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5 BERICHT VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN

Gedurende 2018 heeft de Raad van Commissarissen toezicht gehouden op de stappen die
de Raad van Bestuur heeft gemaakt met de veranderingen in de organisatie en aansturing
van Accell Group en de implementatie van de aangescherpte strategie.

5.1 RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

DRS. A.J. (AB) PASMAN (1950)
Voorzitter
De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de
Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van
Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij
Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De heer Pasman is in 2018 herbenoemd voor een derde
termijn van 2 jaar. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het
voorjaar 2020.

DRS. G. (GERT) VAN DE WEERDHOF (1966)
Vicevoorzitter
De heer van de Weerdhof (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. Hij is sinds 2017 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ctac N.V. en lid van de
Raad van Commissarissen van Sligro N.V. Ook is hij sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van
Wereldhave N.V. De heer Van de Weerdhof was gedurende periode 2013-2016 CEO van RFS Holland Holding /
Wehkamp B.V. en heeft tussen 1992 en 2013 diverse management-, marketing & salesfuncties bekleed bij
Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V. De heer van de
Weerdhof is voor vier jaar benoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van het voorjaar 2022.

IR. P.B. (PETER) ERNSTING (1958)
De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is op 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling
door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot oktober 2017 Executive Vice President, Group
Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse managementfuncties
bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De heer Ernsting is herbenoemd in 2015. Zijn
benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2019. De Raad
van Commissarissen van Accell Group is voornemens om de heer Ernsting op de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 24 april 2019 voor te dragen voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar. Dit
wordt in paragraaf 5.2 'Algemeen' verder toegelicht.
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DRS. D. (DANIËLLE) JANSEN HEIJTMAJER (1960)
Mevrouw Jansen Heijtmajer (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. Zij is sinds 2014 werkzaam bij Friesland Campina en op dit moment actief in de functie van
Global Process Director Finance, Shared Services, ERM & Internal Control. Daarvoor werkte zij gedurende 23
jaar in diverse Finance functies bij Shell, waaronder als Vice President Group Pensions, in onder meer het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast haar commissariaat bij Accell Group is zij voorzitter van de
Raad van Commissarissen van Aegon Nederland en Lid van de Raad van Toezicht van de Regionale Publieke
Omroep. Mevrouw Jansen Heijtmajer kwalificeert zich als deskundige op het gebied van financiële
verslaggeving of de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling
auditcommissie. Mevrouw Jansen Heijtmajer is voor vier jaar benoemd. Haar benoemingstermijn loopt tot de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.
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5.2 ALGEMEEN
2018 was een jaar van veel veranderingen. Met de komst van de nieuwe CEO Ton Anbeek
eind 2017 is het transitieproces in 2018 versneld. Onder zijn leiding is de strategie verder
aangescherpt en de opzet en aansturing van het bedrijf anders ingericht met een sterke
nadruk op synergie, schaalgrootte en samenwerking. De strategie, welke is gericht op
lange termijn waardecreatie, en de daarbij behorende doelstellingen voor de komende
jaren zijn vastgelegd en extern gecommuniceerd. Als Raad van Commissarissen zijn we
nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en aanscherping van de strategie en
houden we strikt toezicht op de implementatie en uitvoering daarvan. In dat kader
overleggen we voortdurend met de Raad van Bestuur, o.a. over de aanpassingen en
snelheid van de implementatie.

In het kader van het verandertraject hebben we als Raad van Commissarissen besloten ook de Raad van
Bestuur te versterken en te vernieuwen. Zo is COO Jeroen Snijders Blok teruggetreden, heeft Hielke Sybesma
zijn functie als CFO na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 neergelegd en is Erik
van den Heuvel benoemd als interim CFO om de periode te overbruggen tot de start van de nieuwe CFO. Veel
tijd is in 2018 besteed aan het aantrekken van de juiste opvolger van de heer Sybesma.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in oktober 2018 is Ruben Baldew
voorgesteld als nieuwe CFO. Hij is vervolgens per 1 november 2018 begonnen. De Raad van Bestuur is hiermee
niet alleen grotendeels vernieuwd, maar ook op volle sterkte om de aangescherpte strategie te implementeren.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 is, na afronding van zijn derde
benoemingstermijn, afscheid genomen van Jan van den Belt als commissaris. Daarnaast zijn mevrouw Jansen
Heijtmajer en de heer Van de Weerdhof voorgedragen als nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen.
Beiden zijn daarop door de Algemene Vergadering benoemd als commissaris voor een termijn van vier jaar.

In 2018 hebben we als Raad van Commissarissen toezicht gehouden op het gevoerde beleid en de algemene
gang van zaken binnen Accell Group. Gedurende het jaar hebben we tien keer vergaderd (op momenten in het
bijzijn van de Raad van Bestuur) over de strategie, de aanpassingen in de strategie en de voortgang van de
implementatie. De aanscherping van de strategie brengt dan ook veel aanpassingen met zich mee zoals op het
gebied van de interne governance, de vele nieuwe processen, de nieuwe competenties en veel nieuw talent.
Meer in het bijzonder hebben we in 2018 aandacht besteed aan: de IT-systemen en -structuur; de voortgang
van het besparingstraject in de supply chain; de inrichting van het productienetwerk; het innovatieproces; het
omnichannel distributiemodel; en de voortgang in Noord-Amerika. Passend binnen de aangescherpte strategie
zijn het afgelopen jaar ook diverse mogelijke acquisities besproken. Dit heeft in 2018 geleid tot de overname
van Beeline in Noord-Amerika en van Velosophy in Europa.

De voltallige Raad van Commissarissen heeft in oktober 2018 een 5-daags bezoek gebracht aan Noord-
Amerika, waarbij met de eigen organisatie, marktkenners en klanten is gesproken. Uiteindelijk zijn vanwege de
aanhoudend tegenvallende prestaties - ook na aanpassingen van de strategie, reorganisaties en
managementwisselingen - deze activiteiten kritisch bediscussieerd, met als gevolg dat in december 2018 is
besloten om de Noord-Amerikaanse activiteiten als Niet-kern te bestempelen. Daarbij is een onderzoek
gestart waarin alle mogelijke opties voor de Noord-Amerikaanse activiteiten worden bestudeerd. Tegelijkertijd
heeft Accell Group nog eens bevestigd het strategisch plan voor 2018-2022 volledig te onderschrijven, waarbij
het zich richt op de verdere groei van het kernbedrijf in Europa en een verbetering van de winstgevendheid.
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Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in oktober 2018 is door aandeelhouders
kritiek geuit op het functioneren van de Raad van Commissarissen en in het bijzonder op haar functioneren in
2017/2018 ten tijde van de gesprekken met Pon Holdings. Mede op verzoek van aandeelhouders hebben we
als Raad van Commissarissen besloten om de Raad van Commissarissen te versterken met een nieuwe
voorzitter die de strategie-implementatie van dichtbij zal volgen. Het is de intentie dat de beoogde nieuwe
voorzitter tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2019 door de Algemene
Vergadering zal worden benoemd als commissaris en dat hij vervolgens, zodra de heer Pasman als voorzitter
zal zijn afgetreden, door de Raad van Commissarissen uit haar midden als voorzitter zal worden gekozen.

Als Raad van Commissarissen hebben we steeds in voltalligheid gefunctioneerd, o.a. inhoudende dat alle
commissarissen steeds aanwezig waren bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Recentelijk is met behulp van een professionele derde partij het functioneren van de Raad van Commissarissen
als geheel, haar afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen - zowel onderling als ten opzichte
van de Raad van Bestuur - geëvalueerd, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele
bestuurders. Op basis van individuele interviews met alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad
van Bestuur is er vervolgens een dagdeel besteed met de commissarissen en de begeleider om in een open
sessie de uitkomsten van de interviews te bespreken. Hierbij is een aantal verbeterpunten en vervolgacties
vastgelegd, welke deels reeds zijn geadresseerd en deels nader zullen worden geadresseerd in een
gezamenlijke sessie van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Het afgelopen jaar mag voor Accell Group worden gekarakteriseerd als een overgangsjaar. De veranderingen in
de markt voor fietsen en toebehoren verlopen snel en laten zich het meest voelen in de distributie. Nederland
loopt op dit gebied voorop. Accell Group zit midden in de transitie om op internationale schaal haar potentie te
kunnen realiseren. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten, naast de eerder genoemde
versterking met een nieuwe voorzitter, de heer Ernsting (met versterkt aanbevelingsrecht van de
Ondernemingsraden) voor te dragen voor herbenoeming als commissaris voor een derde termijn van twee jaar.
Op deze wijze wordt de benodigde continuïteit gewaarborgd na de vele wisselingen in de Raad van
Commissarissen (en in de Raad van Bestuur) van de afgelopen jaren en blijft de benodigde ervaring en
expertise binnen de Raad van Commissarissen geborgd.
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De samenstelling van de Raad van Commissarissen zorgt als zodanig voor een goede dekking qua achtergrond,
kennis en ervaring om Accell Group tijdens de transitie die het momenteel doormaakt kritisch te volgen en te
begeleiden. Dit in combinatie met het feit dat alle zittende leden van de Raad van Commissarissen, naar ons
oordeel, voldoen aan de eisen van onafhankelijk als bedoeld in best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9
van de Corporate Governance Code, geeft hen voldoende tijd en ruimte om individueel en als team hun
verantwoordelijkheid naar behoren in te vullen.

Accell Group voldoet op dit moment niet aan de norm voor een evenwichtige verdeling van zetels van de Raad
van Bestuur en de Raad van Commissarissen maar de Raad van Commissarissen streeft ernaar in haar
zoektocht naar nieuwe leden dit, alsmede de diversiteit in het algemeen, te verbeteren.

De Raad van Commissarissen kent twee commissies, de auditcommissie en de selectie-
en remuneratiecommissie. Beide commissies voeren hun taken uit op basis van een reglement dat is
vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De commissies houden nauw contact met de voltallige Raad
van Commissarissen, waar voorliggende thema’s worden besproken en besluiten worden genomen.

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2018 besproken met de Raad van Bestuur en de externe
accountant (KPMG Accountants N.V.) en in de vergadering van 11 maart 2019 akkoord bevonden. Zodoende
hebben alle commissarissen (alsmede alle bestuurders) de jaarrekening 2018 ondertekend. KPMG heeft een
goedkeurende controleverklaring afgegeven en zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
24 april 2019 aanwezig zijn om hierop een toelichting te geven. Op diezelfde vergadering zal de jaarrekening
2018 ter vaststelling worden voorgelegd evenals het voorgestelde dividend over 2018 van € 0,50 per aandeel.

Als Raad van Commissarissen hechten we veel waarde aan een goede corporate governance waarbij de nadruk
ligt op onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
corporate governance worden dan ook nauwgezet gevolgd.

We spreken graag onze erkentelijkheid uit aan alle stakeholders voor hun betrokkenheid bij Accell Group. Veel
waardering hebben we voor de medewerkers die met een grote mate van gevoel, inzet en enthousiasme dag in
dag uit werken om de diverse veranderingen binnen de onderneming zo snel mogelijk door te voeren.
Uiteindelijk zal hun inzet doorslaggevend zijn voor de realisatie van onze groepsambities.
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Herziening van het document waarin het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur nader is�

uitgewerkt;
Maken van regelingen en afspraken in verband met het aftreden van de CFO de heer Sybesma;�

Voorbereiding en initiëren van de beoordeling van het functioneren van de (leden van de) Raad van Bestuur�

over 2017;
Inbrengen van voorstellen inzake de vaste en variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur over�

2017;
Voorbereiding van de evaluatie van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur over 2017;�

Voorbereiding van het remuneratierapport 2018;�

Voorbereiding en initiëren van de beoordeling van het functioneren van de (leden van de) Raad van�

Commissarissen en haar afzonderlijke commissies met behulp van onafhankelijke derden.

 

5.3 SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE
Deze commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van haar
toezichthoudende taken en het voorbereiden van de besluitvorming op het gebied van
selectie- en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur, het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de bezoldiging en de
arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur.

De selectie/remuneratiecommissie bestaat uit de heer Pasman (lid) en de heer Ernsting (voorzitter). De
commissie is in 2018 acht keer (2017: acht keer) bijeengekomen en heeft daarnaast veelvuldig telefonisch
contact gehad. Tijdens alle vergaderingen was de selectie- en remuneratiecommissie voltallig.

Belangrijke punten van aandacht voor de commissie (welke ook tijdens de vergaderingen zijn aan bod zijn
gekomen) waren het terugtreden van de CFO en de werving van zijn opvolger. De versterking van de Raad van
Commissarissen met twee nieuwe leden en het initiëren van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Andere zaken waar de selectie- en remuneratiecommissie zich in 2018 op heeft gericht zijn:

Op 8 maart 2018 is het remuneratiepakket van de Raad van Bestuur voor 2018 besproken en bekrachtigd door
de Raad van Commissarissen. Hierbij zijn ook de bonussen over het boekjaar 2017 vastgesteld die zijn
verwerkt in de jaarrekening 2017.

Op basis van het voorbereidend werk van de commissie heeft de Raad van Commissarissen het
remuneratierapport over 2018 besproken en bekrachtigd. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met
het beleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 24 april 2008 en laatstelijk gewijzigd op 22 april
2010.
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Integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en�

controlesystemen van de vennootschap;
Beoordeling van budgetten en financiële prognoses;�

Financiering van de onderneming en naleving van de bijbehorende convenanten;�

Relatie met de interne auditor en de externe accountant (waaronder de onafhankelijkheid van de externe�

accountant) en de tijdige naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen;
Aanbeveling van kandidaten voor de benoeming van de interne auditor;�

Jaarlijkse evaluatie van de interne auditfunctie;�

Advisering over de voordracht van benoeming of herbenoeming dan wel ontslag van de externe accountant�

en de voorbereiding van de selectie van de externe accountant;
Voorstellen voor de opdracht voor controle van de jaarrekening door de externe accountant;�

Jaarlijkse bespreking van het concept auditplan met de externe accountant;�

Bespreking Managementletter en accountantsverslag;�

Afstemming van en advisering omtrent het interne auditplan;�

Toepassing en naleving van wet- en regelgeving.�

5.4 AUDITCOMMISSIE
Deze commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van haar
toezichthoudende taken en het voorbereiden van besluitvorming op het gebied van
financiële verslaggeving, risicobeheersing en interne controle.

De auditcommissie wordt gevormd door de financieel expert en (tenminste) één ander lid van de Raad van
Commissarissen. Sinds de benoeming van de nieuwe commissarissen in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van april 2018, bestaat deze uit de heer Van de Weerdhof (lid) en mevrouw Jansen Heijtmajer
(voorzitter). In het kader van de continuïteit is het lidmaatschap van de heer Ernsting verlengd voor de duur van
de afhandeling van het boekjaar 2018. Ook zijn met ingang van juli 2018 zowel de interne auditor als de
externe accountant toegevoegd als permanente deelnemers aan de auditcommissie vergaderingen.

De auditcommissie is in 2018 vijf keer (2017: vijf keer) bijeengekomen. Tijdens vier van de vijf vergaderingen
was de auditcommissie voltallig, slechts één keer heeft de heer Van de Weerdhof verstek moeten laten gaan.

De auditcommissie heeft voorbereidende taken met betrekking tot de:

De voorzitter van de auditcommissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant als deze
onregelmatigheden zou constateren in de financiële verslaglegging.
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Bedrijfsprestaties en financiële resultaten�

Interne auditbevindingen en opvolging daarvan�

Bevindingen en opvolging van externe audits, en�

Effecten, voorbereiding en voortgang van de implementatie van nieuwe wet en regelgeving.�

Vaste onderwerpen op de agenda hebben betrekking op:

Andere onderwerpen die in 2018 zijn besproken betreffen: de prestaties in Noord-Amerika; de opzet en
verdere professionalisering van het risicomanagement en interne controle raamwerk; de optimalisatie van het
operationeel model in de context van de aangescherpte strategie; en de uitrol van de 'Code of Conduct'.

Speciale aandacht is uitgegaan naar: de selectie van de nieuwe CFO; de waarderingsmodellen voor onder meer
de acquisitie van Velosophy; de tekstuele formulering in het jaarverslag van de berekening van de
financieringsconvenanten; de kostenontwikkeling inclusief het voorziene kostenbesparingsverloop en de
monitoring daarvan met behulp van een ‘tracker’ methodologie met name op het gebied van supply chain.
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