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2006 was een schitterend jaar voor SD WORX. De
inzet van alle medewerkers was groot en de resultaten
liegen er dan ook niet om. Zij zijn essentieel voor de
gezondheid van een groeiend bedrijf. Nochtans mogen
successen geen reden zijn om gas terug te nemen,
integendeel.

Openheid...
duurt het langst
SD WORX is booming maar de markt blijft voortdurend in beweging. En ook de
concurrentie zit niet stil. Als we koploper willen zijn én blijven, zullen we daar met
zijn allen hard moeten aan werken. Energie en mankracht zullen niet volstaan. Om
te groeien heb je ook de financiële middelen nodig. Met de resultaten die we hier
vandaag kunnen voorleggen, ziet de toekomst er op dat vlak rooskleurig uit.
Bij SD WORX heerst van oudsher een open geest en we voeren dan ook zeer bewust
een open bedrijfsbeleid.
Dit jaarverslag, het derde op rij, wil hiervan een bewijs zijn. Wij spelen open kaart en
– net zoals we ook onze kennis en expertise delen – geven we de buitenwereld graag
inzage in de gang van zaken. Wij zijn er immers van overtuigd dat constructief maar
ook open samenwerken het beste is voor alle betrokken partijen.

Guido Kestens voorzitter van de raad van bestuur

°

Voor SD WORX is deugdelijk bestuur één van de kernwaarden in de missie van
het bedrijf. Hier wordt gewerkt volgens de principes van de Belgische corporate
governance code. Deze code, die in 2004 door diverse Belgische bedrijven
onderschreven werd, stelt een aantal regels voor die maken dat binnen het
bedrijf the right culture heerst. Ze geven duidelijke richtlijnen in verband met
de samenstelling en structuur van de beleidsorganen van het bedrijf, de stijl van
vergaderen en de manier van omgaan met elkaar.

SD WORX
Een open beleid, een open bestuur
Dialoog
Het respecteren van deze principes vergroot de betrokkenheid en de integriteit van
de bestuurders en versoepelt de relatie tussen bestuur en management. Kenmerkend
voor SD WORX zijn niet alleen de openheid en de ruimte voor dialoog, maar ook
de evenwichtige mix van vertrouwen, een kritische maar positieve ingesteldheid, het
voortdurend streven naar ethisch verantwoord ondernemen en de wil om constructief

SD WORX • jaarverslag 2006

samen te werken, op alle niveaus.

°

'Kenmerkend voor SD WORX is
bovendien de openheid en de
ruimte voor dialoog'

°

Raad van bestuur
De raad van bestuur is het beslissingsorgaan dat toeziet op de onderneming en het bestuur ervan. Hij waakt over de
performantie en de toekomst van het bedrijf in functie van de klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders, en
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van de samenleving waarvan het bedrijf deel uitmaakt.

°

Samenstelling

Raad van bestuur, van links naar rechts.

De raad van bestuur telt 8 leden die afwisselend gekozen
worden voor een periode van 4 jaar. Hun selectie gebeurt in
functie van hun competentie, hun diversiteit en hun onderlinge
complementariteit. Zo staat de raad van bestuur borg voor een
sterke, objectieve en ruimdenkende werking.

• Luc Luyten
Lid van het Directiecomité van De Post
• Guido Kestens
Voorzitter raad van bestuur SD WORX
• Jan van den Nieuwenhuijzen
Afgevaardigd bestuurder SD WORX
• Willy Peeters (einde mandaat mei 2006)
Accountant Zaakvoerder van vennootschappen
• Filip Dierckx
CEO Merchant & Private Banking
Member of the Executive Committee of Fortis
• Jef Roos
Voorzitter raad van bestuur KU Leuven
• Dirk Collier
Bestuurder - secretaris-generaal Janssen Pharmaceutica
• Rob Lenaers
Bestuurder Vanhout NV, Voorzitter WTCB
• Christ’l Joris
Voorzitter van de raad van bestuur van ETAP Verlichting

°

Opdracht
De raad van bestuur heeft in de eerste plaats een strategische en sturende verantwoordelijkheid, en moet erop toezien dat de onderneming optimaal functioneert.
Concreet wil dat zeggen dat de raad van bestuur de missie, de strategie en de algemene beleidslijnen uitstippelt. Ook beslissingen inzake organisatiestructuur, reorganisatie, samenwerkingsakkoorden, fusies en overnames vallen onder zijn bevoegdheid.

Financiën
De raad van bestuur ziet toe op financiën en investeringen, controleert de integriteit
van de financiële verslaggeving en waakt over de interne auditfunctie.
De budgetten, het bestedingspatroon en de uitvoering van concrete projecten in
functie van vooropgestelde strategische doelstellingen zijn eveneens aspecten die de
raad van bestuur bewaakt. Daarbij controleert hij de performantie, de vergoeding en
de evaluatie van de leden van het directieteam.

Communicatie
De raad van bestuur stelt elk jaar een gedetailleerd jaarverslag op. Het geeft de
actuele stand van zaken, brengt mogelijke risico’s in kaart en schetst een beeld van
de toekomstperspectieven. Dit verslag besteedt eveneens aandacht aan concrete
toepassingen van deugdelijk bestuur. De jaarrekening geeft een overzicht van de
financiële toestand en vormt samen met het jaarverslag een weerspiegeling van de
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werking van de raad van bestuur en van de organisatie.

°

De comités van de
raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijgestaan door drie comités, elk met een bepaalde
specialisatie en knowhow: het auditcomité, het remuneratie- en benoemingscomité
en het strategisch comité. De drie comités hebben de opdracht de raad van bestuur
bij te staan en specifiek advies te verlenen, zodat deze gefundeerde beslissingen kan
nemen en zijn taak als controlerende en sturende instantie zo goed mogelijk kan
vervullen.
De comités zijn samengesteld uit leden van de raad van bestuur en worden benoemd
door de raad van bestuur. Ze fungeren als centers of excellence, winnen eventueel
bijkomend intern of extern gespecialiseerd advies in en kunnen zo de raad van
bestuur de nodige ondersteuning bieden.
Bij hun samenstelling wordt de nadruk gelegd op een sterk team met de grootste
meerwaarde voor de raad van bestuur. Deze samenstelling wordt regelmatig
herbekeken om een blijvende frisse inbreng te waarborgen. Na elke bijeenkomst
rapporteren de comités aan de raad van bestuur, maar het is de raad van bestuur zelf
die de uiteindelijke beslissingen neemt.
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De drie comités komen geregeld samen.
Tijdens deze vergaderingen kunnen
eventueel ook de afgevaardigd
bestuurder of andere betrokkenen, zoals
de financieel directeur, de
marketingverantwoordelijke of de
personeelsdirecteur of leden van het
management en zelfs externe experts
aanwezig zijn.

Het auditcomité
Het auditcomité van SD WORX controleert of de organisatie
correct en efficiënt werkt. Dit comité bewaakt de interne en
externe controle, de efficiëntie van de externe audit, de
aanstelling, het ontslag en de vergoeding van de
verantwoordelijke auditors, en nog andere financiële aspecten
van het auditgebeuren. Het controleert de verslaggeving,
beantwoordt de vragen die gesteld worden en fungeert als
communicatieplatform of doorgeefluik tussen de externe audit
en de raad van bestuur.
Het auditcomité werkt een programma op lange termijn uit en
heeft daarbij toegang tot informatiebronnen die onder zijn
specifieke bevoegdheid vallen. In 2006 is het auditcomité drie
keer samengekomen.
De effectieve leden zijn:
• Filip Dierckx (voorzitter)
• Guido Kestens
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• Rob Lenaers
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Het remuneratie- en
benoemingscomité

Het strategisch comité

Het remuneratie- en benoemingscomité van SD WORX

Het strategisch comité van SD WORX helpt de raad van

formuleert voorstellen rond de benoeming, vergoeding en

bestuur bij zijn strategische en sturende verantwoordelijkheid

evaluatie van de bestuurders, de afgevaardigd bestuurder en

en spitst zich toe op de missie, de beleidslijnen en de

het directieteam, en waakt over een marktconforme manier

langetermijndoelstellingen. Waar nodig wordt daarbij intern of

van verlonen. Het behandelt ook alle rechtstreekse vragen

extern advies ingewonnen of worden experts uitgenodigd.

met betrekking tot remuneratie en benoemingen, en stippelt

In 2006 is het strategisch comité drie keer samengekomen.

de krijtlijnen uit van het overkoepelend remuneratiebeleid van
SD WORX.

De effectieve leden zijn:

In 2006 kwam dit comité twee keer samen.

• Jef Roos (voorzitter)
• Guido Kestens

De effectieve leden zijn:
• Luc Luyten (voorzitter)
• Guido Kestens
• Jef Roos
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Dagelijks bestuur
De afgevaardigd bestuurder bij SD WORX
is Jan van den Nieuwenhuijzen. Hij is
tevens voorzitter van het directieteam
dat hem in zijn verantwoordelijkheden
bijstaat. Hij is verantwoordelijk voor het
dagelijks beleid, heeft de operationele
leiding en geeft vorm aan de strategie,
aan de objectieven en beleidsplannen
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die de raad van bestuur vastgelegd
heeft.

Samenstelling directieteam
• Jan van den Nieuwenhuijzen
Afgevaardigd bestuurder
• Dirk Boelens
Directeur Grote Ondernemingen
• Eric Janssens
Directeur KMO
• Chris Wuytens
Directeur Consultancy
• Hector Vermeersch
Directeur Finance
• Dirk Verhofstadt
Directeur ICT
• John Haenraets
Directeur Marketing en Communicatie
• Hans Joris
Directeur Human Resources
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Controle en evaluatie
Controle en evaluatie zijn belangrijk voor het succes en de continuïteit van een
bedrijf. Binnen SD WORX blikken we vooruit en formuleren we voortdurend
nieuwe doelstellingen. Er wordt – zowel intern als extern – gepeild naar de voorbije
inspanningen en resultaten om zo te controleren of alles correct verloopt.

Interne audit
De interne controle wordt uitgevoerd door de afdeling auditservices van SD WORX,
die rapporteert aan het Auditcomité.
Interne audit is een onafhankelijke, onpartijdige en permanente functie. Deze
auditfunctie draagt bij tot het behoud van de goede reputatie en van de efficiënte
en integere werking van SD WORX. De voornaamste rol van de interne audit is in te
staan voor de controle en de evaluatie van de werking van de organisatie. Jaarlijks
worden specifieke thema’s onderworpen aan interne en/of externe onderzoeken.

Externe audit

Controle

De externe controle wordt toevertrouwd aan Deloitte & Touche, bedrijfsrevisoren.
Op basis van hun controlewerkzaamheden kunnen zij een oordeel vormen over het
getrouwe beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
van SD WORX die blijken uit de rekeningen. Het auditverslag van de commissaris
over het voorbije boekjaar wordt opgenomen in de jaarrekening.

SD WORX gecertificeerd
Na deze intensieve bedrijfscontrole levert het auditbureau Deloitte een certificaat af
met de objectieve beoordeling van de werking van SD WORX. Dit is een document
dat jaarlijks wordt opgesteld.
Dit certificaat bevestigt dat SD WORX borg staat voor een correcte berekening
en tijdige doorstorting van de lonen, waakt over het respect van de privacy en de
beveiliging van de gegevens, en zorgt voor een aangepaste informaticaondersteuning
en continuïteit bij elke vorm van dienstverlening.

SAS 70 Type 2
De huidige wereldeconomie verwacht van dienstverlenende organisaties (of dienstenleveranciers) dat zij kunnen aantonen dat ze
de gepaste controles en voorzorgsmaatregelen inbouwen wanneer ze klantengegevens behandelen. Daarom werd een universele
controlenorm ontwikkeld die internationaal erkend wordt.
Het Statement on Auditing Standards (SAS) 70, zoals de norm heet, werd ontwikkeld door het American Institute of Certified
Public Accounts (AICPA) en het SAS 70 Type 2-rapport bewijst en garandeert dat het bedrijf in kwestie een onafhankelijke audit
heeft ondergaan. Het rapport dat na de audit opgesteld wordt, is bestemd voor klanten die dochteronderneming zijn van een
Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, en kadert in de verplichtingen die de Sarbanes Oxley Act (SOX) aan hun Amerikaanse
moederonderneming oplegt.
Om aan de SOX-verplichtingen te voldoen, is een Type 2-rapport noodzakelijk. Eind 2006 heeft SD WORX voor de derde keer
een dergelijk rapport gekregen.

Jaarcijfers 2006
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Samenstelling groep SD WORX (op 31.12.2006)
• SD WORX vzw

• DIP nv

• Sociaal Fonds vzw

• Software solutions nv

• SD Diensten nv

• ZENO nv

• IVD nv

• SD WORX sa (80%)

• LWB nv

• SD WORX Nederland bv (51%)

De geconsolideerde rekeningen van de groep SD WORX vormen een beknopte samenvatting van de jaarrekeningen van de
verschillende entiteiten van de groep. Deze rekeningen geven een correct beeld van het vermogen, de financiële positie en de
resultaten van de groep SD WORX. De eigenlijke jaarrekeningen van de rechtspersonen van de groep SD WORX zullen - voor
zover wettelijk verplicht - samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen binnen de
wettelijke termijn bij de Nationale Bank van België neergelegd worden. De commissarissen hebben bij al de verschillende
jaarrekeningen zonder enig voorbehoud een goedkeurende verklaring afgeleverd.
Het verschil in het eigen vermogen tussen de eindbalans 31/12/2005 en de openingsbalans 1/1/2006 wordt verklaard door een
aanpassing van de waarderingsregels volgens de nieuwe boekhoudwetgeving op de vzw's toepasbaar vanaf 1/1/2006.

Geconsolideerde resultaatrekening groep SD WORX

(in 1.000 EUR)
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TOTALE OMZET			

JAAR 2006		 JAAR 2005
128.755		

115.032

FINANCIELE OPBRENGSTEN UIT EXPLOITATIE			32.619		

23.729

FINANCIELE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN			9.821		

12.561

OPBRENGSTEN		

171.195		

151.322

PERSONEEL & HONORARIA			

101.793		

88.050

ICT-KOSTEN			

6.320		

6.079

KANTOOR- & ADMINISTRATIEVE KOSTEN			

11.176		

11.034

PROMOTIEKOSTEN			3.307		

2.912

AFSCHRIJVINGEN			

8.566

10.397		

DIVERSE KOSTEN			

1.720		739

BELASTINGEN			

1.321		

2.118

KOSTEN		

136.034		

119.498

WINST		

35.161		

31.824
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Geconsolideerde balans groep SD WORX (in 1.000 EUR)
ACTIEF		
IMMATERIELE VASTE ACTIVA & CONSOLIDATIEVERSCHILLEN		

JAAR 2006

JAAR 2005

6.419	4.911

MATERIELE VASTE ACTIVA		79.083	78.645
FINANCIELE VASTE ACTIVA		

1.649	

1.407

VASTE ACTIVA

87.151

84.963

VORDERINGEN OP +1 JAAR		
VORDERINGEN OP -1 JAAR		
GELDBELEGGINGEN		

1.406	77
20.342

17.032

1.033.695	985.571

LIQUIDE MIDDELEN		33.962

16.930

OVERLOPENDE REKENINGEN & DIVERSEN		

2.350

1.417

VLOTTENDE ACTIVA

1.091.755

1.021.027

TOTAAL ACTIEF

1.178.906

1.105.990

PASSIEF 		

JAAR 2006

JAAR 2005

EIGEN VERMOGEN (excl. resultaat)		

216.958

194.374

RESULTAAT BOEKJAAR		35.161	31.823
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

252.119

226.197

VOORZIENING RISICO’S & LASTEN		3.362	3.289
TOTAAL VOORZIENINGEN

3.362

3.289

KLANTENGELDEN		

884.388

842.232

HANDELSSCHULDEN		

10.121

6.402

SCHULDEN MBT BELASTING		

22.970

20.727

OVERIGE SCHULDEN		4.078	5.131
OVERLOPENDE REKENINGEN		

1.372

1.485

TOTALE SCHULDEN		

923.425

876.504

TOTAAL PASSIEF		

1.178.906

1.105.990

V.U. Jan van den Nieuwenhuijzen

SCHULDEN OP +1 JAAR		496	527

Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen
www.sdworx.be

