aandeel). 
 
   Aantal Aantal

 Totaal Aantal aandelen aandelen

 aandelen aandelen onder voorwaarden -  onder voorwaarden - 

 onder voorwaarden - onder voorwaarden - niet verkocht niet verkocht uit

 toegekend in 2006 verkocht in 2009 in 2009 eerdere toekenning

    

B. De Smet 9.735 4.865 4.870 14.508

B. Colmant  

K. De Schepper 7.167 7.167 

K. De Boeck 20.259 10.125 10.134 29.208

P. van Harten 20.259 20.259 21.257

 
In 2009 is een algemene beoordeling van het bezoldigingsbeleid uitgevoerd, inclusief de naleving van geactualiseerde 
internationale standaarden en markt ervaring evenals duidelijke richtlijnen over de gehanteerde methoden en scenario 
analyses. Meer bepaald zijn de criteria voor de jaarlijkse bonus, de huidige lange-termijnbonusregeling en de vertrekvergoeding 
in 2009 aan een onderzoek onderworpen, om zo te komen tot alternatieve regelingen in overeenstemming met ‘best practice’ 
in de markt. Het herziene bezoldigingsbeleid zal op 28 en 29 april 2010 aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders 
worden voorgelegd en treedt in de loop van 2010 in werking.  


