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REMUNERATIERAPPORT 2013 
 
Dit remuneratierapport is opgesteld door de remuneratiecommissie van de raad van 
commissarissen van Simac Techniek N.V. Deze commissie adviseert de raad van commissarissen 
onder meer over de bezoldiging van de commissarissen, de beloning van de directie en de beloning 
van het senior management. 

 
Beloningsbeleid 
 
Op 12 april 2012 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het door de raad van 
commissarissen opgestelde beloningsbeleid 2013-2015 goedgekeurd. 
 
Het beloningsbeleid bevat de onderstaande elementen: 

 
- bestuursleden hebben een beloning bestaande uit een variabel en een vast deel; 
- het variabele deel is gekoppeld aan vooraf bepaalde, meetbare en beïnvloedbare doelen, 

waarbij het variabele deel maximaal 50% van het vaste salaris bedraagt; 
- de raad van commissarissen ziet er op toe dat de afgesproken doelstellingen zowel 

uitdagend als realistisch zijn; 
- de pensioenvergoeding is marktconform en in normale verhouding tot het basissalaris; 

- bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk 
voor periodes van vier jaar en is afhankelijk van de geleverde prestaties; 

- een eventuele toekomstige afvloeiingsregeling zal een vergoeding van maximaal het vaste 
jaarsalaris inclusief vakantiegeld betreffen. Hiermee onderschrijft de vennootschap best 
practice bepaling II.2.7. 

 

Bezoldiging raad van commissarissen 
 
De bezoldiging van de commissarissen is met ingang van 1 mei 2012 vastgesteld op € 18.000,= 
per jaar. Voor de voorzitter van de raad van commissarissen geldt een vergoeding van € 20.000,= 
per jaar. Deze vergoedingen zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders 
op 12 april 2012. Eenmaal per drie jaar wordt de hoogte van de vergoeding geëvalueerd en indien 
nodig aangepast. 

 
Voor het lidmaatschap van de auditcommissie, benoemings-, selectie- en remuneratiecommissie 
wordt geen additionele vergoeding verstrekt. De bezoldiging van de commissarissen is niet 

afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Commissarissen komen niet in aanmerking 
voor de toekenning van (opties op) Simac aandelen. De vennootschap heeft aan haar 
commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt. Eventueel aandelenbezit van 
commissarissen is ter belegging op lange termijn. 

 
De raad van commissarissen bestond in 2013 uit 3 leden.  De bezoldiging was als volgt: 
 
 
                  

  Bezoldiging Commissarissen          2013  2012    
                  

  
 

              

  De heer N.I.M. Hermans          18 17    

  De heer A.J.L. Slippens          20 18    

  De heer J.C. Vercammen          18 17    

            56 52    
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Beloning directie 

 

De beloning van de directie wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, geadviseerd door 
de remuneratiecommissie. Hiertoe is een beloningsbeleid opgesteld dat erin voorziet dat voldoende 
gekwalificeerde en deskundige bestuurders c.q. directieleden kunnen worden aangetrokken, 
gemotiveerd en behouden tegen marktconforme voorwaarden en op basis van geleverde 
prestaties. Hierbij dienen zowel korte als lange termijn doelstellingen in aanmerking te worden 
genomen. De vennootschap had in 2012 twee bestuurders.  

 
Met ingang van 1 mei 2011 is de heer Stellingsma aangetreden als member of the board (geen 
statutair bestuurder). De heer Stellingsma heeft geen dienstverband met de vennootschap. 
 
Voor bestuurders bedraagt de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag  één maal het vaste 
jaarsalaris. De vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen of garanties aan haar 

bestuurders. 
 
De vennootschap verstrekt geen aandelen of optierechten aan haar bestuurders als variabele 
beloningscomponenten. 
 

De bestuurders bezitten geen opties. Wel bezitten de bestuurders aandelen Simac welke niet als 
betalingscomponent door de vennootschap zijn toegekend, doch door de bestuurders als lange 

termijnbelegging in privé zijn verworven. 
 
E. van Schagen   356.164 
M.F.J.A. van Kasteren           3.210 
 
Deze gewone aandelen zijn in het kader van het openbare bod door Simal Beheer B.V. door beide 
bestuurders aangemeld. 

 
Tevens bezit de heer Van Schagen 500 prioriteitsaandelen. 
 
De heer Van Schagen participeert niet in de collectieve pensioenregeling van de vennootschap, 
maar heeft een eigen voorziening hiervoor. De heer Van Kasteren neemt deel aan de collectieve 
pensioenvoorziening van Simac. Voor de heer Stellingsma geldt dat de pensioenbijdrage is 

inbegrepen in de met hem overeengekomen vergoeding.  
 
De vennootschap kent geen regeling voor vervroegd uittreden. 

 
Voor 2013 waren de volgende doelstellingen voor de variabele beloning vastgesteld waarbij een 
maximum bonus van 50% van het jaarsalaris kon worden behaald: 

1. 35% afhankelijk van de kwantitatieve doelstellingen; 

2. 15% afhankelijk van drie kwalitatieve doelstellingen. 
 
In februari 2014 is definitief vastgesteld in welke mate de bovengenoemde doelstellingen zijn 
gerealiseerd en de uiteindelijke bonussen zijn als volgt vastgesteld. 
 
Van de kwantitatieve doelstelling is 56,8% van de doelstelling gerealiseerd, waaraan derhalve een 
bonus van 19,9% van het bruto jaarsalaris is gekoppeld voor alle bestuurders/directieleden. 

 
Van de kwalitatieve doelstellingen is gemiddeld 66,7% van de doelstellingen gerealiseerd, waaraan 
derhalve een bonus van 10% van het bruto jaarsalaris is gekoppeld voor alle bestuurders c.q. 
directieleden.  
 
De in onderstaand schema’s opgenomen bezoldigingen zijn alle op kasbasis en de variabele 

beloning heeft derhalve betrekking op de naar aanleiding van de resultaten 2012 vastgestelde 
vergoedingen.  
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           Overige      

  Bezoldiging Bestuurders /     
 
Pensioen-   emolu-      

  Directieleden   Salaris   Bonus   bijdrage   menten  2013    
                

                

  De heer E. van Schagen  246 59 25 37 367   

  De heer M.F.J.A. van Kasteren  173 41 17 17 248   

  De heer J. Stellingsma 174 41 0 20 235   

    593 141 42 74 850   

        
 

          Overige     

   Bezoldiging Bestuurders /     Pensioen- emolu-     

   Directieleden Salaris Bonus Bijdrage menten 2012    

                

                

  De heer E. van Schagen  243 77 24 3 347   

  De heer M.F.J.A. van Kasteren  170 63 17 4 254   

  De heer J. Stellingsma 171 29 0 0 200   

    584 169 41 7 801   

        
 
 
 
Voor 2014 is de vaste beloning van de bestuurders c.q. directieleden aangepast in lijn met de voor 
de  medewerkers vastgestelde loonruimte.  
 

Beloning senior management 
 
De beloning voor het senior management is in 2013 conform het voor alle medewerkers geldende 

salarissysteem vastgesteld. Ook voor 2014 heeft de eventuele aanpassing van de beloning op deze 
wijze plaatsgevonden. Zowel de vaste als de variabele beloningen van het senior management 
worden door de remuneratiecommissie goedgekeurd. 

 
In 2013 is door Hay een onderzoek uitgevoerd naar de marktconformiteit van de beloningen bij 
Simac. Hieruit is naar voren gekomen dat deze in Nederland marktconform zijn.  
 
 
 
 

Veldhoven, 25 februari 2014 

 


