
2021
Geïntegreerd
jaarverslag

Rapport over governance & risico’s

barco.com

https://www.barco.com


01 CORPORATE
 GOVERNANCE

02 RISICO- 
 BEHEER 

01 CORPORATE
 GOVERNANCE

02 RISICO- 
 BEHEER 

Inhoudstafel

Dit is het deel over governance & risico’s 

van Barco’s Geïntegreerd jaarverslag 2021. 

De andere delen zijn beschikbaar via het 

downloadcenter op ir.barco.com/2021.

KERN

MEER

• Rapport over governance & risico’s

• Rapport over planeet - mensen - gemeenschappen

• Financieel rapport

BIJLAGE

• Geïntegreerd Datapakket

• Verklarende woordenlijst

• Index van de GRI-inhoud

• Controleverslag

01 Corporate governance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Corporate governance verklaring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Raad van Bestuur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Core Leadership Team  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Jaarlijkse algemene vergadering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur en 

Comités van de Raad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Remuneratieverslag voor boekjaar 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Gedragscodes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

02 Risicobeheer en controleprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Controle omgeving & Risicobeheerproces  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Toprisico's  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Extra hoofdstuk over risico's met betrekking tot de 

gevolgen en impact van de covid-19-pandemie .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

 

03 Risico's die openbaar moeten worden gemaakt 

overeenkomstig de voorschriften.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Milieu-impact  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Bedrijfsethiek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Financieel risicobeheer en interne controle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

B
arco

G
eïn

teg
reerd

 jaarverslag
 2

0
2
1

CGR

2

R
ap

p
o

rt o
ve

r g
o

ve
rn

an
c
e
 &

 risic
o

’s

https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-COR-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-CGR-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-PPC-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-FIN-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-IDP-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-GLO-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-GRI-NL.pdf
https://ir.barco.com/2021/uploads/files/PDF/Barco-IR2021-ASR-NL.pdf


01 CORPORATE
 GOVERNANCE

02 RISICO- 
 BEHEER 

Corporate
governance

B
arco

G
eïn

teg
reerd

 jaarverslag
 2

0
2
1

CGR

3

B
arco

G
eïn

teg
reerd

 jaarverslag
 2

0
2
1

CGR

3

R
ap

p
o

rt o
ve

r g
o

ve
rn

an
c
e
 &

 risic
o

’s



01 CORPORATE
 GOVERNANCE

02 RISICO- 
 BEHEER 

Barco heeft een monistische governancestructuur, die functioneert volgens de statuten en het 

Corporate Governance Charter van de vennootschap . Beide documenten zijn beschikbaar voor 

download op 

www .barco .com/corporategovernance . 

Er is geen dubbel stemrecht voor bepaalde aandeelhouders .

In overeenstemming met artikel 3:6, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

gebruikt Barco de Belgische Corporate Governance Code 2020 als referentiecode .  

• Barco wijkt van de Code 2020 af op deze vlakken:

Corporate governance- 
verklaring
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MATERIAL TOPICS

• Art . 7 .6: De Raad van Bestuur besloot 

om geen aandelen toe te kennen aan 

niet-uitvoerende leden van de Raad van 

Bestuur als onderdeel van hun bezoldiging . 

Dergelijke toekenning vereist verdere analyse 

van de praktische gevolgen ervan, zowel  

voor de vennootschap als voor de leden 

van de Raad .

• Art . 7 .9: De Raad van Bestuur legt de 

kaderleden geen minimumpakket van aan 

te houden aandelen op aangezien hun 

remuneratiepakket voldoende evenwichtig 

is: het bevat verschillende componenten 

die hen stimuleren om een strategie van 

duurzame winstgevende groei na te streven .

• Een monitoringstudie, uitgevoerd in 2021 

door de Belgische Commissie Corporate 

Governance, bevestigde dat Barco deze 

code correct toepast, met inbegrip van het 

‘pas toe of leg uit’-principe .

• Art . 7 .12: De Raad van Bestuur streeft 

e rnaar  een c lausu le  omtrent  een 

terugvorderingsrecht op te nemen in de 

arbeidsovereenkomst met de directieleden, 

voor zover de wet die het contract regelt, 

dit toelaat .

Verklaring met betrekking tot de 
informatie die wordt verstrekt 
in het geïntegreerd jaarverslag 
2021

De ondergetekenden verklaren dat: 

• de jaarrekening die is opgesteld overeenkomstig de 

toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen een getrouw 

beeld geeft van het vermogen, de financiële situatie en 

de resultaten van de emittent en de geconsolideerde 

ondernemingen . 

• het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de 

ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie 

van de emittent en de geconsolideerde ondernemingen, 

evenals een beschrijving van de voornaamste risico's en 

onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden .

 

 

 

 

 

Charles Beauduin, co-CEO

 An Steegen, co-CEO

 Ann Desender, CFO
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Frank Donck (°1965) Voorzitter

is sinds 1998 directeur van de investeringsholding 3D NV . Deze 

holding investeert op lange termijn in een mix van beursge-

noteerde aandelen, private equity en vastgoed . Hij is tevens 

voorzitter van Atenor Group NV, niet-uitvoerend bestuurder 

van KBC Group NV en onafhankelijk bestuurder van Elia System 

Operator NV en Luxempart SA . Frank Donck is in het bezit van 

een masterdiploma rechten van de Universiteit Gent (België)  

en van een masterdiploma finance van de Vlerick Business 

School . Hij begon zijn loopbaan als investeringsmanager voor 

Investco NV en was voorzitter en lid van de Raad van Bestuur 

van verschillende beursgenoteerde en private ondernemin-

gen . Hij is ook lid van de Belgische Commissie Corporate 

Governance . 

De heer Donck is lid van Barco’s Raad van Bestuur sinds april 

2015 .

Charles Beauduin (°1959)

is sinds 1993 CEO en eigenaar van Vandewiele NV, een inter-

nationaal technologiebedrijf en marktleider in toepassingen 

voor de textielindustrie . De heer Beauduin bekleedt meerdere 

functies in handelsverenigingen en werkgeversorganisaties . Hij 

behaalde een masterdiploma rechten aan de KU Leuven (België) 

en is in het bezit van een MBA van Harvard Business School .

De heer Beauduin is een internationaal manager met heel wat  

ervaring op de Aziatische markt en in de Verenigde Staten . Hij 

is lid van de Raad van Bestuur van Barco NV sinds januari 2015 . 

De heer Beauduin is benoemd tot co-CEO vanaf 1 september 

2021 .

An Steegen (°1971)

zetelt sinds april 2017 in de Raad van Bestuur van Barco NV . Ze 

behaalde een Phd in materiaalwetenschappen en elektriciteit 

aan de KU Leuven (België), in samenwerking met het Belgische 

imec (Interuniversity Microelectronics Center) .

In 2000 ging mevrouw Steegen aan de slag bij IBM 

Semiconductor R&D in Fishkill, New York . Als hoofd R&D en 

kaderlid van IBM’s International Semiconductor Alliance was ze 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IBM’s geavanceerde 

logic semiconductortechnologie voor mobiele en draadloze 

toepassingen . In 2010 keerde ze terug naar imec in België, 

waar ze executive vicepresident Semiconductor Technology & 

Systems werd . Mevrouw Steegen is een autoriteit in R&D rond 

semiconductoren en een erkende, inspirerende thought leader 

in innovatie in het IoT- en digitale tijdperk .

 Vanaf 2018 was An Steegen chief technology officer bij 

Umicore . Ze was verantwoordelijk voor de innovatiestrategie van 

de onderneming, en stond aan het hoofd van het centrale R&D-

team, waarbij ze de business units ondersteunde op het vlak van 

schone mobiliteit, recyclage en duurzaamheid . Ze overzag ook 

de incubatie-initiatieven die opportuniteiten in nieuwe markten 

aanboren en was executive vicepresident van de businesslijnen 

Electro-Optical Materials en Metal Deposition Solutions .

Mevrouw Steegen is benoemd tot co-CEO vanaf 1 oktober 2021 .

Raad van Bestuur
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Ashok K. Jain (°1955)

is lid van de Raad van Bestuur van Barco NV sinds oktober 2012 . 

Hij behaalde een master in technologie aan het Indian Institute 

of Technology in Delhi, India . Tijdens zijn carrière richtte de 

heer Jain verschillende technologische start-ups op die hij tot 

succesvolle bedrijven uitbouwde dankzij zijn sterk leiderschap 

en inzicht in de mogelijkheden en trends binnen de wereld-

economie . De heer Jain was oprichter en voorzitter van de 

Raad van Bestuur van IP Video Systems, dat in februari 2012 

door Barco NV werd overgenomen . Momenteel is hij general 

partner bij Co=Creation=Capital LLC . Ashok Jain is afkomstig 

uit India en is Amerikaans staatsburger .

Hilde Laga (°1956)

is in het bezit van een doctoraaldiploma rechten . Zij is een 

van de stichtende leden van het advocatenkantoor Laga, dat 

zij tot 2013 bestuurde als managing partner en hoofd van de 

Corporate M&A-praktijk . Hilde Laga zetelt sinds 2014 in de Raad 

van Bestuur van Barco NV en Greenyard Foods NV . In 2015 

werd zij lid van de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert NV en 

Gimv NV en in 2016 werd ze voorzitter van Gimv NV . Hilde 

Laga is lid van de Belgische Commissie Corporate Governance 

en was tot 2014 lid van de Raad van Toezicht van de F .S .M .A . 

(voordien CBFA) .

Lieve Creten (°1965)

behaalde een masterdiploma handels- en bedrijfseconomisch 

ingenieur aan de KU Leuven (België) en een postgraduaat in 

fiscale wetenschappen . Ze is bedrijfsrevisor en is al meer dan 

twintig jaar partner bij Deloitte, waar ze de M&A-praktijk heeft 

uitgebouwd voor nationale en internationale investeerders in 

diverse sectoren . Mevrouw Creten was managing partner van 

de afdeling Financial Advisory van 2008 tot 2019, alsook lid van 

het executive comité van Deloitte België tot 2019 . Bovendien 

maakte ze van 2015 tot 2021 deel uit van het global executive 

team van Deloitte Financial Advisory . Mevrouw Creten zetelt 

momenteel als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur 

van Elia Transmission Belgium en Elia Asset en is lid van de raad 

van bestuur van Artsen Zonder Grenzen . 
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4

Bestuurders met 

5 jaar senioriteit

Vrouwelijke 

bestuurders

3

Onafhankelijke

bestuurders

3

De samenstelling van de Raad van Bestuur beantwoordt aan 

de wettelijke vereisten rond genderdiversiteit, zoals vastgelegd 

in artikel 7:86 van het Wetboek voor vennootschappen en  

verenigingen . Bovendien bestaat de helft van de Raad van 

Bestuur uit onafhankelijke bestuurders .

Alle bestuurders bekleden topfuncties of hebben topfuncties 

bekleed bij toonaangevende internationale bedrijven of orga-

nisaties . Hun biografieën zijn hier beschikbaar .

Raad van Bestuur

Situatie op 7 februari 2022

Voorzitter Frank Donck(1) 2023*

Bestuurders Charles Beauduin 2023*

An Steegen 2023*

Adisys Corporation (vertegenwoordigd door Ashok K. Jain) 2023*

Hilde Laga(1) 2024*

Lieve Creten(1) 2024*

Secretaris Kurt Verheggen General Counsel

(1) onafhankelijke bestuurders – Mevr . An Steegen was een onafhankelijk bestuurder tot haar benoeming tot co-CEO op 1 oktober 2021 .

* Datum waarop het mandaat vervalt: einde van de jaarlijkse algemene vergadering

Veranderingen in de Raad van Bestuur

De algemene vergadering van 29 april 2021 heeft Lieve Creten 

aangesteld als onafhankelijk bestuurder en Hilde Laga opnieuw 

aangesteld als onafhankelijk bestuurder, voor een periode van 

drie (3) jaar tot het afsluiten van de gewone algemene verga-

dering van 2024 . 

Ingevolge de beslissing van de heer Jan De Witte om ontslag 

te nemen als CEO en bestuurder, heeft de Raad van Bestuur de 

heer Charles Beauduin en mevrouw An Steegen aangesteld als 

co-CEO's met ingang op respectievelijk 1 september en 1 okto-

ber 2021 . De heer Frank Donck werd benoemd tot Voorzitter 

in opvolging van de heer Charles Beauduin .
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Core Leadership Team

Charles Beauduin (°1959)

An Steegen (°1971)

Zie biografieën bij Raad van Bestuur 

Wim Buyens (°1966)  Cinionic

staat aan het hoofd van Cinionic, de cinema joint venture . 

De voorbije 15 jaar bekleedde hij een reeks senior manage-

mentrollen in hightechbedrijven .  Hij startte zijn loopbaan 

in IT en ging dan werken bij het Deense bedrijf Brüel & 

Kjaer, waar hij verschillende wereldwijde senior manage-

mentrollen had in sales- en productstrategie . In november 

2007 ging hij aan de slag bij Barco als vicepresident Digital 

Cinema . Wim Buyens was zeven jaar lang general manager 

van de Barco Entertainment-divisie . In 2017-2018 was hij 

ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de Advanced 

Imaging Society in Hollywood . De heer Buyens behaalde 

een ingenieursdiploma en volgde een opleiding Executive   

Management aan Stanford University en het IMD in Lausanne 

(Zwitserland) . 

Geert Carrein (°1958) Diagnostics

is Executive Vice President Diagnostics . Hij behaalde een 

masterdiploma ingenieur elektriciteit en elektronica en een post-

graduaat in bedrijfskunde en management aan de KU Leuven 

(België) . Met meer dan vier decennia ervaring in beeldvorming 

voor de gezondheidszorg leidt de heer Carrein de business unit 

Diagnostics van Barco .

Olivier Croly (°1965) Meeting & Learning Experience

ging in 2017 bij Barco aan de slag als senior vicepresident van 

APAC . Daarvoor bekleedde hij topposities bij GE Healthcare 

en Philips, waarbij hij verschillende bedrijven in EMEA en Azië 

leidde . Nadat hij in 1988 was afgestudeerd aan het National 

Telecom Institute als master in telecommunicatie en informa-

tica, behaalde hij een MBA aan Paris Dauphine University . 

Gerwin Damberg (°1978) Cinema & Acting CTO

is Executive Vice President Cinema en Chief Technology Officer 

(acting) bij Barco . De heer Damberg is een ondernemer in hart 

en nieren . De voorbije twee decennia speelde hij een belangrijke 

rol in de ontwikkeling van beeldvormingstechnologie voor de 

cinemasector, zowel in start-ups als in gevestigde media- en 

technologiebedrijven, waar hij functies bij R&D, businessdeve-

lopment en het management bekleedde . Hij ging bij Barco aan 

de slag in 2016 via de overname van zijn start-up die innovatief 

werk leverde op het gebied van computer graphics, computa-

tional imaging en laserprojectie . De heer Damberg behaalde 

een ingenieursdiploma aan de University of Applied Sciences 

in Karlsruhe (Duitsland) en een doctoraaldiploma in computer-

wetenschappen aan de University of British Columbia (Canada) .

Ann Desender (°1971) Chief Financial Officer

trad in 2008 bij Barco in dienst, en staat sinds 2010 aan het 

hoofd van Barco’s global finance team . Voor haar carrière bij 

Barco bekleedde ze managementfuncties bij Unilin (Corporate 

Director of Finance & Reporting) en bij Arthur Anderson en 

Deloitte, waar ze Senior Audit Manager was .  Mevrouw Desender 

behaalde een masterdiploma in de toegepaste economische 

wetenschappen aan de Universiteit Gent (België) en voltooide 

een Advanced Management Program aan de IESE Business 

School in Barcelona (Spanje) .
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Johan Fornier (°1971) Surgical & Modality

trad in 1998 voor het eerst in dienst bij Barco en bekleedde ver-

schillende managementfuncties in onderzoek en ontwikkeling 

op het gebied van projectietechnologieën voor vergaderruimtes 

en simulatietoepassingen . Na vier jaar in R&D management bij 

Philips kwam de heer Fornier in 2010 terug bij Barco als VP 

Product Development voor de Healthcare divisie . In 2021 werd 

hij benoemd tot Executive Vice President van de business unit 

Surgical & Modality .

De heer Fornier behaalde een masterdiploma ingenieur en 

een doctoraaldiploma in engineering aan de Universiteit Gent 

(België) .

Stijn Henderickx (°1980) Immersive Experience

startte in 2013 bij Barco, waar hij een aantal functies bekleedde 

in de Entertainment divisie voordat hij in 2019 als senior vice-

president EMEA lid werd van het Core Leadership Team . Sinds 

eind 2021 leidt hij de Immersive Experience-activiteiten .

Voor zijn loopbaan bij Barco stond de heer Henderickx aan 

het hoofd van Philips Arena Solutions, de wereldwijde Philips-

entiteit die zich toelegt op stadia en arena’s . Daarvoor had hij 

meerdere strategische rollen, eerst als consultant bij The Boston 

Consulting Group en daarna als Director Corporate Strategy bij 

Philips .  Hij behaalde een masterdiploma handelsingenieur aan 

de Universiteit Antwerpen (België) .

Anthony Huyghebaert (°1974) Chief HR Officer

ging op 1 april 2021 bij Barco aan de slag .  Hij startte zijn 

loopbaan als jurist bij Landwell en KPMG en trok daarna naar 

Alcatel-Lucent en Nokia . De heer Huyghebaert werkte in meer-

dere senior HR-functies die bijna alle functionele HR-domeinen 

behandelen . Als HR-functioneel expert en HR-businesspartner 

was hij actief in verschillende regio's, technologiedomeinen 

en operationele organisaties . Hij woonde zowel in België als 

in Singapore .

De heer Huyghebaert behaalde een masterdiploma rechten aan 

de KU Leuven (België) en een DES Internationaal en Europees 

Recht aan de UC Louvain (België) . 

Rob Jonckheere (°1964) Global Operations

begon zijn loopbaan bij Barco in april 2016 als vicepresident 

Global Procurement en is sinds 2019 senior vicepresident Global 

Operations . Hij staat aan het hoofd van Barco’s productiesites 

wereldwijd en de wereldwijde teams voor logistiek, aankoop, 

kwaliteit en facilities .  

Voor hij bij Barco aan de slag ging, bekleedde de heer 

Jonckheere verschillende functies in R&D, Program en General 

Management bij Philips en TP Vision en was hij voorzitter van de 

raad van bestuur van TP Vision Belgium . De heer Jonckheere 

behaalde een masterdiploma ingenieur elektromechanica .
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Chris Sluys (°1960) Large Video Wall Experience

begon zijn loopbaan in R&D bij Philips en bekleedde verschil-

lende managementfuncties in supply chain, productie en 

bedrijfsmanagement . Voordat hij in 2017 bij Barco aan de slag 

ging als VP van de Control Rooms activiteiten, was hij verant-

woordelijk voor professionele displays bij TPV in EMEA en USA .

De heer Sluys behaalde een masterdiploma ingenieur elektrici-

teit aan de Universiteit van Brussel (België) en een postgraduaat 

in business administration aan de Universiteit van Leuven 

(België) . 

Marc Spenlé (°1972) Chief Digital & Information Officer

werd Chief Digital & Information Officer bij Barco in augustus 

2020 . Daarvoor werkte hij meer dan 25 jaar in internationale 

bedrijven zoals IBM, Vodafone, en kleinere IT-dienstbedrijven, 

waar hij projecten leidde rond klantgerichte businesstrans-

formatie, SaaS-businessmodellen, softwareontwikkeling en 

IT-technologie .

De heer Spenlé behaalde een diploma Process Engineering aan 

de University of Applied Sciences in Niederrhein (Duitsland) .

Iain Urquhart (°1970) Global Customer Success

kwam in 2019 aan boord als senior vicepresident voor de regio Amerika .

Daarvoor werkte hij bij Oracle waar hij de SaaS-applicatiedivisie 

in Noord-Amerika succesvol begeleidde in zijn transformatie 

naar de cloud, in nauwe samenwerking met de channelpart-

ners .  Voor Oracle bekleedde de heer Urquhart verschillende 

managementfuncties bij Rackspace en Microsoft . De rode draad 

doorheen zijn opdrachten was altijd de transformatie van directe 

sales, channels en services naar de cloud en as-a-service-busi-

nessmodellen . De heer Urquhart behaalde een bachelor of 

science in geschiedenis en communicatie aan de universiteit 

van Missouri-Columbia (VS) .

Kurt Verheggen (°1970) General Counsel

is secretaris van de Raad van Bestuur . Als General Counsel 

bij Barco is hij verantwoordelijk voor alles rond legal, risk en 

compliance . De heer Verheggen begon zijn carrière bij het 

advocatenkantoor Linklaters en werkte daarna als legal coun-

sel voor CMB, Engie en General Electric .  Hij behaalde een 

diploma rechten aan de KU Leuven (België), een diploma rech-

ten aan de Université du Havre (Frankrijk), een master rechten 

aan de Tulane University Law School in New Orleans (VS) en 

een masterdiploma in real estate management aan de Antwerp 

Management School (België) . Hij is rechter in ondernemings-

zaken bij de ondernemingsrechtbank in Kortrijk (België) en 

praktijklector aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven (België) . 

Kenneth Wang (°1972) Barco China

vervoegde Barco opnieuw in maart 2021  als senior vice- 

president voor de regio China . Hij ging oorspronkelijk bij Barco 

aan de slag in 2015 als sales director voor de Entertainment 

divisie en de Clickshare business in China . In 2018 werd 

hij general manager van de CFG-Barco joint-venture voor  

digitale cinema . Voor hij bij Barco aan boord kwam, bekleedde hij  

verschillende commerciële en zakelijke leidinggevende functies 

bij multinationals in China, waaronder Philips, Dell en British 

American Tobacco .

De heer Wang behaalde een ingenieursdiploma aan de 

University of Technology in Peking (China) en een EMBA aan 

de University of Texas in Arlington (VS) .
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Veranderingen in het Core Leadership Team

Barco NV wordt geleid door een Core Leadership Team (‘CLT’), 

dat is samengesteld uit functionele, divisionele en regionale 

leidinggevenden .  Het CLT wordt geleid door de chief executive 

officer (CEO) en is verantwoordelijk voor de implementatie van 

Barco’s strategie en beleid en voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen en de resultaten .

In 2021 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de 

samenstelling van het CLT:  

• Jan De Witte heeft op 31 augustus ontslag genomen als CEO 

en werd opgevolgd door Charles Beauduin en An Steegen 

als co-CEO's vanaf respectievelijk 1 september en 1 oktober . 

Deze wijziging werd aangekondigd op 16 juli .

• Barco kondigde op 21 oktober een herziening van de 

organisatie aan, waarbij de regionale verkoopteams samen 

met product management en onderzoek en ontwikkeling in 

de business units werden ondergebracht . 

 Samen met deze herziening van de organisatiestructuur 

veranderde ook de samenstelling van het leiderschapsteam, 

en legden drie divisional presidents Filip Pintelon, George 

Stromeyer en Nicolas Vanden Abeele hun functie bij Barco 

neer om hun carrière buiten het bedrijf voort te zetten .

 Johan Fornier, Geert Carrein en Chris Sluys vervoegden het 

CLT als business unit leads voor respectievelijk de activiteiten 

Surgical and Modality, Diagnostics en Large Videowall . Oliver 

Croly en Stijn Henderickx, die daarvoor allebei aan het hoofd 

stonden van regionale teams, werden aangesteld als nieuwe 

busines unit leads voor respectievelijk de business unit 

Meeting & Learning Experience en de business unit Immersive 

Experience . Gerwin Damberg, CTO van de onderneming, leidt 

nu ook de business unit Cinema . Iain Urquhart, voormalig 

hoofd van de regio Noord- en Zuid-Amerika, geeft nu leiding 

aan de Global Customer Success-teams .

CLT-leden met

5 jaar senioriteit 

Vrouwelijke CLT-

leden 

Niet-Belgische

CLT-leden

9

2

6
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Deelname en gemiddelde aantal ‘voor’-stemmen

Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de 

laatste donderdag van april .  De aandeelhouders kunnen 

in principe de vergadering fysiek bijwonen of stemmen bij  

volmacht .  Gezien de coronapandemie en de door de overheid 

opgelegde maatregelen waren de individuele aandeelhouders 

niet fysiek aanwezig op de algemene vergadering, maar brach-

ten ze hun stem uit door hun steminstructies of volmachten 

te bezorgen aan de secretaris van de onderneming . De Raad 

van Bestuur organiseerde virtuele vergaderingen waarbij de 

aandeelhouders de vergadering vanop afstand konden bij-

wonen en live vragen konden stellen met behulp van Barco's 

weConnect-technologie . 

Naast de gewone algemene vergadering riep de Raad van 

Bestuur ook een buitengewone algemene vergadering samen 

voor goedkeuring van de toelating aan de Raad van Bestuur 

om het geplaatste kapitaal te verhogen .

Barco staat open voor discussies met volmachtadviseurs om 

hun beleid beter te begrijpen en het deugdelijk bestuur van de 

onderneming daarmee te aligneren, rekening houdend met 

de omvang, het profiel, het rechtsgebied en het geografische 

toepassingsgebied van de activiteiten .

De afgelopen jaren nam steevast meer dan 50% van de aan-

deelhouders aan de vergadering deel .

91%

2020*

64%

95%

2017

56%

94%

2018

54%

95%

2019

58%

97%

52%

2016

Fysiek aanwezig Gemiddelde aantal ‘voor’-stemmenStemmen bij volmacht

* In 2020 en 2021 was niemand fysiek aanwezig door de covid-19-crisis .

88%

2021*

51%

80

60

40

20
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Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur en Comités van de Raad

Aanwezigheid bestuurders tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Comités van de Raad

Raad van 
bestuur

Audit- 
comité

Remuneratie- en
benoemings- 
comité

Strategisch en 
technologisch 
comité

Aanwezigheid
Percentage

Charles Beauduin 8 6 4 100%

Jan De Witte 5 4 2 3 100%

Frank Donck (1) 8 6 6 100%

Ashok K . Jain 8 4 100%

Hilde Laga (1) 8 6 6 100%

An Steegen 8 2 4 4 95%

Lieve Creten (1) 5 3 4 100%

(1) onafhankelijke bestuurders

Raad van Bestuur

We verwijzen naar titels 1 en 2 van het Corporate Governance 

Charter van Barco voor een overzicht van de verantwoordelijk-

heden van de Raad van Bestuur en zijn Comités van de Raad . 

De tabel hieronder geeft een volledig overzicht van de aan-

wezigheden op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en 

zijn Comités in 2021 .

Indien nodig werden tussentijdse meetings gehouden via video-

conferentie . Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur vonden 

in België plaats . Sommige bestuurders woonden de meetings 

via videoconferentie bij door de reis- en andere beperkingen 

opgelegd in het kader van de covid-19-crisis .

Eén vergadering werd afgesloten met een diner waarop ook de 

directieleden van Barco aanwezig waren . Door de bestuurders 

en managers samen rond de tafel te brengen, wil Barco de 

interactie stimuleren .

Tijdens elke meeting evalueerde en besprak de Raad van Bestuur 

de financiële resultaten en de financiële vooruitzichten van het 

bedrijf op korte en middellange termijn . In het begin van het jaar 

heeft de Raad, op aanraden van het Auditcomité, de financiële 

resultaten van 2020 goedgekeurd en het dividend voorgesteld 

dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de aandeelhouders .  

Gezien het ongunstige ondernemingsklimaat door de covid-

19-crisis stelde de Raad van Bestuur de aandeelhouders ook de 

optie voor om in te tekenen op nieuw uit te geven aandelen 

door inbreng van het dividend .

De Raad was betrokken bij het proces van het ontslag van 

Jan De Witte als CEO en benoemde Charles Beauduin en An 

Steegen als de nieuwe CEO's van Barco . 

Tegelijkertijd benoemde de Raad Frank Donck tot nieuwe voor-

zitter van de Raad . 

In nauw overleg met het Core Leadership Team dacht de Raad 

ook na over de strategie van alle divisies op korte en middel-

lange termijn, bespraken ze de groei-initiatieven van de groep 

en namen ze er beslissingen over en keurden ze de financiële 

budgetten voor 2022 goed .

De Raad van Bestuur volgde verder nauwgezet op hoe de 

coronapandemie de activiteiten en de financiële resultaten 

van de groep beïnvloeden .

Gemiddelde 

aanwezigheid 

- totaal

99%
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Raad van Bestuur

Auditcomité

Remuneratiecomité

Technologisch comité

Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit drie leden, die allemaal onafhanke-

lijke bestuurders zijn:  de voorzitter Lieve Creten, Frank Donck 

en Hilde Laga . De leden van het Auditcomité hebben relevante 

expertise in financiële, accounting- en wettelijke zaken, zoals 

aangetoond in hun biografieën op pagina's 5-6 .

Wijzigingen in de samenstelling van het Auditcomité in de loop 

van 2021: An Steegen was lid en voorzitter van het Auditcomité 

tot de vergadering van het comité op 19 april 2021 . Lieve Creten 

trad toe als nieuw lid en werd benoemd tot voorzitter van het 

Auditcomité op de vergadering van het comité op 14 juli 2021 .

Het Auditcomité kwam zes keer samen in 2021 . Alle leden 

woonden alle meetings bij, behalve An Steegen die in twee 

van de drie vergaderingen aanwezig was .

Het Auditcomité bracht verslag uit over de resultaten van elke 

vergadering aan de Raad van Bestuur .  Het jaarlijkse verslag 

over de activiteiten van het Auditcomité werd voorgelegd aan  

de Raad van Bestuur .

Alle reguliere vergaderingen van het Auditcomité werden bijge-

woond door de CFO en de VP corporate finance . De CEO was 

aanwezig op alle reguliere vergaderingen, op één na . De interne 

auditor van de groep en de externe auditor van de groep, PwC 

Bedrijfsrevisoren/Accountants bcvba, woonden vier meetings bij .  

De onderwerpen die in 2021 werden herzien en/of besproken 

tijdens bijeenkomsten van het Auditcomité omvatten:

• De jaarrekening van 2020 en de tussentijdse rapportering van 

de groep in 2021, met inbegrip van niet-financiële informatie, 

en het geïntegreerd jaarverslag van de onderneming van 2020 

werden besproken voor die informatie werd gepubliceerd . 

• De inhoud van het geïntegreerd jaarverslag van de 

onderneming van 2021 werd besproken . 

•  In de driemaandelijkse vergaderingen evalueerde het Comité 

ook de toereikendheid en de geschiktheid van het interne 

controlebeleid en de interne auditprogramma's en hun  

conclusies .

• Het comité nam aangelegenheden met betrekking tot 

de grondslagen voor financiële verslaggeving onder de 

loep evenals financiële risico's en de naleving van de 

boekhoudnormen . Ook de naleving van de statutaire en 

wettelijke vereisten en regelgeving, met name op financieel 

gebied, werd herzien .  Het comité besprak ook in detail 

belangrijke bevindingen, de voornaamste risicodomeinen 

van Barco (inclusief de rapportering daarover door de interne 

auditor, alsmede de beoordeling van geschillen en andere 

vorderingen), vervolgacties en passende maatregelen .

• Elk kwartaal besprak het comité een overzicht van kritische 

boekhoudkundige beslissingen en twijfels, inclusief de 

potentiële impact van covid-19 .

• Elk kwartaal werden ook de vrije kasstroomgeneratie en 

werkkapitaalratio’s besproken .

• Het comité monitort mogelijke aanwijzingen van bijzondere 

waardevermindering, de goodwill indicatoren en de test die 

werd uitgevoerd voor bijzondere waardevermindering en 

de financiële impact van strategische investeringen evenals 

risicomanagement (covid-19, cybersecurity, globale en 

healthcare compliance, GDPR) .

• Het comité heeft het Interne Audit-charter, het auditplan, de 

scope van de audit en de reikwijdte ervan in relatie tot de 

Comités van de Raad

AUGUSTUSJANUARI MAART MEIFEBRUARI APRIL JUNI DECEMBERSEPTEMBERJULI OKTOBER NOVEMBER

Overzicht van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en de Comités in 2021
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scope van de externe audit geëvalueerd en goedgekeurd, 

alsmede de personeelsformatie, de onafhankelijkheid en de 

organisatorische structuur van de interne auditfunctie .

• Wat de externe audit betreft, heeft het Comité aan de Raad 

van Bestuur van februari 2021 voorgesteld om PwC te 

herbenoemen als groepsauditor . Bovendien heeft het comité 

de voorgestelde auditscope, en de aanpak van de audit 

beoordeeld, evenals de honoraria, de onafhankelijkheid van de 

externe auditor en de non-auditdiensten die de Commissaris 

aanbiedt in lijn met Barco’s beleid van niet-auditvergoedingen . 

Het comité heeft ook de belangrijkste auditaangelegenheden 

besproken, met focus op waardering van goodwill en 

waardering van uitgestelde belastingvorderingen, evenals 

de beleidsbrief van de Commissaris van de groep, die geen 

aanbevelingen voor materiële aanpassingen bevatte .

• Voor informatie over het honorarium van de Commissaris 

van de groep verwijzen we naar toelichting 22 bij de 

geconsolideerde jaarrekening: Transacties met verbonden 

partijen (financieel rapport 2021) .

• Het comité besprak het verslag waarin de Commissaris zijn 

bevindingen en aandachtspunten deelt over de betrokken 

periode . Het Comité beoordeelde ook de algemene prestaties 

van de interne en externe auditor . Het Comité heeft ook zijn 

huidige planning voor het Auditcomité herzien en bevestigd .

De Raad van Bestuur bundelde het Remuneratie- en het 

Benoemingscomité in één enkel comité .

De samenstelling van dat comité werd twee keer herzien in 

2021 . An Steegen en Lieve Creten traden toe als nieuw lid van 

het comité in september 2021, naast Frank Donck, Hilde Laga 

en Charles Beauduin . Na hun benoeming tot co-CEO's hebben 

Charles Beauduin en An Steegen het comité verlaten en heeft 

Frank Donck vanaf 1 september de functie van voorzitter van 

het comité op zich genomen . 

Het Remuneratie- en benoemingscomité vervult de missie die 

de wetgeving voorschrijft . Het komt minstens drie keer per 

jaar samen . Zijn er extra topics te bespreken die binnen de 

bevoegdheid van het comité vallen, dan wordt een extra bijeen-

komst ingelegd . De CEO’s worden uitgenodigd op de meetings, 

behalve als er zaken besproken worden die hen persoonlijk 

aanbelangen . De Chief HR Officer bereidt de meetings voor 

en woont ze ook bij .

In 2021 kwam het Remuneratie- en benoemingscomité zes 

keer samen .

Het comité richtte zijn aandacht in de eerste plaats op de 

samenstelling van het Core Leadership Team van Barco (d .w .z . 

de benoeming van de nieuwe CHRO en de nieuwe verantwoor-

delijke voor China begin 2021 en de benoeming van nieuwe 

leden van het Core Leadership Team ter gelegenheid van de 

nieuwe organisatiestructuur) en de herziening van de vergoe-

dingen voor 2022 . 

Daarnaast heeft het Comité zich gebogen over de nieuwe orga-

nisatiestructuur van Barco, zoals voorgesteld door de co-CEO's . 

De reden voor de herziening van de organisatiestructuur was 

om de bedrijfsgroei en de snelheid van handelen op te voeren 

door het organiseren van Barco's waardeketen en het optima-

liseren van Barco's concurrentievoordeel . 

Gezien de negatieve impact van de covid-19-crisis op de uitbeta-

ling van variabele vergoedingen (geen uitbetaling van bonussen 

in 2021 en 2022) en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor 

het verloop en de motivatie van werknemers, heeft het comité 

zich in de eerste plaats geconcentreerd op de herziening 

van het remuneratiebeleid voor zowel het Core Leadership 

Team als de kaderleden en op de uitwerking van een nieuw 

kortetermijn-incentiveplan .

De bedoeling was de invoering van een duidelijk, billijk, 

eenvoudig en transparant remuneratiebeleid en korteter-

mijn-incentiveplan (vanaf 2022), waarbij het laatstgenoemde 

plan een beperkt aantal financiële KPI's en duurzaamheids-KPI's 

overneemt . 

Het nieuwe kortetermijn-incentiveplan heeft uiteraard een sterke 

link met de strategie en de prestaties van Barco en maakt een 

gefocuste mentaliteit en P&L-verantwoordelijkheid van de busi-

ness unit mogelijk . 

Ook de toekenning van aandelenopties voor 2021 werd voor-

bereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur .

Remuneratie- en benoemingscomité
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Technologisch comité

Het Technologisch comité is een adviesorgaan voor de Raad 

van Bestuur . Het bestond uit vier leden tot augustus 2021, en 

bestaat sindsdien uit drie leden: Charles Beauduin, die voorzit-

ter is, Ashok Jain en An Steegen . Jan De Witte was lid tot eind 

augustus 2021 .

Het Technologisch comité helpt de Raad van Bestuur bij 

het uitvoeren van zijn controleverantwoordelijkheid door 

technologiegerelateerde onderwerpen voor te bereiden die 

de bedrijfsstrategie zouden kunnen beïnvloeden . Mogelijke 

onderwerpen zijn onder meer het identificeren van investe-

ringsmogelijkheden in toekomstige technologieën via interne 

resources of overnames, de technologie roadmap strategie, 

operationele prestaties en technologietrends die een invloed 

kunnen hebben op de toekomst van Barco’s portfolio . 

Als we spreken over belangrijke investeringen in technologie 

gaat het altijd over investeringen die gespreid zijn over een 

aantal jaren en waarvoor het bedrijf zich gedurende de volledige 

duur van het project financieel verbindt tot een minimumbedrag 

van 10 miljoen euro . De investeringen kunnen ook betrekking 

hebben op de overname van een technologie .

In 2021 kwam het Technologisch comité vier keer samen . Het 

organiseerde ook specifieke werkvergaderingen per divisie om 

een gepaste diepgang en focus op Barco’s divisies te garande-

ren . Het comité voerde ook een jaarlijkse algemene review uit 

van kerntechnologieën die zijn beschreven in het strategisch 

plan dat aan de Raad werd voorgelegd .

Het evalueren van de grootte, de samenstelling, de werking 

en de prestaties van de Raad van Bestuur en de Comités van 

de Raad, evenals de interactie met het management, is een 

essentieel onderdeel van deugdelijk bestuur .

Het principe van evaluatie van de Raad van Bestuur is volledig 

conform de Corporate Governance Code . We verwijzen ook 

naar Titel 1 (1 .5) van het Corporate Governance Charter van 

Barco . 

Zie www .barco .com/corporategovernance

De Raad van Bestuur voert, onder toezicht van de voorzitter, 

zelfevaluaties uit om zijn werking en die van zijn comités te 

evalueren . In dat verband worden individuele en privégesprekken 

gevoerd met elk van de bestuurders . De besproken onderwer-

pen zijn: de interactie tussen het management en de Raad, de 

informatie en documenten die aan de Raad worden voorgelegd, 

de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad, de kwa-

liteit van de besprekingen en de besluitvorming van de Raad, 

de mate waarin alle relevante strategische, organisatorische en 

bestuurlijke kwesties door de Raad worden behandeld en de 

bijdrage van de bestuurders aan het besluitvormingsproces van 

de Raad .  Dit proces maakt het mogelijk maatregelen te nemen 

om het bestuur van de onderneming te verbeteren .   

 

Evaluatie van de Raad van Bestuur 
en de Comités van de Raad 
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Remuneratieverslag voor boekjaar 2021

Algemene inleiding

Bij wet van 28 april 2020 zijn nieuwe regels ingevoerd in het 

Belgische vennootschapsrecht, ter uitvoering van de EU-richtlijn 

2017/828 met betrekking tot het aanmoedigen van langeter-

mijnbetrokkenheid van aandeelhouders .

Deze nieuwe regels vereisen onder meer dat de vennootschap 

een remuneratiebeleid heeft, waarover de aandeelhouders op 

de algemene vergadering mogen stemmen .  De vennootschap 

heeft haar remuneratiebeleid voor haar bestuurders, CEO en 

Core Leadership Team ter goedkeuring voorgelegd aan de 

aandeelhouders tijdens de algemene vergadering van 29 april 

2021 . De aandeelhouders keurden het beleid goed met een 

meerderheid van 66% . 

Dit remuneratieverslag moet samen worden gelezen 

met het remuneratiebeleid dat, voor zover nodig, moet 

worden beschouwd als een onderdeel van dit remune-

ratieverslag . De aan de bestuurders, CEO en CLT-leden 

toegekende bezoldiging met betrekking tot het boekjaar 

2021 is in overeenstemming met het remuneratiebeleid . 

Dit verslag heeft betrekking op de remuneratie voor 2021 

van de niet-uitvoerende leden van de Raad (deel A), van de 

Chief Executive Officer (CEO), die ook lid is van de Raad en  

dus een uitvoerend bestuurder (deel B), en van de andere leden 

van het Core Leadership Team (CLT) die geen lid zijn van de 

Raad (deel C) .

Deel 1:  
Inleiding tot het  
remuneratieverslag 2021

Samen met het nijpend tekort aan componenten en de 

wereldwijde stijging van de transportkosten, bleef de 

covid-19-pandemie verreikende gevolgen hebben voor onze 

onderneming, onze markten en onze mensen – en eveneens 

voor ons remuneratiebeleid . Er was zowel een impact op het 

loon van de kaderleden, de CEO en het CLT als dat van alle 

andere medewerkers .

Om de crisis het hoofd te bieden, bleef Barco een aantal kos-

tenbesparende maatregelen nemen: we deden een beroep op 

tijdelijke werkloosheid,

 stelden mensen in andere functies of divisies tewerk, zetten de 

rem op discretionaire uitgaven, en riepen een aanwervingsstop 

in .  De impact op de vaste vergoeding was beperkt, maar we 

namen toch maatregelen op het gebied van lonen/bonussen 

en besloten geen kortetermijnbonus uit te betalen . De pande-

mie had ook impact op de langetermijnbonus, aangezien die 

rechtstreeks gekoppeld is aan de jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen 

die Barco bepaalt . Bezorgd om het behoud en de betrokkenheid 

van werknemers, besliste de Raad van Bestuur, op voorstel van 

het Remuneratie- en benoemingscomité, om een budget vrij 

te maken voor de uitbetaling van een eenmalige retentiebonus 

in maart 2022 .

Deel 2:  
Remuneratierapport van de niet-uitvoerende leden 
van de Raad van Bestuur, de CEO en de CLT-leden

2, A Verloning van de niet-uitvoerende leden van de Raad 

van Bestuur

Op 29 april 2021 heeft de algemene vergadering, krachtens 

artikel 17 van de statuten, de totale vergoeding van de 

volledige Raad van Bestuur vastgesteld op een totaalbedrag 

van 2 .144 .575 euro voor het jaar 2021 . Dit bedrag omvat naast 

de vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders ook het  

 

remuneratiepakket voor de CEO . In deel 2 B, hieronder, vindt 

u meer details over de bezoldiging van de CEO .
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Totale remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders

Naam
Functie

Vaste verloning Variabele verloning

Uitzonderlijke 
items Pensioen

Totale  
verloning

Aandeel vaste en 
variabele verloning

Basis-
verloning

Bijwonen
raad

Andere
voordelen

Jaarlijkse
variabele

Variabele
meerdere jaren Vast Variabel

Charles Beauduin (*)

Voorzitter van de Raad
€ 90 .000 € 0 .00 NVT NVT NVT NVT NVT € 90 .000 100% 0%

Lieve Creten (**)

Lid van de Raad
€ 20 .000 € 38 .325 NVT NVT NVT NVT NVT € 58 .325 100% 0%

Frank Donck,

Lid van de Raad

Voorzitter van de Raad (***)

€ 52 .500 € 33 .150 NVT NVT NVT NVT NVT € 85 .650 100% 0%

Ashok Jain,

Lid van de Raad
€ 30 .000 € 26 .400 NVT NVT NVT NVT NVT € 56 .400 100% 0%

Hilde Laga,

Lid van de Raad
€ 30 .000 € 51 .000 NVT NVT NVT NVT NVT € 81 .000 100% 0%

An Steegen (****)

Lid van de Raad
€ 22 .500 € 32 .600 NVT NVT NVT NVT NVT € 55 .100 100% 0%

Totaal € 245.000 € 181.475 NVT NVT NVT NVT NVT € 426.475 100% 0%

(*) Voorzitter tot 31 augustus 2021 - CEO vanaf 1 september 2021  //  (**) benoemd door de algemene vergadering van 29 april 2021  //  (***) Voorzitter van de Raad vanaf 1 september 2021  // (****) Lid van de Raad tot 30 september 2021 - co-CEO 

vanaf 1 oktober 2021

De vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders bestaat enkel 

uit een jaarlijkse vaste component plus zitpenningen per ver-

gadering die de bestuurders bijwonen . In lijn met de tijd die 

hij besteedt aan het opvolgen van de Barco-business, krijgt de 

voorzitter van de Raad een ander verloningspakket dat enkel 

een vaste component omvat . Deze regel is ook van toepassing 

op Frank Donck en dit vanaf zijn benoeming tot voorzitter van 

de Raad . De tabel hierboven toont zowel zijn vergoeding als 

lid als die van voorzitter van de Raad van Bestuur . In Barco’s 

remuneratiebeleid vindt u meer details over het bezoldigings-

pakket van de Raad van Bestuur .

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen variabele pres-

tatie- of resultaatgebonden remuneratie . Ze hebben ook geen 

recht op aandelenopties of aandelen (zie commentaar op 

pagina 4 van het Corporate Governance Statement rond de 

toepassing van Principe 7 .6 van de Corporate Governance Code 

2020), noch op een extra pensioenplan .
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Deel 2, B Verloning van de CEO

Deel 2, B, 1 Totale verloning

Het verloningspakket van de CEO bestaat uit een basisver-

goeding, een variabele vergoeding, aandelenopties, een 

pensioentoelage en andere componenten . Er werden geen 

aandelen toegekend .

Barco streeft ernaar om een competitief remuneratiepakket 

aan te bieden dat in lijn ligt met de verantwoordelijkheden 

van een CEO die een industriële groep leidt met verschillende 

businessplatformen . In Barco’s remuneratiebeleid vindt u meer 

details over het remuneratiepakket van de CEO .

Ingevolge het vertrek van Jan De Witte eind augustus 2021 

en de benoeming van de co-CEO's Charles Beauduin en An 

Steegen, met ingang van 1 september 2021, respectievelijk 1 

oktober 2021, komen drie personen aan bod in dit hoofdstuk .

Het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die de 

vennootschap of de dochterondernemingen rechtstreeks 

of onrechtstreeks toekennen aan de CEO’s, rekening hou-

dend met hun rol in 2021, wordt hieronder beschreven . 

Ontslagvergoedingen zijn niet in deze bedragen begrepen .

Basissalaris

Het basissalaris van de CEO bestaat uit het eigenlijke salaris 

betaald door de vennootschap en uit een vaste bestuurdersver-

goeding betaald door Barco, Inc . en door Barco China Holding) 

Ltd .

Variabele vergoeding

De variabele vergoeding van de CEO bestaat uit een jaarlijkse 

bonus, die onderworpen is aan een uitstelperiode van drie jaar .  

De CEO heeft, in tegenstelling tot de andere leden van het CLT, 

geen recht op een langetermijnbonus (LTI) . Eventuele varia-

bele vergoedingen worden onvoorwaardelijk op 31 december 

van het jaar waarop die betrekking hebben . Daarom wordt 

deze variabele verloning gerapporteerd voor het jaar waarin 

ze onvoorwaardelijk wordt en niet voor het (daaropvolgende) 

jaar waarin ze wordt uitbetaald .

Totale verloning voor de CEO

Naam
Functie

Vaste verloning Variabele verloning

Uitzonderlijke 
items Pensioen

Totale  
verloning

Aandeel vaste en 
variabele verloning

Basis-
verloning

Verloning voor 
buitenlandse 

bestuurder
Andere

voordelen
Jaarlijkse
variabele

Variabele
meerdere 

jaren Vast Variabel

Jan De Witte

CEO (*)
€ 231 .333 € 180 .000 € 39 .497 € 0 .00 € 180 .000 NVT € 191 .782 € 822 .612 78,12% 21,88%

Charles Beauduin

CEO (**)
€ 55 .167 € 50 .000 € 0 .00 € 0 .00 € 0 .00 NVT € 0 .00 € 105 .167 100% 0%

An Steegen

CEO (***)
€ 125 .000 € 0 .00 € 8 .259 € 0 .00 € 0 .00 NVT € 25 .000 € 158 .259 100% 0%

(*) einde mandaat 31/08/2021  //  (**) begin mandaat 1/09/2021  //  (***) begin mandaat 1/10/2021
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Om de redenen uiteengezet in Deel 1 van dit verslag en 

in lijn met de verschillende salaris- en kostenbesparende 

maatregelen die Barco in de eerste helft van 2021 nam, werd 

het contractueel vastgelegde basissalaris van de heer Jan De 

Witte verlaagd . Op 31 december 2021 was er geen bonus voor 

2021 onvoorwaardelijk in handen van de heer Jan De Witte, 

behalve voor de uitgestelde betaling van 2019, noch in handen 

van mevrouw An Steegen . 

Gezien zijn deeltijdse betrekking heeft de heer Charles Beauduin 

geen recht op een jaarlijkse bonus .

Pensioen

De pensioenregeling van de CEO is een individuele toegezegde 

pensioenregeling, die ook een overlijdensdekking omvat .

Gezien zijn deeltijdse betrekking heeft de heer Charles Beauduin 

geen recht op een pensioenregeling .

Andere bestanddelen van de remuneratie 

Andere vergoedingen omvatten de totale eigendomskosten 

van een bedrijfswagen, een hospitalisatieverzekering en een 

gegarandeerde inkomensverzekering in geval van invaliditeit .

Gezien zijn deeltijdse betrekking heeft de heer Charles Beauduin 

geen recht op deze vergoedingen . 

Het relatieve gewicht van basisvergoeding en variabele 

remuneratie is uitzonderlijk omdat het sterk wordt beïnvloed 

door het feit dat er geen kortetermijnbonus onvoorwaardelijk 

werd voor 2021 .

 Deel 2, B, 2 Op aandelen gebaseerde beloning

De aandelenopties toegekend aan de heer Jan De Witte in 

het kader van de 2018-regeling werden onvoorwaardelijk in 

de loop van 2021 . De heer Jan De Witte heeft tijdens 2021 

aandelenopties uitgeoefend die werden toegekend in 2016 en 

2017 . Voor meer details, zie tabel op pagina 21 .

De Raad van Bestuur heeft op 6 december 2021 aandelenopties 

toegekend aan de co-CEO's in het kader van een aandelenop-

tieplan dat een periode van drie jaar bestrijkt . De aandelenopties 

zullen onvoorwaardelijk worden over een periode van 5 jaar 

ten belope van 20% van de totale toekenning op het einde 

van elk kalenderjaar volgend op het jaar van toekenning . De 

aandelenopties zullen pas uitoefenbaar worden na een periode 

van 5 volledige kalenderjaren vanaf de toekenningsdatum en 

kunnen uitgeoefend worden tijdens de normale uitoefenperi-

odes, van 15 mei tot 15 juni, van 1 augustus tot 15 september 

en van 1 oktober tot 15 december . Ze hebben een looptijd van 

tien (10) jaar, waardoor het LTI-plan gekoppeld wordt aan de 

waardecreatie op langere termijn voor de aandeelhouders . De 

aandelenopties zijn belastbaar op het moment van toekenning 

zoals voorgeschreven in de Belgische fiscale wetgeving, en er 

zijn geen voorwaarden verbonden aan de uitoefening van de 

aandelenopties .

Aangezien de toekenning noch de uitoefening van de aan-

delenopties gekoppeld is aan voorwaarden rond prestaties, 

wordt dit onderdeel van de vergoeding niet beschouwd als een 

variabele vergoeding in de zin van de Corporate Governance 

Code . Daarom werd het ook niet opgenomen in de berekening 

van het bovengenoemde relatieve gewicht van basisvergoeding 

en variabele vergoeding .

Er werden geen aandelen toegekend .
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Aandelenopties

Belangrijkste provisies van het aandelenoptieplan Informatie rond boekjaar 2021

Naam
Functie

Plan
identificatie

Toeken-
nings-
datum

Datum van
vesting

Einde van
retentiepe-

riode Uitoefenperiode
Uitoefen-

prijs
Aantal opties aan het 
begin van het jaar

a) Aantal opties  
toegekend
b) Waarde onderlig-
gende aandelen en 
toekenningsdatum

a) Aantal opties die 
definitief verworven 
werden
b) Waarde en  
uitoefenprijs

Aantal opties  
uitgeoefend

Jan De Witte

CEO

SOP 2020-CEO 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 31/12/2024 € 12,76 182 .000

SOP2019-CEO 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 31/12/2023 € 24,83 147 .000

SOP2018-CEO 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 31/12/2022 € 14,40 210 .000
a) 210 .000

b) € 3 .024 .000

SOP2017-CEO 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 210 .000
210 .000

SOP2016-CEO 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 210 .000
210 .000

Charles 

Beauduin

CEO

SOP 2021-CEO 6/12/2021 31/12/2022 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 06/12/2021 31/12/2023 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 06/12/2021 31/12/2024 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2025 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2026 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

An Steegen

CEO

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2022 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2023 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2024 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2025 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526

SOP 2021-CEO 12/06/2021 31/12/2026 1/01/2027 1/01/2027- 5/12/2031 € 17,80
a) 72 .670

b) € 1 .293 .526
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Deel 2, C Verloningspakket van de CLT-leden

Het Core Leadership Team dat in dit hoofdstuk aan bod komt, 

omvat 17 personen .

De CLT-leden zijn werknemers van lokale Barco-bedrijven in 

de landen waar ze wonen . Hun verloningspakket is daarom 

afhankelijk van de afspraken rond remuneraties en voordelen 

in die landen .

Deel 2, C, 1 Totale verloning

Het verloningspakket van de leden van het Core Leadership 

Team, behalve de Chief Executive Officer, bestaat uit een 

basisvergoeding, een variabele kortetermijnvergoeding, een 

variabele langetermijnbonus, aandelenopties, een pensioen-

bijdrage en verschillende andere componenten . Barco streeft 

ernaar om een competitief remuneratiepakket aan te bieden 

dat in lijn ligt met de verantwoordelijkheden van elk CLT-lid, als 

leden van een team dat een globale industriële technologie-

groep leidt met verschillende businessplatformen .  In Barco’s  

remuneratiebeleid vindt u meer details over het remuneratie-

pakket van de CLT-leden .

Het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die de 

vennootschap of de dochterondernemingen rechtstreeks of 

onrechtstreeks aan de CLT-leden toekenden voor 2021 wordt 

hieronder vermeld . Ontslagvergoedingen zijn niet in deze bedra-

gen begrepen .

CLT-leden

Naam Functie Wettelijke entiteit werkgever
Nieuw/verliet CLT  
in 2021

Geert Carrein Diagnostics Barco nv (BE) nieuw CLT: 1/11/2021

Tet Jong Chang Barco Visual Electronics Co ., Ltd . (CN) verliet CLT: 31/03/2021

Olivier Croly Meeting & Learning Experience Barco Singapore Pte Ltd . (SG)

Gerwin Damberg Cinema & acting CTO MTT Innovation Inc . (CA)

Ann Desender Chief Financial Officer Barco nv (BE)

Johan Fornier Surgical & Modality Barco nv (BE) nieuw CLT: 1/11/2021

Stijn Henderickx Immersive Experience Barco nv (BE)

Anthony Huyghebaert Chief HR Officer Barco nv (BE) nieuw CLT: 1/04/2021

Rob Jonckheere Global Operations Barco nv (BE)

Filip Pintelon Barco nv (BE) verliet CLT: 22/10/2021

Chris Sluys Large Video Wall Experience Barco nv (BE) nieuw CLT: 1/11/2021

Marc Spenlé Chief Digital & Information Officer Barco nv (BE)

George Stromeyer Barco Inc . (USA) verliet CLT: 20/10/2021

Iain Urquhart Global Customer Success Barco Inc . (USA)

Nicolas Vanden Abeele Barco nv (BE) verliet CLT: 22/10/2021

Kurt Verheggen General Counsel Barco nv (BE)

Kenneth Wang Barco China Barco Visual Electronics Co ., Ltd . (CN) nieuw CLT: 29/03/2021

Totale verloning voor het CLT (uitgezonderd CEO)

Naam
Functie

Vaste verloning Variabele verloning

Uitzonderlijke 
items Pensioen

Totale  
verloning

Aandeel vaste en 
variabele verloning

Basis-
verloning

Verloning voor 
buitenlandse 

bestuurder
Andere

voordelen
Jaarlijkse
variabele

Variabele
meerdere 

jaren Vast Variabel

Core Leadership Team € 3 .258 .159 € 133 .333 € 391 .091 € 0 .00 € 0 .00 € 83 .333 € 345 .254 € 4 .211 .170 100% 0%
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Basissalaris

Het basissalaris weerspiegelt de functieverantwoordelijkheden, 

kenmerken van de job, ervaring en vaardigheden .

Variabele vergoeding

De variabele vergoeding bestaat uit een kortetermijn- en een 

langetermijnbonus, die allebei in cash worden uitbetaald .

Eventuele variabele vergoedingen worden onvoorwaardelijk 

op 31 december van het jaar waarop die betrekking hebben . 

Daarom wordt deze variabele beloning gerapporteerd voor 

het jaar waarin ze onvoorwaardelijk wordt en niet voor het 

(daaropvolgende) jaar waarin ze wordt uitbetaald .

Jaarlijkse bonus

Het is Barco's ambitie om te blijven bouwen aan een cultuur 

waar groeps-, team- en individuele prestaties het verschil maken 

en echt erkend en beloond worden met een jaarlijkse bonus, 

zoals uiteengezet in het wereldwijde Barco Bonusbeleid . De 

individuele bonus voor de CLT-leden kadert binnen dit beleid . 

De belangrijkste voorwaarden voor de jaarlijkse bonus zijn 

(i) de creatie van de bonuspool en (ii) het behalen van de 

bonusdoelstellingen:

• Winstgevendheid van de Barco-groep is de basis voor het 

creëren van de bonuspool . Om een bonus uit te betalen, 

moet op groepsniveau minstens 70% van de EBITDA van het 

Winstplan 2021 (exclusief resultaten op desinvesteringen en 

stopgezette activiteiten en exclusief groei-initiatieven) behaald 

worden .

• De sterke focus op prestaties op groeps-, divisie-/regionaal/

functioneel en individueel niveau wordt weerspiegeld in 

het jaarlijkse bonusprogramma van Barco, dat rechtstreeks 

gekoppeld is aan de jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen . 

De betaling wordt beperkt tot 150% van de doelstelling .

Barco’s prestatiematrix voor bonussen

bonus target 
clusters prestatiecriteria gewicht

a) minimale performance target &  
b) overeenkomstig betalingsniveau(*)

a) on-target prestatie en 
b) overeenkomstig betalingsniveau(*)

a) maximale performance target &  
b) overeenkomstig betalingsniveau(*)

1) drempel voor bonus-

pool
bedrijf

70% Groep EBITDA PP target: ja 

/ nee
100%

a) 70% 

b) 1

a) NVT 

b) 1

a) NVT 

b) 1

betalingsniveau 1 1 1

2) bonustargets bedrijf EBITDA 20%
a) 70% 

b) 0,08

a) 100% 

b) 0,2

a) 125% 

b) 0,3

FCF 20%
a) 70% 

b) 0,08

a) 100% 

b) 0,2

a) 150% 

b) 0,3

business  

regio 

of functie

- EBITDA divisie 

- Division Sales 

- Division Working Capital % 

- omzet regio  

- omzet kost vs . omzet % regio 

- groepsomzet 

- WW functioneel budget

30% a) 70% 

b) 0,12

a) 100% 

b) 0,3

a) 125% 

b) 0,45

individueel

individuele performance targets: 

operationele uitmuntendheid, 

people leadership (engagement, 

cultuur), persoonlijke ontwikkeling

30% a) 70% 

b) 0,12

a) 100% 

b) 0,3

a) 125% 

b) 0,45

totale bonus betalingsniveau individuele bonus 0,4 1,0 1,5

totale bonus betalingsniveau (drempel resultaten) x (bonus betalingsniveau) 0,4 1,0 1,5

Totale bonus: (individuele OT bonus x  (totaal betalingsniveau)
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De vennootschap maakt de werkelijke doelstellingen per crite-

rium niet bekend, omdat dit de bekendmaking van commercieel 

gevoelige informatie zou vereisen .

Zoals uitgelegd in deel 1 van dit verslag, werd op 31 december 

2021 geen kortetermijnbonus toegekend aan het CLT voor 2021, 

aangezien niet was voldaan aan de EBITDA-doelstelling van 70%, 

voorwaarde voor het creëren van de bonuspool .

Langetermijn-incentiveplan (LTI)

In 2018 updatete Barco zijn beleid rond de langetermijn-in-

centive die bestaat uit een combinatie van een cashplan op 

lange termijn en aandelenopties . Over de aandelenopties leest 

u meer in deel 2, C, 2 hieronder . Het cashplan op lange termijn 

stimuleert en beloont het engagement en het leiderschap bij 

het boosten van de Barco-business, in lijn met de strategische 

doelstellingen op lange termijn .

De langetermijnbonus in cash is een voorwaardelijk recht 

op een contante betaling als het bedrijf een aantal langeter-

mijn-prestatie-indicatoren behaalt die de Raad vastlegde: 

• LTI-plan 2018 - 2020: omzet CAGR, groei EBITDA-marge en 

gecumuleerde nettowinst over de respectievelijke planperiode 

van drie boekjaren en op voorwaarde dat de begunstigde nog  

 

bij Barco werkt op de laatste dag van de planperiode . 

• LTI-plan 2021 - 2023: gecumuleerde nettowinst, % EBITDA aan 

het einde van de planperiode en duurzaamheidsstimulansen 

(vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en 

opbrengsten afkomstig van producten met het ECO-label) 

over de respectievelijke planperiode van drie boekjaren en 

op voorwaarde dat de begunstigde nog bij Barco werkt op 

de laatste dag van de planperiode .

De betaling wordt beperkt tot 150% van de doelstelling .

Ingevolge de hevige, wijdverspreide impact van de covid-19-pan-

demie op onze onderneming en onze markten besliste de Raad 

van Bestuur in 2020 om de wachtperiode van het LTI-plan 2018-

2020 uitzonderlijk te verlengen met een extra jaar (en zo de 

wachtperiode te verlengen tot 31 december 2021) . De presta-

tiecriteria werden niet gewijzigd . Het plan werd niet verworven 

op 31 december 2021 .

Pensioen

Het CLT heeft recht op pensioenvoordelen op basis van de 

provisies van de vastgelegde plannen voor het senior manage-

ment in hun basislanden . 

Andere elementen van het verloningspakket 

De belangrijkste extra voordelen voor alle CLT-leden zijn een 

bedrijfswagen of wagenvergoeding, een hospitalisatieverzeke-

ring of medische verzekering en een gewaarborgd inkomen in 

het geval van invaliditeit, naast occasionele lokale voordelen in 

overeenstemming met de regels die van toepassing zijn in het 

land waar het CLT-lid is ingeschreven .

Verhouding tussen basisloon en variabel loon 

In aansluiting op wat hierboven is uiteengezet, bestaat de 

volledige bezoldiging van het CLT voor 2021 uitsluitend uit een 

vaste vergoeding . Er werd geen variabele vergoeding toegekend . 

Dit relatieve gewicht is uitzonderlijk en het gevolg van het feit 

dat er voor 2021 geen kortetermijn- noch langetermijnbonussen 

onvoorwaardelijk zijn geworden .

Deel 2, C, 2 Op aandelen gebaseerde beloning

Zoals hierboven vermeld, wordt een deel van de langetermijn-in-

centive toegekend in de vorm van aandelenopties .

In 2021 kregen de CLT-leden geen aandelen, noch enige andere 

vergoeding op basis van aandelen . We verwijzen naar de toe-

lichting in de Corporate Governance Statement op pagina 4 

hierboven voor meer uitleg bij de reden voor deze afwijking 

op artikel 7 .9 van de Belgische Corporate Governance Code .

Na machtiging door de algemene vergadering en op voor-

stel van het Remuneratie- en benoemingscomité kende de 

Raad van Bestuur in 2021 wel aandelenopties toe aan 13 CLT-

leden . De uitoefenprijs bedraagt 17,80 euro per optie, met een 

wachtperiode van drie jaar . Het aantal opties dat elke individuele 

begunstigde krijgt, is gedeeltelijk variabel . De opties worden 

aan de begunstigden aangeboden zonder tegenprestatie . Voor 

de CLT-leden op de Belgische loonlijst zijn de aandelenopties 

belastbaar op het moment van toekenning zoals voorgeschre-

ven in de Belgische fiscale wetgeving . Er werden 136 .000 

aandelenopties toegekend aan de leden van het CLT .

Alle details over de toegekende, onvoorwaardelijk geworden en 

uitgeoefende aandelenopties van de CLT-leden zijn te vinden 

in de tabel op pagina 25 .
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Aandelenopties

Belangrijkste provisies van het aandelenoptieplan Informatie rond boekjaar 2021

Naam
Functie

Plan
identificatie

Toeken-
nings-
datum

Datum van
vesting

Einde van
retentie-
periode Uitoefenperiode

Uitoe-
fenprijs

Aantal opties 
aan het begin 
van het jaar

a) Aantal opties 
toegekend
b) Waarde onderlig-
gende aandelen en 
toekenningsdatum

a) Aantal opties die 
definitief verwor-
ven werden
b) Waarde en  
uitoefenprijs

Aantal opties  
uitgeoefend

Aantal 
opties  
vervallen

Geert

Carrein, 

EVP

SOP 2021-P 12/06/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 5 .000 

b) € 89 .000

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 7 .000

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 4 .200

Olivier 

Croly, 

EVP 

SOP 2021-P 12/06/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 14 .800 

b) € 263 .440

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 21 .000

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 11 .900

SOP 2018-P 22/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 21/10/2028 € 14,40 17 .500
a) 17 .500 

b) € 252 .000

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 28 .000 28 .000

Gerwin 

Damberg, 

EVP

SOP 2021-P 12/06/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 11 .100 

b) € 197 .580

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 16 .100

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 9 .100

Ann Desender, 

CFO

SOP 2021-P 12/06/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 12 .400 

b) € 220 .720

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 29 .400

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 14 .000

SOP 2018-P 22/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 21/10/2028 € 14,40 24 .500
a) 24 .500 

b) € 352 .800

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 42 .000
42 .000 

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 21 .000
21 .000 
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Aandelenopties

Belangrijkste provisies van het aandelenoptieplan Informatie rond boekjaar 2021

Naam
Functie

Plan
identificatie

Toeken-
nings-
datum

Datum van
vesting

Einde van
retentie-
periode Uitoefenperiode

Uitoe-
fenprijs

Aantal opties 
aan het begin 
van het jaar

a) Aantal opties 
toegekend
b) Waarde onderlig-
gende aandelen en 
toekenningsdatum

a) Aantal opties die 
definitief verwor-
ven werden
b) Waarde en 
uitoefenprijs

Aantal opties  
uitgeoefend

Aantal 
opties  
vervallen

Johan Fornier, 

EVP
SOP 2021-P 06/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0

a) 5 .900 

b) € 105 .020

Stijn

Henderickx,

EVP

SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 7 .800 

b) € 138 .840

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 15 .500

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 9 .100

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 4 .200

Anthony 

Huyghebaert, 

CHRO

SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 14 .000 

b) € 249 .200

Rob 

Jonckeere, 

EVP Operations

SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 8 .000 

b) € 142 .400

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 12 .500

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 4 .550

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 1 .400

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 1 .750

Chris Sluys, 

EVP
SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0

a) 9 .800 

b) € 174 .440

Marc Spenlé, 

CDIO

SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 € 0
a) 11 .800 

b) € 210 .040

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 19 .600
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Aandelenopties

Belangrijkste provisies van het aandelenoptieplan Informatie rond boekjaar 2021

Naam
Functie

Plan
identificatie

Toeken-
nings-
datum

Datum van
vesting

Einde van
retentie-
periode Uitoefenperiode

Uitoe-
fenprijs

Aantal opties 
aan het begin 
van het jaar

a) Aantal opties 
toegekend
b) Waarde onderlig-
gende aandelen en 
toekenningsdatum

a) Aantal opties die 
definitief verwor-
ven werden
b) Waarde en 
uitoefenprijs

Aantal opties  
uitgeoefend

Aantal 
opties  
vervallen

Iain Urquhart, 

EVP

SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 13 .800 

b) € 245 .640

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 21 .150

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 42 .000

Kurt Verheggen, 

General  

Counsel

SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0
a) 8 .300 

b) € 147 .740

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 12 .600

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 7 .000

SOP 2018-P 22/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 21/10/2028 € 14,40 10 .500

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 21 .000 21 .000

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 10 .500 10 .500

Kenneth Wang, 

EVP
SOP 2021-P 6/12/2021 31/12/2024 NVT 1/01/2025- 5/12/2031 € 17,80 0

a) 13 .300 

b) € 236 .740
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Alle details over de toegekende, onvoorwaardelijk geworden en uitgeoefende aandelenopties van de CLT-leden die Barco verlieten, zijn te vinden in de onderstaande tabel .

Aandelenopties

Belangrijkste provisies van het aandelenoptieplan Informatie rond boekjaar 2021

Naam
Functie

Plan
identificatie

Toeken-
nings-
datum

Datum van
vesting

Einde van
retentie-
periode Uitoefenperiode

Uitoe-
fenprijs

Aantal opties 
aan het begin 
van het jaar

a) Aantal opties 
toegekend
b) Waarde onderlig-
gende aandelen en 
toekenningsdatum

a) Aantal opties die 
definitief verwor-
ven werden
b) Waarde en 
uitoefenprijs

Aantal opties  
uitgeoefend

Aantal 
opties  
vervallen

Xavier Bourgois, 

verliet CLT: 31 

december 2021

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 31/12/2023 € 24,83 5 .950

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 31/12/2022 € 14,40 3 .500
a) 3 .500 

b) € 50 .400

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 10 .500

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 10 .500

SOP2015-EEA 22/10/2015 31/12/2018 NVT 1/01/2019- 21/10/2025 € 8,16 1 .400

Piet Candeel,

verliet CLT: 31 

maart 2019

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 21 .000 21 .000

Tet Jong Chang, 

 

pensioen: 31 

maart 2021

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 14 .000

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 11 .900

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 22/10/2028 € 14,40 17 .500
a) 17 .500 

b) € 252 .000

SOP2017-ROW 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2025 € 12,54 28 .000

An Dewaele, 

 

verliet CLT:  31 

december 2020

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 31/12/2023 € 24,83 9 .800

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 31/12/2022 € 14,40 14 .700
a) 14 .700 

b) € 211 .680

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 28 .000

Johan Heyman,  

verliet CLT:  

30 september 

2020

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 10/10/2029 € 24,83 5 .950

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2022 NVT 1/01/2022- 22/10/2028 € 14,40 3 .500

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2022 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 3 .500 500

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2022 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 1 .400 1 .400
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Aandelenopties

Belangrijkste provisies van het aandelenoptieplan Informatie rond boekjaar 2021

Naam
Functie

Plan
identificatie

Toeken-

nings-

datum

Datum van

vesting

Einde van

retentie-

periode Uitoefenperiode

Uitoefen-

prijs

Aantal opties 
aan het begin 
van het jaar

a) Aantal opties 
toegekend
b) Waarde onderlig-
gende aandelen en 
toekenningsdatum

a) Aantal opties die 
definitief verwor-
ven werden
b) Waarde en 
uitoefenprijs

Aantal opties  
uitgeoefend

Aantal 
opties  
vervallen

Filip Pintelon,  

 

verliet CLT: 22 

oktober 2021

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 31/12/2024 € 12,76 16 .100

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 31/12/2023 € 24,83 10 .500

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 31/12/2022 € 14,40 17 .500
a) 17 .500 

b) € 252 .000

SOP2017-EEA 20/10/2017 31/12/2020 NVT 1/01/2021- 19/10/2027 € 12,54 35 .000

SOP2016-EEA 24/10/2016 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 23/10/2026 € 10,40 28 .000

SOP2015-EEA 22/10/2015 31/12/2018 NVT 1/01/2019- 21/10/2025 € 8,16 5 .250 3 .250

SOP2014-EEA 23/10/2014 31/12/2017 NVT 1/01/2018- 22/10/2024 € 7,86 12 .250 9

George Stro-

meyer, 

 

verliet CLT: 20 

oktober 2021

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 28/10/2030 € 12,76 21 .000 21 .000

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 31/12/2023 € 24,83 21 .000 21 .000

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 28/02/2022 € 14,40 42 .000
a) 42 .000

b) € 604 .800

SOP2017-US 22/10/2015 31/12/2019 NVT 1/01/2020- 3/03/2022 € 12,54 105 .000 14 .000

Nicolas Vanden 

Abeele,  

 

verliet CLT:  22 

oktober 2021 

SOP 2020-P 29/10/2020 31/12/2023 NVT 1/01/2024- 31/12/2024 € 12,76 21 .700

SOP2019-P 11/10/2019 31/12/2022 NVT 1/01/2023- 31/12/2023 € 24,83 11 .900

SOP 2018-P 23/10/2018 31/12/2021 NVT 1/01/2022- 31/12/2022 € 14,40 17 .500
a) 17 .500 

b) € 252 .000

We verwijzen naar pagina 71 van het Financieel rapport voor een overzicht van de aandelenopties die uitgeoefend werden volgens de aandelenoptieplannen .
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Deel 3:  
Ontslagvergoedingen

Leden van het CLT werken onder een arbeidsovereenkomst, 

gesloten met de entiteit van de Barco-groep in het land waar 

zij wonen . Hun contracten worden geregeld door de lokale 

wettelijke bepalingen . Als de tewerkstelling van een lid van het 

CLT wordt beëindigd, zijn de lokale regels en wetgeving betref-

fende de arbeidsovereenkomst van toepassing, met inbegrip 

van die betreffende opzegtermijnen en ontslagvergoedingen .

Op voorstel van het Remuneratie- en benoemingscomité 

heeft de Raad ingestemd met de ontslagvergoeding voor vijf 

personen, en met de berekeningsgrondslag zoals hieronder 

uiteengezet . 

De heer Tet Jong Chang, voormalig SVP China, is op 31 maart 

2021 met pensioen gegaan . In overeenstemming met de pen-

sioenovereenkomst is een pro rata on target kortetermijnbonus 

betaald voor het bonusjaar 2021 .

Met ingang van 31 augustus 2021 heeft de heer Jan De Witte, 

voormalig CEO, de onderneming verlaten . In overeenstemming 

met de beëindigingsovereenkomst is hem een ontslagvergoe-

ding toegekend op basis van negen maanden totale bezoldiging .

Met ingang van 20 oktober 2021 heeft de heer George 

Stromeyer, voormalig SVP Enterprise, de onderneming verla-

ten . In overeenstemming met de beëindigingsovereenkomst 

werd hem een ontslagvergoeding toegekend op basis van zes 

maanden bezoldiging waarbij de berekeningsgrondslag de vaste 

bezoldiging omvat, en de voortzetting van de ziekteverzekering 

(COBRA) gedurende zes maanden .

Met ingang van 22 oktober 2021 heeft de heer Nicolas 

Vanden Abeele, voormalig SVP Entertainment, de onderne-

ming verlaten . In overeenstemming met de bepalingen van zijn 

arbeidsovereenkomst omvatte de beëindigingsovereenkomst 

een ontslagvergoeding op basis van zes maanden bezoldiging 

waarbij de berekeningsgrondslag de vaste bezoldiging, 65% van 

de on target kortetermijnbonus, de jaarlijkse pensioenbijdrage 

en andere voordelen omvat .

Met ingang van 22 oktober 2021 heeft de heer Filip Pintelon, 

voormalig SVP Healthcare, de onderneming verlaten . In over-

eenstemming met de bepalingen van zijn arbeidsovereenkomst 

van 3 oktober 2008 omvatte de beëindigingsovereenkomst een 

ontslagvergoeding op basis van 18 maanden on target vergoe-

ding, waarbij de berekeningsgrondslag de vaste bezoldiging, de 

on target kortetermijnbonus, de jaarlijkse pensioenbijdrage en 

andere voordelen omvat .

Deel 4:  
Gebruik van het terugvorderingsrecht

De Raad van Bestuur had geen reden om enige eerder betaalde 

variabele vergoeding aan de CEO of aan een van de CLT-leden 

terug te vorderen .

Deel 5:  
Afwijkingen van het remuneratiebeleid

Al het voorgaande werd bepaald en uitbetaald in 

overeenstemming met het bestaande remuneratiebeleid van 

de onderneming . Het weerspiegelt ook de maatregelen die 

de Raad van Bestuur nam op initiatief van het Remuneratie- en 

benoemingscomité, zoals vermeld in deel 1 hierboven . 
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Deel 6:  
Evaluatie van de remuneratie 
en bedrijfsprestaties

Zoals gevraagd door de Belgische vennootschapswetgeving 

rapporteert Barco de loonratio van de CEO-vergoeding versus 

de laagste vergoeding van een voltijdse werknemer (FTE) in 

de juridische entiteit Barco NV . De loonverhouding voor 2020 

bedraagt 25,58 .

Deel 7:  
Stem van de aandeelhouder

Het remuneratieverslag 2020 werd door de algemene 

vergadering van 29 april 2021 goedgekeurd met 90% van de 

stemmen . Aangezien er geen opmerkingen werden gemaakt 

bij het vorige remuneratieverslag, hoefden er ook geen 

opmerkingen in overweging te worden genomen voor de 

bezoldigingen die in de loop van 2021 werden uitbetaald of 

toegekend .

Uit gesprekken met aandeelhouders blijkt echter dat het 

variabele deel van de bezoldigingspakketten voor CLT-

leden complex is, met veel KPI's en te weinig aandacht voor 

doelstellingen op het gebied van duurzaamheid . Op voorstel 

van het Remuneratie- en benoemingscomité heeft de Raad 

ingestemd met de invoering van een STI-beleid dat eenvoudig, 

transparant en efficiënt is . Daarom zal een bijgewerkte versie 

van het remuneratiebeleid ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de volgende algemene vergadering . 

in duizenden euro 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders(1)

Totale jaarlijkse remuneratie 499 .175 512 .725 430 .449 416 .825 402 .425 426 .475

Jaar op jaar verschil (%) 3% 3% -16% -3% -3% 6%

Aantal betrokken niet-uitvoerende bestuurders 9 11 9 6 6 6

Remuneratie van de CEO

CEO-remuneratie

Totale jaarlijkse remuneratie (euro) 1 .600 .800 1 .209 .183 1 .424 .544 1 .672 .362 1 .262 .683 1 .086 .038

Jaar op jaar verschil (%) 1% -24% 18% 17% -24% -14%

Remuneratie van het CLT

Totale jaarlijkse remuneratie (EUR) 4 .169 .396 4 .570 .778 5 .866 .025 6 .163 .243 4 .819 .145 4 .211 .170

Jaar op jaar verschil (%) 13% 10% 28% 5% -22% -13%

Aantal betrokken CLT-leden 10 14 13 15 15 20

Barco groepsprestatie

NETTO OMZET (mio euro) 1 .102 .342 1 .084 .706 1 .028 .531 1 .082 .570 770 .083 804 .288

Jaar op jaar verschil (%) 7% -2% -5% 5% -29% 4%

EBITDA (mio euro) 88 .002 107 .126 124 .466 153 .022 53 .563 58 .509

Jaar op jaar verschil (%) 19% 22% 16% 23% -65% 9%

Nettoresultaat aandeel 11 .023 24 .776 74 .965 95 .363 -4 .393 8 .881

Jaar op jaar verschil (%) 137% 125% 203% 27% -105% 302%

Gemiddelde verloning per FTE  medewerker(2)

Gemiddelde kost werknemer per FTE (euro)(3) 76 .316 76 .821 76 .505 77 .192 65 .570 75 .003

Jaar op jaar verschil (%) 0,0% 0,7% -0,4% 0,9% -15,1% 14,4%

(1) Zoals aangehaald in Deel 2, A van het Remuneratieverslag is de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders enkel afhankelijk van het aantal meetings 

 

en wordt het geaggregeerd gerapporteerd in deze tabel .
(2) De gemiddelde verloning van medewerkers wordt berekend op basis van ‘lonen en directe sociale voordelen’, inclusief bedrijfswagens, gedeeld door het aantal mede-

werkers op een jaar op jaar basis .
(3) De kosten voor werknemers voor 2021 stijgen als gevolg van a) minder werkloosheid en loonsubsidies na de uitgevaardigde maatregelen in het kader van de 

covid-19-pandemie, b) verhogingen van verdienste en kosten van levensonderhoud tegenover alleen verplichte verhogingen van kosten van levensonderhoud in 2020,  

c) hoger personeelsverloop in combinatie met aanwervingen in een oververhitte arbeidsmarkt 
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Transparantie van transacties met betrekking tot aandelen 

of andere financiële instrumenten van Barco

Het bedrijf heeft een beleid inzake de preventie van markt-

misbruik uitgewerkt dat werd opgelegd als onderdeel van zijn 

compliance management program . Dit beleid, dat beschikbaar 

is op de Barco-website  (www .barco .com/corporategover-

nance), beantwoordt aan de vereisten van de Verordening 

(EU) nr . 596/2014 van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik .  

Personen met managementverantwoordeijkheden en perso-

nen die nauwe banden met hen hebben, moeten de Autoriteit 

voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) op de hoogte 

brengen van alle transacties met betrekking tot aandelen of 

andere financiële instrumenten van Barco binnen een termijn 

van drie werkdagen na afsluiting van de transactie . Dergelijke 

transacties worden openbaar gemaakt op de website van de 

FSMA (www .fsma .be) alsook op de website van de vennoot-

schap, deze laatste op geaggregeerde basis .

Gedragscode Duurzaamheid beheren

Voor Barco is duurzaamheid één van de drijfveren van de 

bedrijfsstrategie . We streven naar duurzame resultaten voor 

onze planeet, onze collega’s en de gemeenschappen waarin 

we actief zijn . Governance zorgt ervoor dat onze duurzaam-

heidsstrategie op koers blijft, dat de strategie effectief blijft en 

dat de top van Barco verantwoordelijkheid neemt voor de 

duurzaamheidsresultaten . Een meer gedetailleerde beschrij-

ving van ons duurzaamheidsbeleid is beschikbaar in het rapport  

p laneet-mensen-gemeenschappen en op Barco’s 

bedrijfswebsite .

Belangenconflicten

De onderneming heeft de regels inzake belangenconflicten, die 

van toepassing zijn op de bestuurders en kaderleden, vastgelegd 

in het Barco Corporate Governance Charter .

Deze regels zijn een aanvulling op de procedures die in het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vastgesteld 

voor belangenconflicten van financiële aard en transacties met 

verbonden partijen (artikel 7:96 en 7:97 WVV .) .

In 2021 hebben er zich geen belangenconflicten van finan-

ciële aard of transacties met verbonden partijen voorgedaan 

die binnen het toepassingsgebied van deze procedures vallen .

Commissaris

Zie toelichting 22 bij de geconsolideerde jaarrekening: 

Transacties met verbonden partijen (Financieel rapport 2021) .
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Risicobeheer 
en controleprocessen
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Binnen de context van zijn bedrijfsactiviteiten wordt 

Barco blootgesteld aan een brede waaier risico’s die 

ertoe kunnen leiden dat Barco zijn doelstellingen 

niet bereikt of zijn strategie niet met succes kan 

uitvoeren . Barco wil anticiperen op die risico’s die 

een impact hebben op het bedrijf en wil die risico’s 

ook identificeren, prioriteren, beheren en monitoren . 

Daarom hanteert Barco een solide systeem voor 

risicobeheer en -controle in overeenstemming met 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

en de Belgische Corporate Governance Code 2020 . 

De Raad van Bestuur ondersteunt ons risicobeheer en 

onze controleprocessen actief . Zij begrijpen de risico’s 

waar Barco aan blootgesteld is en zorgen ervoor dat die 

daadwerkelijk worden beheerd . Zo dringen ze er bij de 

co-CEO’s en het Core Leadership Team (CLT) op aan om 

volop betrokken te zijn bij het risicobeheer .  Risicobeheer 

is een kerntaak van alle kaderleden en van al andere 

medewerkers met managementverantwoordelijkheden .

Barco’s systeem voor risicobeheer en -controle is ontworpen 

om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

De principes van het COSO-referentiekader en de ISO 

31000-standaard voor risicomanagement vormden het 

uitgangspunt voor de uitwerking van het risicobeheer- en 

controlesysteem .

Doelstellingen

Objectives

Correct and timely
financial reporting

Compliance with all
applicable laws and

regulations

Operational and
strategic objectives

Operational
excellence

Risk
management
and control

system

Control
Environment

Objectives

Identification

Risk
response

Control
activities

Information &
communication

Monitoring

Analysis &
evaluation
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Barco streeft naar een cultuur van volledige compliance en 

een risicobewuste houding . Door duidelijke rollen en verant-

woordelijkheden te definiëren in alle relevante domeinen cre-

eren we een omgeving waarin we onze bedrijfsdoelstellingen 

en -strategieën op gecontroleerde wijze kunnen nastreven . 

Om dat kader te scheppen, worden verschillende bedrijfsbre-

de beleidslijnen en procedures gehanteerd, zoals:

• De Ethische gedragscode 

• Regels voor beslissings- en tekenbevoegdheid

• De culturele bouwstenen van Barco

• Het systeem voor kwaliteitsbeheer en andere beheersystemen

• Processen voor risicoanalyse, -rapportering en -vermindering

Risicobeheer is grondig ingebed in de Barco-processen, op elk 

niveau .  Voor elk belangrijk beheer-, verzekerings- of onder-

steunend proces heeft Barco een systematische risicobeheer-

aanpak uitgewerkt en geïmplementeerd . De aanpak bestaat 

uit vijf stappen: identificatie, analyse, evaluatie, antwoord en 

monitoring.  

Het CLT staat volledig achter deze aanpak . De werknemers 

worden regelmatig over deze onderwerpen geïnformeerd en 

krijgen er opleidingen over, om zo een voldoende hoog ni-

veau van risicobeheer en -controle te kunnen garanderen op 

alle niveaus van de onderneming .

Tijdens het vierde kwartaal van elk jaar voert Barco voor het hele 

bedrijf een risicobeoordeling en een compliance-gap-analyse 

uit . Door de CLT-leden, de verantwoordelijken voor Legal & 

Compliance van de dochterondernemingen en andere mede-

werkers met een sleutelrol bij dit proces te betrekken, wil Bar-

co het risicobewustzijn in de onderneming Barco verhogen 

en formaliseren . De oefening moedigt het management aan 

om actief na te denken over de risico’s die een impact hebben 

op de business, en biedt hen een duidelijk zicht op hoe hun 

collega’s over de hele wereld risico percipiëren .

De Risk Manager en de Global Compliance Manager zijn 

verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie en de complian-

ce-gapanalyse, samen met de interne auditor .

Identificatie

Het Barco risico-universum wordt jaarlijks herzien, op basis 

van inzichten uit interviews met de CLT-leden en een ben-

chmarking met de risicorapporten die gepubliceerd worden 

door de belangrijkste wereldwijde verzekeraars en internatio-

nale organisaties .

In 2021 werd ‘productportefeuille en innovatie’ gedefinieerd 

als een nieuw risico in het Barco risico-universum . In de voor-

gaande jaren maakte het deel uit van het risico ‘Macro-econo-

mie, geopolitiek en markt’ en het risico ‘Digitale transformatie 

en nieuwe technologieën’ . Die twee risico's werden bijgevolg 

opnieuw gedefinieerd .

Controleomgeving Risicobeheerproces
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* 'Nth' party-risico: een orde van grootte breder dan het traditionele derde-partij-

risico . Elke partij waar een bedrijf mee samenwerkt, doet waarschijnlijk zelf ook 

zaken met een groot aantal andere partijen . Zo ontstaat een keten van down-

stream-relaties met vierde, vijfde en N-de partijen, wat een nieuwe risicofactor 

in het ecosysteem introduceert .

Barco risico-universum

Er wordt rekening gehouden met de volgende risico’s . Analyse

Eens de risico’s zijn geïdentificeerd, krijgen ze een score met 

behulp van schalen voor het inherente risico (‘waarschijnlijk-

heid’ en ‘impact’) en het controleniveau . De schalen voor im-

pact, waarschijnlijkheid en controleniveau zijn gebaseerd op 

beslissingen van de Raad van Bestuur, die bepaalt in hoeverre 

de blootstelling aan een bepaald risico aanvaardbaar is . Die 

schalen zijn vastgelegd in het risico-evaluatiesysteem van Bar-

co .

Om de risico’s die Barco in 2021 loopt een score te geven 

werd een online vragenlijst opgesteld . De 16 CLT-leden en 23 

senior managers van verschillende dochterondernemingen 

vulden de vragenlijst in .

Evaluatie

In de 'evaluatie'-fase wordt een risicomatrix opgesteld, waar 

de risico’s die Barco loopt, worden geclassificeerd in inheren-

te en residuele risico’s .

Om aan de risico’s de juiste prioriteit toe te kennen, worden 

ze eerst geëvalueerd op impact en waarschijnlijkheid . Het re-

sulterende inherente risico houdt nog geen rekening met de 

managementactiviteiten of controlemaatregelen om dat risico 

in te bedden .

Het niveau van restrisico wordt dan bepaald door rekening te 

houden met het controleniveau (controlemaatregelen en hun 

efficiëntie) van elk risico . 

Het CLT evalueert de resultaten . De toprisico's worden ge-

identificeerd en onderverdeeld in ‘te aanvaarden’, ‘te monito-

ren’ en ‘te verbeteren’ risico's . Voor elk toprisico wordt een 

risico-eigenaar aangesteld .

Barco 
risk

universe

• Information security

• Business Ethics

• Product quality

• Supply chain & ‘Nth’ party

• Financial & liquidity risk

• Data governance & privacy

• Macroeconomic, geopolitics and market

• Human capital & talent management

• Contingency & crisis response

• Local compliance & regulatory change

• Corporate governance & strategy

• Sustainability & environmental impact

• Digital transformation & new technologies

FR
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DESTRUCTIVENEGLIGIBLE

• Informatiebeveiligingsrisico

• Macro-economisch en geopolitiek risico

• Menselijk kapitaal en talent management

• Digitale transformatie en nieuwe technologie

• Productportefeuille & innovatie

• Data governance en privacy

• Productkwaliteit

• Voorraadketen en 'nth' party-risico

• Rampenplan en crisisrespons

• Bedrijfsethiek

• Corporate governance en strategie

• Financieel en liquiditeitsrisico

• Lokale compliance en veranderingen in 

wetgeving

• Duurzaamheid en milieu-impact 
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Risicorespons

Managementrespons op toprisico’s • ‘Te verbeteren risico’s’ worden aangepakt door bovenop 

de bestaande controlemaatregelen en de continue 

verbeteringsinspanningen een verbeterd risicobeperkingsplan 

in te voeren . Dit plan moet het effect van deze risico's op 

het vermogen van de organisatie om de doelstellingen en 

resultaten te bereiken, tot een minimum beperken . Voor dit 

soort risico's, als die er zijn, is een risico-eigenaar binnen het 

CLT aangesteld .

• ‘Te monitoren risico’s’ worden ingeperkt door middel 

van de lopende continue verbeteringsacties en bestaande 

controlemaatregelen . Dit soort risico’s vallen onder de 

verantwoordelijkheid van een lid van het CLT die ze opvolgt .

• ‘Aanvaardbare risico’s’ en ‘te optimaliseren risico’s’ worden 

opgenomen in het risicoregister van het betreffende proces .

Het resultaat wordt samengevat in een rapport dat wordt 

voorgesteld aan het Auditcomité en ter beschikking wordt  

gesteld van de Raad van Bestuur .

De Risk Manager ondersteunt de invoering van duidelijke 

processen en procedures voor een ruime waaier bedrijfs-

activiteiten . Naast deze controleactiviteiten is er een ver-

zekeringsprogramma voor bepaalde risicocategorieën die  

niet kunnen worden geabsorbeerd zonder een aanzienlijk  

effect op de balans van het bedrijf .

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat de risicobeperkingsplannen en 

interne controles effectief blijven werken,wordt het risico 

gemonitord . Op regelmatige basis wordt de vooruitgang van 

actieplannen en gerelateerde KPI’s opgevolgd, zodat eventu-

ele hiaten in de risicobeperking en -opvolging snel kunnen 

worden aangepakt .  

Risico's in de kwadranten ‘te verbeteren’ en ‘te monitoren’ 

worden driemaandelijks geëvalueerd door de risico-eigenaar, 

de Risk Manager en een delegatie van CLT-leden . Om het half 

jaar worden de risico’s tijdens een CLT-meeting geëvalueerd, 

geformaliseerd door het Interne Audit-team en gerapporteerd 

aan het Auditcomité .
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De continuïteit en de kwaliteit van Barco’s raamwerk voor 

risicobeheer en -controle worden geëvalueerd door de 

volgende actoren:

• Interne auditor – de taken en verantwoordelijkheden  

die worden toegewezen aan de interne auditor worden 

verduidelijkt in het Interne Audit-charter, dat werd 

goedgekeurd door het Auditcomité . De belangrijkste taak 

van de afdeling Interne Audit zoals gedefinieerd in het 

charter is “de organisatie toegevoegde waarde bieden door 

op een gedisciplineerde en systematische manier het interne 

controlemechanisme te evalueren en aanbevelingen aan te 

reiken om dit mechanisme te verbeteren” .

• Externe auditor – in de context van de externe audit  

beoordeelt hij/zij de jaarrekeningen en de belangrijkste 

interne controles .

• Compliance Officer – in het kader van het Corporate  

Governance Charter van de onderneming .

• Risk Manager – speelt binnen het bedrijf een cruciale  

rol: hij/zij garandeert dat risico-items correct worden 

gecoördineerd en opgevolgd . 

• Global Compliance Manager – coördineert tussen  

verschillende functionele en regionale compliance-

rollen . De Global Compliance Manager brengt 

regelmatig de status van en de hiaten in compliance in  

kaart om de compliancerisico’s, -prioriteiten en -aanpak te 

definiëren .   

• Auditcomité – de Raad van Bestuur, ondersteund door het 

Auditcomité, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 

interne controle en het risicobeheer . 

Controleactiviteiten

Een tijdige, volledige en nauwkeurige informatiestroom, zowel 

top-down als bottom-up, is van cruciaal belang voor een 

effectief risicobeheer .

Binnen de operationele domeinen heeft Barco een 

Management Control and Reporting System (MCRS) 

ingevoerd ter ondersteuning van een efficiënt beheer en 

een nauwkeurige rapportering van zakelijke transacties en 

risico’s . Met dit systeem kan het Barco-managementteam 

op regelmatige tijdstippen relevante informatie verzamelen 

over bepaalde bedrijfsactiviteiten .  Dit proces zorgt voor een 

duidelijke toewijzing van functies en verantwoordelijkheden, 

waardoor alle stakeholders op een consistente manier op de 

hoogte kunnen worden gehouden van externe en interne 

wijzigingen of van risico’s die mogelijk een impact hebben op 

de domeinen waarvoor ze verantwoordelijk zijn .

Naast de invoering van het MCRS heeft Barco verschillende 

maatregelen getroffen om de veiligheid van vertrouwelijke  

informatie te garanderen en reikt het werknemers een 

communicatiekanaal aan voor het rapporteren van 

(vermeende) schendingen van wetten, regels, Barco’s Ethische 

Code of beleid .

Informatie en communicatie
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Rechts staan de toprisico's die via het risicobeheerproces voor 

2021 zijn geïdentificeerd, samen met de trends en de daarmee 

samenhangende materiële thema's/strategische hefbomen . 

Bepaalde risico's zijn lichtjes gehergroepeerd en hernoemd in 

vergelijking met vorig jaar, in lijn met de recentste bevindingen .

Wij verwijzen naar het extra hoofdstuk over risico’s ten gevolge 

van de covid-19-pandemie en naar de toelichting bij de resulta-

ten voor een update over de impact van de covid-19-pandemie 

en de impact van de verstoringen in de toelevering op de resul-

taten voor het volledige jaar 2021 .  

Toprisico’s

Risico Trend Materiële Thema's Strategische Hefboom

Supplychain &  

Nth party-risico
pp Verantwoord supplychain-beheer

Duurzame winstgevende groei
Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging

Focussen op performantie 
& Kiezen voor duurzame impact

Productportefeuille &  

innovatie
nieuw Innovatiebeheer

Marktbereik
Innoveren met impact 

& Inzetten op outcomes

Menselijk kapitaal &  

talentbeheer
p Medewerkersbetrokkenheid

Leren en ontwikkeling
Gezondheid, veiligheid en welzijn  
van medewerkers
Diversiteit en inclusie

Focussen op performantie 
& Kiezen voor duurzame impact

Digitale transformatie en 

nieuwe technologie
 Innovatiebeheer

Leren en ontwikkeling
Innoveren met impact 
& Inzetten op outcomes

Macro-economisch en  

geopolitiek
 Marktbereik Focussen op performantie

Productkwaliteit  Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging
Klantenbetrokkenheid 
Merk

Innoveren met impact 
& Inzetten op outcomes

Informatiebeveiliging  Informatiebeveiliging en databescherming
Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging

Focussen op performantie 
& Kiezen voor duurzame impact

Data governance  

en privacy
 Innovatiebeheer

Informatiebeveiliging en databescherming
Kiezen voor duurzame impact
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Risicobeschrijving

De afhankelijkheid van leveranciers, partners, integratoren en 

distributeurs maakt ons kwetsbaar en kan een impact heb-

ben op onze productportfolio wat kwaliteit, beschikbaarheid 

en kosten betreft . Naast de covid-19-pandemie heeft ook het 

wereldwijde tekort aan chips de wereldwijde toeleveringske-

ten onder hoge druk gezet en een extra belasting veroorzaakt 

voor Barco's middelen, voorraden, productie- en leverings-

prestaties .

Trend

Supplychain en Nth party-risico’s werden in 2020 als belang-

rijke risico’s geïdentificeerd en  blijven ook in 2021 belangrijk, 

vooral in het licht van het wereldwijde tekort aan elektronische 

componenten .

Supplychain en Nth party-risico

Risicobeperkingsplan

Wij hebben de risicobeperkende maatregelen die we in de 

afgelopen jaren hadden vastgelegd, gehandhaafd en verder 

ontwikkeld om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd 

te bieden: 

• ‘War rooms’ en elke dag onze aanpak van onze 

wereldwijde activiteiten aligneren om de continuïteit van 

onze business te verzekeren .

• 24/7 opvolging van het tekort aan componenten door de 

inkoopteams overal ter wereld .

• Multi-sourcing van belangrijke componenten en design-in 

van beschikbare alternatieven .

• Risicobeoordeling op meerdere niveaus en 

risicomonitoring op meerdere niveaus .

• Selectie van componenten in lijn met de state-of-the-art 

product- en technologieroadmaps van de leverancier .

• Leveranciers vroeg betrekken bij de ontwikkeling van 

nieuwe producten .

• Noodplannen voor onze key en core leveranciers .

Meer informatie is te vinden in ‘Verantwoord supplychain- 

beheer’
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Productportefeuille & innovatie

Risicobeschrijving

Als concurrenten een voorsprong nemen op Barco met nieu-

we technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen, snellere time-to-

market, een lagere kostprijs of verbeterde productkenmerken, 

dan kan dat leiden tot gemiste businessopportuniteiten en 

uiteindelijk tot omzetverlies .

Geen evenwicht kunnen vinden tussen kerninnovatie en trans-

formationele innovatie met echte doorbraken kan leiden tot 

een slecht beheer van de productportefeuille en een verzwak-

te concurrentiekracht . 

Als wij niet in staat zijn de behoeften van klanten te identifice-

ren en die met succes om te zetten in producten en oplos-

singen met toegevoegde waarde, kan dit gevolgen hebben 

voor ons marktaandeel en de winstgevendheid van onze 

activiteiten .

Trend

Productportefeuille en innovatie is één van de belangrijkste 

risico’s voor Barco en komt op de tweede plaats bij de top- 

risico’s . 

Risicobeperkingsplan

In 2021 hebben we organisatorische veranderingen door-

gevoerd om beter in te spelen op de markt en om op het 

niveau van de business units meer bevoegdheden en een gro-

tere verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strategische 

prioriteiten te creëren . In het verleden werkte Barco met een 

matrixorganisatie bestaande uit geografische regio’s die de 

verkoop, marketing en customer service voor hun rekening 

namen . Deze regio’s stonden in wisselwerking met business 

units in de operationele divisies . In de hertekende organisatie-

structuur zal de regionale verkoop ondergebracht worden in 

de business units van het bedrijf, samen met productmanage-

ment en R&D .

Een grondige en voortdurende evaluatie van de R&D-inves-

teringsportefeuille om prioriteiten te bepalen en een gezond 

evenwicht te verzekeren tussen maintenance R&D en baan-

brekende innovatie moet ervoor zorgen dat Barco koploper 

blijft in zijn belangrijkste technologieën .
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Risicobeschrijving

Opgeleide medewerkers en een flexibele organisatie zijn 

cruciaal voor het succes van onze onderneming . Als we 

niet de juiste mensen kunnen aantrekken, ze niet bij Barco 

aan de slag kunnen houden en niet voor opleiding kunnen 

zorgen, dan kan dat leiden tot hiaten in bepaalde kritische  

domeinen, ontevreden medewerkers, omzetdaling, minder 

goede prestaties of een onderbenutting van bestaande skills . 

Rekruteringsproblemen kunnen leiden tot een gebrek aan 

vaardigheden die nodig zijn om de snel veranderende techno-

logie, veranderende businessmodellen en operationele flexi-

biliteit te omarmen .

In tijden waarin medewerkers verplicht zijn om thuis te wer-

ken, kunnen ze de connectie met de werkomgeving verliezen . 

Dat kan resulteren in mentale vermoeidheid, stress en angst-

gevoelens . Het is cruciaal om aandacht te hebben voor de ge-

zondheid en het welzijn van de medewerkers om incidenten, 

burn-out of langdurige ziekte te voorkomen .

Trend

Humanresourcesmanagement werd in de voorbije drie jaar 

geïdentificeerd als een toprisico . 

Risicobeperkingsplan

Het human resources-team verbindt zich ertoe te investeren 

in de personeelsstrategie en de doeltreffendheid van de 

organisatie als belangrijkste aandachtsgebieden, naast het 

leveren van professionele hr-diensten om een divers en we-

reldwijd personeelsbestand aan te trekken, te ontwikkelen, te 

belonen en te behouden, en tegelijk te zorgen voor een tijdige 

en duidelijke communicatie met de werknemers .

De prioriteiten van human resources vertrekken vanuit de be-

drijfsdoelstellingen van Barco en werden vertaald in hr-acties 

in de volgende domeinen:

• Personeelsstrategie & skill gap-analyse: Human resources 

begeleidt en werkt samen met de rest van het bedrijf om de 

organisatiestrategie van de business units te vertalen in een 

coherent personeelsplan, met behulp van een competen-

tiekader en het identificeren van skills voor de toekomst . Op 

basis van die inzichten kunnen ze proactieve en strategische 

rekruterings- en opleidingsplannen ontwikkelen (upskilling-res-

killing-interne mobiliteit-externe aanwerving) . 

• Strategie voor personeelsbeheer: Human resources leidt 

de terugkerende evaluatie van de status van het perso-

neelsbestand en het personeelsverloop . Daarbij worden de 

Menselijk kapitaal & talent management 

wereldwijde talentpools gemonitord in de diverse regio's 

waarin we actief zijn, om zo de impact van ons retentie- en 

rekruteringsplan te meten en te verbeteren .

• Cultuur, mensen en leiderschapsontwikkeling: Human 

resources biedt werknemers en people managers de juiste 

tools en oplossingen om te werken aan de ontwikkeling, het 

engagement en het welzijn van werknemers via een tool om 

de betrokkenheid van werknemers te meten, een speciaal 

opleidingsprogramma georganiseerd door Barco University 

(klassikaal, online, e-learning of hybride) en het voortzetten 

van het cultuurtraject met de focus op een wereldwijde en 

diverse cultuur .

Lees meer in het Rapport over mensen .
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Risicobeschrijving

Het onvermogen om bij te blijven met de technologische 

ontwikkelingen kan gevolgen hebben voor de groei van Bar-

co . Technologieën zoals machine learning, robotica, artificiële 

intelligentie en het gebruik van big data en analytics helpen 

om onze businessprocessen te optimaliseren en efficiën-

ter te werken . Slagen we er niet in om die technologieën te 

omarmen, dan komt onze operationele weerbaarheid in het 

gedrang, wordt het moeilijker om de huidige en toekomstige 

uitdagingen aan te gaan en kunnen we inkomsten en busi-

nessopportuniteiten verliezen . In de markten waarin Barco ac-

tief is, is een snelle time-to-market de sleutel tot succes .

Trend

Digitale transformatie en nieuwe technologie was een van 

onze belangrijkste risico’s in 2020 en blijft een belangrijk risico 

in 2021 .

Risicobeperkingsplan

Om dit risico te beperken ontwikkelde Barco een masterplan, 

dat in maart 2021 werd gelanceerd samen met de nieuwe  ‘Di-

gitale Informatieorganisatie’ waarin we de software- en IT-af-

delingen hebben samengevoegd . 

De voornaamste onderdelen van het risicobeperkingsplan zijn:

• (Digital) customer journey & experience: in kaart brengen 

van de customer journey en actief gebruiken in de business 

units .

• Uitrol van SalesForce als een wereldwijde Customer 

Relationship Management tool.

• Mentaliteits-, cultuur- en leiderschapstransformatie: 

uitwerken van een uitvoeringsplan voor marketing en 

opleiden van interne stakeholders over waardestromen en 

design thinking .

• Data governance, beheer en strategie: definiëren van de 

normen voor dataverzameling/monetisatie . Zie ook ‘Data 

governance en privacy risico’ .

• IT stabiliteit, kwaliteit, flexibiliteit & snelheid: reorganisatie 

op basis van het helix-model met vijf business-centric 

waardestromen en afzonderlijke Centers of Excellence . 

Invoering van een Strategic Global Portfolio Prioritization-

methodologie om te beslissen over investeringen en om 

transparantie te creëren over projecten en capaciteit .

Digitale transformatie & nieuwe technologie
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Risicobeschrijving

Ernstige politieke en (macro-)economische ontwikkelingen en 

schommelingen kunnen een zware impact hebben op het in-

vesteringsklimaat en de activiteiten in een land of regio zelfs 

volledig stilleggen . Geopolitieke spanningen, verslechterende 

handelsrelaties en onzekerheden over het handelsbeleid heb-

ben een invloed op de wereldwijde economische activiteit en 

kunnen leiden tot beperkingen voor Barco's activiteiten (tarie-

ven, beperkingen op intellectuele eigendom, eigendom van 

gegevens, beperkingen op investeringen, beperkingen op de 

mobiliteit van personeel door reisbeperkingen, maar ook qua-

rantainebeperkingen die een impact hebben op het bedrijf en 

zijn mensen) .

Trend

Het risico 'Macro-economie, geopolitiek en markt’ was het 

belangrijkste risico in 2020 .  Het risico werd in 2021 herzien, 

waarbij de marktgerelateerde elementen werden overgebracht 

naar het nieuwe risico ‘Productportefeuille & innovatie’ binnen 

het risico-universum . Bijgevolg is het risico ‘Macro-economie 

en geopolitiek’ in 2021 minder belangrijk geworden .

Risicobeperkingsplan

• De onderneming volgt van nabij de macro-economische 

en geopolitieke ontwikkelingen in de regio's waarin ze 

actief is . Hun mogelijke impact op de bedrijfsactiviteiten 

(geografische voetafdruk, toeleveringsketen, operationele 

activiteiten, import- en exportactiviteiten, commerciële 

en go-to-market-strategie, kasbeheer, enz .) en mogelijke 

corrigerende maatregelen worden beoordeeld in business 

review meetings voor de korte termijn, en in het strategische 

Management Plan en het Profit Plan voor de middellange tot 

lange termijn .

• De brede spreiding van de activiteiten over verschillende 

regio's en industrietakken helpt om het risico op te vangen .

Macro-economisch & geopolitiek risico
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Risicobeschrijving

Onze reputatie als businesspartner is sterk afhankelijk van de 

kwaliteit van onze producten . Slagen we er niet in om de ver-

eisten inzake de interne kwaliteitsprocessen en de ‘stage gate’ 

na te leven, dan lanceren we producten die niet matuur zijn . 

Dat kan leiden tot omzetverlies, een krimpend marktaandeel, 

extra kosten en imagoschade . Door kwaliteits- of leverings-

problemen, zoals de onmogelijkheid om bestellingen op tijd 

af te handelen, kan Barco imagoschade oplopen, zijn onze 

klanten ontevreden of kunnen we business verliezen .

Trend

Productkwaliteit was een van onze belangrijkste risico’s in 

2020 en blijft een belangrijk risico in 2021 .

Productkwaliteit 

Risicobeperkingsplan

De kwaliteit van de producten wordt gegarandeerd door een 

strikte uitvoering en opvolging van de Barco-processen die 

de volledige levenscyclus van een product bestrijken – van 

productplanning, over ontwerp en ontwikkeling en verkoop, 

tot dienstverlening aan de klant . Deze processen zijn geïnte-

greerd in Barco's kwaliteitsbeheersysteem, dat gecontroleerd 

wordt door onafhankelijke externe partijen en klanten . De pro-

ductkwaliteit wordt gemonitord aan de hand van een reeks 

kwaliteitsgerelateerde indicatoren die van toepassing zijn op 

de verschillende onderling verbonden processen .

In nauwe samenwerking met de specifieke kwaliteitsteams 

stellen de uitvoerende teams van de business units een risico-

beperkingsplan op dat het volgende omvat:

• Regelmatige  herziening van de productkwaliteitsdash-

boards en belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) door de 

kwaliteitsteams, waarbij rekening wordt gehouden met regi-

onale en klantenfeedback .

• Strikte evaluatie van productvolwassenheid, betrouwbaar-

heid en produceerbaarheid, maar ook de noodzakelijke op-

volging van de planning en de volledige beschrijving van de 

scope voor de verschillende mijlpalen van het productont-

werp . 

• Specifieke programma's voor productkwaliteit en procesver-

betering op basis van interne kwaliteitsindicatoren en feed-

back van klanten .

Lees meer over Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging .
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Risicobeschrijving

Barco vertrouwt in grote mate op IT-systemen: infrastruc-

tuur, netwerken, beheersystemen, applicaties en databases . 

Het falen van een IT-systeem door een interne of externe 

gebeurtenis (terrorisme, misdaad, geweld, vandalisme, dief-

stal of een menselijke fout) kan zware gevolgen hebben voor 

medewerkers, sites, assets, cruciale informatie of intellectueel 

eigendom en een negatieve impact hebben op de business 

(onderbreking van de activiteiten, imagoschade en/of aan-

sprakelijkheidsclaims) .

Het waarborgen van informatiebeveiliging omvat, onder  

andere, processen die:

• de IT-infrastructuur beschermen, IT-governance 

verzekeren, IT-problemen voorkomen en oplossen en 

awareness rond security verhogen .

• de ontwikkeling en verkoop van veilige producten 

verzekeren . 

Trend

Cyberrisico was één van de toprisico’s in 2020 . In 2021 kreeg 

het een lagere score . 

Risicobeperkingsplan

Hoewel informatiebeveiliging een lagere score kreeg, is het 

nog steeds een belangrijk risico . Dit risico blijft gemarkeerd als 

‘verder op te volgen door de risico-eigenaar van het CLT’ . In 

2021 zijn geen bijkomende acties gepland, gezien de onlangs 

bijgewerkte roadmap voor verbeteringen op het gebied van 

cyberbeveiliging, die gericht is op:

• verbetering van de reactie op cyberbeveiligingsincidenten .

• meer controle op het beheer van geprivilegieerde accounts .

• verbetering van de netwerksegmentatie .

• herziening van back-up- en herstelstrategieën .

• monitoren, voorkomen, detecteren, analyseren en reageren 

op cyberbeveiligingsbedreigingen en -incidenten .

• verbetering van het patchbeheer in het algemeen .

 

Lees meer over Bedrijfsveiligheid, databeheer en privacy en  

Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging .

Informatiebeveiliging
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Risicobeschrijving

Onvoldoende governance met betrekking tot datamidde-

len, vertrouwelijkheid van gegevens en eigendom van data  

kan leiden tot verlies of oneigenlijk gebruik van bedrijfskriti-

sche of persoonlijke gegevens, met verlies van efficiëntie van 

processen, kwetsbaarheden, vervolging, boetes en reputatie-

schade tot gevolg . Een gebrek aan data governance kan ook 

leiden tot het lekken van informatie buiten de organisatie, 

waarvan concurrerende spelers op de markt zouden kunnen 

profiteren .

Is er onvoldoende awareness rond intellectueel eigendom 

(IE) en ontbreekt een IE-strategie, dan wordt het moeilijk om  

ons intellectueel eigendom te beschermen en te gelde te 

maken, en ontstaat er een onevenwicht tussen het deponeren 

en het beschermen van IE . Ook inbreuken op IE door leveran-

ciers of onduidelijke IE-overeenkomsten vormen een risico . 

Kritisch intellectueel eigendom of knowhow kunnen verloren 

gaan wanneer belangrijke werknemers of consultants de orga-

nisatie verlaten .  

Trend

Databescherming was één van onze belangrijkste risico’s in 

2020, maar kreeg in 2021 een lagere score .

Risicobeperkingsplan

Het risicobeperkingsplan is opgesplitst volgens eigendom van 

data: er zijn acties rond intellectuele eigendom (IE) en acties 

rond data governance en privacy . 

Het risicobeperkingsplan voor IE bestaat uit twee blokken:

• Strategische bescherming van onze technologieën en 

innovaties met patenten . Het team voor intellectuele 

eigendom werd in 2021 versterkt met een nieuwe collega . 

De patentstrategie is herzien (meer nadruk op strategische 

uitvindingen, vroeger indienen, selectie van een panel van 

patentgedelegeerden) .

• De cultuur en het bewustzijn over de omgang met 

vertrouwelijke informatie, zowel intern als extern, verbeteren .

Data governance & privacy

Het data governance en privacy plan bevat de volgende ele-

menten, die allemaal essentieel zijn voor Barco's digitale be-

drijfstransformatie:

• Data-architectuur binnen Barco door de oprichting van een 

Center of Excellence in Data .

• Governance rond het datamodel .

• Continue maatregelen gericht op de bescherming van 

de data privacy, zoals het implementeren en bijwerken 

van relevante beleidslijnen en procedures, het creëren 

van bewustzijn bij werknemers door middel van online 

cursussen en opleidingen, het aanstellen van beveiligings- 

en privacykampioenen, beveiligings- en privacybeoordelingen 

van leveranciers, en GDPR-audits .

Lees meer over Bedrijfsveiligheid, data en privacy
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Extra hoofdstuk over risico’s met betrekking  
tot de gevolgen en impact van de covid-19-pandemie

Sinds het eerste kwartaal van 2020 heeft de covid-19-crisis 

een grote impact op bedrijven wereldwijd – ook op Barco .

Risicobeschrijving

De gezondheidscrisis die de covid-19-pandemie veroorzaakte, 

alsook de maatregelen die worden genomen om de pandemie 

in te dijken of te verzachten, hadden en blijven negatieve 

gevolgen hebben voor de business van Barco . Er is onder 

meer impact op:

• de vraag: daling van het aantal bestellingen en de omzet, 

voornamelijk in de divisies Entertainment en Enterprise .

• beperkingen in de bevoorrading, met impact op de 

verkoop, vooral in de divisie Healthcare .

• winst, verlies en bedrijfsresultaten .

• kasstromen (vooral in 2020) .

Benadering

Hieronder bespreken we het plan om de risico’s gerelateerd 

aan de gevolgen van de covid-19-crisis tot een minimum te 

beperken .

Algemene aanpak

Bij het begin van de pandemie (in China in januari 2020) riep 

Barco een speciaal actieteam in het leven dat de activiteiten 

van Barco opvolgt en ondersteunt . Het team focust zowel op 

de veiligheid en gezondheid van de werknemers als op het 

verzekeren van de bedrijfscontinuïteit .

Maatregelen om werknemers veilig te houden

• Hygiëne, social distancing en track-and-trace maatregelen

 Zorgen voor gezondheid en veiligheid op het werk bleef ook 

in 2021 een topprioriteit . Door te leren uit de ervaringen die 

we in 2020 hebben opgedaan, kon Barco zich voorbereiden 

en reageren op een alerte en tijdige manier . Het speciale 

actieteam evalueerde de impact van de wereldwijde 

pandemie, evenals de daaruit voortvloeiende wettelijke 

verplichtingen en de manier waarop de wereldwijde 

communicatie over de binnen de Barco-vestigingen genomen 

maatregelen werd aangepakt . 

> We verwijzen naar het Rapport over planeet - mensen 

- gemeenschappen voor meer informatie . Er werd een 

hele reeks maatregelen genomen om de verspreiding 

van het covid-19-virus te voorkomen . Dat omvatte het 

waarschuwen van werknemers in geval van besmetting, 

het invoeren van social distancing, ventilatie, thuiswerken, 

en nog veel meer . Deze maatregelen waren grotendeels 

succesvol . De Barco-vestiging in Noida werd echter zwaar 

getroffen toen de covid-19-besmettingen in India een 

hoogtepunt bereikten .

• Hybride manier van werken

 Sommige Barco-kantoren waren in de loop van 2021 

voor korte periodes (gedeeltelijk) gesloten . Voor zover de 

regelgeving en de lokale situatie het toelieten, versoepelde 

het bedrijf de maatregelen en begon het medewerkers terug 

te laten komen, terwijl het toch rekening hield met de lokale 

of regionale regelgeving en aanbevelingen . We voerden een 

hybride manier van werken in, waarbij bedienden alternerend 

thuis en op kantoor werkten . Alle kantoren werden aangepast 

aan de verstrengde maatregelen rond social distancing en 

de sanitaire verplichtingen om een covid-proof en flexibele 

werkomgeving te garanderen .

Activiteiten en supplychain

In 2020 is de veerkracht van Barco's supplychain echt op de 

proef gesteld, wegens de handelsoorlogen en de regionale/

wereldwijde lockdowns als gevolg van de covid-19-pandemie . 

Hoewel de zaken in 2021 weer aantrokken, was er nog steeds 

af en toe sprake van plotse lockdowns die de toeleveringsketen 

verstoorden .  Bovendien deden de nieuwe wereldwijde tekorten 

aan verschillende grondstoffen in 2021 op hun beurt een 

beroep op de veerkracht van Barco's supplychain . Onze sterke 

langetermijnrelaties met leveranciers en onze flexibele aanpak 

bleken in veel gevallen de sleutel te zijn tot het vinden van 

oplossingen voor deze tekorten . De conversie van bestellingen 

naar omzet was en zal echter niet volledig ongevoelig blijven 

voor de impact van de verstoringen in de toelevering . 
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Gezondheid van de onderneming

In het eerste kwartaal van 2020 kwam de verkoop in China 

op een veel lager pitje te staan . Door de lockdown stokte 

de verkoop in februari, om in maart weer langzaam op te 

veren . Sindsdien verspreidde de covid-19-pandemie zich 

internationaal, met vooral negatieve gevolgen voor Barco’s 

Entertainment- en Enterprise-markten . Deze negatieve impact 

werd zowel veroorzaakt door de economische impact van 

de pandemie op een aantal van zijn markten als door de 

lockdownmaatregelen en aanverwante beperkingen . In 2021 

hadden disrupties in de toeleveringsketen, waaronder hogere 

componentenprijzen, hogere tarieven voor brokers en hogere 

logistieke kosten een negatieve impact op de resultaten van 

het bedrijf .

Barco bleef gefocust op bedrijfscontinuïteit en de bescherming 

van de gezondheid van de onderneming .

De onderneming voerde een plan uit om zowel de 

activiteitsgraad als de uitgaven af te stemmen op de gevolgen 

van de pandemie, door de indirecte kostenniveaus te verlagen, 

naast tijdelijke maatregelen en herbesteding van de middelen . 

We hebben ook prijsverhogingen doorgevoerd in onze 

portfolio en regio’s, wat naar verwachting de brutowinstmarges 

vanaf de eerste helft van 2022 ten goede zal komen .

• De activiteiten aligneren met de marktrealiteit en -vraag

Barco voerde tijdelijke werkregelingen en economische 

werkloosheidsmaatregelen in voor zowel bedienden als  

arbeiders, in overeenstemming met de specifieke wetgeving, de 

ondersteuningsmechanismen en regelgeving van elk land, 

voornamelijk in 2020 en in beperkte mate in de eerste helft 

van 2021 . De nieuwe werkomstandigheden varieerden 

afhankelijk van de regio . Barco’s covid-19-response-team 

bekeek de situatie per vestiging, met hetzelfde doel voor 

ogen: de bedrijfscontinuïteit verzekeren en tegelijk rekening 

houden met alle toepasselijke covid-19-regelgeving . 

We probeerden de impact van onze activiteitsgraad en 

kostenbeperkende maatregelen zo laag mogelijk te houden 

en bleven ons engageren om onze klanten zo goed mogelijk 

te helpen, via verkoop en diensten .

• Aanpassing van de kostenbasis en discipline in de 

discretionaire uitgaven

Deze maatregelen – die altijd kunnen worden aangepast in 

functie van toekomstige wijzigingen in het verloop van de 

pandemie – hielden ook verschuivingen in van het geplande 

investeringspatroon in geselecteerde langetermijninitiatieven 

in 2020 en een volgehouden strikte discipline op het vlak 

van discretionaire uitgaven .

De onderneming heeft bewust gekozen voor de 

voortzetting en het tijdschema van de geselecteerde 

ontwikkelingsprojecten op basis van de huidige 

marktbehoeften en van de aanpassing van de interne 

steunniveaus in functie van de focusverschuiving . Bovendien 

kon de onderneming in 2020 loonsubsidies aanvragen in 

het kader van de nieuwe covid-19-wetgeving in de APAC-

regio, Canada en voor de VS .

Sterke financierings- en liquiditeitsstructuur

Barco heeft een sterke balans en veel liquide middelen . We 

verwijzen naar toelichting 14 voor meer details over Barco’s 

nettokaspositie . Bovendien hebben wij voldoende ruimte om 

te voldoen aan de convenanten van onze bestaande leningen . 

Wij voldeden gedurende het boekjaar aan alle vereisten 

van onze leningsovereenkomsten met betrekking tot onze 

beschikbare kredietfaciliteiten . 

Hoewel de toekomst nog wat tegenwind kan brengen, zou 

Barco's sterke financierings- en liquiditeitsstructuur meer dan 

moeten volstaan om de continuïteit van onze onderneming 

te verzekeren . Daarnaast verwijzen we naar toelichting 8 

waar we uitleggen hoe we de goodwill en alle overige vaste 

activa op bijzondere waardevermindering hebben getoetst 

en tot de conclusie zijn gekomen dat er geen bijzondere 

waardeverminderingen moesten worden opgenomen .
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Risico's die openbaar moeten worden 
gemaakt overeenkomstig de voorschriften 
betreffende niet-financiële informatie
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Milieu-impact

Risicobeschrijving

Klimaatverandering en de ecologische voetafdruk in het alge-

meen houden een reeks risico's in voor Barco . Het onvermo-

gen om te voldoen aan (toekomstige) milieuwetgeving om  

de CO
2
 uitstoot te beperken en de energie- en materiaaleffi-

ciëntie te verhogen, kan leiden tot boetes van regelgeven-

de instanties (zoals een koolstofheffing) . Belangrijker nog, als 

Barco er niet in slaagt om zich aan te passen aan het verande-

rende klantengedrag en om milieuproblemen aan te pakken, 

kan dit een negatieve invloed hebben op de reputatie van 

Barco bij klanten en investeerders, wat kan leiden tot verlies 

van omzet of zelfs kapitaal. Het risico van fysische klimaatver-

anderingen is de impact van extreme weersomstandigheden 

op de productiefaciliteiten en/of uitrusting en verstoring van 

de toeleveringsketen . 

Lees meer in het Rapport over planeet -  mensen 

- gemeenschappen . 
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Risicobeschrijving

Oneerlijke praktijken en zakelijk gedrag (volgens de ethische 

normen en principes van de Barco Ethische Code), waaronder 

fraude, corruptie, omkoperij, misbruik en schendingen van de 

mensenrechten, leiden tot reputatieschade, omzetdaling en 

gerechtelijk onderzoek en vervolging .

Barco wordt rechtstreeks blootgesteld aan risico’s rond men-

senrechten als werkgever maar ook door de activiteiten in de 

regio’s waar de onderneming actief is . We kunnen bijvoor-

beeld grondstoffen aankopen van leveranciers in regio’s die de 

rechten van hun personeel, zoals de vrijheid van vereniging, 

niet respecteren . 

De groeiende druk op het management en de medewerkers 

kan een impact hebben op hun gedrag en hen in verleiding 

brengen om zaken te doen met partners die niet werden ge-

screend of de due diligence procedures niet hebben gevolgd . 

Het onvermogen om een omgeving van gelijkheid en gelij-

ke kansen te bevorderen, ongeacht ras, etniciteit, leeftijd of 

geslacht, kan de reputatie van Barco schaden en leiden tot 

niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving .

Bedrijfsethiek

Aanpak 
Ethische Code

• De Ethische Code van Barco wordt volledig onderschreven 

en geldt voor iedereen die bij Barco en zijn partners werkt, 

ongeacht de functie en het verantwoordelijkheidsniveau . 

• Barco medewerkers zijn verplicht om ‘Standards at 

Work’-opleidingen te volgen die hen herinneren aan 

de ethische principes en waarden van de groep .

• Via de ethics mailbox kan iedereen, zelfs anoniem, 

een probleem rapporteren aan het Ethisch Comité . 

Leveranciers

• Onze leveranciers moeten voldoen aan de RBA gedragscode 

(een reeks normen rond arbeid, ethiek, en gezondheid & 

veiligheid) . Barco screent nieuwe leveranciers vooraleer 

tot een samenwerking wordt overgegaan . De procedure 

houdt rekening met het risicoprofiel en de reputatie van 

de zakenpartner en met het naleven van ethische normen . 

Bestaande key businesspartners worden regelmatig 

opnieuw geëvalueerd . In al onze aankoopprocedures en 

-processen hanteren we een aantal kernprincipes zoals het 

vierogen-principe om belangenvermenging te voorkomen . 

Mensenrechten en antidiscriminatie

• Het mensenrechtenbeleid van Barco is in overeenstemming 

met de normen en het beleid van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens en de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO), de UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor Multinationale 

Ondernemingen .  Ons engagement inzake mensenrechten en 

ons antidiscriminatiebeleid zijn beschikbaar op ons intranet .

• Voor het toezicht op dit engagement maken wij gebruik van 

het bedrijfsbrede compliance management systeem.  Na-

leving van het antidiscriminatiebeleid valt onder de verant-

woordelijkheid van het hr-team .

• Barco betrekt alle werknemers in collectieve aankoopo-

vereenkomsten door de vereiste lokale regelgeving rond 

personeel na te leven in de landen waar de onderneming 

werkt . Barco behandelt specifieke topics rond personeel 

door bedrijfsspecifieke aankoopovereenkomsten te sluiten . 

Waar toepasselijk  organiseren we medewerkersraden (zo-

wel nationaal als internationaal) .

• We promoten gelijke kansen  en discrimineren geen enkele 

medewerker, kandidaat, onderaannemer of leverancier op 

grond van zijn/haar nationaliteit, ras, leeftijd, fysische ken-

merken, sociale, politieke of religieuze voorkeur of andere 

persoonlijke kenmerken . Barco moedigt sociale en culture-

le diversiteit aan en alle aanwervingen, de bezoldiging, de 

evaluatie van leveranciers en het toekennen van aanbeste-

dingen zijn enkel gebaseerd op professionele kwalificaties . 

Anticorruptie

• Om het risico van witwasprocedures te beperken, werd een 

proces opgesteld waarbij alle inkomende betalingen worden 

gescreend (Payment Processing Policy) .

• Werknemers in verkoopfuncties en speciale bedrijfsfuncties 

over de hele wereld moeten een verplichte anti-

omkopingscursus volgen als onderdeel van de ‘Standards at 

Work’ niveau 2-opleiding . 

 

Lees meer over 'Ethiek en compliance' en 'Normen voor  

onze leveranciers' .
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Financieel risicobeheer en interne controle

• Finance en accounting handleidingen zorgen voor 

een nauwkeurige en consistente toepassing van de 

accountingregels binnen het bedrijf . Deze handleidingen zijn 

beschikbaar voor de belangrijkste accountingsecties .

• Specifiek wat het financiële aspect betreft wordt elk kwar-

taal een bottom-up risicoanalyse uitgevoerd om de huidi-

ge risicofactoren te identificeren en te documenteren (up-

down sides reporting) die een potentiële impact hebben op 

de voorspelde resultaten . Voor alle belangrijke risico’s wor-

den actieplannen gedefinieerd . De resultaten van de analyse 

worden minstens halfjaarlijks besproken met de commissa-

ris .

• De accountingteams zijn verantwoordelijk voor het leve-

ren van de financiële cijfers (sluitposten, afstemmingen, 

 

enz .) terwijl de controllingteams de correctheid van deze 

cijfers controleren . Deze controles omvatten analytische 

evaluaties door vergelijkingen met historische en budgetcij-

fers, evenals steekproeven van transacties op basis van de 

relevantie ervan .

• Alle belangrijke onderdelen van de jaarrekening over kritieke 

boekhoudkundige schattingen en onzekerheden worden 

periodiek gerapporteerd aan het Auditcomité .

• Er zijn specifieke interne controleactiviteiten met 

betrekking tot financiële rapportering ingesteld, zo-

als gedocumenteerd in de financiële sluitings- en rap-

porteringsprocedure . Deze procedure zorgt voor een 

duidelijke communicatie van tijdlijnen, garandeert de vol-

ledigheid van taken en staat in voor een correcte toewij-

zing van verantwoordelijkheden . Er zijn specifieke identifi-

catieprocedures voor financiële risico’s van kracht om de 

volledigheid van de financiële voorzieningen te garanderen .

• Een uniforme rapportering  en een standaard rekeningstel-

sel in het hele bedrijf zorgen voor een consistente stroom 

van financiële informatie . Hierdoor kunnen mogelijke ano-

malieën worden geïdentificeerd .

• Om onze investeerders en andere (externe) stakeholders de 

informatie te bieden die zij nodig hebben om doordachte 

zakelijke beslissingen te nemen, delen we onze financiële 

rapportering met de buitenwereld . In samenspraak met de 

Raad van Bestuur en het Core Leadership Team wordt er 

een externe financiële agenda opgesteld en vervolgens be-

kendgemaakt aan de externe stakeholders .

• Financiële rapportering en analyses worden gedeeld met 

de co-CEO's, het CLT en de divisie- en regionale directie-

leden van Barco om acties te kunnen sturen in de richting 

van doelstellingen op korte termijn (forecast), middellange 

termijn (budget) en lange termijn, in overeenstemming met 

de vooropgestelde strategie .
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barco.com ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Management Groep

Beneluxpark 21

BE-8500 Kortrijk

Tel .: +32 (0)56 23 32 11

Maatschappelijke zetel

President Kennedypark 35

BE-8500 Kortrijk

Tel .: +32 (0)56 23 32 11

Beursnotering

Euronext Brussels

Financiële informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij het

departement Investor Relations van de Groep:

Carl Vanden Bussche

Vice President Investor Relations

Tel .: +32 (0)56 26 23 22

carl .vandenbussche@barco .com

Copyright © 2022 Barco NV

Alle rechten voorbehouden .

Realisatie

Barco Corporate Marketing & Investor Relations Office

Focus Advertising

Barco

Beneluxpark 21

8500 Kortrijk – België
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