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TERUGBLIK 2019
Henny Hilgerdenaar - CEO



TERUGBLIK 2019

6

Omzet en winst Cloud activiteiten verbeterden

Omzetdaling veroorzaakt door licentieverkopen en 

projectomzet 

(Deels nog effect van afstoten Microsoft activiteiten in 2018)

Herijking van de strategie

Business Enabler

• Business Consultancy

• IT Modernisering

• Digital Intelligence

• Security

• Programma- en Changemanagement



TERUGBLIK 2019
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Doelstellingen

• Ontzorging; zo compleet mogelijk portfolio; 

regisseur (focus op kernkwaliteiten)

• Ontwikkeling naar een onderscheidende Business 

Enabler

• Composed Solutions leveren, w.o. eigen producten, 

eigen IP belangrijk voor imago en winstgevendheid

Innovation Partner

• Imago op de arbeidsmarkt

• Focus op de toekomst

• Imago bij klanten



TERUGBLIK 2019
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Enabling Your Ambition

Drie domeinen

• Consulting (NL/BE)

- Brancheoplossingen (Retail, Wholesale & 

Manufacturing en Real Estate)

- Algemene oplossingen

• Cloud Service (NL/BE)

• Resourcing (NL/BE)

Frankrijk alleen detachering (SAP & Winshuttle) 

en licenties (Winshuttle) 



TERUGBLIK 2019
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Markten

• Retail (XV 5.0 POS)

• Wholesole

• Manufacturing

• Real Estate (Fit4Woco/Fit4RealEstate)

• Cross market

- Businessintegratie en –optimalisatie

- Specialismen



TERUGBLIK 2019
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Specialismen over de markten heen

• Business Intelligence

• Cloud(-integration)

• Business Productivity

- CRM, SharePoint, Collaboration, Communiction, 

Document Management

• Office Automation & DaaS

• Customer Engagement & Commerce (CEC)

• Application Management & Business Application

• Master Data Management



TERUGBLIK 2019
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Cloud

• Trend tot integrale uitbesteding

• Meerdere clouds

• iPaas-platform

• Schaalgrootte en certificering

• Flexibiliteit



TERUGBLIK 2019
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Belangrijkste ontwikkelingen (1)

• Van Powerhouse via centralisatie naar Powerfull

Ctac-huis

• Een woning met veel kamers

• Reisleider

• Eén voordeur

• Enabler en accelerator

• Intellectual Property

Eigen software oplossingen:

• XV

• Ipaas

• Fit4Woco & Fit4RealEstate
- Standaard cloudoplossing

- Schaalbare oplossing, betaling per VHE

- Ontzorging via een totaaloplossing



TERUGBLIK 2019
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Belangrijkste ontwikkelingen (2)

• Versteviging omnichannel strategie via United Vars en 

Allgeier en platinum partnership met inRiver

• SAP Analytics Cloud-partnership

• Ctac zet strategisch in op de public cloud voor 

commerciële vastgoed organisaties

• Partner of the Year Benelux-award en Marketplace-

award door inRiver

• Ctac breidt customer engagement-activiteiten uit

• Ctac en Microsoft werken strategisch samen op het

gebied van SAP en Azure

• SAP certificeringen

• Business Productivity en Desktop-as-a-Service



TERUGBLIK 2019

14

Belangrijkste ontwikkelingen (3)

• Ondersteuning groeistrategie Action met 

doorontwikkeling POS-systeem

• Raad voor Rechtsbijstand brengt IT-infrastructuur 

onder bij Ctac

• ISAE 3402

• ISO certificeringen voor informatiebeveiliging en 

kwaliteit

• SNA keurmerk / NEN4000-1

© Ctac - Better Business. Ctac Cloud



TERUGBLIK 2019
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Selectie nieuwe klanten/deelnemingen

• Woningcorporatie Vivare live met Fit4Woco

• CRAS Woodgroep kies voor SAP S4/HANA

• AHAM Vastgoed kiest voor Fit4RealEstate

• Transitie TomTom naar SAP op Microsoft Azure

• Sligro Food Group kiest voor omnichannel

POS-systeem (XV)

• Aankondiging meerderheidsbelang in 

Purple Square Management Partners

© Ctac - Better Business. Ctac Cloud



TERUGBLIK 2019
Pieter-Paul Saasen - CFO



Gerapporteerde cijfers

• Omzet van EUR 83,0 miljoen naar EUR 81,8 miljoen - 1,4%

• Nettoresultaat van EUR 1,7 miljoen naar EUR 1,3 miljoen - 23,5%

Genormaliseerd voor incidentele posten

• EBITDA van EUR 4,9 miljoen naar EUR 5,4 miljoen + 10,2%

• Nettoresultaat van EUR 3,0 miljoen naar EUR 3,1 miljoen + 3,3%

Verschil gerapporteerd/genormaliseerd: Leaseweb/vertrek CFO

TERUGBLIK 2019 
Highlights - 1
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• Netto kasstroom van EUR 1,9 miljoen naar EUR 1,7 miljoen 

(ondanks LeaseWeb en vertrek CFO)

• Solvabiliteit verbeterd van 38,9% naar 42,9%

• Dividend gehandhaafd op EUR 0,08 op basis van onderliggende 

resultaten, cashflow en solvabiliteit

• Verwachting nettoresultaat 2020: gelet op de huidige situatie 

als gevolg van het Covid-19 virus kan geen stellige uitspraak worden 

gedaan over de verwachte winstgevendheid over 2020

TERUGBLIK 2019 
Hightlights - 2
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Dividend over 2019

• Uitkering dividend in aandelen van EUR 0,08 per gewoon aandeel

Handhaving dividendbeleid

• Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren 

van 30% tot 40% van de nettowinst aan de aandeelhouders. 

Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk 

dat Ctac van dit beleid afwijkt

DIVIDEND

19
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Gerapporteerde cijfers 2019

• Minder winstgevendheid

• Sterkere balans

• Positieve cash flow

• Stabiel dividend

2019

20

Business performance 2019

• Meer winstgevendheid

• Sterkere balans

• Positieve cash flow

• Stabiel dividend

20



IP-producten 

• XV Retail (kassa’s)

• Fit4Woco (woningcorporaties)  

• Fit4RealEstate (commercieel vastgoed)

Ontwikkeling eigen toepassingen:

• Basis voor toekomstige marktpositie en winstgevende omzet

• Activering alleen in combinatie met launching customers & 

positieve business cases

2019
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FINANCIËN



• BALANS

• RESULTAAT
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2019



WINST-EN-VERLIESREKENING
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Gerapporteerd 2019 2018 Bedrag %

Netto-omzet 81,8 83,0 -1,2 -1,4%

Bedrijfslasten -79,7 -80,6 0,9 -1,1%

Bedrijfsresultaat 2,1 2,4 -0,3 -12,5%

Financieel resultaat -0,2 -0,1 -0,1 100,0%

Nettoresultaat 1,3 1,7 -0,4 -23,5%

€ mln (tenzij anders vermeld)



WINST-EN-VERLIESREKENING
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Genormaliseerd 2019 2018 Bedrag %

Netto-omzet 81,8 84,5 -2,7 -3,2%

Bedrijfslasten -77,5 -80,6 3,1 -3,8%

Bedrijfsresultaat 4,3 3,9 0,4 10,3%

Financieel resultaat -0,2 -0,1 -0,1 100,0%

Nettoresultaat 3,1 3,0 0,1 3,3%

€ mln (tenzij anders vermeld)



• RESULTAAT

• BALANS

• RESULTAAT

• BALANS

© Ctac - Better Business. Ctac Cloud

2019 
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BALANS
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ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa 

Goodwill 13,9 13,9 Eigen vermogen 19,5 19,1

Software/self developed assets 3,7 3,7 Derden - -

Gebruiksrechten 6,2 0,0

Materiële vaste activa 1,3 1,4

Latente belastingen/overige 1,4 1,2 Langlopende verplichtingen

26,5 20,2 Leaseverplichtingen 3,4 0,0

Overige 0,3 0,4

3,7 0,4

Vlottende activa 

Debiteuren en overige 17,0 19,8 Kortlopende verplichtingen

Liquide middelen 1,9 0,4 Leaseverplichtingen 3,0 0,0

18,9 20,2 Bank 0,4 0,7

Overige 18,8 20,2

22,2 20,9

45,4 40,4 45,4 40,4

€ mln (tenzij anders vermeld)



BALANS / BANKSCHULD
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31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Liquide middelen 1,9 0,4 0 0 0,1

Bank LT 0 0 0 0 0

Bank KT -0,4 -0,7 -2,2 -1,7 -2,8

Netto bankschuld 1,5 -0,3 -2,2 -1,7 -2,7

€ mln (tenzij anders vermeld)



BALANS / SOLVABILITEIT

29

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen 19,5 19,1 17,9 15,4 13,6

Balanstotaal 45,4 40,4 39,6 39,8 40,4

Solvabiliteit 42,9% 47,3% 45,1% 38,8% 33,7%

€ mln (tenzij anders vermeld)



UPDATE COVID-19 EFFECTEN

• Business Continuity Team opgezet direct na de Covid-19 uitbraak (medio maart 2020)

• Strakke monitoring op debiteuren/crediteuren ten behoeve van werkkapitaal optimalisatie

• Rendementsverbeteringsprogramma ingevoerd (value propositions)

• Algemeen kostenbesparingsprogramma ingevoerd (ongoing)

• Bonus opgeschort

• Leasekosten en huisvestingskosten

• Opleidingskosten

• Verhouding directe/-indirecte medewerkers gerationaliseerd

• Geen gebruik gemaakt van NOW regeling, tijdelijk belastinguitstel toegepast (tot september)

• Omzetdaling is zeer beperkt als gevolg van sterk presterende Resourcing activiteit en overname Purple Square

• Binnen retail en wholesale sector lijkt effect van Covid-19 uitbraak sterker dan in andere sectoren

• Ctac resultaat HY1 wordt binnenkort bekend

30



MISSIE, VISIE & STRATEGIE
Henny Hilgerdenaar - CEO



STRATEGIE

BELGIË
VISIE

Dankzij digitalisering presteren organisaties beter en blijven zij 

relevant. Inzet van technologie alleen is echter niet voldoende. 

Ctac gelooft in een aanpak waarin samenwerking, vertrouwen, 

kennis en technologie de uiteindelijke doorslag geeft voor het 

realiseren van de ambitie van een toekomstbestendige 

organisatie.LAND
32



STRATEGIE

BELGIË
MISSIE

‘Enabling your ambition by getting you towards a future proof

business’.

Het mogelijk maken van uw ambities middels het transformeren van 

uw onderneming naar een toekomstbestendige organisatie.

33



STRATEGIE

BELGIË
1. DEFINITIE

2. POSITIE CTAC

3. PIJLERS

4. STRATEGISCH PORTFOLIO

34



Definitie

35

Onze strategie richt zich op het ontzorgen van onze opdrachtgevers en het 

inspireren van onze mensen met als doel; zorgen dat zij hun ambities waar kunnen 

maken.

Wij ontzorgen door businesskennis te combineren met technologiekennis vanuit de 

vijf speerpunten; business consultancy, IT modernisering, digital intelligence, 

programma- en changemanagement en security. 



Ctac verleent services aan een breed scala aan klanten

1
Grote ondernemingen

Omzet per jaar : > € 700 mln

IT Medewerkers : Voltijds IT medewerkers, inclusief diverse specialisten

IT Vaardigheden : Een ruime variëteit aan generieke en specifieke vaardigheden

Middelgrote ondernemingen

Omzet per jaar : € 300-700 mln

IT Medewerkers : Een kleine groep tot meerdere medewerkers

IT Vaardigheden : Generieke vaardigheden. Meestal geen specifieke 

vaardigheden

Kleinere tot middelgrote ondernemingen

Omzet per jaar : € 50-300 mln

IT Medewerkers : Meestal één of enkele medewerkers

IT Vaardigheden : Bescheiden. Medewerkers leren

meestal ‘on the job’

2

3
TOTALE ONTZORGING
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Ctac

Consulting

Ctac Cloud Services, 

Ctac Resourcing

en Licenties, 

IP producten 

en onderhoud

36



• Transformatie van de customer 
experience

• Genereren van nieuwe 
businessmodellen door inzet van 
business consultancy (marktkennis)

• Samenwerking (klant en intern) op 
basis van agile dev-ops, en scrum 
teams

Strategische rationale

• Klanten moeten bedrijfsprocessen 
transformeren en consultants moeten 
specifieke klantprocessen volledig 
begrijpen, naast generieke IT-kennis, 
om hen het beste te bedienen

Portfolio pijler

• Digital & Consulting

• Customer Experience

• IP & Platforms

BUSINESS TRANSFORMATIE

1

• Modernisering IT landschap door 

cloudtransformatie

• Cloud first strategie voor het applicatieportfolio 

• Standaardisatie van system of records (SAP ERP)

• Headless IT (Micro services, Rapid Application 

Development

• Enterprise architectuur

• Regiemanagement (co-making en partnermgt)

• Business integratie door API mgt

Strategische rationale

• Klanten willen altijd en overal toegang tot hun 
gegevens. 

• Mobiele apparaten en apps zijn een belangrijk 
hulpmiddel geworden binnen bedrijven

• Klanten ontzorgen

Portfolio pijler

• Business integratie

• Business support services

• IP & Platforms

IT MODERNISERING

2

• Outcome based business door 
inzet digitale platformen, 
machine learning, AI en IoT

• Predictive Analytics

Strategische rationale

• IoT en AI worden steeds 
belangrijker

• Verschuiving naar Predictive
analytics in plaats van data 
analytics

Portfolio pijler

• Data driven enterprise

• Business integratie

• IP & Platforms

CONNECTED INTELLIGENCE
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• Managen van organisatieverandering 
als gevolg van een transformatie

• Solution adoption

Strategische rationale

• Klanten moeten bedrijfsprocessen 
transformeren en consultants moeten 
specifieke klantprocessen volledig 
begrijpen, naast generieke IT-kennis, 
om hen het beste te bedienen

Portfolio pijler

• Digital & Consulting

• Business support services

TRANSFORMATIE EN 

CHANGE MANAGEMENT
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• Security & privacy regelgeving 
in hybrid cloud omgevingen

• Security op de werkplek

• Cyber security services

• Blockchain technologie

•

Strategische rationale

• Diensten in toenemende mate in de 
cloud, risico's op hacking en focus op 
privacy en cyber security

• Hoe zorgen we ervoor dat klanten 
ongestoord zaken kunnen doen?

•Portfolio pijler

• Business integratie

• Business support services

SECURITY & TRUST

5
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Significante groei, zowel 
organisch als door acquisities

Verbreding van huidig portfolio, 
organische groei

Verbreding van huidig portfolio, 
organische groei

Nieuw domein voor Ctac,
organische groei

Significante groei door
acquisities

Ctac’s strategie is gefocust op 5 marktdomeinen



Portfolio
Welke keuzes maken wij in ons portfolio?

BELGIË

1. DIGITAL & CONSULTING

2. CUSTOMER EXPERIENCE

3. DATA DRIVEN ENTERPRISE

4. IP & PLATFORMS

5. BUSINESS INTEGRATIE

6. BUSINESS SUPPORT

38



…welke Ctac adresseert met 6 portfolio pijlers
Waar klanten naar op zoek zijn:

• Business consultancy

• Digital innovation journey

• S/4 Move in Motion

• Enterprise architectuur

• Change management

CTAC’S OPLOSSINGEN

• SAP

• Microsoft

• Dell Boomi

• Mendix

• InRiver

• Winshuttle

DIGITAL & CONSULTING

1

• Customer journey

• Salesforce automation

• Service & field service

• Commerce & CMS

• Marketing automation

• Product information

• Experience management

• Digital asset management

• Applicatie management

CTAC’S OPLOSSINGEN

• SAP C/4 

• InRiver PIM

• Winshuttle

• Salesforce

CUSTOMER EXPERIENCE

2

• Business & Predictive 
Analytics

• Office of the CFO

• Data & architectuur

• Packaged solutions

• Data analytics & AI

• IoT

CTAC’S OPLOSSINGEN

• Microsoft PowerBI

• Microsoft Azure Cortana

• SAP Analytics Cloud

• SAP Leonardo IoT

• Winshuttle

DATA DRIVEN ENTERPRISE
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• Fit4Woco platform

• Fit4RealEstate platform

• XV platform

• Business integratie platform

• Business productivity platform

• Rapid application development

• Cloud en infrastructure services

• Cloud management

• Applicatiemanagement

CTAC’S OPLOSSINGEN

• Microsoft Azure, Microsoft 365

• RAD Mendix, SAP Cloud platform

• Dell Boomi / SAP CPI

• S/4HANA Public Cloud

• S/4HANA Onpremise

• SAP Leonardo Suite, 

• SuccesFactors (P)

IP & PLATFORMS

• Enterprise architectuur

• Business integratie Ometa

• Applicatie integratie

• Master data management

• Business performance 
monitoring

• Regie management

• Security & IDM

CTAC’S OPLOSSINGEN

• Dell Boomi

• SAP CPI

• Winshuttle

• Blockchain

• SIEM

BUSINESS INTEGRATIE

5

• Business consultancy

• Enterprise architectuur

• Applicatie management

• Technisch beheer

• Regie management

CTAC’S OPLOSSINGEN

• SAP

• Microsoft

• Dell Boomi

• InRiver PIM

• Winshuttle

BUSINESS SUPPORT

6

39



Acquisitie strategisch meerderheidsbelang Purple Square

40

• Aangekondigd als een gebeurtenis na balansdatum (geen effect in jaarcijfers 2019)

• Initiële betaling van € 4.480.000 voor 70%

• Purchase price allocation (IFRS) moet nog plaatsvinden (verwachting is toename goodwill)

• Purple Square geeft Ctac toegang tot diverse nieuwe boardrooms

• Purple Square consultants hebben regiefunctie (cross selling potentie)

• Purple Square maakt Ctac minder afhankelijk van SAP propositie

• Purple Square biedt opdrachtgevers hogere toegevoegde waarde (betere uurtarieven)

• Integratie backoffice verloopt volgens plan

• Geen personeelsverloop tot op heden



Onze kernwaarden
Als wat voor soort bedrijf willen we gezien worden door huidige en potentiële medewerkers?

BELGIËOnze filosofie is dat we mensen kiezen boven processen. Bij ons 

werken geweldige mensen samen in zelforganiserende teams. 

Door deze aanpak zijn we een flexibele, creatieve en bovenal 

succesvolle organisatie waarbij het leuk is om te werken. 

Wij zijn trots op Ctac! #proudtobectac
41



Onze kernwaarden
Als wat voor soort bedrijf willen we gezien worden door huidige en potentiële medewerkers?

BELGIË1. We behandelen collega’s met respect en vertrouwen

2. We zijn bewust betrokken bij het succes van onze dienstverlening 

aan onze opdrachtgevers.

3. We zijn betrokken en nemen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.

4. We zijn transparant in wat we doen. 42



Ctac’s ambitie en groeistrategie
Groei naar een bedrijf met € 100m – € 150m 

en een sterke ambitie om de Small-Cap index te betreden

– Superieure bedrijfsintegrator voor Retail, 

Wholesale, Manufacturing en Woningcorporaties

& Vastgoed, verleent services op elke cloud

– Onderscheidend portfolio op basis van o.a.

SAP- en Microsoft-oplossingen

– Continu bedrijfswaarde creëren

door toepassen van innovatie

– Tier-1 klantenbestand, ca. 600 klanten

– Solide financiële resultaten met een omzet van 

€ 80m en EBITDA van ca. € 5,0m

– Sterke cashflowconversie

– Continue optimalisatie van de organisatie om 

nog efficiënter te worden en beter samen te 

werken 

om zo klanten hoge kwaliteit te leveren

– Verdere verbetering van de klanttevredenheid

– Focus op nieuw ontwikkelde en eigen 

(gepatenteerde) software-oplossingen om de 

groei te stimuleren

– Nog sterkere marketing van 

Cloud Services-aanbod

– Een echt internationaal opererend bedrijf worden 

met een omzet boven € 100 miljoen 

en een EBIT-marge van >8%

– Versnellen van de groei middels overnames

– Bedrijfsmodellen en serviceaanbod grenzend aan 

Ctac's huidige IT-services en oplossingen

– Dit zal onder andere het volgende mogelijk 

maken:

– Cross-selling en up-selling kansen

– Hogere klanttevredenheid

– Groter aandeel van de totale IT-uitgaven van 

klanten

– Grotere zichtbaarheid bij klanten

– Sterkere klantintimiteit

– Diversificatie en beperking van risico’s

– Diverse targets reeds geïdentificeerd

– Een bedrijf worden met € 100m - € 150m 

omzet

Organische 

groei

Acquisitieve 

groei

Huidige 

situatie

Organische groei: Hernieuwde focus op de 5 marktdomeinen 

Acquisities: Versterken van het bedrijfsmodel door middel van relevante overnames die passen bij Ctac. Het toevoegen van waarde verhogende 

proposities aan het huidige dienstenaanbod van Ctac zal het bedrijf minder afhankelijk maken van haar SAP-aanbod, de winstgevendheid 

vergroten en duurzame groei en uiteindelijk aandeelhouderswaarde creëren

Stimulator van groei: Gebruik maken van Ctac’s geherbalanceerde HR-strategie, gericht op het aantrekken van het juiste personeel

Aanpak

43



A. Presentatie controlewerkzaamheden BDO

B. Vaststellen jaarrekening over 2019

C. Bepaling van de winstbestemming en het dividend over 2019

D. Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid 

en tevens verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur 

voor hun beheer en het gevoerde beleid

E. Goedkeuring van het door de raad van commissarissen gevoerde beleid 

en tevens verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen

voor hun uitgeoefende toezicht op het beleid

3. JAARREKENING



Controle van de jaarrekening 2019

1 juli 2020

Ctac N.V. 
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▪ Tekst

▪ tekst

▪ tekst

▪ tekst

• Introductie

• BDO voor het 8e jaar onafhankelijke externe accountant 

• Kader

• Wettelijk kader (IFRS, BW 2 titel 9 alsmede Controlestandaarden NBA)

• Uitgebreide controleverklaring en accountantsverslag aan RvC en directie

• Reikwijdte

• Jaarrekening Jaarrekening als geheel, geen uitspraak over individuele 

posten

• Bestuursverslag Toetsen dat bestuursverslag geen materiële onjuistheden 

bevat en vaststellen dat specifieke elementen zijn

opgenomen

• Renumeratieverslag Toetsen dat renumeratieverslag geen materiële 

onjuistheden bevat en vaststellen dat specifieke elementen 

zijn opgenomen

• Overige gegevens en andere informatie

Controle van de jaarrekening 2019 | Ctac N.V.
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Controle van de jaarrekening 2019 | Ctac N.V.

Het controleproces

• Planning en Risico analyse Op basis van omvang en complexiteit

Materialiteit op basis van omzet

• Interimcontrole Testen van interne beheersing op processen 

Aandachtspunten bij Ctac voor zover van belang voor de jaarrekening

- Omzetverantwoording / Personeelskosten

- Geautomatiseerde gegevensverwerking

• Balanscontrole M.n. gericht op eindstanden en juiste toelichtingen

Aandachtspunten bij Ctac - Waardering goodwill

- Activering en waardering ontwikkelingskosten

- Omzetverantwoording / IFRS 15

- Toepassing IFRS16 Leasing

- Projectrisico’s / rechtszaken

- Continuïteitsveronderstelling
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Controle van de jaarrekening 2019 | Ctac N.V.

Het oordeel en de controleverklaring

• Controleverklaring met een goedkeurend oordeel afgegeven met een paragraaf 

ter benadrukking met betrekking tot COVID-19

• Controleverklaring ziet toe op de geconsolideerde jaarrekening en de 

enkelvoudige jaarrekening

• Verantwoordelijk voor de gehele groepscontrole

• De kernpunten van onze controle:

• Waardering goodwill

• Activering en waardering ontwikkelingskosten

• Omzetverantwoording / IFRS 15

• Bestuursverslag en renumeratieverslag:

• De verslagen zijn verenigbaar met de jaarrekening en bevatten geen 

materiële afwijkingen

• De verslagen bevatten alle informatie die op grond van de wet vereist is
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Controle van de jaarrekening 2019 | Ctac N.V.

• Communicatie

• Bijwonen vergadering RvC/auditcommissievergadering 3 x per jaar (ook buiten 

aanwezigheid RvB)

• Bespreking audit plan, management letter en accountantsverslag met RvB en RvC

• Uitgebreide controleverklaring zoals opgenomen in de jaarrekening

• Presentatie tijdens Algemene vergadering van Aandeelhouders

• Opvolgend accountant

• In verband met personele wijzigingen en de aanstaande roulatie is besloten om BDO voor 2019 

als laatste jaar als onafhankelijk accountant te laten functioneren.

• Het collegiaal overleg door de beoogd opvolgend accountant is gestart.
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Algemene inleiding
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De informatie in deze presentatie heeft tot doel:

1. Toelichting op de invoering van SRD2 in relatie tot NCGC.

2. Verduidelijking en toelichting op de agendapunten 4a, 4b en 4c 

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 1 juli 2020.



SRD2: aanleiding
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Kader

• Nederlandse Corporate Governance Code ingericht.

• EU-richtlijn (SRD2) goedgekeurd door Nederlandse parlement inzake remuneratie

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

• Effect op de Nederlandse Corporate Governance Code.

• Generiek doel: vergroten transparantie directiebeloningen.



Wijziging Korte toelichting

Vaststelling • Remuneratiebeleid dient ten minste elke 4 jaar ter vastlegging opnieuw aan de aandeelhouders

te worden voorgelegd. 

• Wijzigingen vereisen een stemmeerderheid van 75%.

Rol van de

Ondernemingsraad

• Gelegenheid advies uit te brengen over het voorstel tot vaststelling van het remuneratiebeleid. 

Echter: niet in de zin van art. 25 WOR. 

• Simultane inbreng in AVA. 

• Eventuele afwijkingen van het advies worden schriftelijk onderbouwd.

Toelichtingen

remuneratiebeleid

• Rekening houden met loon en arbeidsvoorwaarden werknemers, interne beloningsverhoudingen, 

identiteit, missie en waarden en het maatschappelijk draagvlak.

• Variabele beloning: prestatiecriteria en bijdrage aan bedrijfsstrategie, lange termijndoelen en 

duurzaamheid.

Verplicht

remuneratierapport

• Jaarlijks, duidelijk en begrijpelijk en ter adviserende stemming voorleggen aan de AVA.

• Duiden hoe rekening is gehouden met de stemming van de vorige AVA.

5-jaars vergelijking • Ontwikkeling van beloning van elke bestuurder, de bedrijfsprestaties en de beloning van de 

gemiddelde werknemer.

• Inzichtelijkheid inclusief de definitie van bedrijfsprestaties.

• Interne beloningsverhoudingen.

Rol van de 

accountant 

• Controle op de juiste informatie in het remuneratierapport. 
58

SRD2: impact



A. Uitvoering van het beleid in 2019

B. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur

C. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van commissarissen

4. REMUNERATIE
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Korte toelichting

1. In 2019 is de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd.

2. De heer Van der Werf is per 15 mei 2019 teruggetreden als statutair bestuurder.  

Arbeidscontract is per 31 december 2019 beëindigd. Conform zijn arbeidscontract is een ontslagvergoeding verstrekt.

3. De heer Saasen (huidige CFO) is aangesteld in september 2019, per 1 oktober 2019 statutair bestuurder.

4. De heer Saasen heeft een directie-overeenkomst voor 4 jaar, te typeren als een overeenkomst 

van opdracht conform artikel 7:400 BW e.v.

5. De STI-afspraken geven maximaal 45% van het vaste jaarsalaris, o.b.v. de realisatie van de 

KPI’s, doelstellingen en budget.

6. De LTI-afspraken waren reeds vastgelegd in het remuneratiebeleid Ctac N.V. geldend voor 

de periode 2018 – 2020.

– Bepaald op een fictief aantal aandelen vanaf het begin van de periode of het moment van indiensttreding.

– Contante uitkering op einde looptijd LTI-periode: koersontwikkeling aandeel vermeerderd met de uitgekeerde dividenden in deze 

periode over het fictieve aantal aandelen.

– Fictieve aandelen CEO: 200.000 en CFO: 170.000.

– Voorwaarde: functionaris is in dienst.

– Op basis van de koersontwikkeling van het aandeel kan aan de langetermijnbeloning thans nog geen waarde worden toegekend. 

4.a. Uitvoering van het beleid in 2019 (1)
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4.a. Uitvoering van het beleid in 2019 (2)

H.L.J. Hilgerdenaar

CEO

P.P.J.G. Saasen

CFO

D.G.H. van der Werf *

CFO

(in EUR * 1.000)

Vaste beloning, 

inclusiefpensioencompensatie

350 88 393

Bedrijfsauto en overige

bijkomende voordelen

28 9 28

Variabele beloning STI 57 17 38

LTI - - -

Pensioen- en WAO-

verzekeringen en overige

werkgeverslasten

32 7 35

Buitengewone items - - 275

Totale remuneratie 467 122 769

Aandeel variabel in % 12,2 13,9 4,9

* Teruggetreden als statutair bestuurder per 15 mei 2019
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4.a. Uitvoering van het beleid in 2019 (3)

Factor t.o.v. raad van bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Directie 1,96 1,93 1,89 1,84 1,94 2,16

Personeel 3,76 3,78 3,94 3,87 4,55 4,57

Mediaan 3,70 3,72 3,86 3,81 4,55 4,75

Factor t.o.v. directie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personeel 1,92 1,96 2,08 2,10 2,35 2,12

Mediaan 1,89 1,92 2,04 2,07 2,34 2,20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Factor tussen hoogste en laagste getal 9,44 9,11 9,66 8,48 11,04 11,82

Factor tussen hoogste en mediaangetal 3,70 3,72 3,86 3,81 4,75 4,95

Mediaan = middelste getal in de salarissen, exclusief raad van bestuur en directie

Factor = het verhoudingsgetal tussen de niveaus. Bijvoorbeeld: in 2019 ontving de raad van bestuur 2,16 maal het brutobedrag t.o.v. de directie.

Laagste = laagste betaalde bruto loon

Hoogste = hoogste betaalde bruto loon



A. Uitvoering van het beleid in 2019

B. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur

C. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van commissarissen

4. REMUNERATIE



4.b. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid 
raad van bestuur (1)
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De volledige informatie is te vinden op de website van de vennootschap.

Korte toelichting

• De remuneratie van de raad van bestuur wordt vergeleken met relevante benchmarks. 

Er wordt tevens gebruik gemaakt van de expertise van Hay Korn Ferry. 

• De weging en herijking van de beloningsniveaus van de raad van bestuur worden elke 

4 jaar herhaald.

• Naast het vaste salaris wordt een variabele beloning gehanteerd met korte en lange 

termijn doelstellingen. 
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KPI’s voor 2020 korte termijn variabele beloning.

4.b. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid 
raad van bestuur (1)

Target At target Gewicht

Omzet conform budget 30% van STI 10,5% van vast salaris

EBITDA conform budget 30% van STI 10,5% van vast salaris

Recurring omzet 45% 20% van STI 7% van vast salaris

Winstbijdrage Purple Square conform budget 15% van STI 5,25% van vast salaris

0-meting medewerkerstevredenheid 2,5% van STI 0,875% van vast salaris

CSR doelstelling 2,5% van STI 0,875% van vast salaris

100% van STI 100% van STI 35% van vast salaris

Staffel voor toekenning

45% Bij realisatie van 110% of hoger t.o.v. budget of doelstellingen

35% Bij realisatie 100% budget of doelstellingen

25% Bij minimaal 90% realisatie budget of doelstellingen

10% Bij minimaal 80% realisatie budget of doelstellingen

5% Bij minimaal 75% realisatie budget of doelstellingen

Onder 75% realisatie budget of doelstellingen: geen korte termijn bonus
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4.b. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid 
raad van bestuur (2)

CEO CFO

Vaste beloning, inclusief

pensioencompensatie

Range: 

• € 305.750 – € 331.500

Range:

• € 258.000 – € 288.000

Variabele beloning Korte Termijn

(STI)

Range: 

• 0% – 45%

Range: 

• 0% – 45%

Lange Termijn

(LTI)

Toelichting:

• Initieel 15% – 20%  (incl. 5% overshoot)

• Mogelijkheid tot omzetting STI in LTI max.15%

• Verdubbeld door vennootschap max. 15%

• Maximale LTI is 50% (20% + 15% + 15%)

Toelichting: 

• Initieel 15% – 20%  (incl. 5% overshoot)

• Mogelijkheid tot omzetting STI in LTI max. 15%

• Verdubbeld door vennootschap max. 15%

• Maximale LTI is 50% (20% + 15% + 15%)

Voorstel nieuwe bezoldiging van de raad van bestuur per 2020.

• Vaste beloning van de huidige CEO (de heer Hilgerdenaar) blijft conform het arbeidscontract. 
Het nieuwe variabele beloningsregime wordt wel op hem van toepassing.

• Nieuwe beleid gaat volledig gelden voor de huidige CFO (de heer Saasen).

• STI en LTI percentages hebben betrekking op het vaste jaarsalaris.

• De huidige LTI-regeling geldt tot en met 2020, de nieuwe LTI-regeling start per 2021.



4.b. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid 
raad van bestuur – advies ondernemingsraad
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• De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

• De raad van bestuur voert een dialoog met en betrekt de ondernemingsraad bij de 

totstandkoming van criteria, onder meer met betrekking tot duurzaamheid en 

medewerkerstevredenheid. 
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4.c. Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid 
raad van commissarissen
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De volledige tekst van het Remuneratiebeleid Ctac N.V. is te vinden op de website van de 

vennootschap.

Korte toelichting

1. In 2017 is een remuneratiebeleid vastgesteld. 

2. De bezoldiging in 2020 wordt gecontinueerd.

3. De bezoldiging is onderhevig aan een externe benchmark.

4. Deze benchmark vindt plaats met een 4-jarige frequentie, te beginnen in 2021.

5. Uitvoering conform het Remuneratiebeleid Ctac N.V.



5. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN



6. BENOEMING VAN DE ACCOUNTANT CONTROLE VAN DE 
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11. SLUITING    



Namens Ctac dank voor uw aandacht.



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V.
1 JULI 2020


