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IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OF VAN HET CONSORTIUM (1) (2) : ................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm:  ................................................................................................................................................................................................ 

Adres:  ....................................................................................................................................................... Nr.: ..................  Bus:  ............... 

Postnummer:  ...........................  Gemeente:  ............................................................................................................................................. 

Land:  ...........................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van  .............................................................................................................. 

Internetadres (3): http://www. . .......................................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer  

 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING  

Voorgelegd aan de algemene vergadering van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 

 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet (1) identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: - het geconsolideerde jaarverslag 

 - het controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
 

ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER 

WORDT NEERGELEGD 

Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen) 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 
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Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht  

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  .........................  Secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet 

dienstig zijn:  ............................................................  
 
 
 
 
   
   
 

                                                      
(1) Schrappen wat niet van toepassing is. 
(2) Een consortium dient de sectie CONSO 5.4 in te vullen. 
(3) Facultatieve vermelding. 
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Antoon De Proft
Naamsesteenweg 1, 3052 Blanden, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
01/10/2016 - 24/04/2020

André Oosterlinck
Parklaan 13, 3360 Bierbeek, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
01/10/2016 - 24/04/2020

Willem Roelandts
Echner Court, , Verenigde Staten

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Brigitte Boone
Vlierbeekstraat 40, 3053 Haasrode, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Tom Heyman
Petrus Bogaertslaan 36, 2970 Schilde, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Gilbert Declerck
Termereboslaan 13, 3020 Herent, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Pamica NV
Nr.: BE 0449.920.246
Eygenstraat 37, 3040 Huldenberg, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Vertegenwoordigd door:

Michel Akkermans
Eygenstraat 37, 3040 Huldenberg, België

Ann Caluwaerts
Sint-Medardusstraat 28, 3060 Bertem, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Lieven Danneels
Modest Huyslaan 18, 8500 Kortrijk, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Karen Maex
A. Rulenslaan 31, 3020 Herent, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Caroline Pauwels
Hertogendreef 82, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Rik Van de Walle
Poststraatje 7, 9800 Deinze, België

Bestuurder
01/10/2016 - 24/04/2020

Gerard Govers
Penitentienenstraat 22, 3000 Leuven, België

Bestuurder
27/04/2018 - 24/04/2020

Gerard Van Acker
Rapaertstraat 20, 8310 Assebroek, België

Bestuurder
01/07/2018 - 24/04/2020

EY bedrijfsrevisoren BV
Nr.: BE 0446.334.711
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België
Lidmaatschapsnr.: B00160

Bedrijfsrevisor
28/04/2017 - 24/04/2020

Vertegenwoordigd door:
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 5.7 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 445.370 446.192

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.8 21 ............................. .............................

Positieve consolidatieverschillen ........................................... 5.12 9920 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 5.9 22/27 403.039 411.557

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 167.881 181.766

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 206.948 128.252

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 1.185 789

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 7.802 20.777

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 19.223 79.973

Financiële vaste activa ............................................................
5.1 -

5.4/5.10 28 42.331 34.635

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast .. 5.10 9921 12.960 10.539

Deelnemingen ................................................................... 99211 12.960 10.539

Vorderingen ...................................................................... 99212 ............................. .............................

Andere ondernemingen ......................................................... 5.10 284/8 29.371 24.096

Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen ....................... 284 23.638 18.314

Vorderingen ...................................................................... 285/8 5.733 5.782

__________________________
* Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 313.677 299.501

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 7.813 6.431

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 7.813 6.431

Actieve belastingslatenties .................................................... 292 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 2.601 3.723

Voorraden .............................................................................. 30/36 2.601 3.723

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 2.601 3.723

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 138.287 135.104

Handelsvorderingen .............................................................. 40 118.245 115.568

Overige vorderingen .............................................................. 41 20.042 19.536

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 153.805 141.312

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 11.171 12.931

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 759.047 745.693
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 206.247 206.836

Kapitaal ..................................................................................... 10 ............................. .............................

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 ............................. .............................

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Geconsolideerde reserves ............................................(+)/(-) 5.11 9910 153.430 149.622

Negatieve consolidatieverschillen .......................................... 5.12 9911 597 597

Omrekeningsverschillen ................................................(+)/(-) 9912 191 174

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 52.029 56.443

BELANGEN VAN DERDEN

Belangen van derden ............................................................... 9913 115.743 114.077

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN

BELASTINGLATENTIES ............................................................... 16 1.964 2.289

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 1.964 2.289

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 1.774 2.289

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 190 .............................

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties .................... 5.6 168 ............................. .............................
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 435.093 422.491

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.13 17 60.733 65.749

Financiële schulden ............................................................... 170/4 53.238 57.965

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 53.238 57.965

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. 75

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. 75

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 7.495 7.709

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 5.13 42/48 232.589 190.313

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 4.728 5.036

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 49.888 62.936

Leveranciers ..................................................................... 440/4 49.888 62.936

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 46.811 29.354
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 52.421 40.892

Belastingen ....................................................................... 450/3 5.704 4.283

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 46.717 36.609

Overige schulden ................................................................... 47/48 78.741 52.095

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 141.771 166.429

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 759.047 745.693
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 639.968 583.427

Omzet .................................................................................... 5.14 70 490.703 441.316
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 149.102 141.760

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 5.14 76A 163 351

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 641.476 568.929

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 133.378 139.374

Aankopen .......................................................................... 600/8 132.256 139.439

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 1.122 -65

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 190.955 154.900

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ........................ 5.14 62 221.382 193.596
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 93.376 78.855
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 -1.289 -194
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 -325 .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 3.788 2.378

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9960 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 5.14 66A 211 20

Bedrijfswinst (Verlies) ....................................................(+)/(-) 9901 -1.508 14.498

__________________________
* De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 158, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 12.259 10.148

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 5.636 6.275

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 241 375

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 111 56

Andere financiële opbrengsten ......................................... 752/9 5.284 5.844

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 5.14 76B 6.623 3.873

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 9.241 9.031

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 5.628 2.044

Kosten van schulden ........................................................ 650 2.035 1.849

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .......... 9961 ............................. .............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ..........(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten .................................................. 652/9 3.593 195

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 5.14 66B 3.613 6.987

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 1.510 15.615

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de
belastingslatenties ................................................................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties ..................................................................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 -5.214 -1.136

Belastingen ............................................................................ 5.14 670/3 370 2.570
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 5.584 3.706

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 6.724 16.751

Aandeel in de winst (het verlies) van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast ......................(+)/(-) 9975 -1.250 993

Winstresultaten ...................................................................... 99751 ............................. 993

Verliesresultaten .................................................................... 99651 1.250 .............................

Geconsolideerde winst (verlies) ...................................(+)/(-) 9976 5.474 17.744

Aandeel van derden ....................................................(+)/(-) 99761 1.667 -1.118

Aandeel van de groep .................................................(+)/(-) 99762 3.808 18.861
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP
DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 1 2

Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 3

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 4

IMEC
BE 0425.260.668
Vereniging zonder winstoogmerk
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België I 0,0 0,0

FIDIMEC
BE 0471.513.733
Naamloze vennootschap
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België I 17,89 0,0

FINLAB
BE 0425.285.315
Naamloze vennootschap
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België I 10,88 0,0

Imec.istart Partners
BE 0671.820.119
Naamloze vennootschap
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België I* 99,83 0,0

Stichting IMEC Nederland
Buitenlandse onderneming
High Tech Campus PO Box 8550, , Nederland I 0,0 0,0

IMEC Taiwan Co, Ltd
Buitenlandse onderneming
No 6-2 Dusing Road, Hsinchu Science Park, 30078 Hsinchu
Taiwan, , China I 100,0 0,0

IMEC Inc
Buitenlandse onderneming
220 Montgomery Street, Suite 1027, CA 94104 San Francisco, ,
Verenigde Staten I 100,0 0,0

IMEC (Shanghai) Microelectronics Co. Ltd.
Buitenlandse onderneming
Room 501 building 3, 111 Xiangke Road, 201210 Pudong
Shanghai, , China I 100,0 0,0

__________________________

1 I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamenlijke bestuur blijkt).

V1. Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen)

V2. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de consolidatie
zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)

V3. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waarvoor er niet meer kan
van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)

V4. Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de
vennootschap die over de gezamenlijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

2 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.

3 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam
optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

4 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit percentage,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5 (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (vervolg)

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 1 2

Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 3

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 4

IMEC India Private Limited
Buitenlandse onderneming
No 39, 2nd foor MH Towers, Railway Parallel Road, Kumara
Park (West) 560-020 Bangalore, , India I 100,0 0,0

Imec USA Nanoelectronics Design Center Inc
Buitenlandse onderneming
190 Neocity Way, 34744 Kissimmee Florida, , Verenigde Staten I 0,0 0,0

Capital-E
BE 0878.487.923
Naamloze vennootschap
Karel Oomsstraat 4, 2018 Antwerpen, België V1 20,82 0,0

Xenics
BE 0473.044.848
Naamloze vennootschap
Ambachtenlaan 44, 3001 Heverlee, België V1* 21,64 0,0

Imec.xpand
BE 0671.931.371
Commanditaire vennootschap op aandelen
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België V1* 25,68 0,0

Luceda
BE 0553.769.733
Naamloze vennootschap
Noordlaan 21, 9200 Dendermonde, België V1 22,37 0,0
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LIJST VAN DE EXCLUSIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN DIE NIET WORDEN
OPGENOMEN (IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 107 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2001 TOT
UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) EN VAN DE GEASSOCIEERDE
VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE NIET WORDT TOEGEPAST (IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 157 VAN VOORVERMELD KONINKLIJK BESLUIT)

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Reden van de
uitsluiting (A,B, C, D

of E) 1
Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 2

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 3

RVO-Society
BE 0472.880.542
Vereniging zonder winstoogmerk
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België A 0,0 0,0

EUV RMQC
BE 0644.757.218
Naamloze vennootschap
Technologielaan 8, 3001 Heverlee, België B 30,55 0,0

imec.Istart fund
BE 0672.768.937
Naamloze vennootschap
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België B 32,0 0,0

__________________________

1 Reden van de uitsluiting:
A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis.

B. Ingrijpende en duurzame beperkingen die in wezenlijke mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan wel de
aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken.

C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde vertraging
worden verkregen.

D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden.

E. Geassocieerde vennootschap indien de toepassing van de vermogensmutatiemethode van te verwaarlozen betekenis is, gelet op het beginsel van het getrouwe
beeld.

Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de sectie CONSO 5.5.

2 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam
optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

3 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit percentage,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5 (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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VENNOOTSCHAPPEN DIE NOCH DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, NOCH GEASSOCIEERDE
VENNOOTSCHAPPEN ZIJN

Hieronder worden de vennootschappen vermeld die niet bedoeld worden in de secties CONSO 5.1 en CONSO 5.2 van de toelichting,
waarin de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en de buiten de consolidatie gelaten ondernemingen (op grond van de
artikelen 107 en 108 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), hetzij zelf,
hetzij via een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van deze ondernemingen optreedt, ten minste 10% van het kapitaal
bezitten. Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten indien zij, gelet op het beginsel van het getrouwe beeld, van te
verwaarlozen betekenis zijn.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

Gehouden
deel van

het
kapitaal 1

Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening 2

Jaarreke-
ning per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)

Septentrio
BE 0470.094.266
Naamloze vennootschap
Greenhill Campus, Interleuvenlaan 15G, 3001
Heverlee, België 13,94 31/12/2018 EUR 0 0

MiDIAGNOSTICS
BE 0641.984.602
Naamloze vennootschap
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, België 19,91 31/12/2018 EUR 0 0

Sentea
BE 0696.682.308
Naamloze vennootschap
Technologiepark 3, 9052 Zwijnaarde, België 16,28 EUR 0 0

Icubes
BE 0887.884.253
Naamloze vennootschap
Technologiepark 19, 9052 Zwijnaarde, België 22,56 31/12/2018 EUR 0 0

De Waalse Krook CVBA
BE 0819.226.861
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Botermarkt 1, 9000 Gent, België 18,9 31/12/2018 EUR 0 0

Spectricity
BE 0685.594.317
Naamloze vennootschap
Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen, België 18,29 31/12/2018 EUR 0 0

Micledi
BE 0735.885.451
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Leon Schreursvest 13 bus 401, 3001 Heverlee,
België 27,71 EUR 0 0

Pharrowtech
BE 0722.804.804
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Verbrande Poort 8, 3001 Heverlee, België 18,09 EUR 0 0

Carptchiot
BE 0727.875.726
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Kapeldreef 60, 3001 Heverlee, België 19,9 EUR 0 0

__________________________

1 Deel van het kapitaal dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen en buiten de consolidatie gelaten ondernemingen.
2 Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten wanneer de betrokken vennootschap niet verplicht is ze openbaar te maken.
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VENNOOTSCHAPPEN DIE NOCH DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, NOCH GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN
(vervolg)

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

Gehouden
deel van

het
kapitaal 1

Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening 2

Jaarreke-
ning per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)

Campus Energyville
BE 0842.631.278
Naamloze vennootschap
Thor Park 8310, 3600 Genk, België 10,91 31/12/2018 EUR 0 0

Onera
Buitenlandse onderneming
3500 S. Dupont Highway, city of Dover, 19901
County of Kent, , Verenigde Staten 10,44 EUR 0 0
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CONSORTIUM

Aanduiding van de ondernemingen die deel uitmaken van het consortium, met voor elke onderneming de lijst van
dochterondernemingen met aanduiding van de methode van opname in de consolidatie en het gehouden deel van het kapitaal.

De geconsolideerde jaarrekening van IMEC International werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen

van het Wetboek der Vennootschappen en de bepalingen in het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001

over de geconsolideerde rekeningen.

De integrale consolidatiemethode wordt toegepast wanneer de deelneming meer dan 50% bedraagt en

wanneer het deelnemingspercentage minder dan 50% bedraagt, maar er niettemin een feitelijke

controle bestaat.

De maatschappijen waarin IMEC International een deelneming bezit tussen de 20% en de 50%, worden

opgenomen in de consolidatie volgens de vermogensmutatiemethode, tenzij IMEC vzw geen invloed van

betekenis heeft.

Deelnemingen beneden de 20% worden niet geconsolideerd.

Voor andere verbonden entiteiten wordt per entiteit beoordeeld of ze worden opgenomen in de

consolidatiekring.

Met IMEC VZW en Stichting IMEC Nederland worden 2 entiteiten opgenomen waarmee er een band is op

basis van de door IMEC International uitgegeven Modus Operandi, zoals omstandig omschreven in de

toelichting bij deze geconsolideerde jaarrekening.

Verder worden er enkele entiteiten niet opgenomen in de consolidatie.

De opname van RVO-Society VZW heeft een te verwaarlozen betekenis voor de beoordeling van het

geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat.

EUV RMQC en Imec.Istart fund hebben een duurzame beperking die de controlebevoegdheid over de

dochteronderneming bemoeilijken.
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WAARDERINGSREGELS

Opgave van de gehanteerde criteria van materieel belang voor waardering van de verschillende posten van de
geconsolideerde jaarrekening, inzonderheid:

- voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor
de herwaarderingen (in toepassing van artikel 165, VI.a. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen)

- voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt
waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van
geassocieerde vennootschappen naar buitenlands recht (in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

IMEC international - WAARDERINGSREGELS

ALGEMEEN

Algemene principes van voorstelling

De hierbij gevoegde balans, resultatenrekening en de bijhorende toelichtingen werden opgesteld op

basis van het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen

en openbaarmaking van de jaarrekening van vzw’s en stichtingen, dat werd gepubliceerd in het

Belgisch Staatsblad van 30 december 2003, waarbij voor het opstellen van de geconsolideerde

jaarrekening werd rekening gehouden met de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen en de

bepalingen in het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 over de geconsolideerde rekeningen.

Aanpassingen aan deze waarderingsregels zijn conform de vigerende wetgeving en worden steeds ter

goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van de vereniging en conform de beslissingen

overgenomen.

Betrekkingen met stichting van openbaar nut IMEC International en de imec groep

In mei 2009 werd Stichting van openbaar nut IMEC International opgericht.

De stichting heeft tot doel de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek inzake nano-

technologie op nationaal en internationaal vlak.

Dit wordt mede nagestreefd door leiding en coördinatie te bieden aan het internationaal, nationaal

en regionaal erkend en gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek dat wordt gevoerd door de

verschillende rechtspersonen van de imec groep.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de stichting onder meer de volgende activiteiten ontwikkelen:

1.      het opstellen, onderhouden en verbeteren van een uniforme strategie voor imec,  zijnde het

geheel van rechtspersonen waarmee de stichting is verbonden, gebaseerd       op een in het imec-

belang duidelijk beleid inzake intellectuele eigendom en met daaraanverbonden een    aangepast

human resources en financieel beleid en

2.      het bijstaan van alle in imec begrepen rechtspersonen in de implementatie van de

strategieen het beleid dat de stichting bepaalt en

3.      het creëren van de nodige structuren om de verdere groei, uitbouw en uitstraling van    de

imec groep, zowel regionaal als internationaal mogelijk te maken en

4.      het implementeren van de imec intra-group relationships policy en

5.      het zorgen voor een eenvormige aanpak en geïntegreerd aanbod van activiteiten en

programma’s naar huidige en toekomstige imec -klanten, en

6.      het verhogen van efficiëntie en effectiviteit van de operationele activiteiten en

processen in imec.

De stichting streeft geen winstbejag na. De opbrengsten uit alle activiteiten van de stichting

zullen worden bestemd voor de verdere uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek binnen de IMEC

groep.

IMEC International zal optreden als corporate center ten aanzien van de tot de imec-groep behorende

rechtspersonen.  Een dergelijke verbondenheid wordt juridisch gerealiseerd door de goedkeuring van

de imec Group Modus Operandi, uitgevaardigd door de Raad van Bestuur van IMEC International en

vervolgens aanvaard op de niveaus van de R&D rechtspersonen, zoals voormeld.

De Raad van Bestuur van imec keurde de aanvaarding van de imec Group Modus Operandi goed op 2 juni
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2009, onmiddellijk na de uitvaardiging ervan door IMEC International.

De imec Group Modus Operandi bepaalt dat IMEC International de sturende rechtspersoon is van de

imec-groep en dat alle R&D rechtspersonen onder de imec-groep zich zullen richten naar de door IMEC

International uitgevaardigde corporate guidelines inzake business development, finance, human

resources en operations, zulks uiteraard met respect aan hun eigen autonomie van iedere tot de

imec-groep behorende entiteit.

Imec International fungeert als corporate center van de imec-groep, welke bestaat uit volgende

entiteiten.

•       Stichting van openbaar nut imec International,

•       imec VZW,

•       FIDIMEC NV,

•       FINLAB NV,

•       imec.istart Partners NV,

•       Stichting imec Nederland,

•       imec Taiwan Co.,

•       imec Inc,

•       imec (Shanghai) Microelectronics Ltd.,

•       imec India Private Limited,

•       imec USA Nanoelectronics Design Centre.

De IMEC Group Modus Operandi

De IMEC Group Modus Operandi bepaalt dat IMEC International de sturende rechtspersoon is van de

IMEC-groep en dat alle rechtspersonen onder de IMEC-groep (met uitzondering van de

dochterondernemingen van IMEC VZW) zich zullen richten naar de door IMEC International

uitgevaardigde corporate guidelines inzake business development, finance, human resources en

operations, zulks uiteraard met respect aan hun eigen autonomie van iedere tot de IMEC-groep

behorende entiteit. Teneinde de aanvaarding van deze verhoudingen nog verder kracht bij te zetten,

worden de statuten van de verschillende R&D entiteiten aangepast

Omrekening van vreemde valuta

De balansposten uitgedrukt in vreemde valuta worden in euro omgerekend tegen de slotkoers op het

einde van het boekjaar. De elementen van de resultatenrekening die voortvloeien uit verrichtingen

in vreemde valuta worden omgerekend op basis van de gemiddelde wisselkoers van het jaar.

Wisselkoersverliezen en -winsten welke voortvloeien uit de conversie van valuta en uit de

omrekening in euro, worden in de resultatenrekening geboekt op het ogenblik dat zij ontstaan. Ook

de omrekeningsverschillen van de balansposten, zowel negatief als positief,  worden in de

resultatenrekening opgenomen.

Specifieke waarderingsregels per rubriek

ACTIVA

Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden ten laste van het resultaat geboekt in het boekjaar waarin de kosten

opgelopen worden.

Immateriële vaste activa

Extern verworven immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Zij worden afgeschreven volgens de lineaire methode op basis van 20 % per jaar.

Aanvullende afschrijvingen en waardeverminderingen kunnen worden opgenomen wanneer er sprake is van

versnelde technische, economische of technologische ontwaarding en de boekwaarde hoger is dan de

gebruikswaarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, inclusief de bijkomende

kosten zoals transport, aansluitkosten, niet terugbetaalbare belastingen en kosten voor
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ingebruikname. Zij worden afgeschreven volgens de lineaire methode rekening houdend met de

verwachte levensduur en de aanvangsdatum.

Afschrijvingsritme      Procent

        Terreinen       0 %

        Gebouwen        5 %

        Vaste inrichtingen      10 %

        Apparatuur       (incl. leasing)              20 % & 33%

        IT apparatuur                33,33%

        Meubilair       15 %

        Rollend Materieel       20 %

Afschrijvingen worden pro-rata temporis geboekt per maand vanaf de maand van de operationele

ingebruikname van de betrokken activa.

Wetenschappelijke apparatuur wordt afgeschreven over 3 of 5 jaar

Voor specifieke wetenschappelijke apparatuur (incl. equipment waaraan een JDP-contract gekoppeld

is), waarvoor uitgegaan wordt van een versnelde technologische ontwaarding, wordt per dossier de

afschrijvingsduur beoordeeld, teneinde het afschrijvingsritme te aligneren met de

bedrijfseconomische en technologische realiteit.

Op het ogenblik van de verkoop of de buitengebruikstelling van vaste activa worden de

aanschafwaarde en de afschrijvingen die daarop betrekking hebben uit de rekeningen verwijderd en de

winst of het verlies wordt geboekt op de resultatenrekening onder de uitzonderlijke resultaten.

Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen worden in de gelijknamige afzonderlijke rubriek

opgenomen tot op het ogenblik van de operationele ingebruikname. Hierbij wordt de aanschafwaarde

van de diverse componenten overgeboekt naar de overeenstemmende rubrieken van het vast actief.

Imec Projectontwikkeling

Onder welbepaalde omstandigheden kunnen projecten welke door imec zelf worden ontwikkeld als Vast

Actief op de balans opgenomen worden (bv. ERP-project).  Rekening houdend met het

voorzichtigheidsprincipe, zullen alleen externe kosten geactiveerd worden. De projecten zullen

worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname en over een periode in functie van de aard

van het project (infrastructuur, IT, etc.).

Deze projecten kunnen zowel immaterieel als materieel vaste activa betreffen.

Financiële vaste activa

Onder ‘Verbonden entiteiten’ worden de participaties en vorderingen opgenomen in ondernemingen

waarin imec meer dan 50% van de aandelen of een duurzame en betekenisvolle verbondenheid aanhoudt.

Imec vzw houdt in de ondernemingen FIDIMEC NV en Finlab NV een participatie aan van minder dan 50%

doch heeft een meerderheid in de raad van bestuur en heeft bijgevolg een controle in feite.  Daarom

worden dergelijke participaties opgenomen onder ‘Verbonden entiteiten’.

Ondernemingen waarin een deelneming tussen 10% en 50% wordt aangehouden en waarmee een duurzame

band bestaat, worden opgenomen onder ‘Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat’.

Voor de toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening, verwijzen we

naar de specifieke waarderingsregels.

De rubriek ‘Andere financiële vaste activa’ omvat deelnemingen in en vorderingen op vennootschappen

waarin imec een participatie aanhoudt van minder dan 10%, doch waarmee het een duurzame band

aanhoudt.

Algemene waarderingsregel voor Financiële vaste activa

Participaties worden onder de Financiële vaste activa opgenomen tegen kostprijs.

Investeringen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

Leningen aan entiteiten waarmee deelnemingsverhouding bestaat of aan verbonden ondernemingen worden
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als vorderingen onder dezelfde rubriek opgenomen tegen nominale waarde.

Waardeverminderingen worden geboekt voor zover ze een duurzaam karakter hebben.

Specifieke waarderingsregels voor Financiële vaste activa

Imec.istart en spin-offs investeringdossiers.

De rechtstreekse financiering door imec van incubatie- en acceleratiedossiers (voornamelijk

‘istart’ dossiers), kleiner dan €150k, wordt steeds als een ‘sunk cost’ beschouwd in het jaar

waarin de transacties zich voordoen. Het kan hier gaan over zowel (converteerbare) leningen als

over aandelenparticipaties. De financieringen, onder beide vormen, zullen onmiddellijk worden

afgewaardeerd bij het aangaan van de investering (cash-out).

Indien de lening op een later tijdstip alsnog (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald wordt of

wanneer de investeringswaarde van de participatie (geheel of gedeeltelijk) wordt gerecupereerd, zal

dit als een opbrengst worden beschouwd in de periode waarin de terugbetaling, resp. verkoop plaats

vindt.

Overeenkomstig bovenstaande principes wordt ook de participatie in imec.istart Fund, welke sinds

oprichting in 2017, de nieuwe participaties aanhoudt, volledig afgeschreven in het jaar van

volstorting.

In navolging van deze waarderingsregel, waarbij deze volledig wordt afgeschreven, wordt de

deelneming in imec.xpand Fund niet volgens de vermogensmutatiemethode opgenomen in de

geconsolideerde jaarrekening.

Investeringsfondsen

imec heeft een traditie van investeringen in fondsen die zich tot doel stellen start-ups financieel

en logistiek te ondersteunen.

De deelnemingen in deze fondsen worden gewaardeerd aan kostprijs of lager volgens de Invest Europe

(voorheen EVCA - European Venture Capital Association) waarderingsnormen welke ook door imec worden

gehanteerd.  Wanneer uit de waardering van de portfolio van het Fonds blijkt dat deze lager ligt

dan de kostprijs, zal een globale waardevermindering worden.   Een waarde die de initiële

investeringswaarde (kostprijs) van de deelneming overschrijdt, wordt in de enkelvoudige

jaarrekening niet opgenomen.

Indien de participatie  20% overschrijdt, zal voor de geconsolideerde jaarrekening de

vermogensmutatiemethode worden gehanteerd, waarbij overeenkomstig de waardering van de

onderliggende deelnemingen van deze VC Fondsen, het aandeel in het eigen vermogen wordt opgenomen.

SPV’s  (Special Purpose Vehicles; incl Spin-offs).

Imec investeert geregeld in nieuwe vennootschappen, spin-offs of zogenaamde SPV’s, welke focussen

op domeinen waarin imec als onderzoekscentrum actief is.  Deze investering kan zowel onder de vorm

van cash als in natura.

De waardering van dergelijke investeringen wordt hierna voor de diverse categorieën weergegeven.

Cash investeringen

De cash investeringen, groter dan €150k, worden tegen kostprijs opgenomen of lager volgens de

Invest Europe  waarderingsnormen.

Indien de investering jonger is dan vijf jaar wordt de investering in een SPV in de enkelvoudige én

de geconsolideerde jaarrekening opgenomen tegen kostprijs, zelfs indien de participatie meer dan

20% bedraagt. Indien uit de toepassing van de Invest Europe waarderingsnormen een lagere waarde

blijkt, wordt de investering tegen deze waarde in de balans opgenomen.

Wanneer de investering meer dan vijf jaar oud is en de participatie meer dan 20% bedraagt, wordt de

investering in de geconsolideerde jaarrekening gewaardeerd met toepassing van de

vermogensmutatiemethode.  Dit geldt eveneens indien een deel van de investering in natura gebeurde

(zie hierna).

Wanneer de participatie ouder is dan 5 jaar en minder dan 20% bedraagt, wordt bovenvermelde
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waarderingsregel (waardering aan kostprijs of lager) verder gezet.

Participaties in natura

Zowel in de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening worden investeringen in natura als

volgt gewaardeerd onder de Financiële Vaste Activa.

Waardering en boekingswijze op moment van inbreng.

Bij inbreng van IP die wordt vergoed door aandelen wordt geen opbrengst erkend op het ogenblik van

de inbreng. De activering op de balans gebeurt bij de ondertekening van de notariële akte tegen de

overeengekomen waarde.

Het overeenkomstige bedrag zal worden geboekt op een passiefrekening ‘over te dragen opbrengsten’.

Waardering participatie en erkenning opbrengsten

Indien de investering jonger is dan vijf jaar wordt de investering in een SPV in de enkelvoudige en

de geconsolideerde jaarrekening opgenomen tegen kostprijs, zelfs indien de participatie meer dan

20% bedraagt. Indien uit de toepassing van de Invest Europe waarderingsnormen een lagere waarde

blijkt wordt de investering tegen deze waarde in de balans opgenomen.

In geval er een waardevermindering wordt opgenomen zal op dat moment ook  de overgedragen opbrengst

in de resultatenrekening opgenomen worden.

Wanneer de participatie ouder is dan 5 jaar en meer dan 20% bedraagt, wordt de investering in de

geconsolideerde jaarrekening gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. Op dat moment zal ook

de overgedragen opbrengst in de resultatenrekening opgenomen worden.

Wanneer de participatie ouder is dan 5 jaar en minder dan 20% bedraagt, wordt bovenvermelde

waarderingsregel verder gezet.

Vorderingen op meer dan één jaar

Vorderingen op meer dan één jaar worden in de balans gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Ingeval van een waardevermindering wordt deze in mindering gebracht van de oorspronkelijke waarde.

Voorraden

Imec houdt een aantal voorraden aan, in hoofdzaak grond- en hulpstoffen voor de cleanroom

werkzaamheden (gassen, chemicaliën, wafers, maar ook spareparts). De voorraden worden gewaardeerd

aan aanschaffingswaarde volgens de FIFO methode.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen en overige vorderingen op ten hoogste één jaar worden in de balans opgenomen

tegen de nominale waarde. Er wordt een strikte opvolging toegepast omtrent de kredietwaardigheid

van de debiteuren in het algemeen en van de inbaarheid van de vorderingen in het bijzonder. Wanneer

uit deze opvolging aanwijzingen volgen dat de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar wordt dan

wordt een passende waardevermindering geboekt.

Geldbeleggingen

Door de raad van bestuur werd bepaald dat beschikbare liquide middelen niet mogen aangewend worden

voor risicodragende geldbeleggingen.

Beleggingen, tegoeden op termijn of op zicht bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen worden volgens de noodwendigheid aangehouden in euro of in vreemde valuta en

worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De omzetting van vreemde valuta naar EUR wordt toegelicht

onder de sectie ‘Omrekening van vreemde valuta’ (zie hoger).

Overlopende actiefrekeningen

Kosten welke in het lopend boekjaar werden gefactureerd doch betrekking hebben op volgende

boekjaren worden via de ‘Overlopende rekeningen’ overgedragen. Het gaat hierbij om onder meer

onderhoudscontracten, verzekeringen, vooruitbetaalde huur, etc.
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Opbrengsten die betrekking hebben op het lopende boekjaar, maar het volgend jaar worden

gefactureerd, zullen ook onder deze rubriek worden opgenomen voor het niet gaat over omzet

provisies. Het gaat hier over o.m. intresten.

PASSIVA

Kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies

Door de overheid toegekende kapitaalsubsidies zijn gerelateerd aan specifieke investeringen. Zij

worden als kapitaalsubsidies op de balans opgenomen wanneer van de overheid de formele toekenning

werd ontvangen. Indien de betaling ervan door de overheid later of in fasen gebeurt, wordt voor het

te ontvangen deel een vordering geboekt.

Wanneer operationele subsidies (uit het Convenant met het Vlaams gewest) worden aangewend voor de

financiering van vaste activa, zullen deze beschouwd als kapitaalsubsidies.

De in resultaatname van kapitaalsubsidies gebeurt overeenkomstig de geboekte afschrijvingen op de

betrokken investeringen (zie Resultatenrekening).

Stichting Imec Nederland ontvangt jaarlijks een bedrag aan subsidies van de Nederlandse overheid en

wordt opgenomen onder code 15. Deze bedragen worden opgenomen in het resultaat van de

geconsolideerde jaarrekening van Imec International als kapitaalsubsidies en via post IV.C Andere

financiële opbrengsten, overeenkomstig de afschrijvingstermijnen van de onderliggende vaste activa.

Voorzieningen

Voorzieningen voor risico's en kosten zijn duidelijk omschreven verliezen of kosten,  die op

balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn doch waarvan het bedrag niet vaststaat en voor zover zij

niet uitgedrukt worden door waarde correcties op activa.

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Voor grote herstellingen en/of uitzonderlijke (niet jaarlijks weerkerende) onderhoudswerken aan de

technische infrastructuur en/of gebouwen kan  een voorziening worden aangelegd.

Schulden

Schulden op meer dan één jaar

Het deel van de lange termijnschulden dat bij het afsluiten van het boekjaar vervalt na meer dan 12

maanden wordt onder deze rubriek in de balans opgenomen.

Kredietinstellingen

Onder deze rubriek wordt het deel van de schulden aan kredietinstellingen (banken) dat op meer dan

één jaar vervalt opgenomen. Deze schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Overige leningen

In het kader van bepaalde subsidiestromen (o.m. ICON), schrijft imec  projectcalls uit  waarop

externe partijen kunnen inschrijven. Bij toekenning van deze projecten  gaat imec verplichtingen

aan, al dan niet over meerdere jaren. Deze verplichtingen worden op de balans opgenomen.

Schulden op ten hoogste één jaar

Alle schulden met een vervaldatum binnen de 12 maanden na de afsluiting van het huidig boekjaar

worden onder deze rubriek opgenomen. Het betreft zowel het deel van lange termijnschulden dat

binnen het jaar vervalt als operationele schulden zoals schulden aan leveranciers, te betalen lonen

en sociale lasten, enz. Deze schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Hier wordt het deel van de lange termijnschulden dat binnen de twaalf maanden na afsluiting van het

huidig boekjaar vervalt, opgenomen.

Leveranciers

Alle schulden aan leveranciers worden in deze rubriek opgenomen.

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Betalingen van klanten welke bestelde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk vooruitbetalen

worden als korte termijnschuld onder deze rubriek opgenomen.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Onder deze rubriek worden schulden aan het personeel (nettolonen) en sociale en fiscale schulden

opgenomen evenals te betalen inkomstenbelastingen.
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Diverse schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

Deze schulden vertegenwoordigen de  saldi (in het voordeel van de geaffilieerde onderzoeksgroepen).

Zij worden verwerkt onder de vorm van een rekening-courant en gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiefrekeningen

Sinds 2014 worden alle geboekte saldi met betrekking tot ‘in kind’ contracten geboekt op een

overlopende rekening van het passief. Met het oog op transparantie worden deze saldi, die tevens

reflecteren wat de door imec te leveren diensten zijn, op de overlopende rekeningen van het passief

opgenomen om de eraan verbonden verplichtingen duidelijk te rapporteren.

Andere opbrengsten welke in het lopend boekjaar werden gefactureerd doch betrekking hebben op

volgende boekjaren worden via de ‘Overlopende rekeningen’ overgedragen.

RESULTATENREKENING

OPBRENGSTEN en erkenning van opbrengsten

Imec kent diverse types opbrengsten. Deze worden hierna beknopt toegelicht.

Omzet

Imec kent diverse vormen van omzet, eigen aan de specifieke activiteiten, welke telkens een aparte

benadering inzake erkenning vereisen. Hierna volgt een beperkte opsomming van deze omzettypes en de

wijze waarop deze in de resultatenrekening worden opgenomen.

Opbrengsten gerealiseerd uit contractueel project of programma onderzoek worden in het resultaat

opgenomen op basis van volgende in het contract gestipuleerde voorwaarden:

-       Opbrengsten uit projectcontracten die een tijdsgebonden karakter hebben, worden in de

resultatenrekening opgenomen pro rata de verlopen duur van de contracten; maw overeenkomstig de

duurtijd van het contract, met inachtneming van de start- en einddatum;  en

-       Opbrengsten uit projectcontracten die een resultaatgebonden karakter hebben, worden

opgenomen in de resultatenrekening op basis van de graad van voltooiing van de respectievelijke

projectfase van de betrokken contracten.

Volgende criteria zijn van toepassing om contract-gelieerde opbrengsten in de resultatenrekening te

erkennen:

-       De waarde van het contract;

-       De begin- en einddatum;

-       De tussentijdse evaluaties (mijlpalen);

-       Het verwachte eindresultaat; en

-       De mate waarin specifieke kosten in lijn liggen met de planning en de voortgang.

In kind contracten (vroeger JDP)

Specifieke projectcontracten zijn de Joint Development Programs, met ‘in kind’ of ‘in natura

tegenprestaties. Het zijn met name aankoopcontracten met leveranciers van toestellen, materialen

en/of software tools, die tevens gepaard gaan met contractuele inspanningen van imec naar het

verlenen van specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, trainingen, toegang tot IIAP,

etc…

De inspanningen welke imec levert conform deze contracten worden overeenkomstig de modaliteiten

(tijdsgebonden en/of resultaatgebonden) in opbrengst genomen.

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

Onder deze rubriek worden de toelagen van het boekjaar van het Vlaams Gewest voor imec  opgenomen.

Verder worden een aantal projectdotaties opgenomen indien deze het gevolg zijn van addenda op het

Convenant of resulteren uit Ministeriële Besluiten.

Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende bedragen ter vermindering van

de loonkost

Imec erkent de zgn. jaarlijkse dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in de resultatenrekening onder

deze sub-rubriek.

Overheidssubsidies

Vanwege de Overheid kunnen  diverse soorten subsidies worden toegekend.  Deze kunnen afhankelijk
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gemaakt worden van specifieke voorwaarden. De erkenning van deze opbrengst gebeurt slechts wanneer

aan deze voorwaarden is voldaan.

-       Projectsubsidies: deze worden uitsluitend verstrekt voor specifieke projecten en zijn

tevens onderworpen aan het voldoen van voorwaarden. De definitieve toekenning wordt dan ook pas

verleend na afdoende controle op het naleven van de voorwaarden.

-       Exploitatiesubsidies: deze vorm van overheidstoelagen worden periodiek (meestal jaarlijks)

ontvangen en worden in de resultatenrekening erkend onder de rubriek ‘Lidgeld, schenkingen, legaten

en subsidies’.

-       Deze subsidiëring kan tevens gebeuren onder de vorm van tegemoetkomingen zoals verminderde

door te storten bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel.

Vlaamse Gewest

Bij de door de Vlaamse Gemeenschap toegekende tussenkomsten wordt volgend onderscheid gemaakt:

Niet-geoormerkte middelen

Deze tegemoetkomingen van de Vlaamse Overheid worden in de resultatenrekening opgenomen onder de

rubriek ‘Lidgeld, schenkingen en legaten’.  Deze dotatie wordt lineair gespreid en als verworven

opgenomen in lijn met het Convenant. Het variabel deel van de dotatie wordt opgenomen wanneer de

vooropgestelde KPI worden gehaald.

Geoormerkte middelen

De toegekende middelen worden hier als opbrengsten erkend op basis van de effectief gemaakte

gerelateerde kosten.  Deze betreffen de operationele en personeelskosten maar ook investeringen en

financiële activa en overheadkosten.

Andere overheidssubsidies

De Nederlandse overheid kent aan Stichting Imec Nederland een  exploitatiesubsidie toe. Deze

subsidies worden aangewend ter uitbouw en exploitatie van het Holst Centre, waar Stichting Imec

Nederland deel van uitmaakt.

Ook imec Florida ontvangt financiële overheidsondersteuning.

Bedrijfskosten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Diensten en diverse goederen

Aankopen worden steeds in de resultatenrekening opgenomen op het moment dat goederen worden

aangeschaft of diensten door derden worden geleverd.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De totale personeelskost, met inbegrip van de nog te betalen personeelskosten op het einde van het

boekjaar (zoals werknemers- en werkgevers RSZ-bijdragen) worden hier opgenomen.

Afschrijvingen

Deze rubriek weerhoudt de totale afschrijvingslast van het boekjaar.

De toegepaste afschrijvingspercentages per rubriek zijn opgenomen onder de rubriek ‘Materiële vaste

activa’ (zie hoger).

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen worden waardeverminderingen geboekt indien uit de opvolging blijkt dat  de

vorderingen niet of slechts gedeeltelijk zullen kunnen gerealiseerd worden.

Op voorraden worden waardeverminderingen geboekt indien blijkt uit de opvolging blijkt dat de

voorraden niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruikt of gerealiseerd worden

Indien (een deel van) eerder geboekte waardeverminderingen alsnog worden gerealiseerd wordt de

terugname onder dezelfde rubriek geboekt.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Bestedingen en terugnemingen mbt voorzieningen worden in dezelfde rubriek uitgedrukt.

Andere bedrijfskosten

Onder deze rubriek worden bedrijfsbelastingen en -taksen opgenomen. Het betreft hier voornamelijk

onroerende voorheffing, taks vzw maar ook rechtspersonenbelasting.  Daarnaast worden eveneens

beperkte kosten opgenomen welke onder geen van de voorgaande rubrieken van de bedrijfskosten
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thuishoren.

Financiële Resultaten

Financiële opbrengsten

Opbrengsten uit Financiële vaste activa

Dividenden of intresten uit vorderingen op entiteiten waarmee een deelnemingsverhouding bestaat of

op verbonden ondernemingen worden onder deze rubriek tegen de nominale waarde geboekt.

Opbrengsten uit Vlottende activa

Intresten uit vorderingen of uit liquide middelen worden onder deze rubriek tegen de nominale

waarde opgenomen.

Andere financiële opbrengsten

Kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies worden in het resultaat opgenomen volgens dezelfde regel als de afschrijvingen

welke toegepast worden op de betrokken investeringen (vaste activa). Zodoende wordt het resultaat

van het boekjaar op het vlak van dit type afschrijvingen slechts beïnvloed door de

afschrijvingslast op het niet door kapitaalsubsidies gedekte bedrag.

Wisselkoerswinst

De positieve gerealiseerde resultaten uit de omrekening van vreemde valuta worden in de

resultatenrekening opgenomen onder de rubriek ‘Andere financiële opbrengsten’. Zij ontstaan wanneer

vorderingen geïnd worden en schulden betaald worden in valuta welke tussen de facturatie en de

betaling gunstig evolueren tegenover de euro.

De niet gerealiseerde wisselkoerswinsten uit de omrekening van uitstaande balansposten worden ook

in deze rubriek van de resultatenrekening opgenomen.

Financiële kosten

Kosten van schulden

Intresten van langlopende en kortlopende kredieten worden tegen nominale waarde in deze rubriek

opgenomen.

Waardeverminderingen op vlottende activa

Waardeverminderingen op vlottende activa, andere dan voorraden en handelsvorderingen,  worden hier

tegen de nominale waarde opgenomen.

Andere financiële kosten

Wisselkoersverliezen

De negatieve gerealiseerde resultaten uit de omrekening van vreemde valuta worden in de

resultatenrekening opgenomen onder de rubriek ‘Andere financiële kosten’.  Zij ontstaan wanneer

vorderingen geïnd worden en schulden betaald worden in valuta welke tussen de facturatie en de

betaling nadelig evolueren tegenover de euro.

De niet gerealiseerde wisselkoersverliezen uit de omrekening van uitstaande balansposten worden ook

in deze rubriek van de resultatenrekening opgenomen.

Niet-recurrente resultaten

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en financiële vaste activa

worden onder de uitzonderlijke opbrengsten opgenomen.

Meerwaarde uit de realisatie van vaste activa, hetzij het positieve verschil tussen de

realisatiewaarde en de netto boekwaarde op datum van de vervreemding, worden onder deze rubriek

geboekt.

Uitzonderlijke kosten

Waardeverminderingen op participaties en vorderingen op deze entiteiten worden opgenomen in de

rubriek ‘Waardeverminderingen op Financiële vaste activa’.

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa, hetzij het negatief verschil tussen de

realisatiewaarde en de netto boekwaarde op datum van de vervreemding of buitengebruikstelling

worden onder ‘Niet-recurrente kosten’ opgenomen.

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES
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Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties

Codes Boekjaar

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Uitsplitsing van de post 168 van het passief ....................................................................................... (168) ........................

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen) ........................................................ 1681 ........................

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk besluit) ......................... 1682 ........................
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 364.525

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 4.027

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 136

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99851 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99861 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 368.688

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99871 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99881 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 182.758

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 18.049

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8301 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99891 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99901 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 200.807

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 167.881
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 896.759

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 77.779

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 26.862

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 77.810

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99852 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99862 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 1.025.486

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99872 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99882 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 768.506

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 60.768

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8302 10.736

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99892 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99902 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 818.538

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 206.948
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 10.749

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 789

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99853 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99863 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 11.538

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99873 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99883 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 9.960

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 392

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8303 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99893 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99903 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 10.352

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 1.186

Nr. CONSO 5.9.3BE 0817.807.097
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 78.712

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 1.135

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99854 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99864 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 79.847

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99874 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99884 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 57.936

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 14.110

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8304 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99894 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99904 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 72.046

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 7.801

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 967

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 6.834

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 ........................

Nr. CONSO 5.9.4BE 0817.807.097
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 79.973

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 17.196

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -77.946

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99856 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99866 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 19.223

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99876 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99886 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99896 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99906 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 19.223

Nr. CONSO 5.9.6BE 0817.807.097
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS TOEGEPAST

- DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 36.937

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 170

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99911 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 37.107

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99921 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8501 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99931 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

Wijzigingen in het eigen vermogen van de ondernemingen waarop de
vermogensmutatiemethode is toegepast per einde van het boekjaar ......... 99941P xxxxxxxxxxxxxxx -26.399

Mutaties tijdens het boekjaar
Aandeel in het resultaat van het boekjaar ........................................(+)/(-) 999411 ........................

Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen .................(+)/(-) 999421 ........................

Andere wijzigingen in het eigen vermogen ......................................(+)/(-) 999431 2.252

Wijzigingen in het eigen vermogen van de ondernemingen waarop de
vermogensmutatiemethode is toegepast per einde van het boekjaar (+)/(-) 99941 -24.147

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (99211) 12.960

Nr. CONSO 5.10.1BE 0817.807.097
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS TOEGEPAST

- VORDERINGEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99212P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99951 ........................

Overige .................................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (99212) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................

Nr. CONSO 5.10.1BE 0817.807.097
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 41.014

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 4.825

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 625

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 30

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99912 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 45.244

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99922 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx 18.836

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 3.612

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8482 3.347

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8502 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99932 -1

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 200

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 19.300

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx 3.864

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 -1.558

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 2.306

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 23.638

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 5.782

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 226

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 449

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 367

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99952 3

Overige .................................................................................................(+)/(-) 8632 -197

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 5.733

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................

Nr. CONSO 5.10.2BE 0817.807.097
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STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) 9910P xxxxxxxxxxxxxxx 149.622

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat .......................(+)/(-) 99002 3.808

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99003 ........................

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

..................................................................................................................... ........................

..................................................................................................................... ........................

..................................................................................................................... ........................

..................................................................................................................... ........................

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) (9910) 153.430

Nr. CONSO 5.11BE 0817.807.097
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STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99021 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99031 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99041 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99051 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99061 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201 ........................

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111P xxxxxxxxxxxxxxx 596

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99022 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99032 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99042 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99052 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99062 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111 596

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99023 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99033 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99043 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99053 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99063 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202 ........................

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99024 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99034 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99044 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99054 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99064 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112 ........................

Nr. CONSO 5.12BE 0817.807.097
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 4.728

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 4.728

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 4.728

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 18.924

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 18.924

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 7.495

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 26.419

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 34.313

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 34.313

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 34.313

Nr. CONSO 5.13BE 0817.807.097
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Codes Boekjaar

SCHULDEN (OF EEN GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP ACTIVA VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN

ONDERNEMINGEN

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal van de schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ...................................... 9062 ........................

Nr. CONSO 5.13BE 0817.807.097
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Industrial revenue 452.142 399.719

Funded EU 33.051 37.359

Funded ESA 5.510 4.238

.......................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

Totale omzet van de groep in België .............................................................. 99083 490.703 425.716

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90901 2.111 2.040

Arbeiders .................................................................................................... 90911 ........................ ........................

Bedienden .................................................................................................. 90921 2.067 2.013

Directiepersoneel ....................................................................................... 90931 44 27

Anderen ..................................................................................................... 90941 ........................ ........................

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99621 199.354 178.862

Pensioenen ................................................................................................ 99622 22.028 14.734

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99081 1.937 1.876

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90902 ........................ ........................

Arbeiders .................................................................................................... 90912 ........................ ........................

Bedienden .................................................................................................. 90922 ........................ ........................

Directiepersoneel ....................................................................................... 90932 ........................ ........................

Anderen ..................................................................................................... 90942 ........................ ........................

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99623 ........................ ........................

Pensioenen ................................................................................................ 99624 ........................ ........................

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99082 ........................ ........................

Nr. CONSO 5.14BE 0817.807.097
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 6.786 4.224

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... 76A 163 351

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ........................ ........................

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen ........................... 9970 ........................ ........................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten ............................................................................................................ 7620 ........................ ........................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...... 7630 163 351

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 ........................ ........................

Waaronder:

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... 76B 6.623 3.873

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 3.715 636

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ........................ ........................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 2.908 3.237

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 ........................ ........................

Waaronder:

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 3.823 7.007

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... 66A 211 20

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 ........................ ........................

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ........................................ 9962 ........................ ........................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ........................ ........................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 211 20

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 ........................ ........................

Waaronder:

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Niet-recurrente financiële kosten ..................................................................... 66B 3.613 6.987

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 3.612 6.986

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6621 ........................ ........................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 ........................ 1

Andere niet-recurrente financiële kosten ........................................................ 668 ........................ ........................

Waaronder:

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

.......................................................................................................................... ........................ ........................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ........................ ........................

In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen ..................(-) 9963 ........................ ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die
boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit
verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ......................................................................................................... 99084 ........................ ........................

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het
resultaat van het boekjaar ................................................................................ 99085 4.708 6.825

Nr. CONSO 5.14BE 0817.807.097

*** checksum: 180293058 ***      First - CONSO2019 - 40 / 106



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
derden ..................................................................................................................................................... 9149 ........................

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ....................................................................... 99086 ........................

van derden .......................................................................................................................................... 99087 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN

WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN ................................................................................... 9217 ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9218 ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9219 ........................

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN:

op rentestanden .................................................................................................................................. 99088 ........................

op wisselkoersen ................................................................................................................................. 99089 ........................

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99090 ........................

op andere gelijkaardige verrichtingen ................................................................................................. 99091 ........................

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN:

op rentestanden .................................................................................................................................. 99092 ........................

op wisselkoersen ................................................................................................................................. 99093 ........................

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99094 ........................

op andere gelijkaardige verrichtingen ................................................................................................. 99095 ........................

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENVERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Imec VZW en Stichting IMEC Nederland hebben een aanvullend pensioen voor alle personeelsleden onder contract van bepaalde
en onbepaalde duur. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats teneinde de bestaande verplichtingen te bepalen, deze kosten worden
ten laste van de resultatenrekening geboekt.

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN, DIE NIET WEERGEGEVEN ZIJN IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn opgenomen; de
financiële gevolgen van deze regelingen voor de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel
zijn opgenomen moeten eveneens worden vermeld

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9261 ........................ ........................

Vorderingen ....................................................................................................... 9291 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9311 ........................ ........................

Geldbeleggingen ............................................................................................... 9321 ........................ ........................

Aandelen ......................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................... 9341 ........................ ........................

Schulden ............................................................................................................ 9351 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9371 ........................ ........................

Persoonlijke zekerheden die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa .......................................................... 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................... 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ....................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden ...................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten ................................................................................ 9471 ........................ ........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9262 31.620 18.314

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 12.925 2.235

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 5.350 ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 7.575 2.235

Schulden ............................................................................................................ 9352 190 ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 190 ........................
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Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van transacties binnen de groep, indien zij van
enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met
de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van
inzicht in de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn
opgenomen:

............................................................................................................................................................................ ........................

............................................................................................................................................................................ ........................

............................................................................................................................................................................ ........................

............................................................................................................................................................................ ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de
consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen,
inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde
toegekende rustpensioenen ................................................................................................................ 99097 71

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming,
door een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap ................................................. 99098 ........................

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het
hoofd staat .............................................................................................................................................. 9507 103

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
betrokken vennootschap en haar filialen door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95071 ........................

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95072 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95073 57

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ....................................................... 9509 51

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
vennootschap en haar filialen door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95091 85

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95092 8

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95093 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Zie volgende pagina.
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imec confidential

Stichting van openbaar nut imec International
Jaarverslag van de raad van bestuur

3

Geachte belanghebbenden, 

Wij hebben de eer u de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de commissaris van imec groep voor te leggen, voor 
het op 31 december 2019 geëindigde boekjaar. 

De stichting van openbaar nut IMEC International (“imec International”) treedt op als corporate center ten aanzien van de tot 
imec groep behorende entiteiten. Deze zijn per eind 2019: IMEC vzw, Stichting IMEC Nederland, IMEC Taiwan Co., IMEC USA 
Nanoelectronics Design Center Inc., IMEC Inc., IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd., IMEC India Private  
Limited en de dochterondernemingen van IMEC vzw: FIDIMEC NV, FINLAB NV en imec.istart Partners NV.

De verbondenheid wordt onder meer juridisch gerealiseerd door de goedkeuring van de IMEC Group Modus Operandi, uit-
gevaardigd door de raad van bestuur van imec International en vervolgens aanvaard op de niveaus van de entiteiten  
(uitgezonderd de dochterondernemingen van IMEC vzw). 

De IMEC Group Modus Operandi bepaalt dat imec International de sturende rechtspersoon is van imec groep en dat alle 
voormelde entiteiten zich zullen richten naar de door imec International uitgevaardigde corporate guidelines inzake  
business development, finance, human resources en operations, zulks uiteraard met respect voor de eigen autonomie van 
iedere tot imec groep behorende entiteit. 

De raad van bestuur van imec International besliste dan ook om op vrijwillige basis over te gaan tot het opstellen van een 
geconsolideerde jaarrekening. 

Antoon De Proft Luc Van den hove
Voorzitter Raad van Bestuur President en CEO
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2. Financieel jaarverslag

2.1. Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening

2.1.1. Geconsolideerde balans
Het geconsolideerd balanstotaal van imec groep neemt in 2019 toe met 13,4 miljoen euro tot 759 miljoen euro. Dit is een 
stijging van 1,8 %. Er zijn verschillende onderliggende bewegingen. Zo stijgen de vlottende activa met 14,2 miljoen euro tot 315 
miljoen euro. De materiële vaste activa daarentegen nemen af met 8,5 miljoen euro en de financiële vaste activa nemen toe 
met 7,7 miljoen euro. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa nemen af met 8,5 miljoen euro tot 403 miljoen euro, bij een afschrijvingskost van 93,4 miljoen. Imec 
investeerde 100,8 miljoen euro. De voornaamste aanschaffingen zijn te vinden in de wetenschappelijke infrastructuur en 
toestellen. 

Het saldo van de post ‘Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen’ daalt eind 2019 tot 19.223.000 euro en betreft uitslui-
tend R&D-apparatuur die in 2020 in gebruik wordt genomen. Meer dan 100 Joint Development Programs (JDP) met toeleve-
ranciers van Equipment & Materials (E&M) zijn in uitvoering, en het aantal groeit jaarlijks door de nog steeds groeiende buy-in 
van het Suppliers Hub-concept. 

De bedoeling is om samen met de leveranciers meer kritische massa te zetten op procesontwikkeling, terwijl imec deel wordt 
van de langetermijnstrategie van de leverancier, door het ontwikkelen en testen van geïntegreerde oplossingen voor de 
nieuwe apparatuur. 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa nemen toe met 7,7 miljoen euro tot 42,3 miljoen euro. Dit is een stijging van 22,2 %.  

Er waren verscheidene nieuwe investeringen via FIDIMEC en imec voor in totaal 10.854.000 euro. De voornaamste zijn een 
bijkomende volstorting in Xpand en de investeringen in de nieuwe spin-offs Pharrowtech BV, Micledi Microdisplays BV en 
Pulsify Medical.

Verder waren er ook verkopen van enkele participaties, met een beperkte meerwaarde. 

Op de portfolio werden bijkomende waardeverminderingen geboekt en terugnames van eerder geboekte waardeverminde-
ringen. Door deze waardeverminderingen en terugnames ervan werd de netto-waardering van de deelnemingen gealigneerd 
met de huidige stand van zaken binnen deze vennootschappen en risicokapitaalfondsen, rekening houdend met het voor-
zichtigheidsprincipe en de specifieke risico’s die per dossier in overweging werden genomen, zoals o.m. groeipotentieel, 
productontwikkeling en financiering(sbehoeften). 

Vlottende activa 

De vlottende activa stijgen met 14,2 miljoen euro tot 314 miljoen euro. 

Onder de overige vorderingen, op lange termijn die stijgen met 1,4 miljoen euro tot 7,8 miljoen euro, word enerzijds een 
bedrag opgenomen betreffende de invulling die vanuit het convenant zal gebeuren om de ICON-engagementen na te ko-
men. Anderzijds betreft het tevens een bedrag voor het O&O belastingkrediet.De voorraden aan wafers, gassen, chemicaliën 
en reserveonderdelen dalen tot 2,6 miljoen euro. Dit is vooral door de tussen-tijdse afbouw van het aantal wafers.

De vorderingen op minder dan een jaar stijgen met 3,2 miljoen euro tot 138,3 miljoen euro. Dit is een stijging met 2,4 %. De 
handelsvorderingen kennen een lichte stijging van 2,3 % tot 118,2 miljoen euro. 
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De overige vorderingen op korte termijn stijgen van 19,5 miljoen euro tot 20,0 miljoen euro. Deze stijging is toe te schrijven 
aan het opgenomen saldo aan terug te vorderen belastingen. 

De liquide middelen nemen verder toe met 12,5 miljoen euro tot 153,8 miljoen euro. Er is een positieve invloed van het werk-
kapitaal op de liquide middelen. Zo is er een stijging in de ontvangen vooruitbetalingen op de funded projecten. Het is be-
langrijk om te vermelden dat de beschikbare liquide middelen gecommitteerd zijn ten behoeve van lopende engagementen. 

De overlopende activa dalen met 1,8 miljoen euro tot 11,2 miljoen euro. Deze post omvat voornamelijk vooruitbetaalde on-
derhoudscontracten en vooruitbetaalde licenties en software. 

Eigen vermogen

Het geconsolideerd eigen vermogen daalt licht met 0,6 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. De winst van het boekjaar 
(aandeel van de groep) bedraagt 3,8 miljoen euro. In het volgend hoofdstuk wordt dit verder toegelicht.

De belangen van derden stijgen met 1,7 miljoen euro. Deze post weerhoudt het aandeel van de minderheidsaandeelhouders 
in het eigen vermogen van de in de consolidatie opgenomen entiteiten. De stijging komt er door de geboekte winsten van 
FIDIMEC en FINLAB. 

De rubriek kapitaalsubsidies kent een daling van 4,4 miljoen euro in vergelijking met 2018, overeenkomstig de inresultaatname. 

De voorzieningen dalen licht met een bedrag van 325.000 euro tot 1.964.000 euro. 

Schulden 

Het totaal van de schulden neemt in 2019 toe met 12,6 miljoen euro tot 435,1 miljoen euro. Dit is een stijging van 3 %. Op het 
niveau van de langetermijnschulden is er een daling met 5 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de financiële 
schulden door de geplande kapitaalaflossingen met 4,7 miljoen euro. De overige schulden op lange termijn, de lange termijn-
verplichtingen van imec opgenomen in het kader van het convenant, zijnde ICON en (post-)doctorandi, dalen licht met 0,2 
miljoen euro. 

De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen van 190,3 miljoen euro tot 232,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 42,3 miljoen euro 
of 22,2 %. De grotere bewegingen zijn daar de stijging van ontvangen voorschotten van 17,5 miljoen euro, dit door een sub-
stantiële toename in voorschotten met betrekkeing tot de EU-projecten, en de stijging van sociale schulden van 11,5 miljoen 
euro. Daarnaast is er een herclassering van overlopende passiva (commitments aan de onderzoeksgroepen) naar schulden op 
ten hoogste 1 jaar.  

De overlopende passiva dalen met 24,7 miljoen tot 141,8 miljoen euro. Er is een lichte stijging van 3,8 miljoen euro bij de over 
te dragen opbrengsten van de in kind revenues (vroeger JDP), waarvoor al R&D-toestellen werden geleverd. Imec zal daarvoor 
tegenprestaties leveren in toekomstige periodes, en zal de gerelateerde inkomsten dan erkennen. Er is een daling door her-
classificatie van commitments aan de onderzoeksgroepen naar overige schulden en door het groot aantal projecten die af-
gesloten werden. De overlopende passivarekeningen zijn namelijk ook een weerspiegeling van de status van de lopende 
projecten en de commitments die daarmee samengaan.

2.1.2. Geconsolideerde resultatenrekening
De totale opbrengsten, inclusief de overheidstoelages, van imec groep stijgen met 9,8 % tot 640 miljoen euro. 

Imec’s industriële omzet is voor meer dan 92 % afkomstig uit samenwerking met de internationale industrie. Voor de hoog-
tepunten hieromtrent verwijzen we naar deel 1 van dit verslag. Dit neemt niet weg dat alle imec-entiteiten een specifieke 
focus hebben op de lokale industrie van het land waar ze actief zijn. Voor imec VZW is dit in het bijzonder Vlaanderen. 

De omzet en andere bedrijfsopbrengsten (exclusief toelagen en subsidies) bedroegen in 2019 497,4 miljoen euro. Dit is een 
stijging met 11,1 % in vergelijking met 2018 (447,8 miljoen euro), zijnde 77,7 % van de totale opbrengsten. 

Imec groep kan verder rekenen op de steun van lokale overheden in Vlaanderen, Nederland en Florida (VS). In 2019 bedraagt 
de opgenomen toelage van de Vlaamse overheid 109,5 miljoen euro. Dit is exclusief de steun aan NERF en andere diverse 
projectdotaties. De financiële overheidsondersteuning van de activiteiten van imec Nederland en imec Florida bedragen 
respectievelijk 6,2 miljoen euro en 4,2 miljoen euro. 
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De rubriek ‘Andere bedrijfsopbrengsten’ omvat ook een bedrag van 20,8 miljoen euro aan verkregen verminderingen door imec 
VZW, met name vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan werkgevers van wetenschappelijk personeel. 

De totale bedrijfskosten nemen in 2019 toe met 72,6 miljoen euro tot 641,5 miljoen euro. Dat is een stijging van 12,8 %. 

De totale werkingskosten nemen toe met 30,1 miljoen euro tot 324,3 miljoen euro. Dit is een stijging van 10,2 %. 

Hierbij van invloed is de stijging bij external processing (8,1 miljoen euro). Op het niveau van de materialen en insourcing is er 
een daling van 3,3 miljoen euro ondanks verhoogde output van lotturns in de cleanroom en de stijging van het algemene 
activiteitenniveau. Dit is een gevolg van het kostenbewustzijn. Meer specifiek is de daling vooral voelbaar bij wisselstukken 
(5,4 miljoen euro), maar dit wordt gecompenseerd door de toegenomen onderhoudskosten (+6,1 miljoen euro) en de daling 
bij onderaannemingen (5,3 miljoen euro). 

De kosten voor diensten en diverse goederen nemen toe met 36,1 miljoen euro tot 191 miljoen euro. Dit is een stijging van 23,3 
%. De belangrijkste verklaringen zijn een stijging voor externe diensten, de stijging voor huur en verzekeringen en de verdere 
stijging voor computerkosten en softwarelicenties.

De totale personeelskosten stijgen met 27,8 miljoen euro (14,4 %). Zie hoofdstuk 4 voor meer uitleg rond de groei in perso-
neelsbestand. 

De afschrijvingen op materiële vaste activa stijgen in 2019 met 14,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 18,4 %. Hieruit blijkt het 
hoog investeringsniveau van imec. In 2019 waren er voor 100,8 miljoen euro aan investeringen door imec.

Het bedrijfsverlies bedraagt 1,5 miljoen euro, tegenover een bedrijfswinst van 14,5 miljoen euro in 2018.

Het recurrente financieel resultaat geeft een break-even resultaat tegenover een nettowinst van 4,2 miljoen euro vorig jaar. 
Onder de andere financiële opbrengsten wordt ook de opname geboekt van de ontvangen kapitaalsubsidies, dit a rato van 
de geboekte afschrijvingen. Het gaat in totaal over 5 miljoen euro.

De belangrijkste post van de niet-recurrente kosten (66B: 3,6 miljoen euro) heeft betrekking op waardeverminderingen op 
participaties. 

De niet-recurrente opbrengsten (76B: 6,6 miljoen euro) zijn in hoofdzaak een gevolg van een eerder geboekte waardevermin-
dering van 2,9 miljoen euro en meerwaardes op verkopen in participaties (3 miljoen euro) en in beperkte mate verkoop van 
R&D-toestellen. 

De geconsolideerde winst voor 2019 bedraagt 5,5 miljoen euro tegenover een winst van 17,7 miljoen euro in 2018. 
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3. Entiteiten van de imec-groep

3.1. Jaarverslag imec België 

Samenwerking is verankerd in de missie en visie van imec. In 2019 werd dit vooral gerealiseerd via:

• imec’s industriële affiliatieprogramma’s;

• bilaterale samenwerkingscontracten;

• technologietransfers en -licenties;

• de werking van imec.academy;

• de vele imec.icon-projecten;

• de imec.xpand- en imec.istart-werking.

Hierna bespreken we elk van deze samenwerkingsmodellen.

Missie

Imec is wereldleider op het vlak van O&O en innovatie in nano-elektronica en digitale technologie.

Als vertrouwd partner van bedrijven, start-ups en de academische wereld brengt imec briljante geesten van over de hele 
wereld samen in een creatieve en stimulerende omgeving.

Door gebruikmaking van wereldvermaarde infrastructuur en een lokaal en globaal ecosysteem van partners in uiteenlopende 
industrieën, versnelt imec de vooruitgang in de richting van een duurzame geconnecteerde toekomst.

Visie

Als wereldleider in O&O en innovatie in nano-elektronica en digitale technologie streeft imec naar het onmogelijke en mikt 
het op radicale innovatie. Imec maximaliseert de sociale impact door het creëren van duurzame oplossingen die het leven 
verbeteren. Imec geeft de toekomst vorm.

Afbeelding 6: Imec visie

Leadership in  
microchip technology

Enabling the intuitive internet of things

Profound software & 
ICT expertise
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Imec’s succes kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de diversiteit van zijn bedrijfsmodel(len). De imec-on-
derzoekers werken in gemengde onderzoeksteams samen met onderzoekers van internationale en nationale partners rond 
(herbruikbare) basisbouwblokken en concepten die zich richten op specifieke technologische uitdagingen. Hierdoor worden 
kosten, talent, risico, kennis en intellectuele eigendom gedeeld. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat bedrijven 
blijven investeren in onderzoek, zelfs in economisch minder goede omstandigheden, om nieuwe producten op de markt te 
brengen met voldoende competitief voordeel.

Bovendien blijven de onderzoekskosten in de halfgeleidersector stijgen en nemen de technologische uitdagingen steeds toe. 
Door samen te werken in onderzoek kunnen bedrijven tot snellere en meer rendabele oplossingen komen. Dergelijke vormen 
van samenwerking (via industriële residenten) blijken een zeer efficiënte wijze van kennis- en technologieoverdracht. Imec’s 
bedrijfsmodel past ook in de ruimere acceptatie van “open innovatie”.

Het groeimodel van imec steunt op een gebalanceerd aanbod voor de industrie dat is ontstaan uit de vele jaren interactie 
met alle industriële spelers in de waardeketen van nano-elek tronica en de digitale economie. Naast de imec O&O-platfor-
men, hierna verder toegelicht, werden samenwerkingsvormen geïntroduceerd die het opnemen van de innovatie in de indus-
trie versnellen (imec Services) en activiteiten die ondernemerschap stimuleren en ondersteunen (imec Venturing).

WHAT WE OFFER

INNOVATION
SERVICES & SOLUTIONS

R&D
COLLABORATION

VENTURING
STARTUPS & FUNDS

Afbeelding 7: imec: “what we offer”

Imec’s industriële affiliatieprogramma’s

In 1991 ontwikkelde imec een nieuw samenwerkingsmodel: het imec Industrieel Affiliatie Programma of kortweg IIAP. Dit 
model laat O&O-samenwerking toe, gebaseerd op gedeelde kosten en risico’s, terwijl expertise en IP samengebracht worden 
tot kritische massa. Wereldwijd is deze formule erkend als een van de meest succesvolle internationale samenwerkingsmo-
dellen voor de ontwikkeling van toekomstige generieke of herbruikbare technologieën in snel evoluerende technologiedo-
meinen. 

Door samenwerking op basis van risico- en kostendeling kunnen bedrijven in een vroeg stadium toegang krijgen tot inzichten 
in en aanwending van nieuwe generische technologieën, onderbouwde inzichten in verschillende opties en hun trade-off-ef-
fecten. Ze kunnen daaruit differentiërende, nieuwe producten afleiden zodat ze tijdig innovatief in een sterke positie staan 
naar de markt toe.

Een IIAP is een vorm van nauwe O&O-samenwerking, die industriële onderzoekers toelaat zich te integreren in imec-onder-
zoeksteams via vooraf goed gedefinieerde O&O-programma’s, met duidelijk omschreven op te leveren resultaten binnen een 
welbepaald tijdsvenster. Dit neemt niet weg dat voor elke industriële partner en in elk programma toch nog ruimte overblijft 
voor bedrijfsspecifieke O&O (met exclusieve rechten), naast de meer generieke of herbruikbare resultaten op basis van risi-
co- en kostenverdeling. Meer generische of methodologische resultaten zijn beschikbaar voor de verschillende partners in 
het project op basis van mede-eigendom. Die resultaten kunnen vrij geëxploiteerd worden zonder dat de partners elkaar 
rekenschap verschuldigd zijn. Vertrouwelijke en zeer bedrijfsspecifieke informatie en resultaten blijven vanzelfsprekend ei-
gendom van de industriële partner in kwestie, die ook volledig alle hieraan verbonden kosten dient te dragen. IIAP-partners 
kunnen, via hun industriële residenten op imec, te allen tijde nieuwe doorbraken overdragen aan hun bedrijf, zodat deze snel 
en parallel vertaald kunnen worden naar nieuwe applicaties (concurrent engineering).
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Bilaterale samenwerkingscontracten

Imec ondersteunt industriële partners die dichter bij de markt opereren ook via bilaterale samenwerkingscontracten. Techni-
sche specificaties, de duur van het project en IP-rechten worden in samenspraak met de industriële partner opgesteld. Imec 
organiseert ook opleidingen voor de industrie, universiteiten en hogescholen, via imec.academy, al dan niet gekoppeld aan 
dergelijke projecten. Diensten zoals ASIC-ontwerp, goedkope fabricatie van prototypechips, processtappen en meet- en 
analysetechnieken worden aangeboden aan de industrie.

Technologietransfer en -licenties

De technologieën die imec ontwikkeld heeft en waarop het IP-rechten bezit, kunnen ook later (na beëindiging van het 
O&O-programma), via technologietransfer of -licenties voor verdere ontwikkeling of commercialisatie ter beschikking wor-
den gesteld van de industrie. Technologietransfers vinden zowel regionaal als internationaal plaats. In Vlaanderen vormen 
nieuwe spin-offs van imec een belangrijke doelgroep voor deze vorm van interactie.

Imec.academy 

Imec.academy is de gezamelijke noemer waaronder trainingen en seminaries bij imec worden georganiseerd. 

Afbeelding 8: Imec.academy

Imec.icon

Imec Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (imec.icon) levert vraaggedreven onderzoek vanuit de (Vlaamse) maatschappe-
lijke, culturele of industriële sector en overheid. Het vertrekt vanuit een ICT-gerelateerde nood die bedrijven, overheden of 
andere organisaties detecteren, en moet te situeren zijn binnen een (of meerdere) van de volgende marktsegmenten: ICT, 
Media, Health, Smart Cities, Manufacturing, Energy en Mobility. De totstandkoming van de projectvoorstellen gebeurt bot-
tom-up vanuit de gebruikers en/of stakeholders en uitvoerders.

Op basis van de expertise van onderzoekers van imec of van de vijf Vlaamse universiteiten biedt imec de verschillende sta-
keholders een helpende hand om met deze concrete noden om te gaan. Specialisten met een uiteenlopende achtergrond 
en expertise (uit de academische en de bedrijfswereld) bundelen in imec.icon hun krachten om coöperatief onderzoek uit te 
voeren dat aantoonbaar waardevol moet zijn, en dus moet resulteren in economische, culturele of sociale toegevoegde 
waarde in Vlaanderen. Imec.icon-projecten zijn steeds interdisciplinair. Ze besteden niet enkel aandacht aan de technologi-
sche kant, maar onderzoeken ook de juridische en maatschappelijke aspecten.

In 2019 werden in totaal 12 nieuwe projecten goedgekeurd, verdeeld over twee ICON-calls. Hierdoor waren er 46 ICON-pro-
jecten actief in 2019. Meer informatie hierover in deel 1.2.4 van dit verslag.

SEMICONDUCTOR 
TECHNOLOGY

IC, SOC 
& PCB DESIGN

APPLICATIONS, 
HEALTH & ENERGY

BUSINESS
SCHOOL
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Imec.xpand en imec.istart

Voor de werking en het businessmodel met betrekking tot incubatiewerking en venturing wordt er verwezen naar de betref-
fende rubrieken in dit jaarverslag en in het jaarverslag van de raad van bestuur van imec vzw. 

3.2. Stichting imec Nederland

2019 was wederom een goed jaar voor imec Nederland. De netto-omzet was conform plan met een verdere inkomstengroei 
van de funded projecten. De totale omzet bedroeg dit jaar circa 22 miljoen euro. 

2019 was vooral het jaar dat imec Nederland een nieuw filiaal opende in de provincie Gelderland: het OnePlanet Center. Dit 
Center is een samenwerking tussen Wageningen University, Stichting Wageningen Research, Radboud Universiteit en Rad-
boud Universitair Medisch Centrum. De focus zal liggen op de combinatie van voedsel, gezondheid en technologie.

Het onderzoek van imec Nederland blijft zich richten op innovatieve oplossingen in draadloze autonome sensorsystemen 
met vele toepassingen in de gezondheidszorg. Met de start van het OnePlanet Center zal het onderzoek van de stichting 
zich verder uitbreiden op het gebied van voeding. 

Er zijn in 2019 weer veel mooie mijlpalen bereikt op deze gebieden. Enkele belangrijke innovaties van het afgelopen jaar wor-
den hierna verder toegelicht. 

• Het CHS-programma heeft in 2019 een groei gerealiseerd van circa 5 % ten opzichte van 2018. Contracten met een aantal 
strategische klanten zijn verlengd. Gedurende 2019 is de focus verlegd naar meer datagedreven activiteiten, zoals ontwik-
keling van algoritmes, data-analyse, machine learning, enz. Dit geeft de toegenomen focus weer van embedded gebruik
van hardcore technologie. De klassieke benadering van wearables en consumentenoplossingen heeft plaatsgemaakt voor 
implantaten en klinische oplossingen.

• Het IoT-programma heeft in 2019 een groei gerealiseerd van circa 15 %, in een jaar waarin de semiconductorindustrie een
terugval meemaakte. 2019 was het jaar waarin imec-technologie in het straatbeeld verscheen. In Dordrecht is er binnen
het project Life Critical, samen met lokale partners, een luchtkwaliteitsnetwerk geïnstalleerd, waarin specifiek onderzoek 
is gedaan naar het effect van vergroening. Na ruim 10 jaar grenzen verleggen op het vlak van energieverbruik en integratie 
van bluetooth chips, realiseerde imec Nederland in 2019 een primeur door het toepasbaar maken van bluetooth-techno-
logie als “digitale contactloze sleutel”. Imec nam een leidende rol met technische bijdrages aan de standaardisatie van de
nieuwe oplossing voor veilige, passieve, contactloze autosleutels. De oplossing heeft een grote nauwkeurigheid en vol-
doet aan de allerhoogste veiligheidseisen om het elektronisch stelen van auto’s onmogelijk te maken. Op de “Internatio-
nal Solid State Conference” in San Francisco, een topconferentie voor IC-ontwerp, werd de imec-bijdrage over een bat-
terij-gevoede radaroplossing bekroond met de prijs voor de beste demonstratie. Imec realiseerde een reductie aan
energieverbruik van factor 100. Met deze doorbraak wordt radar bruikbaar voor allerhande IoT-toepassingen op een
kleine AA-batterij. De demonstratie toonde het tellen van mensen in een ruimte, op basis van beweging. Zelfs de micro-
bewegingen van de ademhaling kunnen worden gedetecteerd, dwars door kleding heen. Het onderzoeksprogramma
rondom waterkwaliteitssensoren, heeft verdere stappen gemaakt in de robuustheid en levensduur van de sensoren.

Eind 2018 liep de vierde committeringsperiode voor overheidsondersteuning aan Holst Centre met het Rijk, de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven officieel af. Deze subsidies zijn in 2019 definitief vastgesteld en er zijn gesprekken 
gevoerd voor nieuwe financiering voor de komende jaren. Om hier een gefundeerde beslissing over te kunnen nemen, heeft 
de Nederlandse overheid opdracht gegeven aan een externe organisatie om de samenwerking binnen Holst Centre te evalu-
eren en met een advies te komen. Deze evaluatie is in het tweede kwartaal van 2019 afgerond en hier is een positief advies 
uit gekomen voor continuering van de financiering van Stichting imec Nederland, als onderdeel van het Holst Centre. Ook 
zijn er aanbevelingen gegeven om de samenwerking van de partijen binnen het Holst Centre te intensiveren. Deze adviezen 
zijn vanaf 2019 meteen in gang gezet. 

Naar aanleiding van bovengenoemde evaluatie heeft de Nederlandse overheid toegezegd de financiering van de Stichting 
vanaf 2020 weer te continueren. Ook heeft het Topconsortium voor Kennis en Innovatie High Tech Systemen een geoor-
merkte financiering van 400.000 euro voor de Stichting toegezegd, tot en met 2021. De huidige TKI-regeling zal de komende 
jaren nog ongewijzigd doorlopen. 

Voor de start van het OnePlanet Center in Wageningen is aan de Stichting een subsidie toegekend voor 4 jaar met daaraan 
gekoppeld een vervolgfinanciering voor nog eens 4 jaar, bij goed functioneren. 
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De TKI-regeling, de nieuwe toegekende financiering aan de Holst Centre– en OnePlanet-activiteiten, en de toegekende ge-
oormerkte financiering door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie aan de Stichting bieden voldoende perspectief om 
de Stichting te continueren de komende jaren. 

3.3. Jaarverslag IMEC Taiwan Co. 

Voor imec Taiwan was 2019 het elfde werkingsjaar. Het werd gekenmerkt door een geslaagde integratie en versterkte samen-
werking tussen imec Taiwan en het Electronic Assembly-team van IC-link in Leuven. Het bieden van een geïntegreerd aanbod 
van programma’s in de domeinen van IOT Smart Devices, Imaging en Materials & Interconnects, heeft geleid tot een sterke 
groei van inkomsten uit O&O-activiteiten met Vlaamse, Aziatische en internationale industriële bedrijven.  

Verschillende bestaande corporate-klanten kwamen in 2019 met de vraag rond nieuwe pojecten. Er was vooral veel vraag naar 
toepassingen in de medische healthmonitoring-sector en industriële applicaties. In Vlaanderen zorgde de oplevering van 
projectresultaten voor heel wat exposure voor de bedrijven en voor de manier waarop imec ondernemers met ideeën voor 
innovatie kan helpen. Enkele sprekende voorbeelden zijn Rombit, een wearable die de veiligheid van arbeiders helpt te ver-
hogen of ook eCloud dat de markt van oplaadstations voor elektrische voertuigen probeert te vernieuwen. Imec Taiwan is 
ook actief in het helpen van imec-spin-offs met het industrialiseren van klantentoepassingen. Een mooi voorbeeld is Morrow 
Optics, een start-up met een innovatieve bril voor presbyopie. 

In 2019 werd ook de academische samenwerking versterkt. Zo werd met het lokaal onderzoekscentrum NARLABS een sa-
menwerkingsakkoord gesloten. Ook werd de gelegenheid geboden aan Vlaamse universiteiten (bijv. Hogeschool West) voor 
internships in het kader van masteropleidingen. 

Het doel van imec Taiwan bestaat erin projecten van toegepast onderzoek op systeemniveau uit te voeren met een focus 
op de industrie. Imec Taiwan richt zich vooral op toepassingen in gebieden zoals elektronica, biomedische wetenschappen 
en complexe beeldverwerking. De strategische waarde van imec Taiwan voor imec is uiteenlopend:

1.  Aanbod van productontwikkelingsdiensten die complementair zijn aan de onderzoeksactiviteiten van imec en die
deels gebruik maken van de onderzoeksresultaten

2.  Aanwezigheid in het hart van de globale elektronica-industrie en gemakkelijke toegang tot het ecosysteem van leve-
ranciers en merkenfirma’s, om zo informatie terug te koppelen naar imec en haar klanten

3.  Terugkoppeling van opgedane productkennis naar de onderzoeksprogramma’s van imec in Leuven

4. Opbouwen van ervaring met productontwikkeling en aantonen van het nut en toepasbaarheid van imec-technologie.

Imec Taiwan treedt daarnaast ook op als lokaal verkoopkantoor voor de hele imec-groep en ter ondersteuning van Vlaamse 
handelsmissies. Zo was er een gezamelijke stand met Flanders Investment & Trade op Computex, de wereldvermaarde ICT-
beurs in Taipei. Ook verschillende economische missies en parlementaire delegaties uit België werden begeleid. Binnen dit 
kader is imec Taiwan tevens zeer goed geplaatst om nieuwe trends op te pikken en marktrelevante informatie te delen met 
imec in Leuven waardoor het aanbod van de O&O-programma’s en het productportfolio verscherpt kan worden voor de 
specifieke noden van de imec-partners wereldwijd.  

In 2019 heeft imec Taiwan toegevoegde waarde geboden aan Vlaamse start-ups door hen te helpen met strategisch inzicht 
in technologierisico’s, schaalbaarheid, kosten en selectie van de meest aangewezen architectuur. Dit als onderdeel van haal-
baarheidsstudies. 

Daarnaast laten de O&O-activiteiten van imec Taiwan toe om de technologieoplossingen van de imec-groep productspeci-
fieker en relevanter te maken voor potentiële eindklanten, waardoor de imec-groep zowel in Taiwan, Vlaanderen als de rest 
van de wereld bedrijven kan benaderen waarvoor er voorheen geen gepast aanbod was. Daarenboven beschikt imec Taiwan 
over specifieke engineering-competenties en heeft het toegang tot een waaier aan resources uit de Aziatische maakindus-
trie, die complementair zijn aan die van de imec-groep en dus het gehele aanbod versterken. Door het leveren van specifie-
ke expertise, die binnen de imec-groep in mindere mate aanwezig is, laat dit toe om het aanbod naar de klanten aanzienlijk 
te verbeteren. Daarmee ondersteunt imec Taiwan de verdere groei aan inkomsten van de imec-groep. 

2019 werd ook gekenmerkt door een succesvolle lancering van producten in de markt waarbij imec Taiwan geholpen heeft 
bij de ontwikkeling. Zo zijn Upstreem en Rombit vooraanstaande Belgische bedrijven die succesvolle productlanceringen 
hebben gedaan.  
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In welbepaalde gevallen, waarbij imec Taiwan de kloof tussen de imec-onderzoeksresultaten en de productspecificaties van 
Taiwanese bedrijven weet te overbruggen, kan bij deze bedrijven de interesse opgewekt worden om een vestiging nabij imec 
in Vlaanderen op te zetten. In het kader hiervan werden nauwe contacten gestart met grote Taiwanese bedrijven en kennisin-
stellingen. Zo werd ondermeer met het gerenomeerde Taiwanese ITRC (instituut voor precisie-apparatuur) een samenwer-
king gestart.

3.4. Imec China

Imec China is operationeel sinds september 2010 en heeft als doel de samenwerking te bevorderen tussen imec en de Chi-
nese bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten actief op het vlak van nano-elektronica en elektronische systemen. 
Eind 2019 waren er vier personeelsleden actief.

3.5. Imec USA Nanoelectronics Design Center

2019 is het derde jaar van de entiteit in Florida.  

Het team van een 25-tal imec USA-medewerkers verhuisde tijdens de zomer van een tijdelijke modulaire werkplek in een 
container naar de nagelnieuwe OC-building in NeoCity. Op 11 oktober organiseerden ze de Grand Opening van het gebouw 
samen met de partners van BRIDG. 250 genodigden kwamen opdagen en vonden er enthousiasme en inspiratie. De NeoCity- 
campus is nu de werkplek voor BRIDG, imec en NeoCity academy. De verdere ontwikkeling van het campusterrein van 2 km2 
gaat gestaag door en zal nog vele jaren in beslag nemen. 

Imec USA ontwikkelde een multispectrale camera die met succes werd ingezet voor het detecteren van uitheemse pythons 
die het ecosysteem in de Everglades verstoren. Dit onderwerp spreekt danig tot de verbeelding en mocht ook rekenen op 
een heel brede belangstelling van de pers en media. 

De samenwerking met het fotonica-team van Leuven werd versterkt. Het team in Florida levert ontwerpdiensten bovenop 
de technologie-aanbieding die uit Leuven komt. Op die manier kunnen ze de bestaande klanten beter bedienen en ook 
nieuwe klanten aantrekken. Deze aanpak leverde de eerste contracten op. 

Er is een groeiende algemene belangstelling voor ruimtevaart en de concrete plannen vanuit de VS om mensen terug naar de 
maan te sturen in 2024. Daarna gaat het richting Mars, een reis van meerdere jaren. Dit creëert een nood aan systemen om de 
gezondheid van astronauten te kunnen opvolgen in hun missies ver van aarde. Imec USA haalde een eerste NASA-pro-
ject binnen samen met MiDiagnostics. Dit project zal analyseren hoe de nano-fluidische processor zich gedraagt in een om-
geving zonder zwaartekracht.

Het camera en computational imaging-team haalde de eerste contracten binnen met defensie. Ze ontwikkelden modellen en 
simuleerden speciale IR-camera’s. Voor volgend jaar zit er ook een groot project in de pijplijn voor het ontwikkelen van een 
mm-wave camerasysteem voor defensietoepassingen.

Imec USA licentieerde imec’s interposer-technologie aan de Florida-partners van BRIDG. Ze zullen die nu opzetten op Ame-
rikaanse bodem. Imec Florida fungeert als brug tussen imec hoofdkantoor en BRIDG. 

Voor 2020 zien we sterk groeipotentieel in fotonica-en defensieprojecten. Zo zal verder geïnvesteerd worden in fotonische 
meetinfrastructuur om aan de groeiende vraag tegemoet te komen en wordt er gepland een 10-tal extra mensen aan te 
werven.
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3.6. Imec Inc.

IMEC Inc. opereert vanuit San Francisco als vertegenwoordigingskantoor voor de VS. Eind 2019 waren er vijf personen actief 
met het oog op een doorgedreven business development-inspanning op de Amerikaanse markt.

3.7.  Imec India

De entiteit imec India heeft een gerichte focus als business development-kantoor voor de IC-link-activiteiten.
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4. Personeel

Talent en Organisatie 

4.1. Attract smart creatives 

Het nodige talent vinden, is een businessrisico geworden voor veel organisaties, ook voor imec. Daarom is het essentieel om 
deze opdracht niet langer als een geïsoleerde activiteit te organiseren, die aan een interne of externe recruiter wordt toever-
trouwd. Een geïntegreerde en strategische aanpak is essentieel.  

In 2019 werden 295 nieuwe collega’s aangeworven, zowel met het doel te voorzien in vervangingen voor bestaande manda-
ten (53 %), als in het kader van verdere personeelsaangroei (47 %). De totale tewerkstelling bij imec is inmiddels uitgegroeid 
tot 4.305 medewerkers, waarvan 2.062 payroll- en 2.243 non-payroll-medewerkers. Bij non-payroll gaat het hoofdzake-
lijk over gastonderzoekers en industriële residenten in het kader van programma’s, maar ook over doctorandi en interims of 
flex forces. Onderzoekers worden nog steeds van over heel de wereld aangeworven. Eind 2019 telt de imec-staf 94 verschil-
lende nationaliteiten. Top 5-landen na België en Nederland zijn Frankrijk, India, China, Italië en Duitsland. De gemiddelde tijd 
om vacatures in te vullen is gedaald ten opzichte van 2018, van 13 naar 11 weken, dankzij een continue inzet van managers 
en recruiters. De globale score voor ‘tevredenheid met de aanwervingen’ (gemeten 6 maanden na startdatum, bij zowel new 
hires als hiring managers) blijft zeer hoog: in 91  % van de gevallen zien beide partijen een duidelijke win-win. De score voor 
de hiring experience is hetzelfde gebleven ten opzichte  van 2018 en bedraagt 4,5 op 5.  

53 van de 295 aanwervingen werden gerealiseerd dankzij onze nieuwe referral app. In 2019 kregen we via onze medewerkers 
516 kandidaten binnen voor onze openstaande vacatures.

Omwille van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is een organisatie als imec verplicht om creatief om te gaan met 
zijn aanwervingsbeleid. Imec initieerde hierrond 2 initiatieven: imec school en imec tenure track.

• In plaats van te zoeken naar de ideale kandidaat met relevante ervaring en het juiste diploma gaan we op zoek naar pro-
fielen met de juiste motivatie, een passie voor techniek en een sterk leervermogen. Deze personen starten vervolgens in 
een betaald opleidingstraject van 9 maanden via duaal leren, een afwisseling tussen classroom training en on the job
learning. In september zijn 8 studenten gestart in de imec school en zij worden gevormd tot First Line Support-profielen 
voor onze cleanroom.

• Het tweede initiatief dat werd gelanceerd, is het imec tenure track. Dit is een vacature waarin er geen concrete jobom-
schrijving wordt meegegeven. Kandidaten krijgen de kans om hun eigen onderzoeksidee, passende binnen de imec-stra-
tegie, aan ons voor te stellen. Dankzij dit initiatief hebben we 80 kandidaturen ontvangen die we begin 2020 evalueren.

4.2. Growing minds 

Imec wil naast het meten van individuele prestaties meer inzetten op het identificeren van het potentieel en de impact van 
elk individu, om op basis daarvan de juiste beslissingen inzake talentmanagement te kunnen nemen en uitvoeren. Hiervoor 
zijn in 2019 een aantal proefprojecten opgezet in verschillende delen van de organisatie. In elk pilootproject werd telkens een 
bepaalde methode, die in de literatuur of case studies als veelbelovend naar boven kwam, op kleine schaal getest om na te 
gaan of deze ook zou kunnen werken in de imec-context. Het betrof de volgende thema’s: 

• Doelen zetten, opvolgen en delen

• Feedback verzamelen, geven en ontvangen

• Groei- en coachinggesprekken voeren

• Aan zelfreflectie doen
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• Talent reviews houden

Daarnaast werd ook een analyse gedaan van het huidige pay for performance-principe en zijn mogelijke alternatieven daar-
voor onderzocht.  

Deze proefprojecten leggen de basis voor een nieuw performancemanagement binnen imec, dat in 2020 in de steigers wordt 
gezet. De nadruk komt te liggen op:

• een continu proces dat talent moet faciliteren;

• kwalitatieve gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers;

• agile doelstellingen die in teamverband worden geformuleerd;

• een eerlijk evaluatie- en waarderingsproces dat zo veel mogelijk op objectieve data wordt gestoeld.

A strong business partnership 

4.3. Imec organization / Teams leading teams  

De HR-strategie heeft de voorbije jaren op het vlak van people sterk ingezet op het uitbouwen van de “irresistible work-
place”, zowel qua processen, als qua dienstverlening aan de medewerkers. Op het vlak van de andere, even essentiële, dimen-
sies van een sterk HR-beleid, is de strategie nog in volle ontwikkeling. De tweede dimensie, die van de teams en hun leader-
ship, kreeg in 2019 al volop aandacht en ondersteuning vanuit het business partnership. Onder de noemer “team leading 
teams” zijn in vele teams, ook in het directieteam, gerichte acties genomen met als resultaat zowel een versterkte teamsa-
menwerking als een verhoging van de teameffectiviteit. De derde dimensie, die van organisatie-ontwikkeling en het verster-
ken van de organisatiestrategie, zal in 2020 meer focus moeten krijgen. 

Door een sterk business partnership draagt HR bij aan de succesvolle realisatie en vooruitgang van businesskritische projecten 
die een rechtstreekse impact hebben op de operaties. Een mooi voorbeeld uit 2019 is het Daily FAB Operations-project. Dit 
beoogt een optimale werking te installeren van het volcontinu-systeem. In dit kader worden nieuwe rollen in de organisatie 
geïntroduceerd, met name First Line Support (FLS) en Pilot Line Engineer (PLE) en wordt nog meer dan vroeger ingezet op 
cross-departementale teamwerking.  

Een goed begrip van de business en haar doelstellingen, vormt tevens de basis van waaruit HR de people side van verande-
ring begeleidt. Deze begeleiding is complementair aan de projectmatige benadering, waarbij specifiek de focus gelegd wordt 
op individuele en groepsdynamieken in transitie, en hoe deze individuen en groepen doorheen de verandering in hun gedrag, 
attitude en mindset begeleid kunnen worden, zodat de doelstellingen van de verandering behaald worden.   

4.4.  Putting the employee central 

Het HR employee center is in het jaar na de opstart verder ontwikkeld. Het digitale platform zorgt ervoor dat er snel en ef-
ficiënt gereageerd kan worden op de noden van de medewerkers. Die efficiëntie zorgt er voor dat elk imec-talent zich ten 
volle kan concentreren op zijn/haar job. Bovendien is er daardoor meer tijd om te reageren op de persoonlijke vragen die 
meer tijd vragen. Voor die laatste vragen kan elke medewerker sinds deze zomer terecht in de nieuwe fysieke locatie van het 
HR employee center in Imec 1 – overigens gekoppeld aan de HR-EHS smart workplace-piloot, gerealiseerd in 2019, waar de 
principes van het activity-based werken in de praktijk worden toegepast en uitgetest. 

Expliciete imec-brede waardering kreeg het HR employee center eind 2019 met een bekroning tijdens het open.minds-eve-
nement, als “Masters of Customer Satisfaction”. De opgebouwde expertise werd in 2019 tevens ingezet om andere onder-
steunende diensten te helpen met het opzetten van een gelijkaardige dienstverlening: Information Security, Fab, Smart 
Workplace ... 
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Bij het opzetten van de dienstverlening wordt uitgegaan van de Employee Journey. Deze focus is bijvoorbeeld ook terug te 
vinden in de herziening van de invaliditeitsverzekering.

De invaliditeitsverzekering van imec poogt het inkomensverlies van imec-medewerkers die arbeidsongeschikt zijn wegens 
ziekte, privé-ongeval of moederschapsrust in belangrijke mate te compenseren. Imec hervormde in 2019 dit plan “gewaar-
borgd inkomen”. Positieve kenmerken van het reglement voor imec en het voormalige reglement voor iMinds werden geïn-
tegreerd tot één gealigneerd en marktconform plan bij verzekeraar AG Insurance (plan “Income Care”). Belangrijke wijzigingen 
zijn o.a. het verlagen van de wachttijd tot 30 dagen en het optrekken van de eindleeftijd tot 67 jaar.

Door het toenemend aantal stress-gerelateerde aandoeningen achten verzekeringsmaatschappijen zoals AG Insurance het 
noodzakelijk om de tussenkomst bij burn-out en de meeste andere psychische aandoeningen te beperken tot twee jaar. 
Imec volgde deze marktpraktijk, maar onderhandelde met AG Insurance om de maximumtermijn te verhogen tot 3 jaar.  Als 
antwoord op deze beperking (naast inzetten op preventie), zit er in het nieuwe AG Income Care-plan eveneens een proactief 
re-integratietraject inbegrepen. Dit programma biedt begeleiding op maat bij stress-gerelateerde aandoeningen, zoals een 
burn-out. Hierdoor weten medewerkers van imec dat ze er niet alleen voor staan in moeilijke tijden en dat imec als werkge-
ver kan helpen om er terug bovenop te komen. Gezonde en gelukkige werknemers op de werkvloer is immers een belangrijk 
uitgangspunt voor imec.  

4.5. Imec people – SAP SuccessFactors 

Sinds 2001 wordt SAP ERP HCM gebruikt als personeelsdatabase. De set-up van de tool voldoet al enige tijd niet meer aan de 
noden van een sterk groeiende internationale organisatie. In 2014 kondigde SAP aan dat deze applicatie aan het einde van zijn 
levenscyclus zit en slechts tot 2025 (later verlengd tot 2030) ondersteund zal worden. Dit momentum werd aangegrepen om 
een aantal Core HR-processen en de basisset-up van personeelsinformatie grondig te herzien en te implementeren in de tool 
die SAP als alternatief biedt: SAP SuccessFactors. 

In 2019 werd SAP SuccessFactors, onder de naam imec people, als nieuwe oplossing in gebruik genomen voor het beheer van 
personeelsgegevens. Deze tool wordt momenteel aangeboden als ‘people search’ om basisinformatie over de rol en impact 
van een collega binnen de organisatie op te vragen. Tegelijk geeft het de medewerkers de mogelijkheid om de over hen be-
waarde informatie te raadplegen en aan te passen. Deze realisatie maakt deel uit van een meerjarenplan voor de verdere 
optimalisatie en digitalisatie van Core HR & Talent-processen.  

  

4.6. Imec.academy 

Imec.academy is een strategisch instrument voor de realisatie van de ambities van imec. Het moedigt elke medewerker aan 
om zelf ownership te nemen over de eigen groei, en stimuleert en ondersteunt iedereen in zijn professionele én persoonlijke 
ontwikkeling. In 2019 genoten imec-medewerkers gemiddeld 66 uur extra training per jaar. Dat als aanvulling op de voornaam-
ste bron van kennis en ontwikkeling: de eigen job bij imec. Elke dag opnieuw worden medewerkers met veelbetekenend werk 
uitgedaagd, waardoor groei mogelijk wordt, professioneel en persoonlijk. De trainingen en workshops van imec.academy 
worden positief onthaald bij de medewerkers, met een algemene evaluatiescore van 4,1/5.

Daarnaast biedt imec.academy door zijn unieke state-of-the-art-opleidingen, die geavanceerde inhoudelijke expertise van 
internationaal topniveau combineren met een focus op relevante hands-on toepassing, een strategische meerwaarde voor 
alle partners van imec. Dit door kwalitatieve opleidingen in de kerncompetenties van imec, ter beschikking te stellen van 
lokale en internationale docenten en studenten en door hen toegang te geven tot state-of-the-art, didactisch materiaal van 
imec.academy. Het aanbod van imec.academy beoogt tevens om bedrijven uit alle sectoren kennis te laten maken met de 
expertise van imec. Dit helpt hen om de nieuwe mogelijkheden, geboden door nanotechnologie en nano-elektronica, te 
vertalen naar hun toepassingsdomein, zelfs indien dit ver van de nano-elektronica ligt, en versterkt zo hun innovatiekracht. 
Bovendien kan dit een laagdrempelige hefboom zijn die hen brengt tot een partnership met imec in een onderzoeksproject 
of via een technologietransfer. Zo registreerde imec.academy voor 2019 meer dan 178.805 gevolgde lesuren, waarvan bijna 8 
% werd gevolgd door externe participanten (alle deelnemers behalve imec-payroll). De cijfers geven aan dat 1.277 unieke, 
externe deelnemers gebruik maakten van het aanbod, zowel lokaal (51 %), als internationaal (49 %), en verdeeld over de aca-
demische wereld (46 %) en de industrie (54 %).   
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Het ontwikkelaanbod voor managers werd in 2019 verdergezet. Imec.academy organiseerde interactieve sessies en opleidin-
gen voor managers om hun skills in feedback geven, situationeel leiderschap en resultaatgericht en coachend leidinggeven te 
blijven versterken. Ruim 292 managers namen deel aan deze sessies en opleidingen. Naast training werd ook het aanbod van 
persoonlijke coaching en mentoring versterkt, met een aanbod voor zowel middle, als senior management. Er werd ook een 
programma ontwikkeld en uitgerold voor nieuwe leidinggevenden, waarin formele trainingen worden afgewisseld met infor-
mele kennisdelingsmomenten. Dit traject diende ook als piloot om dit programma op te schalen naar een bredere manage-
mentpopulatie in 2020. In 2019 werd ook een groep van imec-managers geïnterviewd om te horen welke specifieke noden zij 
hadden op vlak van training en ontwikkeling. Deze analyse-oefening leidde tot een uitgebreider leeraanbod voor managers, 
dat in 2020 zal worden uitgerold. 

Daarnaast heeft imec.academy ook ingezet op het onboarding-proces voor nieuwe medewerkers. Het engagement van onze 
medewerkers is van cruciaal belang voor imec en een sterk onboarding-proces is daar een belangrijke hoeksteen van. In 2019 
werd gewerkt aan een pilootprogramma waarin het imec-ecosysteem wordt toegelicht in de vorm van een interactieve 
business game. Daarnaast werden ook korte presentaties uitgewerkt rond de waarden van imec (gebracht door iemand van 
het executive team), het FAB-ecosysteem en het 3S (software, systems and solutions) ecosysteem. De werknemersafvaardi-
ging werd hier ook in betrokken om hun boodschap mee te geven aan de nieuwe medewerkers. Omwille van het succesvol-
le piloottraject, zal dit in 2020 over heel imec worden uitgerold, zodat alle nieuwe medewerkers de kans krijgen om hieraan 
deel te nemen. 

4.7. Human Resources imec Nederland in 2019

Attract smart creatives 
Instroom van voldoende hoogopgeleid personeel was in 2019 een nog belangrijker thema dan in de voorbije jaren door de 
opstart van OnePlanet in Gelderland. Om aan de vraag naar instroom van nieuwe R&D-medewerkers te kunnen voldoen, 
zowel voor de locatie in Eindhoven als voor OnePlanet, is er intensief samengewerkt met een extern recruitmentbureau. 
Daarmee is het gelukt om vrijwel alle openstaande vacatures in te vullen. 

De krapte op de wereldwijde arbeidsmarkt voor hoogopgeleide technische specialisten duurt onverminderd voort en de 
verwachting is dat de schaarste voorlopig niet zal afnemen. In de regio Eindhoven is deze schaarste in bepaalde specialismen 
groot, maar ook wereldwijd is dit het geval, veelal in dezelfde specialismen. Met name de combinatie van research en busi-
nessfocus maakt dat imec Nederland zich positief kan onderscheiden van andere organisaties in de regio, en om dat te be-
nadrukken is de voorbereiding van een Employer Branding-campagne gestart die in 2020 zal worden uitgevoerd. Het is 
noodzakelijk gebleken om onze bekendheid als Nederlandse organisatie te verbeteren.  

De uitstroom van medewerkers bleef in 2019 beperkt en bracht daarmee niet nog meer druk op de instroom. Behoud van 
medewerkers is een voortdurend aandachtspunt want ook voor de reeds aanwezige R&D-medewerkers geldt dat ze een zeer 
goede arbeidsmarktpositie hebben in de regio, Nederland en daarbuiten. 

Talentontwikkeling 
De ontwikkeling van al onze medewerkers blijft een belangrijk onderwerp voor de medewerkers zelf, de leidinggevenden en 
het HR-team. Vakinhoudelijke uitdagingen en voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bieden, is cruciaal aangezien 
imec Nederland haar bestaansrecht ontleent aan de kwaliteit van medewerkers die op kortere en langere termijn resultaten 
van topkwaliteit kunnen leveren.  

Daarnaast verwachten medewerkers dat zij de mogelijkheid krijgen om zich te blijven ontwikkelen. De huidige goede arbeids-
marktpositie van onze medewerkers heeft ook tot gevolg dat de stap naar een andere werkgever snel is gezet, als de ver-
wachting bestaat dat die betere ontwikkelingsmogelijkheden biedt. 

Zowel voor de continuïteit van imec Nederland, als voor het behoud van medewerkers is het dus van belang focus te houden 
op kwaliteit en talentontwikkeling van de medewerkers. 
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Imec people – SAP SuccessFactors – en Service-Now 
Voor imec Nederland is met de overstap naar het nieuwe personeelsinformatiesysteem een grotere transparantie bereikt van 
de personeelsadministratie voor de medewerker zelf. Er is nu eenvoudig inzicht in de organisatie mogelijk en de basis is ge-
legd om met workflows, geautomatiseerde processen, te gaan werken.  

In 2019 is ook het Service-Now-concept ingevoerd, waarvoor alle HR-regelgeving op een gebruikersvriendelijke manier is 
herschreven en waardoor de informatie beter toegankelijk is voor de medewerkers. Voor de interne HR-organisatie heeft 
Service-Now een positieve invloed op duidelijkheid over taaktoewijzing en transparantie van lopende casussen.

  

4.8. Human Resources imec International in 2019 

In 2019 is het personeelsbeleid van de verschillende internationale teams verder gealigneerd en versterkt. De teams in de 
Verenigde Staten zijn verder uitgebouwd binnen gedeelde HR-beleidslijnen, en de samenstelling en aansturing van de inter-
nationale teams werd, waar nodig, aangepast. Imec Florida vierde in 2019 tevens de verhuis naar haar nieuwe stek in het  
NeoCity-gebouw, een regionale hub voor technologiebedrijven, zoals imec. 

Een nieuwe samenwerking werd opgezet met Berkeley, onder leiding van Jan Rabaey.  

4.9. Activiteiten in het kader van CSR, good governance en compliance  

Vanuit People is aan volgende doelstellingen gewerkt in 2019: solidariteit tonen met mensen in nood (zie deel 5 Duurzaam-
heid), bewustzijn creëren over de principes en mogelijkheden van een circulaire economie, een nieuw mobiliteitsbeleid im-
plementeren, en transparantie en sturing omtrent duurzaamheid verhogen (zie deel 5 Duurzaamheid).

 

Bewustzijn creëren over de principes en mogelijkheden  
van een circulaire economie 
Een medewerker van imec trainde en certificeerde zich tot begeleider van een Business games én Ideation-workshop over 
circulaire economie. In totaal hebben aan enkele sessies een 25-tal personen deelgenomen, wat evenveel ideeën opgeleverd 
heeft. Hoe meer vanuit eigen projecten en research gedacht kon worden, hoe beter en specifieker het resultaat. Bij herhalin-
gen in 2020 wil imec de drempel verlagen om sommige ideeën ook daadwerkelijk in te dienen voor een imec innovation 
challenge, en ze te implementeren. 

 

Nieuw mobiliteitsbeleid implementeren 
Imec werkte in 2019 aan de implementatie van een nieuw mobiliteitsbeleid.  

1. Aandeel fietsgebruik in woon-werkverkeer verhogen 

Imec lanceerde in 2019 een bike lease policy. Een mobiliteitsevent in samenwerking met partner B2Bike op alle belangrijke 
Belgische locaties markeerde de start. Medewerkers konden een infosessie (virtueel) bijwonen; (virtueel) deelnemen aan een 
opleiding over veilig fietsen in België en verschillende modellen fysiek uittesten. Woon-werkverkeer met de fiets is bijko-
mend ondersteund door een hervorming van de fietsvergoeding. Een bepaling over een noodzakelijk minimum aantal kilo-
meters/dagen werd geschrapt, waardoor elke dag met de fiets een vergoeding oplevert. Samen met een uitgebreide en 
herhaalde communicatie, zowel digitaal als fysiek, zijn eind 2019 reeds 180 fietsen geleaset door imec payrollmedewerkers: 

• 45 % elektrische fiets 

• 21 % speed pedelec 

• 34 % mechanische fiets 
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De doelstelling van respectievelijk 30 % fietsers voor medewerkers die dicht bij imec wonen en 10 % fietsers voor wie verder 
van imec woont, is nog niet gehaald, maar komt hiermee dichterbij. 

Imec nam eveneens deel aan de Car Free Day in het najaar van 2019, die alternatieve manieren om naar het werk te komen 
promoot. Imec bood een gratis ontbijt aan wie de auto die dag op stal liet, en de kans om een fietstas te winnen.  

2. Gemiddelde CO2 van vloot verlagen

Samen met de nieuwe partner voor de vloot is in 2019 een betere meting opgezet van de CO2-uitstoot van de vloot. Zowel 
de totale uitstoot, de gemiddelde uitstoot per wagen (cataloguswaarde) en het totaal aantal afgelegde kilometers worden 
gemonitord.  

In 2020 wordt een nieuwe policy gelanceerd die de kost van de CO2-uitstoot volledig aan de eindgebruiker doorrekent en 
een beloning bevat (extra budget) voor wie een ecologische autokeuze maakt.  

3. Aandeel thuiswerk 10 % verhogen

De meest duurzame verplaatsing is de verplaatsing die niet gebeurt. Open staan voor de mogelijkheid om thuis te werken 
past daarom niet alleen in het kader van het Nieuwe Werken (Smart Workplace), maar ook in het CSR-beleid van imec.  

Een nieuwe Remote Working-policy werd gedefinieerd en de implementatie werd voorbereid. Een goede meting van het 
gemiddelde aandeel medewerkers dat occasioneel of structureel thuis (of in satellietkantoren) werkt, is voor de Smart Work-
place-piloten alvast opgezet. De roll-out van de nieuwe policy is voorzien voor 2020.  

Tijdens de Car Free Day werd een gratis ontbijt (x3) verloot onder wie die dag thuis werkte en een selfie in het thuiskantoor 
deelde (een #homefie) met collega’s via het buzz-nieuwskanaal. 

Imec heeft een hoge ambitie voor dit thema en wil in 2020 op dit mooie elan verder gaan. 
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5. Duurzaamheid
“Embracing a better life” is de doelbewust gekozen tagline die perfect imec’s langetermijnvisie weergeeft voor het streven 
naar een duurzame wereld aan de hand van technologie en innovatie. 

Imec heeft de ambitie om met z’n onderzoek een antwoord te bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen die zich 
wereldwijd stellen. Aangezien geen enkel individu, organisatie, land of werelddeel dit op z’n eentje aankan, heeft imec daar-
om de UN Sustainable Development Goals (verder afgekort tot SDG’s) onderschreven. Een globaal framework op lange ter-
mijn dat alle domeinen van duurzaamheid omvat en toelaat eenzelfde taal te hanteren en vooruitgang te monitoren. 

Niet enkel de hoogdringendheid van die globale maatschappelijke problemen, maar ook de toegenomen vraag van werknemers, 
kandidaatwerknemers en partners geven duidelijk aan dat streven naar een duurzame samenleving de enige juiste weg is. 

In 2019 werd duurzaamheid een topprioriteit en werd er beslist om op korte termijn te focussen op die domeinen waarin 
imec het grootste verschil kan maken met z’n onderzoek. Ook de interne bedrijfsprocessen werden geanalyseerd. Het resul-
taat van dit alles: één overkoepelende duurzaamheidsstrategie met duidelijke focus en objectieven, heldere communicatie 
hierover en nieuwe partnerschappen en projecten die opgestart werden. Als overgang naar een volledig geïntegreerde duur-
zame strategie en businessplan. 

5.1. Sustainable Development Goals (SDG’s) 

In 2019 - de materialiteitsoefening met KPMG waarvan deze verdere evolutie het gevolg is, dateert van 2017 - werd besloten 
om te starten met die SDG’s waarin imec het meeste impact kan hebben door de aard van z’n onderzoeksactiviteiten: 

SDG3 Goede gezondheid en welzijn 

SDG4 Kwaliteitsonderwijs 

SDG7 Betaalbare en duurzame energie 

SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur 

SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG12 Verantwoorde consumptie en productie 

SDG13 Klimaatactie 

SDG17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Imec heeft het onderzoek dat die SDG’s ondersteunt, op een bevattelijke manier samengebracht in een duurzaamheidsrap-
port op https://www.imec-int.com/nl/sustainability. 

Hierna volgen enkele voorbeelden uit het ruime overzicht, waarbij het in dit hoofdstuk niet de bedoeling is om volledig-
heid na te streven van alle activiteiten in een specifiek domein.

SDG3 Goede gezondheid en welzijn 
Imec streeft in z’n onderzoek naar geavanceerde diagnose en precisiegeneeskunde die in ieders bereik liggen, ook voor wie 
in armere, afgelegen gebieden vertoeft. 

Tevens zorgt imec ook zelf goed voor z’n werknemers en partners, door een ruim aanbod aan activiteiten die het welzijn 
bevorderen, zoals acties die bewegen en mobiliteit bevorderen, yogasessies, 2-jaarlijkse connected.minds-bevraging, enz.  

SDG4 Kwaliteitsonderwijs 
In 2019 werden nieuwe onderzoeksinitiatieven opgestart, zoals het LEAPS-programma. Vanuit een groeiende nood aan ge-
personaliseerd leren, werd een ICON-project gelanceerd om hiervoor een zelflerend systeem te ontwikkelen. Smart Educa-
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tion @ School is dan weer een innovatieprogramma voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs en in de volwas-
seneneducatie, die de uitdagingen van hun onderwijspraktijk willen aanpakken met slimme educatieve technologie. Imec.
academy biedt dan weer trainingen aan in het domein van nano-elektronica en digitale technologie voor zowel imec-mede-
werkers, als voor bedrijven en onderstreept op die manier het belang van levenslang leren. Via  imec school kunnen mensen 
zonder het vereiste diploma deelnemen aan een specifieke opleiding tot technicus voor de cleanroom.  

Jongeren worden benaderd samen met RVO-Society. Een zeer succesvol voorbeeld is de ontwikkeling van EDUboxen, een 
leerpakket voor jongeren die leerkrachten gratis kunnen opvragen en in hun les gebruiken. De EDUboxen behandelen zeer 
actuele thema’s, zoals fake news, artificiële intelligentie, … 

SDG7 Betaalbare en duurzame energie 
Imec is een actieve partner in EnergyVille, samen met andere toonaangevende partijen in dit domein. Imec-expertise is vooral 
te vinden in smart grid-ontwikkeling, onderzoek naar nieuwe types van zonnecellen of batterijen of - in een prille fase – onder-
zoek naar omzetting van CO2 naar molecules, en naar manieren om CO2 in de atmosfeer om te zetten naar bruikbare nieuwe 
grondstoffen. 

SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur 
Samen met andere organisaties helpt imec bedrijven in hun digitale transformatie, hun evolutie richting low-power, ener-
gie-efficiënte technologieën, de adoptie van AI en IoT en het ter beschikking stellen van Industrie 4.0-testbedden. Imec is 
zeer betrokken en een actieve partij in de Vlaamse AI- en Cybersecurity-programma’s van de Vlaamse regering. 

SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen 
Ook hier draagt imec bij aan het leveren van oplossingen voor de uitdagingen van steden en plaatsen waar veel mensen bij-
een wonen. IoT-sensors voor het meten van lucht-of waterkwaliteit, 5G-netwerken, low-power radar sensing-systemen, di-
gital twin-visualisaties en -prognoses. Het City Of Things-project omvat ondertussen al meerdere subprojecten, van architec-
tuurbepaling tot uittesten in een real live-omgeving met burgers en andere betrokkenen. In een ander project, 
Smart Flanders, wordt bekeken hoe (big) data ontsloten kunnen worden, en geconnecteerd met andere info. Het project Mo-
bilidata heeft als doel te zorgen voor een vlot en veilig mobiliteitssysteem. 

SDG12 Verantwoorde consumptie en productie 
De lancering van het OnePlanet Research-initiatief in samenwerking met Wageningen University en Radboud Universiteit in 
2019 is een belangrijke mijlpaal. Het zal imec toelaten om innovatieve technologieën te ontwikkelen om productie en proces-
sen te verbeteren in domeinen als voeding, landbouw en gezondheid, met sensoren, robotics, AI, (big) data-analyse en digi-
tale connectiviteit. 

Maar evenzeer worden interne productieprocessen onder het licht gehouden, te starten met de aankoop van ruwe materi-
alen en de selectie van leveranciers. Vervolgens streeft imec naar een beter gebruik van die ruwe materialen en een reductie 
van verspilling. Idealiter evolueert imec naar een circulaire economie, waarbij de ene afvalstroom een hulpbron wordt voor 
een ander productieproces. 

Met dat doel voor ogen organiseerde imec.academy in 2019 twee workshops om imec-werknemers vertrouwd te maken met 
de mogelijkheden van circulaire economie.   

Imec maakt ook deel uit van een consortium van Europese halfgeleiderbedrijven. Het doel van deze groep is een doorlichting 
van de gezondheids- en omgevingsrisico’s van engineered nanomaterialen en het ontwikkelen van degelijke methodes voor 
risicoanalyse en -preventie. 

SDG13 Klimaatactie 
Het energie-onderzoek zoals beschreven bij SDG 7 valt eveneens onder deze doelstelling. Imec is bovendien stichtend lid 
van Leuven 2030 (https://www.leuven2030.be/), en ondersteunt de doelstelling van Leuven LKN om tegen 2030 klimaatneu-
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traal te zijn, wat betekent dat op het grondgebied van Leuven geen netto-uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikas-
gassen. Een stevige uitdaging voor imec’s interne werking.  

Het bedrijf Futureproofed kreeg in 2018 de opdracht om de CO2-footprint van imec te berekenen, om op die manier een 
duidelijk zicht te hebben op het verbruik van energie, water, verspilling, transport, materialen, diensten, enz. Een nulmeting 
met duidelijk zicht op de belangrijkste parameters en een vertrekpunt om doelstellingen te bepalen. 

Met dit doel voor ogen werd een afzonderlijk team samengesteld, dat werkt met jaarlijkse doelstellingen rond energiereduc-
tie, groene energie (imec is volledig overgeschakeld naar groene energie), geleidelijke installaties van warmtepompen (de 
eerste is geïnstalleerd in imec’s 200mm cleanroom) en hergebruik van afvalwater. Wat het laatste punt betreft: acties om het 
afvalwater te verminderen in onze 300mm cleanroom hebben duidelijk al tot resultaat geleid. Pas gestart midden oktober 
2019, is er nu al een stijging van de hoeveelheid herbruikbaar water van 13 % naar 18 %. 

De illustraties hierna tonen het resultaat van de oefening van Futureproofed, de nulmeting, met in de grijze cirkel imec’s car-
bon footprint. De eerste illustratie omvat scope 1, 2 en 3, terwijl de tweede enkel scope 1 en 2 betreft, waar imec directe 
impact op heeft.  

1

2
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SDG17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
Imec heeft een traditie van samenwerking met andere organisaties, bedrijven, universiteiten, overheid en belangenverenigin-
gen. Samen onderzoek doen, samenwerken aan meer duurzaamheid, zoals de engagementen in Leuven Klimaatneutraal of 
de onderschrijving van Voka’s charter. 

Voka “Charter Duurzaam Ondernemen” 
SDG’s zijn van nature lange termijn. Voor de vertaling ervan naar een actieplan op korte termijn heeft imec ingeschreven in 
het “Voka Charter Duurzaam Ondernemen” (https://www.voka.be/vcdo).

Voka nodigt Vlaamse bedrijven en andere organisaties uit om hier deel van uit te maken. Deze aanpak start en eindigt met 
een audit en werkt met jaarlijkse actieplannen. Het proces verloopt over 3 jaar en zou in die 3 jaar alle 17 SDG’s behandeld 
moeten hebben. 

Het Voka-charter heeft twee luiken. Werken aan sustainability kan op jaarlijkse basis. Wie 3 jaar na elkaar deelneemt en elk 
jaar een positieve evaluatie krijgt en een actie op alle SDG’s realiseert, krijgt ook het UN-label.   

In 2019 heeft imec 12 acties opgenomen in het actieplan, zoals te zien is in de duurzaamheidsroos hieronder. De duurzaam-
heidsroos is een visualisatie van het verband tussen SDG’s en de acties.  

De audit van het eerste werkingsjaar vond plaats op 20 januari 2019. In maart 2020 komt de jury bijeen om een oordeel uit te 
spreken over de resultaten.  

Duurzaamheidsdashboard 
Een heel belangrijk instrument in het duurzaamheidsverhaal is het duurzaamheidsdashboard, geïntroduceerd in 2019. Het 
dient als sturend element, geeft aan wat we meten en met welke resultaten, en is bijzonder nuttig als communicatietool met 
de medewerkers. Imec is ervan overtuigd dat goede communicatie over doelstellingen en resultaten zeer motiverend en 
inspirerend werkt op de medewerkers. 

Zie hieronder een afbeelding van het dashboard, dat vanaf 2020 maandelijks geupdatet wordt.  

Wat volgt is een woordje uitleg bij de diverse objectieven uit het dashboard.

duurzaamheidsroos

1

11. Solidariteit met mensen 
in nood

5. Business game 
circulaire economie

3. CO2 fleet
4. Aandeel thuiswerk

6. CSR dashboard

1. Haalbaarheidsstudie 
100% onsite verwerking

2. % fiets woon-werk
9.   Water hergebruik
10. Energieverbruik

7. Imec 
klimaatactieplan in 
lijn met LKN2030

8. CSR label op 
onderzoek

12. CO2 dashboard
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Betaalbare en duurzame energie 
1. Elektriciteitsproductie met behulp van zonnecellen (kWh)

 Hoeveelheid elektriciteit, geproduceerd door middel van zonnepanelen, op de imec Leuven campus. 

Schoon water en sanitair 
1. Stadswaterverbruik (m3/lotturn) 

 Efficiënt gebruik van aangekocht stadswater bij de productie van wafers op de imec Leuven campus. 

2. Extern gezuiverd afvalwater (ton) 

 Hoeveelheid afvalwater geproduceerd op de imec Leuven campus en extern gezuiverd. 

3. Verhouding gerecycleerd water (%) 

 Percentage hergebruikt water op de imec Leuven campus. 

Klimaatactie 
1. CO2-uitstoot (ton CO2e) 

2. Totale CO2-uitstoot van het wagenpark/kop (kg) 

 CO2-uitstoot van het imec-wagenpark. Opmerking: deze KPI omvat alle wagens.

3. Gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark (g/km) 

  Gemiddelde WLTP-waarde van het imec wagenpark. Opmerking: deze KPI omvat enkel auto’s met waarden gemeten 
met de WLTP-uitstoottest.

4. Totaal aantal gereden kilometers met het imec wagenpark/kop (km) 

 Opmerking: deze KPI omvat enkel de wagens van Alphabet (KBC-wagens niet inbegrepen). 

5. CO2-equivalent gelekte warmteoverdracht gassen (ton) 

 Hoeveelheid gelekt koelmiddel op de imec Leuven campus, uitgedrukt in CO2-equivalent.

Goede gezondheid en welzijn 
1. Langdurige afwezigheid van personeel (%) 

Percentage langdurig afwezige werknemers op het totaal van de imec-payrollpopulatie. Langdurige afwezigheid omvat 
alle afwezigheden van meer dan een maand, ongeacht eventuele korte onderbrekingen, voltijdse of deeltijdse afwezig-
heden. Deze indicator geeft een momentopname (bij het opmaken van de statistieken) en schommelt bijna dagelijks.

Industrie, innovatie en infrastructuur 
1. M³ verdamping/m³ geleverd water koeltorens (%) 

 Percentage verdampt water ten opzichte van het geleverde water voor de koeltorens op de imec Leuven campus. 

Geen armoede 
1. Imec solidariteitsfondsenwerving (#) 

  Imec ondersteunt medewerkers bij het initiëren van fondsenwervingsacties na een natuurramp in hun thuis-
land. De steun omvat organisatie, logistiek en communicatie.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
1. Nieuw gestart onderzoek (PhD’s) met een link naar één van de SDG-doelstellingen (#)

  Bij het aanvragen van een doctoraat bij imec kunnen studenten kiezen voor een onderwerp dat verband houdt met 
een van de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling. Vanaf 2018 houdt imec het aantal SDG-gerela-
teerde doctoraatsthema’s bij. 

  Opmerking: deze KPI heeft enkel betrekking op doctoraatsstudenten die betaald worden door imec.
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Kwaliteitsonderwijs  
1. RVO-evenementen (#)

  Deze KPI heeft betrekking op het aantal activiteiten dat RVO-Society opzet voor jongeren. Deze activiteiten kunnen 
op school of tijdens de schoolvakanties georganiseerd worden.

2. Aantal deelnemers aan duurzaamheidsworkshops (#)

  Imec biedt medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan een bedrijfsspel om samen de mogelijkheden van 
de circulaire economie te verkennen. Dit bedrijfsspel staat open voor imec-medewerkers en wordt begeleid 
door imec-trainers 

3. Aantal ideeën als resultaat van de duurzaamheidsworkshops (#)      

  Het bedrijfsspel rond circulaire economie, wordt opgevolgd door een ideation-workshop waar ideeën rond duur-
zaamheid verder besproken worden.

Verantwoorde consumptie en productie   
1. Acid afval (ton) 

 Afval van zuren op de imec Leuven campus. 

Duurzame steden en gemeenschappen     
1. Fietsgebruik van medewerkers >7km (%) 

  Aandeel van werknemers die op een afstand van meer dan 7 km van imec wonen en voornamelijk met de fiets naar 
het werk gaan.

2. Fietsgebruik van medewerkers ≤7km (%) 

  Aandeel van werknemers die op een afstand van minder dan (of gelijk aan) 7 km van imec wonen en voornamelijk met 
de fiets naar het werk gaan.

3. Thuiswerk  (%)      

  Frequentie (dagen/week) van thuiswerk tijdens de standaard werkuren.

 

Communicatie 
In het imec duurzaamheidsrapport op de website, is een mooi overzicht te vinden van imec’s onderzoeksinitiatieven die de 
SDG’s ondersteunen. 

https://www.imec-int.com/nl/sustainability 

Sustainable research of duurzaam onderzoek maakt deel uit van het DNA van imec, en ook de waarden reflecteren de aan-
dacht voor een duurzame manier van bedrijfsvoering. Duurzaamheid maakt steeds meer deel uit van alle aspecten van de 
organisatie, en wordt zichtbaar ondersteund door het management. Getuige de openlijke steun van CEO Luc Van den hove 
voor de actie “Sign for my Future”. 

Ook intern werd in 2019 veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zowel tijdens imec’s jaarlijkse hightechconferentie in 
Antwerpen, FutureSummits, als tijdens het interne imec-event, Open.Minds, stond duurzaamheid hoog op de agenda. De 
toon werd tweemaal duidelijk gezet door CEO Luc Van den hove. 

Op het interne communicatiekanaal werden ook geregeld artikels geplaatst over duurzame onderwerpen. Elke SDG 
kreeg ook een afzonderlijk artikel. 

Bij events werd zorg besteed aan duurzame materialen en voeding, en de focus hierop blijft voor de komende jaren, zeker 
ook op basis van feedback van de medewerkers. 

En bottom-up werden ook dit jaar weer vele solidariteitsacties opgezet. 

Imec’s interne focus op sociale verantwoordelijkheid (CSR) wordt gedreven door verbondenheid, diversiteit en solidariteit op 
de werkvloer, in de lokale gemeenschappen en over de hele wereld.  

Gezondheidskwesties zijn vaak geen ver-van-mijn-bed-show. Iedereen heeft vrienden, familie en collega’s die getroffen zijn 

Nr. CONSO 6BE 0817.807.097

*** checksum: 180293058 ***      First - CONSO2019 - 80 / 106



Stichting van openbaar nut imec International
Jaarverslag van de raad van bestuur

imec confidential38

door ziekten als kanker en Alzheimer. Daarom neemt een groot imec-team elk jaar actief deel aan Levensloop, een evene-
ment dat geld inzamelt voor kankeronderzoek en hulde brengt aan de dagelijkse strijd van patiënten met de ziekte. Bij de 
laatste editie in Leuven haalden onze medewerkers meer dan 15.000 euro op ter ondersteuning van het kankeronderzoek.  

Daarnaast bracht Knitting for Alzheimer  een groep creatieve imec-medewerkers samen die meer dan 900 zelfgemaakte cre-
aties verkochten, waarmee ze in totaal bijna 5.000 euro inzamelden voor onderzoek naar Alzheimer. 

Imec-medewerkers steunen ook 30 Keniaanse meisjes in hun strijd tegen armoede en genitale verminking, door hen de kans 
te geven te studeren en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Het Empowering Girls Through Education-project loopt 
intussen 5 jaar en imec installeerde eerder ook een computerklas in de Visa Academy, de lagere school van de meisjes die in 
het programma zitten.   

Via het imec Sinterklaasfonds, doneert imec jaarlijks 7.500 euro aan organisaties waar medewerkers zich als vrijwilliger inzet-
ten. Dit jaar kregen Tuki, CuPerHeroes en Ajok (Alle jongeren op kamp) elk 2.500 euro. 

Met medewerkers uit meer dan 100 verschillende landen is imec een smeltkroes van culturen en nationaliteiten. Dit betekent 
dat bij elke (natuur)ramp wereldwijd, vrienden of families van medewerkers betrokken zijn. Op zo’n moment is de soldidari-
teit op de werkvloer erg groot en worden steevast acties georganiseerd. In 2019 organiseerde de Indian Community een In-
dian Food Festival ten voordele van de slachtoffers van cycloon Fani die de kustgebieden van de Indiase staat Odisha raakte. 
Het Food Festival bracht maar liefst 2.000 euro op. Daarnaast organiseerden enkele imec-medewerkers een verkoop van 
Venezolaanse chocolade ten voordele van de mensen die getroffen zijn door de humanitaire crisis in Venezuela. 

5.2. Veiligheid en Milieu 

Net zoals andere Seveso-inrichtingen werd imec afgelopen jaren meermaals geauditeerd op vlak van implementatie en nale-
ving van de veiligheidswetgeving. Ook dit jaar werd imec door de federale en gewestelijke inspectiediensten geauditeerd. 
Deze keer stond ‘management of change’ op het programma. De audit verliep heel goed en er werden slechts 2 kleine op-
merkingen doorgegeven die reeds in het begin van 2020 opgelost werden. Er werd ook aangegeven dat alle verbeterpunten 
die in het verleden werden aangekaart behoorlijk en tot hun wens werden opgelost. 

Imec bleef in 2019 verder inzetten op behavior based safety om het veilig gedrag binnen de organisatie te stimuleren en te 
controleren. De veiligheid van de infrastructuur werd gewaarborgd door regelmatige controles, die uitgevoerd werden door 
lokaalverantwoordelijken, veiligheidsdeskundigen en externe controleorganismen.

Verder heeft imec in 2019 verder ingezet op het safety-leadership-programma. Dit programma werd in het leven geroepen 
om de veiligheidscultuur van imec op een hoger niveau te tillen. Er werd een safety leadership steerco opgericht en er wer-
den doorgedreven trainingen gegeven aan middenmanagement en first line supervisors. 

Dankzij deze maatregelen heeft imec voor 2019 een frequentiegraad (aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gepres-
teerde uren) van 1.245. De frequentiegraad in 2018 lag in België voor de sector (vervaardiging van elektronische producten) 4 
keer hoger. Er zijn op het moment van schrijven nog geen statistische gegevens bekend voor de industriële sector in 2019. 

In 2019 werd intern ook een project gestart om na te gaan wat de algemene belasting is van onderhoud aan toestellen, Evi-
dence based risk analysis (EBRA) genoemd. In dit programma wordt nagegaan in hoeverre hardwareverantwoordelijken tijdens 
hun job eventueel blootgesteld worden aan gassen, dampen en deeltjes. Er wordt ook gekeken naar de fysische belasting die 
het werk met zich mee brengt en de ergonomische aspecten komen ook aan bod. De bedoeling is om de werkmethodes te 
evalueren en indien nodig aan te passen. Hierbij wordt ook nagegaan of de voorziene beschermingsmiddelen voldoen. 

Imec bouwt haar expertise verder uit op het vlak van nanoveiligheid en deelt die met de Europese industrie. In dit kader 
voltooide imec samen met een aantal Europese partners het Europese Nanostreem-project. 

Het bedrijfsafvalwater wordt tweewekelijks gecontroleerd door de analyse van de bedrijfskritische parameters van een de-
bietsproportioneel 24-uursmengmonster. Maandelijks wordt ook een schepstaal geanalyseerd. Bij overschrijding van een van 
de parameters, wordt hiervan melding gemaakt bij de bevoegde instanties. In 2019 is dit eenmaal voorgevallen.  Deze instan-
ties voeren zelf ook op regelmatige basis controles uit. Daarbij werden geen abnormaliteiten vastgesteld.   

In het kader van de duurzaamheidswerking werd door imec naar een aantal milieuvriendelijke initiatieven gekeken waarvan 
de reductie van afvalstromen er een is. In 2019 werd hiervoor gewerkt rond plaatselijke behandeling van sommige van imec’s 
afvalstromen. De haalbaarheidsstudie gaf aan dat er mogelijke pistes zijn om verder te exploreren en dat is precies wat imec 
in 2020 ook zal doen.
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6.  Corporate governance

6.1. Good governance

Het good governance-beleid van imec kreeg vorm in 2008 door de goedkeuring van een Good Governance Charter (“Char-
ter”). De good governance-principes werden binnen de werking van imec de jaren daaropvolgend verder toegepast en ver-
fijnd. In 2017 werd een geactualiseerd Charter goedgekeurd.

De imec-groep wordt aangestuurd door de stichting van openbaar nut IMEC International (“imec International”). Imec Inter-
national treedt op als corporate center ten aanzien van de entiteiten behorend tot de imec-groep. Deze entiteiten richten 
zich naar de door imec International uitgevaardigde corporate guidelines inzake business development, finance, human re-
sources en operations, zulks uiteraard met respect voor de eigen autonomie en governance van iedere tot de imec-groep 
behorende entiteit. Te dien einde hebben de raden van bestuur van alle entiteiten behorend tot de imec-groep, waaronder 
imec, kennis genomen van het Charter en hebben aanvaard de principes ervan te zullen naleven. 

De raden van bestuur van de entiteiten worden samengesteld op basis van een geheel van vaardigheden die aanwezig moe-
ten zijn in de raad van bestuur om de entiteit succesvol haar missie te laten uitvoeren en te laten groeien. Heel wat van de 
vroegere en huidige bestuurders van imec International en imec hebben dan ook een sterke achtergrond op het gebied van 
deugdelijk bestuur. Ze volgen de richtlijnen en algemeen aanvaarde principes in dat kader consciëntieus op en bewaken ze. 
In het bijzonder wordt bij de diverse beraadslagingen binnen de respectieve raden van bestuur nauwgezet gewaakt over het 
vermijden van enige belangenvermenging. Tevens is met het oog op de transparantie en de verankering in Vlaanderen voor-
zien dat de bestuurders van imec International worden benoemd door de raad van bestuur van imec. 

De in het Charter vermelde adviesraden en comités, en de principes erin vervat, worden door alle entiteiten van de imec-
groep gedragen en aanvaard. Zo werden er een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité opgericht in de 
schoot van de raad van bestuur van imec International, om het belang van de imec-groep in haar totaliteit voor ogen te 
houden, en om rekening te houden met de noden, belangen en doelstellingen van de afzonderlijke entiteiten binnen de 
imec-groep. Deze comités hebben een vaste regelmaat van vergaderen en ze bepalen de inhoud van de thema’s die op de 
agenda’s dienen te komen en die in deze comités grondig worden besproken en geanalyseerd. 

In maart 2018 werd een Enterprise Risk Officer aangesteld. De Enterprise Risk Officer rapporteert rechtstreeks aan de voor-
zitter van het auditcomité. In overleg met de voorzitter van het auditcomité werden volgende doelstellingen bepaald:

• de businessverantwoordelijken ondersteunen bij het verbeteren van de controle-omgeving;

• verhogen van de maturiteit van risicobeheer;

• een onafhankelijk inzicht in de risico’s verschaffen aan het senior management en het auditcomité.

Bij onregelmatigheden heeft ook de CFO, tevens lid van de executive board van imec International, de mogelijkheid recht-
streeks te rapporteren aan de voorzitter van het auditcomité.

De Ethische Gedragscode van imec vervolledigt het strategisch kader van de visie, missie en waarden van imec. Het betreft 
een set gedragsregels die de ethische verbintenissen van imec concreet maakt en die ook fungeert als een gids en richtlijn bij 
de dagelijkse activiteiten van de imec-werknemers. Het is een leidraad die helpt om ethische dilemma’s te beheren en in 
probleemsituaties de juiste stappen te zetten. Het naleven van de Gedragscode wordt opgevolgd door een ethisch comité 
dat rapporteert aan de raad van bestuur. 

Wetenschappelijke integriteit is een integraal onderdeel van de organisatiecultuur van imec. Het imec-beleid op het vlak 
van wetenschappelijke integriteit focust op het stimuleren van goede onderzoekspraktijken. Als referentiekader gebruikt 
imec de gedragscodes op Belgisch (www.belspo.be) en op Europees niveau (www.allea.org). Imec heeft een Commissie voor 
Wetenschappelijke integriteit (CWI) die verantwoordelijk is voor het integriteitsbeleid van imec. Deze commissie behandelt 
ook de mogelijke inbreuken tegen wetenschappelijke integriteit, zoals plagiaat, vervalsing of verzinnen van data. Een interne 
Research Integrity Officer is belast met de coördinatie van het integriteitsbeleid. Imec is ook lid van de Vlaamse Commissie 
Wetenschappelijke Integriteit (VCWI).

De hele imec-groep voert een transparant intern en extern communicatiebeleid, zowel vanuit managementsperspectief, 
als vanuit operationeel en logistiek perspectief, met aandacht voor de timing van de communicatie en voor de sereniteit en 
objectiviteit ervan.
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 Er werd een externe auditor aangesteld met de vereiste professionele vaardigheden voor de ganse imec-groep: de commis-
saris EY Bedrijfsrevisoren.

6.2.  Bestuur

6.2.1. Raad van bestuur1

De raad van bestuur is samengesteld uit volgende leden: 

Naam Functie

Michel Akkermans2 Bestuurder van vennootschappen

Brigitte Boone Bestuurder van vennootschappen

Ann Caluwaerts Chief Corporate Affairs Telenet

Lieven Danneels CEO Televic

Gilbert Declerck Executive advisor

Antoon De Proft President & CEO Septentrio

Gerard Govers Hoogleraar KU Leuven

Tom Heyman Bestuurder van vennootschappen

Karen Maex Rector Universiteit Amsterdam

André Oosterlinck Voorzitter Associatie KU Leuven

Caroline Pauwels Rector VUB

Wim Roelandts Bestuurder van vennootschappen

Gerard Van Acker Bestuurder van vennootschappen

Rik Van de Walle Rector UGent

Uitgenodigd

Frederik Delecluyse Regeringscommissaris Financiën 

Jeroen Windey Regeringscommissaris Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek 

Alle bestuurders werden benoemd voor een termijn van 3 jaar, ingaand op 1 oktober 2016, om te eindigen onmiddellijk na de 
vergadering van de raad van bestuur die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar, 
afgesloten op 31 december 2019.

De bestuurdersmandaten zijn bezoldigd. De bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding 
van respectievelijk € 500 en € 1.000 per bijgewoonde zitting. De totale vergoeding bedroeg € 47.300 (inclusief comités) in 
2019. 

De totale bestuurdersvergoeding voor imec International (inclusief comités) en de dochterondernemingen opgenomen in de 
consolidatiekring bedroeg € 70.690.

De raad van bestuur heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Onderstaande tabel geeft de aanwezigheden van de bestuurders 
weer.

1  Status 1 januari 2020
2  Vast vertegenwoordiger van Pamica NV
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25/01 22/03 26/04 26/04 21/06 27/09 29/11 Totaal

Michel Akkermans A A A A A A A 7

Brigitte Boone A A A A A A A 7

Ann Caluwaerts A V A A A V A 5

Lieven Danneels V A A A A V A 5

Gilbert Declerck A A A A A A A 7

Antoon De Proft (voorzitter) A A A A A A A 7

Gerard Govers V A A A A A A 6

Tom Heyman A A V V V A V 3

Karen Maex A A A A V V A 5

André Oosterlinck A A A A A A A 7

Caroline Pauwels V V A A V V V 2

Wim Roelandts A A V V A A A 5

Gerard Van Acker A A A A A A A 7

Rik Van de Walle A V V V A V V 2
A = aanwezig
V = verontschuldigd/vertegenwoordigd met volmacht

In deze raadszittingen werd onder meer aandacht besteed aan:

• Verslagen auditcomité en benoemings- en remuneratiecomité

• Bespreking, vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2018, op basis van een verslaggeving van 
het auditcomité 

• Functionele rapporteringen van de executive board

• Mission Lucidity

• Samenwerking met China

• De activiteitenuitbouw in Florida (USA)

• OnePlanet in Nederland

• Imec venturing-activiteiten

• Enterprise Risk Management-analyse

• Goedkeuring budget 2020

• Toelichting bij het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

6.2.2. Comités
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de actieve comités binnen de raad van bestuur, hun leden, en het aantal zittingen.

Leden en genodigden Aantal zittingen 

Auditcomité A. Oosterlinck (voorzitter), A. De Proft, G. Van Acker, B. Boone

Uitgenodigd: F. Delecluyse (regeringscommissaris), L. Van den hove (CEO), F. 
Merckx (CFO), B. Van Bael (Vice President Finance), J. Borzée (Enterprise Risk 
Officer)

5

Benoemings- en  
remuneratiecomité

A. De Proft (voorzitter), G. Van Acker, A. Oosterlinck, R. Van de Walle

Uitgenodigd: L. Van den hove (CEO), L. Decneut (Senior Vice President Human 
Resources)

4

De mandaten in deze comités zijn bezoldigd. De bestuurders en de voorzitter van het comité ontvangen een vergoeding van 
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respectievelijk € 300 en € 600 per bijgewoonde zitting. In 2019 bedroeg de totale vergoeding voor deze comités € 13.800.

6.2.3. Commissaris
EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Danielle Vermaelen, werd door de raad van bestuur op 28 april 2017 
benoemd tot de commissaris van de stichting van openbaar nut en levert een verklaring af op de geconsolideerde jaarreke-
ningen van de imec-groep.

Het totale honorarium ten behoeve van de commissarismandaten dat door de imec-groep werd betaald aan de commissaris 
bedraagt € 102.836.

De commissaris vervulde het afgelopen boekjaar bijkomende werkzaamheden en opdrachten, voornamelijk in het kader van 
auditcertificaten van EU-projecten. Het totaal van deze honoraria bedraagt € 57.071. 

Voor een overzicht van de bezoldigingen aan personen met wie de commissaris is verbonden, verwijzen we naar de desbe-
treffende toelichting in de geconsolideerde jaarrekening. 

6.2.4. Management3

EXECUTIVE BOARD

L. Van den hove President and Chief Executive Officer
R. Cartuyvels Executive Vice President and Chief Operating Officer (COO)
L. Deferm Executive Vice President IP, Contract & Compliance
J. De Boeck Executive Vice President and Corporate Strategy Officer (CSO)
H. Lebon Executive Vice President Corporate Support & Infrastructure
F. Merckx Executive Vice President and Chief Financial Officer (CFO)
M. Mirgoli Executive Vice President World Wide Strategic Partnerships
L. Decneut Senior Vice President Human Resources
K. Marent Vice President
I. Spillinger Executive Vice President

SENIOR LEADERSHIP TEAM

P. Absil Vice President 
J. Baekelmans Vice President 
K. Barla Vice President 
S. Beckers Vice President 
G. Bergen Vice President
E. Beyne Vice President 
S. Biesemans Senior Vice President
K. Chanroo Vice President
P. Deshpande  Vice President 
A. Furnemont Vice President 
B. Gyselinckx Vice President 
M. Hee Na Vice President 
P. Heremans Vice President 
R. Lauwereins Vice President 
L. Lauwers Senior Vice President
H. Osman Vice President 
P. Peumans Senior Vice President 
S. Samavedam Senior Vice President
D. Santermans Vice President
S. Scheer Vice President 
J. Vangeenberghe Vice President
B. Van Bael Vice President
C. Van Hoof Vice President 
M. Willems Vice President
3  Status 1 januari 2020
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SENIOR FELLOWS

W. Vandervorst

FELLOWS

E. Beyne 
F. Catthoor 
G. Groeseneken 
P. Heremans 
M. Heyns 
J. Poortmans 
C. Van Hoof 

De totale remuneratie die over 2019 ten behoeve van het uitvoerend en hoger management (niveau 9 en 10) werd uitbetaald, 
bedroeg € 7.485.000. Dit bedrag is inclusief patronale lasten en bijdragen voor de (boven)wettelijke verzekeringen.

6.3. Enterprise Risk Management

Zoals elk bedrijf wordt ook imec blootgesteld aan verschillende interne en externe risico’s, die als ze zich zouden voordoen, 
ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor zijn belanghebbenden, activiteiten, omgeving en financiële situatie. Daarom 
is het beheer van deze risico’s erg belangrijk voor imec. 

In 2019 werd een volledig nieuwe aanpak rond Enterprise Risk Management uitgerold. Samen met het senior management 
werd een risicoregister opgesteld en werden alle risico’s ingeschat naar impact, waarschijnlijkheid en risicodekking. Er werden 
acht belangrijke risicothema’s geïdentificeerd:

• Innovatie en Groei

• Finance

• Organisatie

• Governance, Risk en Compliance

• Delivery

• Informatieveiligheid

• Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Continuïteit

Binnen deze thema’s werden de belangrijkste risk drivers vastgelegd en werd een beoordeling gemaakt van de controleom-
geving. Voor complexe risico’s (zoals bijvoorbeeld informatieveiligheid) werd bovendien een uitgebreid risico- en contro-
leframework opgesteld ter ondersteuning van de risk management-activiteiten. 

Dankzij deze gestructureerde aanpak heeft het senior management en het auditcomité een diepgaand inzicht in de belang-
rijkste risico’s voor imec en de manier waarop imec deze risico’s controleert, en kunnen de juiste acties ondernomen worden 
daar waar nodig zou blijken. Door deze beoordeling bovendien jaarlijks te herhalen, houdt het senior management een vinger 
aan de pols en wordt de controleomgeving voortdurend verbeterd.

Voor een aantal belangrijke risicogebieden heeft imec specifieke tweedelijnsfuncties geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld 
voor privacy, export compliance, informatieveiligheid, gezondheid, veiligheid en milieu. Deze functies ondersteunen en co-
ordineren de risk management-activiteiten in het betrokken risicogebied. De organisatie rond risicobeheer is gedecentrali-
seerd, onder toezicht van de Enterprise Risk Officer.
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6.4. Kwaliteitsmanagement

Imec streeft ernaar om van kwaliteit een normale reflex te maken in het dagelijks werk van elke imec-collega. 

In 2019 kon globaal het bereikte kwaliteitsniveau van het jaar ervoor worden bevestigd wat zeker een goed resultaat is gezien 
de sterke verbetering in cyclustijd. Dit resulteerde in een zeer succesvolle opvolgingsaudit van het kwaliteitsmanagementsys-
teem (KMS) volgens de ISO 9001:2015-norm: het in zeer grote mate kunnen voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen met tevre-
den klanten als gevolg.

De monitoring- en meetsystemen om de belangrijkste bedrijfsprocessen van imec op te volgen zijn interne audits en de re-
gistratie en opvolging van eventuele problemen (kwaliteitsincidenten) in de Quality Desk. De resultaten hiervan leiden tot 
diverse verbeteringsprojecten en acties om fouten verder te voorkomen. 

De structuur van quality leaders en quality ambassadors verhoogt de quality accountability van de imec-medewerkers. Dat 
zorgt er bovendien voor dat het containerwoord ‘kwaliteit’ in elk departement of team vertaald wordt in hun eigen termi-
nologie en concreet omgezet wordt in specifieke verbeteringsprojecten en KPI’s rond kwaliteit.

Vanuit de business is er een duidelijke tendens naar nieuwe markten die onder een wetgevend karakter vallen en een speci-
fiek KMS eisen. Zo werd in 2019 volop gewerkt aan een Automotive compliant KMS voor imec.link en werd er gestart met het 
opzetten van een Medical Device compliant KMS voor afdelingen in Leuven, Gent en Antwerpen. Deze oefening zal uiteraard 
verder worden gezet in 2020.

Het kritisch bekijken en proactief verbeteren van het dagdagelijks werk wordt tenslotte ook sterk gestimuleerd vanuit de 
Operational Excellence-aanpak. In 2019 werden maar liefst 252 ideeën geïmplementeerd.
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7.  Octrooipolitiek
 

De octrooipolitiek is gekoppeld aan de algemene imec-strategie, maar in de eerste plaats aan de hieraan ondergeschikte 
strategieën van de onderliggende technologieprogramma’s. De octrooipolitiek is dan ook een integraal deel van de busi-
ness development-strategie, en een cruciaal element in de imec-politiek inzake intellectuele eigendom en eigendomsrech-
ten, om een optimale return te creëren voor de investeringen in onderzoek.   

Met zijn octrooipolitiek ondersteunt imec zijn dubbele missie: het uitvoeren van onderzoek via nationale en internationale 
samenwerking, en het genereren van toegevoegde waarde voor Vlaanderen, in het bijzonder samen met andere Vlaamse 
actoren. Voor de Vlaamse universiteiten waarmee imec nauw samenwerkt, neemt het aantal octrooien toe. Het octrooie-
ren van onderzoeksresultaten zorgt ervoor dat imec onderzoeksresultaten publiek kan maken, wat essentieel is voor een 
onderzoeksinstelling, en dat imec  een aantrekkelijke en relevante portefeuille van intellectuele eigendomsrechten kan op-
bouwen.   

Deze octrooiportefeuille is een bron van inkomsten, door het bij voorkeur niet-exclusief licentiëren aan bedrijven, maar het 
is ook een maatstaf voor de mate waarin vernieuwend onderzoek wordt gedaan. Dit laatste wordt beoordeeld door erkende, 
onafhankelijke organisaties. Daarnaast geeft de octrooiportefeuille een beschrijving van imec’s achtergrondkennis, waar-
door imec zijn expertise en inbreng in projecten kan aangeven en waarderen.   

Een degelijke octrooiportefeuille is ook van groot belang voor Vlaanderen, in het bijzonder voor het oprichten van spin-
offs, aangezien hierdoor marktbescherming kan worden opgebouwd. Dit laatste wint aan belang door de oprichting van 
entiteiten, zoals miDiagnostics NV.  

Zoals blijkt uit onderstaande cijfers, is de octrooiportefeuille van imec in 2019 sterk gegroeid. Deze octrooiportefeuille bevat alle 
octrooiaanvragen waar imec rechten op heeft, zij het via eigendom, mede-eigendom of via licentie- en sublicentierechten.  

Figuur 1: Aantal eerste indieningen per jaar van eerste indiening  

  

Het aantal uitvindingsmeldingen blijft op peil ten opzichte van de voorgaande jaren, zoals blijkt uit figuur 2. Het gemiddeld 
aantal is over de laatste 10 jaren toegenomen.  
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Figuur 2: Aantal uitvindingsmeldingen per jaar van melding  

  

In 2019 heeft imec het Imec Inventor Incentive-programma verder toegepast. Het programma is met ingang van september 
2017 vereenvoudigd: de incentive wordt in een keer uitbetaald bij het einde van het voorrangsjaar, indien imec beslist om de 
bijhorende octrooifamilie in stand te houden. Uitvinders worden dus beloond voor meldingen van uitvindingen, als die leiden 
tot voor imec relevante octrooiaanvragen.   

Daarnaast is er in 2019 meer aandacht geschonken aan het oriënteren van imec’s onderzoeksactiviteiten, rekening houdend 
met mogelijkheden tot het nemen van een octrooi op toekomstige onderzoeksresultaten.  

  

OCTROOIGROEP  
De octrooigroep van imec telt 10 octrooiverantwoordelijken, waarvan 3 gekwalificeerde Europese octrooigemachtigden en 1 
gekwalificeerde Amerikaanse octrooigemachtigde. Deze octrooiverantwoordelijken worden ondersteund door 4 verant-
woordelijken voor de octrooiadministratie en 3 octrooi-informatiespecialisten.   

Sinds 2010 heeft imec een personeelsbeleid ontwikkeld om gekwalificeerde octrooigemachtigden aan te trekken, op te lei-
den en te behouden. Daarnaast blijft imec investeren in de opleiding van de andere medewerkers van de octrooigroep.   

In 2008 heeft de octrooigroep het project ‘filing@imec’ opgestart om na te gaan of en hoe imec vzw zelfstandig octrooiaan-
vragen kan indienen bij het EPO. Dit project is in 2011 succesvol afgerond met de toekenning van het eerste Europese octrooi 
waarbij de aanvraagprocedure volledig door imec’s octrooiverantwoordelijken werd afgehandeld. Het cumulatief aantal Eu-
ropese octrooiaanvragen dat door imec zelfstandig afgehandeld is, zal dus jaarlijks blijven stijgen, zoals blijkt uit tabel 1. Om-
wille van afwezigheden, de opleiding en examens voor Europese octrooigemachtigden en bijkomende activiteiten, zoals 
Ideation Workshops, is het aantal eerste indieningen door imec’s octrooiverantwoordelijken sterk gedaald. Dit heeft echter 
geen invloed gehad op het aantal eerste indieningen, zoals blijkt uit figuur 2.  

 

Filing@imec 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Eerste indieningen 7 19 65 68 71 33 29 25 16 

Toekenningen 1 2     1 10 15 18 21 

Tabel 1: Aantal Europese indieningen door imec zelf  

  

De octrooigroep bezit de nodige expertise en kanalen om de hieraan verbonden ondernemingen op octrooitechnisch vlak 
volledig bij te staan. Bovendien heeft de octrooigroep een wereldwijd netwerk van IE-dienstverleners uitgebouwd waarop 
ze beroep kan doen (zie figuur 3).  
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Figuur 3: IE-netwerk imec-groep   

  

Imec België verschaft de dienstverlening betreffende octrooien binnen de imec-groep. Bij deze dienstverlening hoort ook 
de opleiding van de imec-medewerkers over bescherming van intellectuele eigendom, in het bijzonder via octrooien.  

Vanuit imec vzw zijn in de ‘IMEC Group Modus Operandi’ de nodige richtlijnen opgesteld om een consistente octrooiwer-
king te verzekeren doorheen de groep van verbonden ondernemingen.  

  

TRADEMARKS 
In 2019 heeft imec 5 trademarks ingediend voor spin-offs en voor onderzoeksactiviteiten waarbij een dienstverlening naar 
derden wordt aangeboden. 

 

CONFLICTEN 
In 2019 zijn er 9 geschillen geweest tussen imec en een derde partij. Deze geschillen hadden vooral betrekking op gebruik van 
domeinnamen en merknamen. 

 

SPIN-OFFS 
In 2019 heeft imec’s octrooigroep 11 spin-off-projecten begeleid in het venturing-proces, hetzij in de enrichement-fase en/of 
de venturing timebox-fase. 

 

OCTROOISTUDIES  
In 2019 zijn er 12 state-of-the-art-studies (SOTA) verricht, 3 Freedom-to-Develop-studies (FTD) en 1 studie naar de juridische 
status van een octrooiportefeuille. Door het octrooilandschap in geselecteerde technische domeinen in kaart te brengen, 
laten deze studies toe het wetenschappelijk onderzoek te (her)oriënteren en/of te benchmarken.   

Er wordt ook meer en meer beroep gedaan op imec’s octrooigemachtigden om juridische advies te geven (counseling) bui-
ten de opbouw van een octrooiportefeuille. In 2019 zijn er 5 projecten geweest waar dit advies is gevraagd, bijvoorbeeld naar 
juridische status en impact van octrooien van derden.  
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IDEATION WORKSHOPS  
In 2019 zijn er 11 Ideation Workshops/Advanced Inventing Workshops ingericht. Deze Workshops hebben als doel een ont-
wikkelingsplan voor intellectuele eigendom op te stellen voor het gekozen onderwerp. Bij voorkeur levert dergelijke Ideati-
on Workshop ook al eerste ideemeldingen op. Deze onderwerpen kunnen zowel strategisch onderzoek betreffen, bijvoor-
beeld een nieuw onderzoeksprogramma, als de opbouw van een octrooiportefeuille voor een spin-off.   

Sinds de start van deze activiteit in 2015 hebben al 50 dergelijke Workshops plaatsgevonden.  

  

OCTROOIPORTEFEUILLE IMEC BELGIE  
Op 31 december 2019 was imec België (mede-)eigenaar van een octrooiportefeuille van 4.271 nog in stand gehouden octrooi-
aanvragen, met inbegrip van deze met status to be abandoned, en met inbegrip van de Europese gevalideerde landen (exclu-
sief de Europese toekenningen, om dubbeltelling te vermijden). De internationale octrooiaanvragen die reeds zijn inge-
leid, werden niet meegeteld. De opsplitsing is sinds de nieuwe databank WINPAT complexer dan voorheen, maar zeker ook 
accurater. 

Van deze in stand gehouden octrooiaanvragen zijn er 2.736 toegekend. Deze octrooiaanvragen zijn voornamelijk ingediend 
bij het USPTO (911), het EPO (voornamelijk gevalideerd in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk: Duitsland (502), Frankrijk 
(495) Groot-Brittannië (313) en daarnaast nog bijkomend sporadisch in een of meerdere Europese landen) en, in mindere 
mate, in Japan (277), China (77) en Taiwan (49).   

Daarnaast had imec België op 31 december 2019 licentie- en sublicentierechten op 266 instandgehouden octrooiaanvragen, 
waarvan er 80 waren toegekend.   

In het totaal beschikt imec België, via eigendom of licentie, op 31 december 2019 over een portefeuille van 4.537 octrooiaan-
vragen, waarvan er 2.816 toegekend zijn.  

In 2019 werden er op naam van imec België 362 octrooien aangevraagd, waarvan er 144 eerste indieningen in een dossier zijn.   

In datzelfde jaar werden er 14 octrooien aangevraagd, waarop imec België licentie- en sublicentierechten heeft. Van 
deze 14 octrooiaanvragen waren er 9 eerste indieningen in een dossier.  

In 2019 bevat de portefeuille 376 octrooiaanvragen waarop imec België eigendom-of licentierechten heeft, waarvan 153 eer-
ste indieningen.  

In 2019 werden er 488 octrooien toegekend aan imec België, met inbegrip van deze met de status to be abandoned. Hiervan 
waren er 217 in mede-eigendom met een onderzoekspartner van imec. Meer bepaald 170 hiervan waren in mede-eigendom 
met Vlaamse universiteiten en hogescholen.   

Van deze 488 octrooien werden er 110 toegekend door het USPTO (USA), door het EPO (voornamelijk gevalideerd in Duits-
land (90), Frankrijk (88) en Groot-Brittannië (41)), 20 door het JPO, 8 door TPO (Taiwan), 14 door SIPO (China) en 6 door KPO 
(Korea). 

Er werden 5 octrooien toegekend waarop imec vzw licentie- en sublicentierechten heeft. 

  

OCTROOIPORTEFEUILLE IMEC NEDERLAND  
Op 31 december 2019 was imec Nederland (mede-)eigenaar van een octrooiportefeuille van 437 in stand gehouden octrooi-
aanvragen met inbegrip van deze met status to be abandoned. Hiervan zijn er 249 al toegekend. Deze octrooiaanvragen zijn 
voornamelijk ingediend bij het USPTO, het EPO en, in mindere mate, bij het JPO. In het geval van Europese octrooiaanvragen, 
via het EPO, zijn de bijhorende octrooien voornamelijk gevalideerd in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.   

Daarnaast had imec Nederland op 31 december 2019 licentie- en sublicentierechten op 15 in stand gehouden octrooiaanvra-
gen, waarvan er 1 was toegekend.   

In het totaal beschikt imec Nederland, via eigendom of licentie, op 31 december 2019 over een portefeuille van 452 octrooi-
aanvragen, waarvan er 250 al toegekend zijn.  

Voor imec Nederland werden er 45 octrooiaanvragen ingediend in 2019, waarvan 19 eerste indieningen in een dossier. Er zijn 
3 octrooiaanvragen ingediend waarop imec Nederland licentierechten heeft. In 2019 is de octrooiportefeuille van imec Ne-
derland in totaal met 48 octrooiaanvragen gegroeid, waarvan 20 eerste aanvragen.  
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In 2019 werden er 46 octrooien toegekend aan imec Nederland. Hiervan waren er 9 in mede-eigendom. Van deze 46 oc-
trooien werden er 12 toegekend door het USPTO (USA), 9 door het EPO (9 gevalideerd in Groot-Brittannië, 9 in Duits-
land en 9 in Frankrijk) en 6 door het JPO (JP).  

  

OTROOIPORTEFEUILLE IMEC TAIWAN  
Op 31 december 2019 was imec Taiwan (mede-)eigenaar van een octrooiportefeuille van 34 in stand gehouden octrooiaan-
vragen, waarvan 24 al toegekend. Deze octrooiaanvragen zijn voornamelijk ingediend bij het USPTO (12 in USA) en het TIPO 
(7 in Taiwan).  

Voor imec Taiwan werd 1 octrooiaanvraag ingediend in 2019 (geen eerste indiening).
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8. Vooruitzichten en  
onzekerheden waarmee imec  
geconfronteerd wordt 

Rekening houdend met de bekomen resultaten, zoals hiervoor beschreven, mogen we besluiten dat 2019 een mooi groei-jaar 
is geweest voor imec en dit ondanks de dalende trend in de semiconductorindustrie.  

De erg goede terugkoppeling van de partners en de wetenschappelijke adviesraad, maar ook de internationale erkenning 
voor wetenschappelijke resultaten, de voortdurende aandacht voor stroomlijning en efficiëntieverhoging in de wer-
king, en de solide financiële resultaten leggen de fundamenten voor de toekomst. Er waren diverse evoluties in de markt en 
de vele inspanningen op alle fronten hebben ertoe geleid dat imec zijn toekomststrategie verder vorm kan geven. 

Marktevoluties, zoals consolidatie, maar ook de toenemende complexiteit en vraag naar geïntegreerde oplossingen, zul-
len imec er blijven toe dwingen om steeds beter te worden en nog meer waarde te leveren voor de geïnvesteerde middelen. 
Dat geldt ook voor de bilaterale samenwerkingen in smart electronics and applications, waar de verwachtingen inzake inno-
vatie en delivery-to-commitment alleen maar toenemen. De volledige organisatie is zich bewust van de uitdagingen en werkt 
daar gericht op. 

De verdere uitbouw van R&D-platformen, opgebouwd rond imec’s core CMOS-technologie, blijft cruciaal, en dat binnen een 
sequentieel en sterk geconnecteerd innovatiemodel dat steunt op een breed ecosysteem van partners. Centraal staat de 
visie dat imec de impact op de maatschappij wil vergroten en dus focust op activiteiten en technologieën waarmee het 
verschil kan worden gemaakt.  

Impact creëren gebeurt vanuit drie businessmodellen, die verschillen naargelang de sector en partners met wie samenge-
werkt wordt.

Naast de uitbouw van de R&D-platformen neemt de service offering hier een belangrijke plaats in. 

Vanuit deze strategische insteek en focus wil imec zo flexibel mogelijk omgaan met de onzekerheden op macro-econo-
misch gebied en in het bijzonder binnen de semiconductorindustrie, maar wil het ook inspelen op opportuniteiten die 
zich aandienen.  

De venturing- en acceleratiewerking draait ook op volle toeren, zoals blijkt uit het hoge aantal spin-offs dat de laatste jaren 
werd opgericht, waaronder 5 beloftevolle bedrijven in 2019. Niettegenstaande de middelen die imec.xpand ter beschik-
king heeft, zal de groei en het succes van deze spin-offs mee bepaald worden door het al dan niet succesvol aantrekken van 
groeifinanciering, waarbij ook macro-economische factoren een belangrijke rol kunnen spelen. Het is de verwachting dat de 
(samen)werking verder uitgediept kan worden door de start van het Flanders Future Tech Fund (FFTF), waarvoor het Vlaam-
se Gewest in 2019 middelen vrijmaakte.  

De focus op Vlaanderen wordt continu verder uitgebouwd en ook de link met de Vlaamse universiteiten wordt ver-
sterkt door de voortdurende alignering in het bijzonder ook met de Core-groepen. De doelstellingen uit het convenant met 
het Vlaamse Gewest zijn operationeel en worden nauwgezet opgevolgd. De vooropgestelde KPI’s werden ook in 2019 gerea-
liseerd, zoals uiteengezet in deel 2 van dit verslag. In het kader van het convenant wordt er ook een apart jaarverslag aan de 
Vlaamse overheid opgeleverd.  

Uiteraard ligt de focus van imec als internationale groep niet alleen in Vlaanderen. Waar mogelijk worden de sterktes op Eu-
ropees niveau optimaal aan elkaar gelinkt, zoals in Frankrijk, door samenwerking met CEA/Leti, maar ook in Nederland, waar 
in 2019 het One Planet-programma werd opgestart, samen met Wageningen University en de Radboud Universiteit. Dit pro-
gramma richt zich op het gebruik van digitale technologie en sensortechnologie voor de voeding, landbouw- en medi-
sche sector.  

In 2019 werd ook het convenant met betrekking tot het Holst Centre hernieuwd, zodat de activiteiten in Nederland een 
nieuwe boost kregen.  

In alle regio’s en landen waar imec actief is,  streeft het ernaar structureel samen te werken met de lokale overheden en dit 
met oog op het creëren van maximale impact en het verzekeren van de langetermijnfinanciering.   

In het licht van de groeiende en nieuwe activiteiten, de toenemende complexiteit en de nieuwe businessmodellen, 
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zet imec ook in op het versterken van de ondersteunende processen en governance, waaronder  een risicomanagementpro-
ces. Verder werd in 2019 de nodige aandacht besteed aan information security en de uitbouw van ICT-infrastructuur in brede 
zin, wat noodzakelijk is voor de verdere groei en ondersteuning van imec’s activiteiten in de toekomst.  

Cyclustijd blijft een belangrijk focuspunt, ook van imec’s partners. In december 2019 werd op dit vlak het beste resultaat ooit 
geboekt. De nood aan verdere automatisatie en stroomlijning van processen, om de toegenomen volumes en  te verwach-
ten groei aan te kunnen, blijft evenwel groot. Daarnaast is er ook nood aan het meer gestructureerd opvolgen van projecten, 
om de engagementen naar partners na te komen. Een cruciale uitdaging blijft dan ook het aantrekken en behouden van de 
juiste medewerkers.  

Niettegenstaande de inherente onzekerheden in de toekomst, heeft imec de voorbije jaren de basis gelegd om 2020 en de 
volgende jaren met veel vertrouwen tegemoet te gaan en een verdere groei te realiseren. 

Onderhevig verslag werd opgesteld bij de start van de corona-uitbraak.  Zoals heel veel organisaties en bedrijven wereldwijd 
wordt ook imec op datum van goedkeuring van dit verslag geconfronteerd met de COVID-19-pandemie of coronacrisis. In 
alle regio’s en landen waar imec actief is, heeft de overheid zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verdere versprei-
ding van het COVID-19-virus in te dijken en te vertragen. Deze maatregelen hebben een grote impact op de dagelijkse wer-
king van imec en zullen waarschijnlijk ook een impact hebben op de business en groei van imec’s activiteiten in 2020. Er werd 
een crisismanagementteam aangesteld dat de situatie dagelijks opvolgt en de operationele en business impact monitort. De 
prioriteit van het crisismanagementteam is de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en partners van imec te bewa-
ken maar tevens, ook tijdens deze crisis, de activiteiten van imec zo goed als mogelijk verder te zetten. Een operational en 
business continuity plan is daartoe in opmaak.
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9. Voorstellen van de raad van
bestuur in het kader van de
goedkeuring van de jaarrekeningen

9.1  Benoeming bestuurders en commissaris 

De raad van bestuur stelt vast dat alle bestuursmandaten een einde nemen na de vergadering van de raad van bestuur die 
zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen 2019. De raad van bestuur van IMEC vzw zal in zijn hoe-
danigheid van stichter de bestuurders (her)benoemen. Deze (her)benoeming zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 
raad van bestuur die zal gehouden worden op 24 april 2020 en die zich over de goedkeuring van de jaarrekeningen 2019 dient 
uit te spreken. 

De raad van bestuur stelt tevens vast het mandaat van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren een einde neemt na de goedkeu-
ring van de jaarrekeningen 2019. Het auditcomité heeft reeds positief geadviseerd over de hernieuwing van het mandaat van 
de commissaris voor alle entiteiten van de imec-groep voor de boekjaren 2020-2022. De aanstelling van EY Bedrijfsrevisoren 
tot commissaris zal eveneens ter bevestiging worden voorgelegd aan de raad van bestuur die zal gehouden worden op 24 
april 2020.

9.2. Goedkeuring jaarrekeningen en kwijting aan de bestuurders 
en de commissaris 

De raad van bestuur stelt voor om de jaarrekeningen van het op 31 december 2019 geëindigde boekjaar met het bijhorende 
jaarverslag, goed te keuren en de verslagen van de commissaris, zoals ze worden voorgelegd, te aanvaarden. De raad van 
bestuur stelt tevens voor te stemmen voor de kwijting van de bestuurders en de commissaris voor alle aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit het uitoefenen van hun functies gedurende het afgelopen boekjaar 2019. 

De raad van bestuur is van oordeel dat het management-team zijn taak meer dan behoorlijk heeft volbracht en dit naar de 
toekomst toe zo zal verder zetten.   

De raad van bestuur wenst het management-team en alle personeelsleden van de imec-groep te feliciteren en te danken 
voor de goede prestaties die tijdens het voorbije jaar werden geleverd. 

Leuven, 20 maart 2020 

Een bestuurder, 

Antoon De Proft 

Een bestuurder, 

André Oosterlinck 
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Verslag van de commissaris aan het bestuursorgaan van de Stichting van 
Openbaar Nut imec International over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2019 
 

Overeenkomstig de statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van 
commissaris van de Stichting van Openbaar Nut imec International (de “Stichting”) en van de 
dochterondernemingen (samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde 
balans op 31 december 2019, de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 
31 december 2019 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) 
en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze 
verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd op 28 april 2017, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de 
ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum waarop het bestuursorgaan zal beraadslagen 
over de Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. We hebben de statutaire 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de Stichting uitgevoerd gedurende 3 opeenvolgende 
boekjaren. 

Verslag over de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de statutaire controle uitgevoerd van 
de Geconsolideerde Jaarrekening van Stichting 
van Openbaar Nut imec International, die de 
geconsolideerde balans op 31 december 2019 
omvat, alsook de geconsolideerde 
resultatenrekening over het boekjaar afgesloten 
op die datum en de toelichting, met een 
geconsolideerd balanstotaal van € 759.047.122 
en waarvan de geconsolideerde 
resultatenrekening afsluit met een winst van het 
boekjaar van € 6.724.720.  

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde 
Jaarrekening een getrouw beeld van het 
geconsolideerde eigen vermogen en van de 
geconsolideerde financiële positie van de Groep 
op 31 december 2019, alsook van de 
geconsolideerde resultaten voor het boekjaar dat 
op die datum is afgesloten, in overeenstemming 
met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standards 
on Auditing (“ISA”). Onze verantwoordelijkheden 
uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag. 

Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening in België 
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking 
tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de 
aangestelden van de Stichting de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen 
verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan voor het opstellen van de 
Geconsolideerde Jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming 
met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundige referentiestelsel en met de in 
België van toepassing zijnde wettelijke en 
reglementaire voorschriften, alsook voor een 
systeem van interne beheersing die het 
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening 
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die geen afwijking van materieel belang bevat die 
het gevolg is van fraude of van fouten. 

In het kader van de opstelling van de  
Geconsolideerde Jaarrekening is het 
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het 
inschatten van de mogelijkheid van de Stichting 
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, 
indien van toepassing, van aangelegenheden die 
met continuïteit verband houden en het gebruiken 
van de continuïteitsveronderstelling tenzij het 
bestuursorgaan het voornemen heeft om de 
Stichting te vereffenen of om de activiteiten stop 
te zetten of geen realistisch alternatief heeft dan 
dit te doen. 

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle over de Geconsolideerde 
Jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
Geconsolideerde Jaarrekening als geheel geen 
afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten en het 
uitbrengen van een commissarisverslag waarin 
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar 
is geen garantie dat een controle die 
overeenkomstig de ISA is uitgevoerd altijd een 
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer 
die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als 
gevolg van fraude of fouten en worden als van 
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen 
genomen door gebruikers op basis van de 
Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden. 

Als deel van een controle uitgevoerd 
overeenkomstig de ISA, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een 
professioneel-kritische instelling gedurende de 
controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
dat de Geconsolideerde Jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op 
deze risico’s inspelen en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Het risico van 
het niet detecteren van een van materieel 

belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien 
zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van 
interne beheersing dat relevant is voor de 
controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar 
die niet zijn gericht op het geven van een 
oordeel over de effectiviteit van het systeem 
van interne beheersing van de Stichting en 
van de Groep; 

• het evalueren van de geschiktheid van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van 
de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van 
de verkregen controle-informatie, 
concluderen of er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan over 
de mogelijkheid van de Stichting en de Groep 
om de continuïteit te handhaven. Als we 
besluiten dat er sprake is van een onzekerheid 
van materieel belang, zijn wij ertoe gehouden 
om de aandacht in ons commissarisverslag te 
vestigen op de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen in de Geconsolideerde 
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te 
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot op de 
datum van ons commissarisverslag. 
Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de continuïteit van de Stichting of van de 
Groep niet langer gehandhaafd kan worden; 

• het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de Geconsolideerde 
Jaarrekening, en of deze Geconsolideerde 
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Jaarrekening de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die 
leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het auditcomité binnen het 
bestuursorgaan, onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing die we identificeren gedurende 
onze controle.  

Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons 
oordeel dragen, zijn we ook verantwoordelijk voor 
het organiseren, het toezicht en het uitvoeren van 
de controle van de dochterondernemingen van de 
Groep. In die zin hebben wij de aard en omvang 
van de controleprocedures voor deze entiteiten 
van de Groep bepaald. 

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Vermeldingen betreffende de 
onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk 
hebben geen opdrachten verricht die 
onverenigbaar zijn met de statutaire controle van 
de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de 
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 
tegenover de Stichting.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die 
verenigbaar zijn met de statutaire controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening werden correct 
vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de 
Geconsolideerde Jaarrekening. 

Diegem, 20 maart 2020  
 
EY Bedrijfsrevisoren BV 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Danielle Vermaelen* 
Vennoot 
* Handelend in naam van een BV 

 
20DV0554 
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