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5E 
OFP VAN BELGIË1 

9 JAAR

4.285  
HUIDIGE OF 
TOEKOMSTIGE 
BEGUNSTIGDEN IN   
8 BIJDRAGENDE 
ONDERNEMINGEN

28,7 
MILJOEN 
EURO WINST

550 
MILJOEN EURO 
OVERFINANCIERING2 

4,74 %
FINANCIEEL  
RENDEMENT 

1,173 
MILJARD EURO 
ACTIVA IN 
BEHEER

1   Rangschikking op 31/12/2015 – in afwachting van de officiële rangschikking van PensioPlus  
(de voormalige BVPI – Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen) op 31/12/2016.

2   Overfinanciering: eind 2016 bedroegen de dekkingswaarden van OGEO FUND 1 miljard euro,  
tegenover verplichtingen ten belope van 450 miljoen euro, wat overeenkomt met een overfinanciering van 122%.

Kerncijfers 20161
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GESTAAG TOENEMENDE ACTIVA  
IN BEHEER 

IN MILJOEN EURO

2015
1125

2014
1085

2013
968

2012
934

2011
794

2010
669

2009
633

2016
1173
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OGEO FUND blikt terug op 2016 en 
bevestigt de grondslagen van de eerste 
multiwerkgevers-OFP van België (eerste pijler).

VOLATIELE MARKTEN

2016 werd gekenmerkt door hoge volatiliteit op 
de markten, die gelukkig werd goedgemaakt 
door een rally op het einde van het jaar. 
In die bewogen omstandigheden leverden onze 
voorzichtige aanpak en onze diversificatiekeuzes 
bevredigende resultaten op. De gewogen 
activaspreiding van onze institutionele bevek en 
de keuzes van onze vier vermogensbeheerders 
met een discretionair mandaat sloten perfect aan 
bij de economische omstandigheden. Hetzelfde 
geldt voor onze vastgoedportefeuille en onze 
beslissing om daarin te investeren in ‘bakstenen’.

VERSTERKT TOEZICHT

Ook de erkenning die we tijdens diverse 
controles vorig jaar kregen voor ons deugdelijk 
bestuur, stemt tot tevredenheid. Alle interne 
controles kwamen tot dezelfde, positieve 
conclusie: de interne controlemechanismen zijn 
goed afgestemd op de missie van OGEO FUND.

OGEO FUND heeft stap voor stap bijkomende 
controlemaatregelen ingevoerd: een dubbele 
actuariële controle en een Financieel Comité,  
een halfjaarlijkse doorlichting van onze 
rekeningen door de Erkende Commissaris, 
publicatie van een jaarverslag sinds 2009, een 
interne gids voor deugdelijk bestuur, oprichting 
van een institutionele bevek die is ondergebracht 
bij RBC Investor & Treasury Services (volgens 
Global Investor ISF de grootste depothouder 

OGEO FUND 
AAN HET 
WOORD

ter wereld), discretionaire mandaten voor vier 
vermogensbeheerders van wie de resultaten 
permanent onderling worden vergeleken …

OGEO FUND hanteert een model van ‘versterkt 
toezicht’, dat behalve de verschillende 
controlelagen die eigen zijn aan het OFP-model, 
ook vrijwillige initiatieven van OGEO FUND op 
het gebied van deugdelijk bestuur in brede zin 
omvat.

VASTGOEDBELEID

Inzake vastgoed was de markantste gebeurtenis 
van 2016 de aankoop van New Tide in Rotterdam, 
een gebouw van 16.500 m² dat is verhuurd aan de 
Nederlandse politie. Die transactie is tekenend 
voor onze strategie en onze beginselen: we 
werden eigenaar van een gebouw dat op lange 
termijn verhuurd is aan een betrouwbare huurder 
en met een geïndexeerde huurprijs. Voor het 
eerst verkochten we ook een belangrijk gebouw 
uit onze vastgoedportefeuille. Met de verkoop 
van South City Office Fonsny in Brussel – een 
pand waar we samen met Integrale eigenaar 
van waren – aan Real I.S. profiteerden we van de 
kansen die de markt biedt en realiseerden we een 
mooie meerwaarde.

NIEUWE BIJDRAGENDE ONDERNEMING  
EN NIEUWE BELEGGINGSBEGINSELEN

In 2016 verwelkomden we met Publilec de 
achtste bijdragende onderneming die haar 
pensioenverplichtingen deels of volledig aan ons 
toevertrouwt.

Inleiding2
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DE RAAD VAN BESTUUR  
IN 2016

André Gilles  
Voorzitter

Dominique Drion  
Vicevoorzitter

Stéphane Moreau 
Gedelegeerd bestuurder 

Alain Decerf  
Bestuurder 

Chantal Dupont 
Bestuurder

Claude Parmentier  
Bestuurder 

François-Xavier de Donnea  
Onafhankelijk bestuurder

HET DIRECTIECOMITÉ IN 2016

Stéphane Moreau  
Voorzitter van het Directiecomité 

Emmanuel Lejeune 
Lid van het Directiecomité

We beslisten ook om onze beleggingsbeginselen 
of Statement of Investment Principles (SIP) 
te herzien om de doeltreffendheid van onze 
beleggingen te vergroten zonder op lange termijn 
in te boeten aan voorzichtigheid en diversificatie. 
De nieuwe beleggingsbeginselen werden 
uitgewerkt door de Raad van Bestuur en op  
19 december 2016 door de Algemene Vergadering 
bekrachtigd. Ze zijn gestoeld op de aanbevelingen 
van het Financieel Comité, dat hierin zijn rol als 
adviescomité van deskundigen ten volle vervulde.

Negen jaar na zijn oprichting beheert  
OGEO FUND vandaag 1,173 miljard euro aan 
activa. In 2016 boekte het een bevredigend 
rendement van 4,74%.

Als multiwerkgevers-OFP (Organisme voor 
de Financiering van Pensioenen) vervult 
OGEO FUND elke dag weer zijn primaire 
opdracht: instaan voor het administratieve, 
financiële en boekhoudkundige beheer van de 
pensioenverplichtingen van de acht bijdragende 
ondernemingen.
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De Belg en zijn pensioen3

EXPERTS AAN HET 
WOORD

WAT DENKT U VAN DE 
MAATREGELEN DIE IN 2016 WERDEN 
GENOMEN IN HET KADER VAN DE 
PENSIOENHERVORMING?

In het begin van de jaren 2000 
waarschuwde de NBB samen met het 
Planbureau als eerste voor de grote 
kosten (voor gezondheidszorg en 
pensioenen) die de vergrijzing van de 
bevolking – een voorspelbaar fenomeen 
– inhield.

Het heeft even geduurd voor dat besef 
ten volle doordrong bij de politieke 
verantwoordelijken, maar de twee 
recentste regeringen (Di Rupo en 
Michel) hebben een aantal maatregelen 
genomen die zullen helpen om de 
betaling van de pensioenen veilig te 
stellen.

Hoewel er de laatste jaren wat 
beterschap is, blijft het grote 
probleem echter de veel te lage 
arbeidsparticipatie van de Belgische 
bevolking tussen 60 en 65 jaar. 
Die leeftijdsgroep zou wat langer 
beschikbaar moeten blijven voor de 
arbeidsmarkt, maar dat houdt ook in dat 
bedrijven inspanningen moeten willen 
leveren om hen aan de slag te houden 
of aan te werven.

IN HET FINANCIEEL COMITÉ 
VERTOLKT U EEN EXTERNE KIJK OP 
HET VERLOOP VAN DE FINANCIËLE 
MARKTEN. HOE BLIKT U TERUG OP 
HET AFGELOPEN JAAR?

2016 werd vooral gekenmerkt door 
de terugkeer van het politieke risico 
nadat stembusgangen in Europa en 
de Verenigde Staten helemaal anders 
uitpakten dan de markten hadden 
verwacht.

De beslissing van het Verenigd 
Koninkrijk om uit de Europese Unie te 
stappen had een negatief effect op de 
markten, maar dat was van korte duur. 
Alleen het Britse pond verloor blijvend 
aan waarde. De verkiezing van Donald 
Trump heeft – en ook dat was een 
verrassing – Wall Street uiteindelijk de 
wind in de zeilen gegeven. Beleggers 
reageerden enthousiast op zijn plannen 
om de belastingen te verlagen, een 
aantal overheidsuitgaven te verhogen 
en de regels voor de financiële sector 
en de energiesector te versoepelen.

Het is natuurlijk afwachten wat de 
toekomst brengt, zeker met zo’n 
onvoorspelbare president. 
In tussentijd zijn in het kielzog van 
de Verenigde Staten, maar ook dankzij 
beter economisch nieuws uit China 
en de eurozone, alle aandelenmarkten 
gestegen.

Werknemers zouden wat langer 
beschikbaar moeten blijven 

voor de arbeidsmarkt... maar 
bedrijven moeten hen ook aan 

de slag houden.

GUY QUADEN

GUY QUADEN AAN HET WOORD

Guy Quaden, eregouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) en 
voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), 
volgt de ontwikkeling van de economische indicatoren nog steeds op de 
voet. Met zijn macro-economische expertise en zijn kennis van de financiële 
markten staat hij OGEO FUND bij als extern adviseur van het Financieel 
Comité.
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BRUNO COLMANT AAN HET WOORD

Bruno Colmant is Head of Macro Research bij Bank Degroof Petercam. 
Aan zijn grondige inzicht in de grondslagen van onze economie ontsproot 
een uitgesproken visie op het Belgische pensioenstelsel. Zonder diepgaande 
hervorming acht hij dat zonder meer onhoudbaar.

ALS ECONOOM BENT U VAN 
MENING DAT ONS HUIDIGE 
PENSIOENSTELSEL ONHOUDBAAR 
IS...

Het huidige stelsel had al veel vroeger 
hervormd moeten worden, want de 
factoren die ertoe leiden dat het 
onhoudbaar is, zijn al jaren bekend: 
door de vergrijzing van de bevolking en 
de dalende bevolkingscurve loopt het 
systeem vast.

Onze levensverwachting is met 20 jaar 
gestegen en daar is niemand rouwig 
om. Afgezet tegen een bevolking van 
(afgerond) 10.000.000 Belgen, betekent 
die winst van 20 jaar echter 200.000.000 

jaren van pensioenbetalingen. 
Met een actieve bevolking van vier 
miljoen is dat mathematisch onmogelijk. 
De onderfinanciering van de pensioenen 
zal de staatsschuld ondraaglijk maken. 
De sociale bijdragen volstaan vandaag 
al niet meer om de pensioenen te 
financieren. Die vertegenwoordigen 
meer dan 10% van het bbp – bijna 43 
miljard euro – en de uitkeringen liggen 
al 10 jaar hoger dan de bijdragen. 
Om ons pensioenstelsel in stand  
te houden, zou de reële groei van onze 
economie veel hoger moeten liggen dan 
voor de komende jaren wordt verwacht.

EN WAT VINDT U VAN HET VERLOOP 
VAN DE RENTE?

Dat aandelen opnieuw in trek waren, 
deed de vraag naar obligaties wat 
afnemen. Daardoor en dankzij de 
schuchtere terugkeer van de inflatie 
is de langetermijnrente weer wat 
gestegen, al vertrekt ze vooral in Europa 
uiteraard van een zeer laag peil.

Hoewel schommelingen niet uit te 
sluiten zijn, houdt die opwaartse 
trend wellicht aan nu de economische 

vooruitzichten verbeteren en het 
monetaire beleid langzaam wordt 
genormaliseerd (een proces dat al aan 
de gang is in de Verenigde Staten en 
dat de ECB vroeg of laat – al zijn we 
vandaag nog niet zover – ook in Europa 
zal aanvatten). Tenzij er iets onverwachts 
gebeurt, is het echter onwaarschijnlijk 
dat we op korte termijn weer aanknopen 
met het rentepeil van voor de financiële 
crisis uit 2008.

Guy Quaden,  
in het kort

Als doctor in de economische 
wetenschappen doceerde hij 

aanvankelijk economisch beleid aan 
de Université de Liège. Hij had een 

lange loopbaan bij de Nationale 
Bank van België, waarvan 12 jaar, 
van 1999 tot 2011, als gouverneur. 
In die periode zetelde hij ook in de 
Raad van Bestuur van de Europese 

Centrale Bank.

Als extern adviseur analyseert hij 
voor de leden van het Financieel 

Comité van OGEO FUND op 
gezette tijdstippen de macro-

economische ontwikkelingen en de 
vooruitzichten voor de financiële 

markten.

De onderfinanciering van de 
pensioenen zal de Belgische 

staatsschuld ondraaglijk 
maken.

BRUNO COLMANT
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PIERRE DEVOLDER AAN HET WOORD

Pierre Devolder is lid van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. 
Die commissie, die werd opgericht in april 2013 en later werd omgedoopt 
tot de Academische Raad voor het Pensioenbeleid, bestaat uit twaalf 
vooraanstaande experts en heeft als opdracht om – in alle onafhankelijkheid 
– een nieuw kader voor toekomstige pensioenhervormingen voor te stellen 
om de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels te 
versterken.

3 De Belg en zijn pensioen

IN 2016 STEEG DE OFFICIËLE 
PENSIOENLEEFTIJD NAAR 67 JAAR. 
WAT VINDT U VAN DIE MAATREGEL?

De verhoging van de pensioenleeftijd 
is een goede zaak. Maar dan moeten 
55-plussers wel tot 67 jaar aan het werk 
blijven. We worden geconfronteerd 
met een dubbel probleem: enerzijds 
de pensioenen van 67- tot 85-jarigen 
financieren, en anderzijds de 50- 
tot 67-jarigen aan de slag houden. 
Daardoor dreigen mensen vanaf 55 jaar 
geleidelijk te verarmen, wat gigantische 
gevolgen zou hebben voor het 
maatschappelijke weefsel, 
maar ook voor de consumptie. 
De noodzaak om oudere werknemers 
aan het werk te houden, benadrukt 
hoe belangrijk het is om levenslang te 
leren, maar ook om meerdere taken 
en zelfs meerdere beroepen tegelijk te 
kunnen uitoefenen. Die visie op arbeid 
sluit aan bij de mogelijkheden die de 
deeleconomie biedt en maakt het 
mogelijk om het risico te spreiden en 
het aanpassingsvermogen te vergroten. 
Al te vaak echter leidt het verlies van 
een baan, zeker bij wie ouder is dan 
50 jaar, tot gelatenheid. Samen met de 
afnemende arbeidskansen werkt die 
verarming in de hand.

WAT VINDT U VAN DE 
PENSIOENHERVORMING DIE DE 
COMMISSIE PENSIOENHERVORMING 
VOORSTELT?

Het pensioen met punten, dat de 
betaling van de pensioenen koppelt 
aan de toekomstige welvaart, is geen 
volmaakt model, maar het heeft de 
verdienste dat het de pensioenlasten 
in overeenstemming brengt met de 
waarde die onze economie creëert. 
Persoonlijk zag ik liever een uitbreiding 
van het systeem van het Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) 
naar de volledige bevolking, met een 
progressieve fiscale aftrek, wat de derde 
pensioenpijler zou versterken. Ik ben er 
beducht voor dat voor de financiering 
van de pensioenen geput wordt uit de 
tweede pijler (groepsverzekeringen en 
pensioenfondsen) door het kapitaal 
daarvan – gedwongen? – om te zetten  
in een rente. Het wettelijke pensioen 
zou dan verminderd worden met het 
bedrag van de rente uit de tweede 
pijler. De rol van de OFP’s moet in 
dat verband in de toekomst worden 
uitgeklaard en veiliggesteld.

Het pensioen met punten 
responsabiliseert het individu,  
of dat nu met pensioen gaat  

op 65 of 67 jaar.

 PIERRE DEVOLDER

Bruno Colmant 
in het kort

Bruno Colmant is vandaag Head 
of Macro Research bij Bank 

Degroof Petercam.

Bruno Colmant is lid van de 
Académie Royale de Belgique.  

Hij is handelsingenieur van 
opleiding (Solvay, ULB) en 
houder van een MBA in 

kwantitatieve methodes (Purdue 
University, USA), master in de 

fiscale wetenschappen (ICHEC) 
en doctor in de toegepaste 

economische wetenschappen 
(Solvay, ULB).

Bruno Colmant doceert 
toegepaste financiële 

wetenschappen en economie 
aan de Solvay Business School 

(ULB), de Louvain School of 
Management (UCL), het ICHEC, 
de Vlerick Business School en de 

Université de Luxembourg.

KUNT U VOOR ONS DE 
TOEKOMSTVISIE VAN DE 
ACADEMISCHE RAAD VOOR HET 
PENSIOENBELEID SCHETSEN?

De Commissie Pensioenhervorming 
pleit ervoor om het huidige 
pensioenstelsel te laten evolueren naar 
een systeem met punten. De recente 
maatregelen – zoals de verhoging van 
de officiële pensioenleeftijd – zijn eerder 
ingrepen in de marge, maar ze gaan 
in de goede richting. Het volledige 
systeem moeten worden herbekeken. 
Ik ben overigens gematigd optimistisch: 
na onze recentste ontmoetingen 
met het kabinet van de minister van 
Pensioenen ziet het ernaar uit dat we 
wel degelijk zullen evolueren naar het 
pensioen met punten. Ik hoop dat tegen 
2019 de bakens zijn uitgezet en de 
krachtlijnen zijn goedgekeurd.



HOE WERKT HET PENSIOEN MET 
PUNTEN?

Het pensioen met punten houdt in dat je 
een hele loopbaan lang pensioenpunten 
verzamelt, die je wanneer je stopt 
met werken kunt omzetten in een 
pensioenrente. De waarde van de punten 
zou worden bepaald op basis van drie 
categorieën: werknemers, ambtenaren 
en zelfstandigen. De zwaarte van het 
werk zou in de berekening vervat zitten: 
voor zware beroepen zou een bepaald 
percentage extra punten worden 
toegekend. Periodes van werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid zouden 
eveneens worden verrekend en een nog 
te bepalen aantal punten opleveren.

HOE PAST DE VERHOGING VAN 
DE PENSIOENLEEFTIJD IN HET 
PENSIOEN MET PUNTEN?

Het pensioen met punten 
responsabiliseert het individu, of dat 
nu met pensioen gaat op 65 of 67 jaar. 
Daardoor wordt de pensioenleeftijd 
beter in de volledige context 
beschouwd: niet de leeftijd telt, wel 
de duur van de loopbaan. Het systeem 
biedt de nodige flexibiliteit om rekening 
te houden met gemengde loopbanen, 
zware beroepen, deeltijds werk ...

WANNEER DENKT U DAT DEZE 
PENSIOENHERVORMING EFFECTIEF 
WORDT DOORGEVOERD?

Onze doelstelling binnen de Commissie 
Pensioenhervorming is om de omslag 
naar het pensioen met punten te 
maken in de periode 2025-2030. 
Ter vergelijking: Zweden heeft een 
vergelijkbaar systeem ingevoerd in 10 
jaar tijd. Het belangrijkste is om het 
startschot te geven, en ik denk dat we 
daar in 2017 toe kunnen komen.

Pierre Devolder, 
in het kort

Pierre Devolder is actuaris en 
doctor in de wetenschappen aan 
de Université Libre de Bruxelles.

Als professor aan de Université 
Catholique de Louvain (instituut 

voor statistiek, biostatistiek 
en actuariële wetenschappen) 

doceert hij onder meer actuariële 
pensioentheorie. Hij is lid van 

de Academische Raad voor het 
Pensioenbeleid.

9
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DERDE OPINIEPEILING OVER 
DE PENSIOENEN IN BELGIË

Om de resultaten van onze derde opiniepeiling voor te stellen, nodigde 
OGEO FUND pensioenprofessionals uit voor een seminarie, dat op 
14 oktober 2016 plaatsvond in het Square Brussels Meeting Centre in 
aanwezigheid van onder meer de minister van Pensioenen.

Jean-Michel Lebrun, directeur van Ipsos, lichtte de bevindingen van de 
peiling toe aan ruim 150 deelnemers. Hij benadrukte dat de perceptie 
van de pensioenen stabiel bleef, maar wees er niettemin op dat de 
mentaliteit lijkt te evolueren, met name inzake de pensioenleeftijd.  
“We stellen vast dat ruim 60% van de bevraagde actieve Belgen 
vandaag verwachten op 65 jaar of later met pensioen te gaan”, 
verduidelijkte Jean-Michel Lebrun. “Voor het derde jaar op rij was 80% 
van de respondenten van mening dat de overheid in de eerste plaats 
voor afdoende financiering van de pensioenen moet zorgen.”

DOORGEDREVEN ANALYSE DOOR 
EXPERTS

Vervolgens lieten enkele vooraanstaande experts hun licht schijnen over 
de toekomst van onze pensioenen:

• Bruno Colmant, Head of Macro Research bij Bank Degroof Petercam, 
lid van de Académie Royale de Belgique

• Gerhard Gieselink, Coördinator Sociaal toezicht op de aanvullende 
pensioenen, FSMA

• Jean Hindriks, Université Catholique de Louvain, lid van de 
Academische Raad voor het Pensioenbeleid

• Ivan Van de Cloot, Hoofdeconoom van Itinera Institute

In 2016 bestelde OGEO FUND een derde opiniepeiling bij marktonderzoeksbureau 
IPSOS. Met die peiling helpt OGEO FUND om de kennis over pensioenen en de visie 
daarop van de Belgische burgers te vergroten. De peiling had onder meer betrekking op 
de recentste voorstellen inzake pensioenhervorming van de federale regering.

Jean Hindriks

3

Jean-Michel Lebrun

Ivan Van de Cloot

De Belg en zijn pensioen
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Ieder panellid kon de resultaten van 
de peiling bespreken en koppelen aan 
zijn toekomstvisie voor de hervorming 
van zowel de pensioenen als de 
arbeidsmarkt. In hun schets van de 
macro-economische context waarin 
pensioenen en de pensioenfinanciering 
moeten worden bekeken, herinnerden 
de experts aan de belangrijke rol 
die de aanvullende pensioenen en 
pensioenfondsen kunnen spelen in 
zowel de overheids- als de privésector.

Een van de vele gedenkwaardige 
uitspraken was die van professor 
Jean Hindriks, die zich verbaasde 
over het belang dat de respondenten 
van de peiling hechten aan het 
nettobedrag van hun pensioen: “Naar 
mijn mening moet de aandacht 
in de eerste plaats uitgaan naar 
het vervangingspercentage: welk 
percentage van het laatste loon zal het 
pensioenbedrag uitmaken? Als sociale 
verzekering moet het pensioenstelsel 
garant staan voor een zekere 
inkomenscontinuïteit. De Commissie 
Pensioenhervorming streeft daarnaar 
met haar voorstel voor een pensioen 
met punten. Dat komt tegemoet aan 
de bekommernissen van de bevraagde 
personen rond deeltijds pensioen en 
wordt gezien als een stimulans om de 
loopbaan te verlengen.”

Bruno Colmant kwam minder 
optimistisch uit de hoek: “Langer 
werken zal onvoldoende blijken: 
de loopbaan verlengen zal slechts 
een marginaal effect hebben op 
de financiering van de pensioenen. 
De ondermaatse financiering van 

de pensioenen zal volgens mij 
onvermijdelijk leiden tot een daling 
van het pensioenbedrag en/of een 
verhoging van de bijdragen. Er zijn 
ook minder orthodoxe oplossingen 
denkbaar: maatregelen die rechtstreeks 
ingrijpen op de staatsschuld, 
zoals een schuldherschikking 
of -consolidatie, waardoor de 
financieringsverplichtingen in de tijd 
gespreid worden.”

Een andere opmerkelijke uitspraak 
kwam van Ivan Van de Cloot, die er 
net zoals Jean-Michel Lebrun op wees 
dat werknemers zich er steeds meer 
bij neerleggen dat ze langer zullen 
moeten werken: 28% van de bevraagde 
personen denkt vandaag immers dat 
hij of zij zal moeten werken tot 66 jaar 
of ouder, tegenover amper 7% in 2014. 
“Deeltijds pensioen zou in dit verband 
een krachtige hefboom kunnen zijn om 
een langere loopbaan realistischer te 
maken”, bevestigde Ivan Van de Cloot, 
waarna hij wees op de verschillen tussen 
Vlamingen en Franstaligen, en met 
name op het feit dat bijna elke Vlaming 
een aanvullend pensioen heeft.

De voorzitter van de Raad van 
Bestuur van OGEO FUND besloot de 
studievoormiddag met een bespreking 
van de visie van OGEO FUND ter 
zake en de belangrijke rol die het 
op 4 na grootste Organisme voor 
de Financiering van Pensioenen van 
België te vervullen heeft voor haar acht 
bijdragende ondernemingen en – vooral 
– ruim 4.200 huidige of toekomstige 
begunstigden.

DE MINISTER VAN 
PENSIOENEN EN DE 

VERHOUDING TUSSEN 
DE PENSIOENPIJLERS

Tijdens het seminarie van  
OGEO FUND herinnerde 

federaal minister van Pensioenen 
Daniel Bacquelaine eraan dat 

zonder structurele hervormingen 
het voortbestaan van ons 

pensioenstelsel in het gedrang 
komt: “De houding van de Belg 

tegenover zijn pensioen zal 
moeten veranderen, moeten 

evolueren, onder meer door een 
betere verhouding tussen de 

verschillende pensioenpijlers, dat 
wil zeggen tussen herverdeling 

en kapitalisatie. De eerste 
pensioenpijler moet worden 
aangevuld met een tweede 

pijler, die sterker moet worden 
uitgebouwd om een hoger 

vervangingspercentage mogelijk 
te maken dan vandaag.”

De minister herinnerde aan 
de inspanningen van de 

regering voor het aanvullend 
pensioen in de drie 

arbeidsstelsels (werknemers, 
zelfstandigen en contractueel 

overheidspersoneel).

Daniel 
Bacquelaine
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ACTIEVE BEVOLKING MET  

EEN AANVULLEND 
PENSIOENPLAN:

39%
JA 

61%
NEE

45%
JA 

55%
NEE

44%
JA 

56%
NEE

2014

2015

2016

PENSIOEN VOLSTAAT  
OM EEN VOLDOENDE HOGE 

LEVENSSTANDAARD IN STAND  
TE HOUDEN:

4%
Volledig mee eens

24%
Eerder mee eens

36% 
Eerder niet mee eens

36% 
Helemaal niet mee eens

2016

MENING OVER 

DE TOEKOMST VAN DE PENSIOENEN:
2016

Verplichte opbouw van  
een aanvullend pensioen

Invoering van een pensioen 
met punten vanaf 2030 

Rekening houden met de 
zwaarte van het beroep

Mogelijkheid om deeltijds 
met pensioen te gaan

22%

9%

34%

28%

41%

45%

49%

57%

24%

29%

12%

11%

13%

17%

5%

4%

  Volledig mee eens

  Eerder mee eens

  Eerder niet mee eens

  Helemaal niet mee eens

De Belg en zijn pensioen
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OPINIEPEILING 
OGEO FUND – IPSOS

Deze online peiling door 
IPSOS bij een representatieve 
steekproef van 1.070 mensen 

uit de Belgische bevolking 
tussen 25 en 70 jaar garandeert 
een optimale spreiding van de 

respondenten volgens geslacht, 
gewest, gezinssituatie en 

arbeidssituatie.

Wilt u de conclusies van deze 
opiniepeiling bekijken?

Ga naar www.ogeofund.be 
/nl/opiniepeiling2016  

PENSIOENLEEFTIJD  
HUIDIGE VERWACHTING:

10 %

39 %

44 %

7 %

66 jaar of ouder

60 tot 64 jaarJonger dan 60 jaar

65 jaar

2014

2016

2015
9 %

9 %

34 %

30 %

34 %

33 %

23 %

28 %
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DE EERSTE EN TWEEDE 
PENSIOENPIJLER

Als multiwerkgevers-OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) staat 
OGEO in voor het administratieve, financiële en boekhoudkundige beheer 
van de pensioenverplichtingen in de eerste en tweede pijler met behulp van 
OGEO FUND (1e pijler) en OGEO 2 PENSION (2e pijler). 

OGEO FUND zorgt voor de uitkering van pensioenrenten aan ruim 4.200 huidige 
en toekomstige begunstigden van acht bijdragende ondernemingen.

OGEO FUND 
Multiwerkgevers-OFP  
(Organisme voor de Financiering  
van Pensioenen) 

1e pijler: wettelijke pensioenen

Oprichting: juli 2007

Doel: financiering van de wettelijke 
pensioenen van mandatarissen en 
statutaire personeelsleden

IN DETAIL

Keert pensioenrenten uit voor:

•   de mandatarissen van OCMW’s, 
gemeente- en provinciebesturen

•  de statutaire personeelsleden 
of personeelsleden met een 
gemengde loopbaan (statutair en 
contractueel)

OGEO 2 PENSION
Multiwerkgevers-OFP (Organisme 
voor de Financiering van Pensioenen) 

2e pijler: aanvullende (of extralegale) 
pensioenen

Oprichting: april 2008

Doel: financiering van de aanvullende 
pensioenen van contractueel 
overheidspersoneel en werknemers

IN DETAIL

Keert maandelijkse pensioenrenten 
of een aanvullend pensioenkapitaal 
uit voor:

•  de contractuele personeelsleden 
van overheidsinstellingen en 
publieke / semipublieke entiteiten

•  werknemers in de privésector

OGEO4

TROEVEN VAN OGEO FUND:

• Vastgoedstrategie ‘in baksteen’

• Strikte interne en externe controle

• Kenniscentrum inzake pensioenen

• Dubbele actuariële controle

• Ogesip Invest, een eigen institutionele bevek

• Geen in- noch uitstapkosten

• Rendement integraal uitgekeerd aan de bijdragende ondernemingen, 
na aftrek van de beheerkosten

• Schaalvoordeel

• Inspraak van de bijdragende ondernemingen in de 
beleggingsbeginselen via de Algemene Vergadering

• Geen aandeelhouders

• Op eigen initiatief een Financieel Comité opgericht

• Toegang tot de beste professionals
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HET  
TOETREDINGSPROCES
OGEO FUND, dat in 2007 het daglicht zag, telt 
vandaag acht bijdragende ondernemingen. 
De opdracht van OGEO FUND is om te voldoen aan 
de pensioenverplichtingen in de eerste pijler voor de 
statutaire personeelsleden en mandatarissen van de 
bijdragende ondernemingen.

De toetreding van een onderneming tot OGEO FUND past 
in de eerste plaats in een voluntaristische langetermijnvisie 
en is de concrete invulling van de legitieme wens van 
die onderneming om haar pensioenverplichtingen in de 
eerste pijler voor haar statutaire personeelsleden en/of 
mandatarissen te externaliseren en – vooral – te waarborgen 
op lange termijn. 

Het toetredingsdossier omvat alle informatie over de 
boekhoudkundige en financiële situatie van de onderneming 
die wil toetreden, gedetailleerde gegevens over de 
verplichtingen die zij wil externaliseren, een nauwkeurig 
overzicht van de aangeslotenen ... Het juridische team 
van OGEO FUND helpt kandidaat-ondernemingen bij de 
samenstelling van het toetredingsdossier, dat na indiening 
wordt onderzocht door het Directiecomité.

MEERVOUDIGE 
VOORAFGAANDE 
EXTERNE AUDITS

Indien het Directiecomité na een eerste onderzoek 
positief oordeelt over het toetredingsdossier, wordt 
het voorgelegd aan een externe adviseur voor een 
doorlichting. PricewaterhouseCoopers voert, als Erkende 
Commissaris van OGEO FUND, die voorafgaande audit uit.
Het toetredingsdossier wordt ook onderworpen aan een 
actuariële controle (door Anne Thiry van het kantoor Nexyan, 
de aangewezen actuaris van OGEO FUND). Het volledige 
dossier wordt ook voorgelegd aan de toezichthouder voor 
IBP’s, de FSMA.

Op grond van de ontvangen adviezen stelt het Directiecomité 
in samenspraak met de onderneming die wil toetreden de 
beheerovereenkomst op, waarin de rechten en plichten van 
alle partijen worden omschreven, inclusief de beheerkosten, 
en werkt het een financieringsplan uit dat de nieuwe 
bijdragende onderneming moet naleven.

Die verschillende elementen worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De beslissing 
van de Raad wordt, uiterlijk op het ogenblik waarop 
de pensioenregeling de facto wordt overgenomen, ter 
bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 
OGEO FUND. De bekrachtigde documenten worden, zoals  
de regelgeving voorschrijft, via eCorporate verzonden naar  
de toezichthouder.

2016 : PUBLILEC TREEDT  
TOE TOT OGEO FUND

Begin 2016 trad een nieuwe bijdragende 
onderneming tot OGEO FUND toe. Het betreft 

Publilec, een Intercommunale Vereniging 
die als aandeelhouder van Publipart en EDF 

Luminus actief is in de productie en het 
transport van elektriciteit en aardgas.
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5 Bestuur

VERSTERKT  
TOEZICHT
Door de financiering van de pensioenrenten van hun personeel aan OGEO FUND 
toe te vertrouwen, willen de bijdragende ondernemingen die essentiële opdracht 
ten aanzien van hun 4.285 huidige en toekomstige begunstigden garanderen en 
optimaliseren. OGEO FUND beseft zeer goed dat dit een sterke blijk van vertrouwen 
is. Om dat vertrouwen verder te sterken, heeft OGEO FUND procedures ingevoerd 
die borg staan voor deugdelijk bestuur.

HALFJAARLIJKSE 
CONTROLE DOOR 
PWC
De Erkende Commissaris van OGEO FUND, PwC, 
controleert de jaarrekening en het beheerverslag 
dat de Raad van Bestuur opmaakt voor de 
Algemene Vergadering. Hij gaat ook na of de 
administratieve en boekhoudkundige organisatie 
en het interne controlesysteem van OGEO FUND 
passend zijn voor de aard en omvang van de 
activiteiten. Bovendien heeft OGEO FUND ervoor 
gekozen om PwC zesmaandelijks een controle te 
laten uitvoeren, ook al schrijft de wet louter een 
jaarlijkse controle van de rekeningen voor. 
Het tussentijdse verslag van PwC over de 
rekeningen op 30 juni wordt in december aan 
de Raad van Bestuur voorgesteld, terwijl het 
eindverslag over de rekeningen op 31 december, 
zoals de wet voorschrijft in de loop van het tweede 
kwartaal van het volgende jaar wordt bekrachtigd.

OPRICHTING VAN EEN 
FINANCIEEL COMITÉ 
OP EIGEN INITIATIEF
Het Financieel Comité is een adviesorgaan binnen 
OGEO FUND, dat werd opgericht vanuit de vaste 
wil het bestuur te optimaliseren. Het bestaat uit 
financiële experts en reikt informatie aan die het 
beslissingsproces en de strategische keuzes van 
het OFP mee onderbouwen. De oprichting van 
een dergelijk orgaan is voor een OFP niet wettelijk 
verplicht.

DUBBELE ACTUARIËLE 
CONTROLE

OGEO FUND heeft beslist om de actuariële 
berekening en controle te splitsen: de 
aangewezen actuaris, die ‘controleert’ (Nexyan), 
verschilt van de technische actuaris (IIServices), 
die de technische voorzieningen berekent en de 
financieringsplannen voorstelt. Dat onderscheid 
stelt OGEO FUND in staat om de bijdragende 
ondernemingen financieringsplannen voor te 
leggen die zowel qua methodologie als qua 
technische hypothesen een dubbele controle 
hebben ondergaan.
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VIER 
VERMOGENSBEHEERDERS, 
VAN WIE DE RESULTATEN 
PERMANENT ONDERLING 
WORDEN VERGELEKEN

OGEO FUND doet een beroep op vier vermogensbeheerders. 
Zij kregen gediversifieerde discretionaire beheermandaten 
en hun resultaten worden permanent met elkaar vergeleken 
om de beoordeling te objectiveren, een gezonde onderlinge 
rivaliteit te stimuleren en de bijdragende ondernemingen het 
best mogelijke rendement te garanderen. Na minimaal 2 jaar 
wordt de minst succesvolle vermogensbeheerder vervangen 
door een ‘uitdager’, die wordt gekozen op basis van de 
criteria uit de selectieprocedure die OGEO FUND heeft 
opgezet.

OPRICHTING VAN EEN EIGEN 
INSTITUTIONELE BEVEK, 
‘OGESIP INVEST’
De oprichting van deze bevek naar Belgisch recht door 
OGEO FUND biedt volgende voordelen op het vlak van 
deugdelijk bestuur: betere controle op het beleggingsbeleid, 
eenvoudiger beheer, grotere transparantie, betere en 
snellere rapportering en versterkt toezicht op de vier 
vermogensbeheerders.

OGEO FUND heeft inzake deugdelijk 
bestuur maatregelen genomen die verder 

gaan dan de wettelijke voorschriften 
en het beheermodel dat andere OFP’s 

hanteren. Die maatregelen hebben geleid 
tot de oprichting van een reeks organen 
en procedures die garanderen dat alle 
transacties in volstrekte transparantie 

verlopen.

FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA
Onafhankelijk bestuurder
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HET FINANCIEEL 
COMITÉ
Vanuit de permanente ambitie om het bestuur verder te optimaliseren, 
richtte OGEO FUND een Financieel Comité op, dat een belangrijke 
adviserende rol speelt bij het bepalen van de beleggingsstrategie. 
Dit Financieel Comité neemt geen beslissingen, maar staat de Raad  
van Bestuur van OGEO FUND bij met zijn financiële expertise.

Een Organisme voor de Financiering van Pensioenen is niet wettelijk verplicht 
om een Financieel Comité samen te stellen. OGEO FUND besliste om 
dit Comité op te richten om het beheer te optimaliseren en het bestuur 
te verbeteren – het Financieel Comité heeft een adviserende functie en 
werkt in alle neutraliteit en onafhankelijkheid. In de loop der jaren is dit 
orgaan een cruciale rol gaan spelen bij het bepalen en evalueren van de 
beleggingsstrategie en het beoordelen van de kwaliteit van de portefeuilles 
aan de hand van de voornaamste financiële indicatoren.

INSCHATTING VAN HET MACRO-
ECONOMISCHE KLIMAAT

Michel Mikolajczak, lid van het Financieel Comité, getuigt: “Voor financiële 
beleggingen en vastgoedinvesteringen is het macro-economische klimaat 
van doorslaggevend belang. Het Financieel Comité heeft onder meer de taak 
om op basis van de voornaamste beschikbare indicatoren een doorgedreven 
analyse te maken van de ontwikkelingen en vooruitzichten op de markten.  
Het Comité controleert ook of de weging van de verschillende 
beleggingsklassen in overeenstemming is met de beleggingsbeginselen van 
OGEO FUND. Vanuit zijn adviserende rol uit het Financieel Comité op basis 
daarvan aanbevelingen voor de Raad van Bestuur.”

Aan het Financieel Comité werd nog een tweede opdracht toevertrouwd: de 
voorselectie en beoordeling van de vier vermogensbeheerders aan wie een 
discretionair beheermandaat wordt verleend. De analyse van het Comité wordt 
voorgelegd aan het Directiecomité en de Raad van Bestuur.

EEN FINANCIEEL COMITÉ EN 
EXTERNE EXPERTS

Het Financieel Comité bestaat uit minstens vier personen (minimaal drie 
experts en een lid van het Directiecomité) en doet regelmatig een beroep op 
externe adviseurs voor bijkomende informatie. In die hoedanigheid van externe 
adviseur is Guy Quaden, eregouverneur van de Nationale Bank van België, 
actief.

Het Financieel Comité heeft 
onder meer de taak om op 
basis van de voornaamste 

beschikbare indicatoren een 
doorgedreven analyse te maken 

van de ontwikkelingen en 
vooruitzichten op de markten.

MICHEL MIKOLAJCZAK
Lid van het Financieel Comité

5 Bestuur
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STRIKTE INTERNE EN  
EXTERNE CONTROLE

TECHNISCHE EN 
AANGEWEZEN 
ACTUARISSEN

De Raad van Bestuur van OGEO FUND 
heeft, zoals de wet- en regelgeving ter zake 
voorschrijft, een Actuaris aangewezen. 
Dat is het kantoor Nexyan, 
vertegenwoordigd door Anne Thiry. Zij heeft 
ruim 30 jaar ervaring op dit vlak en wordt 
alom erkend als OFP-experte (Organismen 
voor de Financiering van Pensioenen). 

In het kader van zijn opdracht als 
Aangewezen Actuaris waakt Nexyan, 
met de onafhankelijkheid die eigen 
is aan de functie, over de technische 
aspecten en valideert en controleert het 
de berekeningsmethodes en de kwaliteit 
van de hypothesen in verhouding tot de 
statistieken. “De aangewezen actuaris stelt 
elk jaar een verslag over het niveau van 
de technische voorzieningen op voor de 
Raad van Bestuur van het fonds 
en voor de FSMA”, legt Anne Thiry uit.  
“Als aangewezen actuaris van  
OGEO FUND uit ik ook bij elke 
aanpassing een advies over het 
financieringsplan, dat omschrijft welke 
bijdragen een bijdragende onderneming 
moet storten en welke voorzieningen 
moeten worden aangelegd om de 
betaling van de beloofde prestaties 
te garanderen.” Nexyan uit volledig 
onafhankelijk een advies over de 
berekeningen en voorstellen van de 
Technische Actuaris.

De rol van Technische Actuaris wordt 
vervuld door IIServices, een vennootschap 

Om de bestuurskwaliteit verder te verhogen, heeft OGEO FUND via 
twee gerenommeerde dienstverleners een dubbele actuariële controle 
ingevoerd. Die aanpak onderstreept het belang dat OGEO FUND hecht 
aan transparantie en deugdelijk bestuur.

die in 2008 samen met Integrale werd 
opgericht. IIServices heeft tot taak de 
technische nota op te stellen waarin de 
verplichtingen worden omschreven die 
elke bijdragende onderneming heeft 
geëxternaliseerd. Op basis van die nota 
worden de technische voorzieningen 
berekend en het financieringsplan voor 
de verplichtingen van de bijdragende 
onderneming op 15 jaar uitgewerkt. 
IIServices berekent onder meer de 
verplichte technische voorzieningen, 
de solvabiliteitsmarge en de gemiddelde 
duur van de verplichtingen, en voert 
voor alle bijdragende ondernemingen 
coherentietests uit.

INTERNE AUDIT

IIServices verleent een brede waaier 
van diensten: actuariële berekeningen, 
financiële rapportering en boekhouding, 
maar ook interne audit. Door de interne 
auditfunctie aan IIServices toe te 
vertrouwen, heeft de Raad van Bestuur 
van OGEO FUND de onafhankelijkheid 
en doeltreffendheid van zijn interne 
controle verder vergroot. IIServices voert 
zijn interne controleopdracht immers 
in volstrekte transparantie uit, zonder 
enige organisatorische band met de 
operationele diensten van OGEO FUND.

Die interne auditopdracht heeft onder 
meer betrekking op de naleving van het 
vastgelegde beleid, het risicobeheer, 
de betrouwbaarheid van financiële en 
operationele informatie, de continuïteit 
van de administratieve verrichtingen ...

Bestuur5
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ERKEND 
COMMISSARIS
De Algemene Vergadering van  
OGEO FUND heeft het auditkantoor 
PwC aangewezen als Erkend 
Commissaris. Dit erkende audit- 
en revisorenkantoor oefent zijn 
activiteiten uit in overeenstemming 
met de wettelijke voorschriften, de 
beroepsregels en de aanbevelingen van 
de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten (de FSMA).  
Onder de verantwoordelijkheid van 
Isabelle Rasmont, vennote in het 
kantoor en erkend bedrijfsrevisor bij de 
FSMA en de Nationale Bank van België, 
controleert PwC de jaarrekening en het 
jaarverslag dat de Raad van Bestuur van 
OGEO FUND opmaakt.

De rol van PwC gaat echter verder, 
verduidelijkt Isabelle Rasmont: “In het 
kader van onze opdracht gaan wij na of 
de operationele en boekhoudkundige 
organisatie en het interne 
controlesysteem van OGEO FUND zijn 
afgestemd op de aard en omvang van 
de activiteiten.”

Al die controles garanderen dat de 
financieringsplannen van elk van de 
acht bijdragende ondernemingen 
worden uitgevoerd en de technische 
voorzieningen die borg staan voor 
de betaling van pensioenrenten aan 
ruim 4.200 huidige en toekomstige 
begunstigden, in stand worden 
gehouden en verder worden versterkt. 
Dankzij de dubbele actuariële controle 
die OGEO FUND heeft ingevoerd, 
worden de berekeningsmethodes en 
technische hypothesen (sterftetafels, 
indexering, berekening van de 
technische voorzieningen ...) van de 
financieringsplannen op twee niveaus 
getoetst.

Intern beoordeelt de Compliance 
Officer of de procedures, de richtlijnen 
en de organisatie voldoen aan de 
integriteitsregels van OGEO FUND. 
Ook het Financieel Comité, dat op 
eigen initiatief werd opgericht en uit 
financiële experts bestaat, draagt bij tot 
deugdelijk bestuur bij OGEO FUND.

OGEO FUND heeft in dit verband een 
handleiding voor deugdelijk bestuur 
opgesteld. Die bevat onder meer alle 
organisatorische en administratieve 
procedures van het OFP en staat 
ter beschikking van de operationele 
organen en medewerkers van  
OGEO FUND.

EXTERNE 
CONTROLES 

NEXYAN
Aangewezen actuaris

PWC
Erkend commissaris

INTERNE 
CONTROLES 

IISERVICES
Technische actuaris

Interne audit

FINANCIEEL COMITÉ

COMPLIANCE OFFICER

In het kader van onze opdracht 
gaan wij na of de operationele en 
boekhoudkundige organisatie en 
het interne controlesysteem van 
OGEO FUND zijn afgestemd 
op de aard en omvang van de 

activiteiten.

ISABELLE RASMONT
Vennote PwC

De aangewezen actuaris stelt 
elk jaar een verslag over het 

niveau van de technische 
voorzieningen op voor de Raad 
van Bestuur van het fonds en 

voor de FSMA.

ANNE THIRY
Managing Partner Actuary Nexyan
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NIEUWE 
BELEGGINGSBEGINSELEN

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) zijn 
verplicht om minstens elke drie jaar een verklaring over hun 
beleggingsbeginselen of Statement of Investment Principles 
(SIP) aan te nemen.

OGEO FUND legt in zijn beleggingsbeginselen van nature 
de nadruk op voorzichtigheid en bijzondere aandacht voor 
risicobeheer. Bij het beheer van een pensioenfonds staat niet 
het maximaliseren van het rendement voorop, maar wel het 
beschermen van de belangen van de begunstigden en het 
garanderen van de betaling – vandaag en morgen – van de 
pensioenrenten.

Het management van OGEO FUND heeft niet gewacht 
tot de termijn van drie jaar was verstreken om de 
beleggingsbeginselen bij te sturen, met als doel efficiënter 
te kunnen beleggen in een voortdurend veranderende 
financiële wereld, zonder op lange termijn in te boeten aan 
voorzichtigheid en diversificatie.

Op basis van de aanbevelingen van het Financieel Comité, 
waarin deskundigen zetelen en dat een belangrijke adviesfunctie 
heeft, werkte de Raad van Bestuur nieuwe beleggingsbeginselen 
uit. De Algemene Vergadering, die is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van alle bijdragende ondernemingen, 
heeft de bevoegdheid om alle belangrijke beslissingen met 
betrekking tot de werking van OGEO FUND, waaronder de 
beleggingsbeginselen, te nemen of te bekrachtigen. 
Na de bekrachtiging door de Algemene Vergadering worden 
de beleggingsbeginselen door het Directiecomité en de 
operationele diensten van OGEO FUND toegepast bij het 
dagelijkse beheer en de opvolging van beslissingen.

Vooraf werd ook overlegd met de vier vermogensbeheerders, 
die uitgebreid werden bevraagd over hun strategische visie 
voor het verloop van de markten in de komende jaren.

EEN 
ACTUALISATIEVOET 

VAN 3,50%
De Raad van Bestuur van 

OGEO FUND heeft beslist om 
de actualisatievoet te verlagen 
naar 3,50% (tegenover 4,50% 

voordien), wat beter aansluit bij 
de huidige tendensen op de 

financiële markten.

Die beslissing heeft tot gevolg 
dat alle financieringsplannen van 
de bijdragende ondernemingen 

die de financiering van hun 
pensioenverplichtingen deels 
of volledig aan OGEO FUND 

hebben toevertrouwd, moeten 
worden herzien, en leidt tot een 

verhoging van de technische 
voorzieningen met betrekking 

tot de geëxternaliseerde 
verplichtingen.

Beleggingsbeginselen6
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NIEUWE 
STRATEGISCHE 
ALLOCATIE

De nieuwe beleggingsbeginselen zijn 
van toepassing op alle representatieve 
activa van OGEO FUND en zetten de 
bakens uit voor de spreiding over de 
verschillende beleggingsklassen, zowel 
van de activa in de institutionele bevek 
naar Belgisch recht ‘Ogesip Invest’ als 
van de activa die rechtstreeks door 
OGEO FUND worden beheerd. 

Sommige beleggingsklassen werden 
zonder meer geschrapt, zoals  
de alternatieve strategieën. 
De vermogensbeheerders maakten 
daar weinig gebruik van en in de nieuwe 
beleggingsbeginselen zijn zij niet meer 
opgenomen.

Om optimaal te kunnen inspelen op 
het huidige klimaat van lage rente, 
werd de strategische allocatie aan 
obligaties verlaagd van 50% tot 37,1%. 
De strategische allocatie aan aandelen 
werd daarentegen opgetrokken van 
22,5% naar 30,4%.

Er werd ook veel aandacht besteed 
aan de diversificatie binnen de 
beleggingsklassen, zowel voor 
obligaties (waarin we voortaan 
zes in plaats van drie categorieën 
onderscheiden) als voor aandelen (die 
nu vier in plaats van twee categorieën 
tellen).

BEHEER VAN DE 
ACTIVA
De activa van de bijdragende 
ondernemingen worden gebundeld in 
de institutionele bevek naar Belgisch 
recht Ogesip Invest: obligaties, 
aandelen, fondsen (geldmarkt-, 
aandelen-, obligatie- en gemengde 
fondsen), EMTN’s en beursgenoteerde 
Private Equity. Het beheer van de 
obligaties, aandelen en fondsen 
is, door middel van vier identieke 
discretionaire beheerovereenkomsten, 
toevertrouwd aan vier gereputeerde 
vermogensbeheerders. Voor EMTN’s en 
beursgenoteerde Private Equity werkt 
OGEO FUND sinds begin 2017 aan 
de oprichting van aparte fondsen, die 
zullen worden beheerd door in deze 
beleggingsklassen gespecialiseerde 
beheerders. Om een geleidelijke 
overgang naar de strategische allocatie 
uit de nieuwe beleggingsbeginselen 
mogelijk te maken, werd in een 
overgangsperiode van zes maanden 
voorzien.

De activa die niet worden beheerd 
via de bevek Ogesip Invest – de 
vastgoedinvesteringen en niet-
beursgenoteerde Private Equity – 
worden verder rechtstreeks door  
OGEO FUND beheerd.

18 MAANDEN TUSSEN 
DE OUDE EN DE NIEUWE 
BELEGGINGSBEGINSELEN

De vorige beleggingsbeginselen 
van OGEO FUND werden 

bekrachtigd door de Algemene 
Vergadering van 19 juni 2015. 

De nieuwe beleggingsbeginselen 
werden bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering  
op 19 december 2016.  

De uitwerking van de nieuwe 
beleggingsbeginselen was een 
van de primaire bezigheden van 

het Financieel Comité en de Raad 
van Bestuur doorheen 2016.

Beleggingsbeginselen6
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min max

0%

0%

0%

0%

10%

7,5%

7,5%

25%

38,5%

100%

PRIVATE EQUITY

VASTGOED

EMTN’s
(Euro Medium Term Notes)

AANDELEN

OBLIGATIES, CONTANTEN,
LIQUIDE MIDDELEN EN ANDERE

GELDMARKTINSTRUMENTEN

ALLOCATIEBAKENS 
Deze bakens werden uitgezet om snel te kunnen reageren op de 

ontwikkelingen op de markten door van de ene klasse over te 
stappen op de andere.

DE STRATEGISCHE ALLOCATIE VAN OGEO FUND 
PER BELEGGINGSKLASSE 

Beleggingsbeginselen bekrachtigd door de Algemene 
Vergadering op 19 december 2016

Staatsobligaties in euro 
13,5 %

Bedrijfsobligaties  
in euro
6,8 %

Staatsobligaties in 
vreemde valuta’s 3,4 %

Bedrijfsobligaties 
in vreemde valuta’s 
3,4 %

Hoogrentende  
obligaties  4,7 %

  Obligaties 

  Aandelen 

  Vastgoed 

  EMTN’s 

  Private Equity 

Obligaties uit de 
opkomende landen 5,4 %

Europese aandelen 16,2 %

Amerikaanse aandelen 8,1 %

Japanse aandelen 2,7 %

Aandelen uit de 
opkomende landen 3,4 %

37,1 % 

30,4 %

22,5 %

5 %
5 %
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HOE DEED OGESIP INVEST HET IN 2016? 

In 2016 boekte Ogesip Invest een nettorendement (na aftrek van kosten) 
van 4,18%. Dat is een goed resultaat gelet op het defensieve risicoprofiel 
van de bevek en het minder gunstige klimaat voor obligaties, die in 
overeenstemming met de beleggingsbeginselen een groot deel van de 
activa in de bevek uitmaken.

Dat het rendement van Ogesip Invest iets lager ligt dan het gemiddelde 
van alle OFP’s in 2016, is te verklaren door de strategische keuze van 
OGEO FUND als OFP in de eerste pijler om zijn totale vermogen te 
splitsen in twee afzonderlijke delen:

• enerzijds de activa die noteren op gereglementeerde markten, 
die zijn ondergebracht in de institutionele bevek Ogesip Invest en 
met een defensief profiel worden beheerd door vier professionele 
vermogensbeheerders;

• anderzijds een veel minder liquide portefeuille, met stabiele posities 
en een lange beleggingstermijn (en dus potentieel meer rendement), 
die voornamelijk bestaat uit vastgoed – dat meer dan 20% van de 
representatieve activa vertegenwoordigt – en in mindere mate uit 
beleggingen in private equity, en die rechtstreeks door OGEO FUND 
wordt beheerd.

TOT ZOVER DE CIJFERS ... OOK DE HERZIENING VAN DE 
BELEGGINGSBEGINSELEN VAN OGEO FUND WAS EEN 
BELANGRIJKE GEBEURTENIS ...

In 2016 kwam er een einde aan het lagerentebeleid van de Amerikaanse 
Federal Reserve. De meeste analisten zijn het erover eens dat in 2017 de 
Europese Centrale Bank met haar rentebeleid dezelfde weg zal inslaan. 

Dat is een belangrijk keerpunt sinds de financiële crisis uit 2008 en het 
gevolg van de betere economische vooruitzichten in de hele wereld. 
Gelet op die achtergrond moest OGEO FUND zijn beleggingsbeginselen 
(of Statement of Investment Principles – SIP) aanpassen.

OGESIP INVEST:  
TWEEDE VOLLEDIGE 
BOEKJAAR

In de langetermijnvisie van 
OGEO FUND was de oprichting 

van een eigen institutionele 
bevek een logische ontwikkeling.

JEAN VAN CALOEN
Onafhankelijk bestuurder van de bevek 

Ogesip Invest

De institutionele bevek naar Belgisch recht Ogesip Invest bundelt de 
beursgenoteerde activa van de acht bijdragende ondernemingen van 
OGEO FUND en OGEO 2 Pension, die eind 2016 samen 743 miljoen euro 
vertegenwoordigden. OGEO FUND is met een belang van 736 miljoen 
euro veruit de grootste aandeelhouder van Ogesip Invest. Jean van Caloen, 
onafhankelijk bestuurder van de bevek, bespreekt in dit jaarverslag het boekjaar 
2016 van de institutionele bevek van OGEO FUND.

Beleggingsbeginselen6
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De herziening van de beleggingsbeginselen 
was ongetwijfeld het belangrijkste project van 
2016 en heeft een onmiddellijke impact op 
de bevek Ogesip Invest. De spreiding van de 
activa over de verschillende beleggingsklassen 
is grondig gewijzigd. 

KUNT U WAT DIEPER INGAAN OP DE 
HERZIENING VAN DE ALLOCATIE AAN DE 
VERSCHILLENDE BELEGGINGSKLASSEN 
VOOR OGESIP INVEST?

Doordat de rente niet langer daalt en de 
economie opleeft – vooral in de VS – zijn 
aandelen opnieuw aantrekkelijker geworden, 
ten koste van obligaties. Die situatie moest ook 
in aanmerking worden genomen in het beheer 
van de bevek. Het team van OGEO FUND heeft 
de nieuwe beleggingsbeginselen uitgewerkt 
op basis van de adviezen van het Financieel 
Comité, maar ook in nauw overleg met de 
beheerders van de discretionaire mandaten van 
de bevek. 

De herziening van de beleggingsbeginselen 
houdt een verregaande herschikking van de 
beursgenoteerde activa in. Aandelen winnen 
aan belang ten opzichte van obligaties, want 
we evolueren van 70% obligaties en 30% 
aandelen naar 55% obligaties en 45% aandelen. 
Zo stemmen we onze strategie af op de 
economische vooruitzichten voor de komende 
jaren.

HISTORISCHE CONTEXT
De oprichting – in 2014 – van een financieel vehikel om 
de beursgenoteerde activa van OGEO FUND in onder 

te brengen, hield verband met de steeds strengere 
regelgeving op Organismen voor de Financiering 

van Pensioenen.

De bevek is een uiting van het deugdelijke bestuur bij 
OGEO FUND en was het ideale middel om de gestage 

groei van het kapitaal sinds 2007 op te vangen en de 
continuïteit van OGEO FUND als voorzorgsinstelling 

te vrijwaren. 

De institutionele bevek garandeert elke bijdragende 
onderneming een identiek rendement, vereenvoudigt 
en bespoedigt de rapportering en maakt het mogelijk 

om regelmatig de netto-inventariswaarde (NIW) 
te berekenen.

Ze stelt OGEO FUND in staat om de risico’s van een 
per definitie wisselend marktklimaat beter onder 

controle te houden en een beroep te doen op vier 
vermogensbeheerders met een discretionair mandaat, 

van wie de prestaties voortdurend onderling en met 
de brede markt worden vergeleken.

VIER VERMOGENSBEHEERDERS MET 
EEN DISCRETIONAIR MANDAAT, EEN 
OVERKOEPELENDE DEPOTHOUDER
Vier vermogensbeheerders, van wie de resultaten 

voortdurend onderling worden vergeleken en 
die een discretionair mandaat kregen om een 

gemengde portefeuille actief te beheren, helpen 
om voor de bijdragende ondernemingen een zo 

hoog mogelijk rendement te genereren. De nieuwe 
beleggingsbeginselen werden ook in overleg met hen 

uitgewerkt en moeten OGEO FUND in staat stellen 
om het rendement te realiseren dat nodig is om aan 
de – huidige en toekomstige – verplichtingen van de 

bijdragende ondernemingen te kunnen voldoen. 
De vier vermogensbeheerders zijn onderworpen  

aan dezelfde beleggingsbeperkingen en dezelfde 
strikte regels inzake rapportering aan  

OGEO FUND en de overkoepelende depothouder 
van de institutionele bevek, RBC Investor & Treasury 

Services, dochteronderneming van Royal Bank of 
Canada.

VIER VERMOGENSBEHEERDERS  
VOOR OGESIP INVEST

• Bank Degroof Petercam

• BNP Paribas Investment Partners

• Candriam

• KBC Asset Management



28

NEW TIDE ROTTERDAM IN  
DE VASTGOEDPORTEFEUILLE 
VAN OGEO FUND

De vastgoedstrategie van  
OGEO FUND verschilt van het 
beleid dat de meeste Belgische 
OFP’s voeren. Terwijl het merendeel 
van de OFP’s immers investeren in 
‘papieren’ vastgoed, door middel van 
vastgoedbevaks, geeft  
OGEO FUND de voorkeur aan 
‘bakstenen’. Die keuze wapent 
OGEO FUND tegen de schommelingen 
van de markten en werpt met een 
gemiddeld nettorendement van 
ongeveer  5% jaar na jaar vruchten af.

OGEO FUND heeft overigens 
in de recentste versie van zijn 
beleggingsbeginselen die voorkeur 
voor ‘bakstenen’ vastgoed nogmaals 
bevestigd met een verhoging van  
de strategische allocatie aan vastgoed 
van 20% naar 22,5%. Onze doelstelling 
is om in de portefeuille van  
OGEO FUND zorgvuldig geselecteerde 
vastgoedprojecten te blijven behouden.

NEW TIDE 
ROTTERDAM, 
VERHUURD OP 
LANGE TERMIJN
De aankoop van New Tide Rotterdam 
in 2016, in samenwerking met Integrale, 
is tekenend voor die vastgoedstrategie. 
Het gebouw uit 1987 werd volledig 
gerenoveerd onder impuls van OVG 
Real Estate en beantwoordt nu aan 
de strengste normen op het vlak van 

duurzaamheid en energieprestaties. 
Ook de inrichting van de kantoren 
werd ingrijpend hertekend: de zes 
verdiepingen met open kantoorruimte 
rond een lichtrijk centraal atrium zijn 
geschikt voor de toepassing van nieuwe 
manieren van werken (zoals flexibel 
gebruik van bureaus).

New Tide is gelegen in de Prins 
Alexander-zakenwijk in het noordoosten 
van Rotterdam, vlakbij de ring en 
de snelweg A20, en is uitstekend 
bereikbaar met het openbaar vervoer 
(tram en metro). Het beschikt ook over 
een eigen parking met 300 plaatsen.

Het gebouw heeft een nuttige 
oppervlakte van 16.500 m² en 
herbergde vroeger de kantoren van 
twee kranten. Er kwam een nieuwe 
huurder: het gebouw werd voor 
meer dan 10 jaar gehuurd door 
een vooraanstaande institutionele 
huurder, de Nederlandse politie. Met 
een rendement van circa 6% voldoet 
deze investering perfect aan de 
beginselen van de vastgoedstrategie 
van OGEO FUND. Het gebouw 
werd ingehuldigd op 12 april 2017 
in aanwezigheid van Erik Akerboom, 
korpschef van de Nederlandse politie, 
en Stef Blok, de Nederlandse minister 
van Veiligheid en Justitie.

Beleggingsbeginselen6
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New Tide Rotterdam werd volledig gerenoveerd en 
voldoet aan alle hedendaagse normen op het vlak van 
duurzaamheid, energieverbruik en arbeidsorganisatie.

EEN GOED 
GEOLIEDE 
VASTGOED-
STRATEGIE
Om zijn vastgoedprojecten tot een 
goed einde te brengen, vertrouwt 
OGEO FUND op zijn ervaren intern 
vastgoedteam en vraagt het bij elk 
project ook enkele externe experts om 
te toetsen of dat wel past in de globale 
strategie van OGEO FUND. Daarvoor 
doen we een beroep op PwC, maar ook 
op de zakenadvocaten van Linklaters, 
Baker & McKenzie... 

Een belangrijke partner bij de 
vastgoedinvesteringen van  
OGEO FUND is Integrale: samen 
realiseerden we al 10 vastgoedprojecten, 
waaronder New Tide Rotterdam, dat 
voor 60% eigendom is van OGEO FUND 
en voor 40% van Integrale.

Bij elk project wordt een studie gemaakt 
die ieder aspect belicht van het 
vastgoed dat we in de portefeuille van 
het OFP willen opnemen: intrinsieke 
vastgoedkwaliteit, ligging, lokale 
vastgoedmarkt... Al die elementen 
worden in overweging genomen om 
ervoor te zorgen dat de inkomsten 
stroken met de verwachtingen  
van de bijdragende ondernemingen 
van OGEO FUND.

Om de vastgoedinvesteringen optimaal 
en in alle transparantie te kunnen 
beheren, worden ze ondergebracht in 
een Special Purpose Vehicle (SPV).
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ACHT BIJDRAGENDE 
ONDERNEMINGEN
Als grootste multiwerkgevers-OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioen) 
in de eerste pijler en vijfde OFP in België (volgens PensioPlus1), staat  
OGEO FUND in voor het administratieve, financiële en boekhoudkundige beheer 
van de pensioenverplichtingen ten aanzien van ruim 4.200 huidige of toekomstige 
begunstigden in acht bijdragende ondernemingen.

Intercommunale coöperatieve 
vennootschap, Distributienetbeheerder 

(DNB) voor gas en elektriciteit 

Activa in beheer sinds  

Publifin (ex-ALE) : 13.07.2007

Publifin (ex-ALG) : 01.07.2011

Publifin (ex-SOCOLIE) : 01.01.2014

Bedrag van de activa in 
beheer

€ 800 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2 € 655,3 mln.

Aantal aangeslotenen 2.203

LUIK ZONE 2  
Intercommunale d’Incendie de Liège et 
Environs - Service Régional d’Incendie

Activa in beheer sinds 01.07.2008

Bedrag van de activa in 
beheer

 € 61,1 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2 € 55 mln.

Aantal aangeslotenen 832

Compagnie Intercommunale  
Liégeoise des Eaux

Activa in beheer sinds 01.12.2008

Bedrag van de activa in 
beheer

€ 145 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2 € 130,5 mln.

Aantal aangeslotenen 540

1 Rangschikking op 31/12/2015 – in afwachting van de officiële rangschikking van PensioPlus (de voormalige BVPI  
– Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen) op 31/12/2016.

2 De technische voorzieningen van elke bijdragende onderneming worden vermeld in het beheerverslag op pagina 37.

Organisatie7
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Provincie Luik  
Provinciaal gedeputeerden  

Activa in beheer sinds 01.01.2010

Bedrag van de activa in 
beheer

 € 10,6 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2  € 10,5 mln.

Aantal aangeslotenen 21

Association Intercommunale pour le 
Démergement et l’Épuration des  

communes de la Province de Liège

Activa in beheer sinds 01.01.2012

Bedrag van de activa in 
beheer

€ 99,2 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2 € 102,2 mln.

Aantal aangeslotenen 316

Intercommunale Vereniging die als 
aandeelhouder van Publipart en EDF 

Luminus actief is in de productie en het 
transport van elektriciteit en aardgas

Activa in beheer sinds 05.02.2016

Bedrag van de activa in 
beheer

 € 23,6 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2 € 23,6 mln.

Aantal aangeslotenen 162

Stad en OCMW 
Mandatarissen

Activa in beheer sinds 01.07.2009

Bedrag van de activa in 
beheer

€ 3,7 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2  € 3,7 mln.

Aantal aangeslotenen 34

Stad en OCMW 

Personeelsleden

Activa in beheer sinds 19.04.2010

Bedrag van de activa in 
beheer

  € 20,5 mln.

Bedrag van de 
dekkingswaarden2 € 20,1 mln.

Aantal aangeslotenen 177



DE OPERATIONELE  
ORGANEN

DE ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de bijdragende ondernemingen en beschikt over ruime 
bevoegdheden om belangrijke beslissingen te nemen of 
bekrachtigen met betrekking tot de goede werking en het goede 
beheer van OGEO FUND: ze benoemt en ontslaat bestuurders en de 
Erkende Commissaris, keurt de jaarrekening en het jaarverslag goed, 
kan de statuten wijzigen, bekrachtigt de financieringsplannen en de 
beleggingsbeginselen enz.

HET DIRECTIECOMITÉ
Het Directiecomité stuurt – onder het toezicht van de Raad van 
Bestuur van OGEO FUND – alle operationele taken aan: uitvoering 
van de beleggingsbeginselen, inning van de pensioenbijdragen, 
betaling van de pensioenprestaties, ontwikkeling en opvolging van 
interne controlemaatregelen, voorbereiding van de jaarrekening en 
het jaarverslag enz.

DE RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit door de Algemene 
Vergadering benoemde bestuurders. Hij tekent het algemene beleid 
van OGEO FUND uit en houdt toezicht op de andere operationele 
organen. Hij werkt onder meer, op basis van de adviezen van het 
Financieel Comité, de beleggingsbeginselen uit. De uitvoering 
van het beleid vertrouwt de Raad van Bestuur toe aan het 
Directiecomité.

Organisatie7
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Ethias Services
Ethias Services voert de maandelijkse 
uitkering van pensioenrenten aan de 
ruim 4.200 huidige en toekomstige 

begunstigden van OGEO FUND 
uit. Op basis van de overzichten 

die Ethias Services aanlevert, 
voert OGEO FUND de aangiftes 

en betalingen waartoe het als 
uitbetalingsinstelling van pensioenen 
is verplicht, zoals de RIZIV-bijdragen, 

de solidariteitsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing.

PricewaterhouseCoopers
Als Erkende Commissaris controleert PwC 

de jaarrekening en het jaarverslag dat 
de Raad van Bestuur van OGEO FUND 

opmaakt. De Erkende Commissaris gaat 
onder andere na of de operationele en 
boekhoudkundige organisatie van het 

pensioenfonds zijn afgestemd op de aard 
van de activiteiten.

Vermogensbeheerders
Vier vermogensbeheerders beheren 
met een discretionair mandaat 
de beursgenoteerde activa die 
OGEO FUND aanhoudt via de 
institutionele bevek Ogesip Invest:

• Bank Degroof Petercam

• BNP Paribas Investment Partners

• Candriam

• KBC Asset Management

Nexyan
De rol van aangewezen 

actuaris wordt vervuld door 
het kantoor Nexyan. Dat waakt 
over de technische aspecten 
en valideert en controleert de 
berekeningsmethodes en de 

kwaliteit van de hypothesen in 
verhouding tot de statistieken. 

Nexyan uit volledig onafhankelijk 
een deskundig advies over de 

berekeningen en voorstellen van 
de Technische Actuaris.

IIServices
Integrale Insurance Services treedt 
op als Technische Actuaris en heeft 
onder meer tot taak de technische 

nota op te stellen waarin de 
verplichtingen worden omschreven 
die elke bijdragende onderneming 
heeft uitbesteed. IIServices staat in 
voor de actuariële berekeningen, 

de financiële rapportering, de 
interne audit en de boekhouding.

RBC Investor & Treasury 
Services

RBC Investor & Treasury Services, 
een dochteronderneming van Royal 
Bank of Canada, is de depothouder 
en het administratiekantoor van de 

institutionele bevek naar Belgisch recht 
Ogesip Invest. RBC Investor & Treasury 
Services staat in voor de rapportering, 

de berekening van de netto-
inventariswaarde en de administratieve 

taken waarmee het bestaan van de 
bevek gepaard gaat.

VOORAANSTAANDE 
PARTNERS
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BEHEERVERSLAG
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2017

1.  FINANCIËLE TOESTAND 
VAN HET PENSIOENFONDS 
EN VERLOOP VAN DE 
ACTIVITEITEN

MAATSCHAPPELIJK FONDS 

Op 31 december 2016 was het maatschappelijk fonds, in 
vergelijking met 31 december 2015, als volgt geëvolueerd:

Maatschappelijk fonds op
31 december 2015 676.972.014,76 EUR

Bestemd resultaat van het boekjaar 28.687.677,61 EUR

Maatschappelijk fonds 

op 31 december 2016  705.659.692,37 EUR

Het maatschappelijk fonds is gestegen van 676.972.014,76 
EUR in 2015 tot 705.659.692,37 EUR in 2016.  Zoals hierboven 
aangegeven is het maatschappelijk fonds gestegen met 
28.687.677,61 EUR.

De resultatenrekening omvat de volgende elementen:

Technisch resultaat -50.081.824,00 EUR

Financieel resultaat 54.302.386,24 EUR

Bedrijfsresultaat -5.596.323,99 EUR

Terugname voorziening voor risico’s en  
kosten 30.000.000,00 EUR

Uitzonderlijk resultaat 149.489,17 EUR

Belastingen op het resultaat -24.148,22 EUR

TOTAAL  28.749.579,20 EUR

Bestemd voor de solvabiliteitsmarge -61.901,59 EUR

Winst bestemd voor het maatschappelijk 
fonds 28.687.677,61 EUR

Deze bewegingen vallen voornamelijk als volgt te verklaren:

Technisch resultaat 
Het grote technische verlies in 2016 (-50.081.824,00 EUR) wordt, 
net als de voorgaande jaren, verklaard doordat OGEO FUND 
meer pensioenrenten heeft uitgekeerd (lasten van prestaties: 
25.952.744,99 EUR) dan het bijdragen heeft ontvangen van de 
bijdragende ondernemingen (bijdragen in overeenstemming 
met het financieringsplan: 4.514.191,57 EUR). 

Dit strookt volledig met de financieringsplannen en is, 
gelet op de aanzienlijke overfinanciering van de meeste 
bijdragende ondernemingen van OGEO FUND, volkomen 
logisch. 

Bovendien wijzen we erop dat bovenop de lasten van 
de pensioenrenten (25.952.744,99 EUR) de technische 
voorzieningen berekend op 31/12/2016 werden verhoogd 
ten opzichte van 31/12/2015 (+53.165.459,45 EUR, waarvan 
17.781.970,21 EUR voor de toetreding van PUBLILEC). Die 
ontwikkeling bespreken we hierna in detail.

Het is ook belangrijk te vermelden dat een ‘overdracht van 
pensioenen van andere organismen’ werd geboekt voor een 
bedrag van 23.376.557,08 EUR als gevolg van de toetreding 
van PUBLILEC SCRL op 05/02/2016. Ter compensatie van 
de instroom van de activa van PUBLILEC werden voor die 
bijdragende onderneming op 31/12/2016 voor 17.781.970,21 
EUR aan technische voorzieningen geboekt.

 Financieel resultaat
Het financiële resultaat bedraagt 54.302.386,24 EUR, wat 
rekening houdend met de marktomstandigheden en 
gewaardeerd tegen marktwaarde neerkomt op een solide 
rendement van 4,74% voor het jaar 2016.

Terugname voorziening voor risico’s en kosten
De in 2012 geboekte forfaitaire voorziening voor risico’s en 
kosten ten belope van 60.000.000,00 EUR in de bijdragende 
onderneming PUBLIFIN werd gehalveerd na de toetreding 
van de nieuwe bijdragende onderneming PUBLILEC. 
Daardoor bevat onze resultatenrekening een terugname van 
voorzieningen voor een bedrag van 30.000.000,00 EUR.

Ter herinnering: deze voorziening heeft tot doel de financiële 
risico’s te dekken die verband houden met de aanpassing 
van de portefeuille na de toetreding van eventuele nieuwe 
bijdragende ondernemingen.

Uitzonderlijk resultaat
We bereikten een akkoord met Ethias Services over de 
facturatie van de dienstverlening (voor het administratieve 
beheer van de pensioendossiers) zonder btw. De opbrengst 
van 149.489,17 EUR vloeit voort uit de regularisatie van de 
facturen uit 2012, 2013 en 2014 in ons voordeel. 
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BEHEERKANTON

Naast de compartimenten van de verschillende bijdragende 
ondernemingen bestaat er een beheerkanton dat instaat 
voor de verschillende werkingskosten van het fonds en de 
solvabiliteitsmarge, die – zoals de wet toelaat – globaal wordt 
berekend. 

Dit kanton wordt gefinancierd door de beheerkosten die 
worden ingehouden bij de verschillende compartimenten in 
overeenstemming met de beheerovereenkomsten. 

In de beheerovereenkomsten die werden gesloten met 
de bijdragende ondernemingen van OGEO FUND wordt 
uitdrukkelijk bepaald dat in geval van vereffening van het 
fonds, dit kanton verdeeld zal worden onder de oprichtende 
ondernemingen, ten belope van 90% voor PUBLIFIN en 
10% voor IILE, en dat geen enkele andere bijdragende 
onderneming aansprak kan maken op dit kanton.

Deze percentages staan ook duidelijk vermeld in de statuten 
van OGEO FUND. 

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Om te beantwoorden aan de voorschriften van de FSMA met 
betrekking tot het gebruik van een actualisatievoet die strookt 
met de huidige tendensen op de markten, besliste 
OGEO FUND om zijn actualisatievoet met ingang van de 
afsluiting van het boekjaar 2016 te verlagen van 4,5%  
(5% - 0,5%) naar 3,5% (4% - 0,5%). 

Die beslissing werd door de Raad van Bestuur genomen op 
24/06/2016 en heeft tot gevolg dat alle financieringsplannen 
van de bijdragende ondernemingen die de financiering van 
hun pensioenverplichtingen deels of volledig aan 
OGEO FUND hebben toevertrouwd, moeten worden herzien.

Hoewel IIServices nog bezig is met de aanpassing van de 
financieringsplannen van de verschillende compartimenten, 
werden de rekeningen op 31/12/2016 reeds afgesloten op 
basis van een actualisatievoet van 3,5%.

De overige basishypothesen die worden gebruikt voor 
de berekening van de technische voorzieningen van alle 
bijdragende ondernemingen van OGEO FUND bleven 
ongewijzigd ten opzichte van 31/12/2015, zijnde:

• Indexering van de renten en de lonen: 2% (behalve voor 
wat betreft de renten op de loonmassa);

• Perequatie van de renten en de lonen: 0,1% (behalve voor 
de mandatarissen van wie de pensioenen niet aangepast 
worden).

Zoals verduidelijkt in de vorige beheerverslagen wordt ook 
een globale solvabiliteitsmarge aangelegd om rekening te 
houden met de renten die vervroegd worden betaald in geval 
van pensionering wegens fysieke ongeschiktheid en 
de dekking van het overlijdensrisico vóór het pensioen. 
Deze bedraagt 2.251.173,36 EUR (tegenover 2.189.271,77 EUR 
op 31/12/2015) en wordt, zoals hiervoor uitgelegd, integraal 
gedragen door het beheerkanton.

Op 31 december 2016 zijn de technische voorzieningen 
bijgevolg als volgt gewijzigd ten opzichte van 31 december 
2015:

Totaal 
31.12.2016

Actieve 
leden 
31.12.2016

Slapende 
leden 
31.12.2016

Rentege-
nieters 
31.12.2016

Totaal 
31.12.2015

PUBLIFIN (ex-ALE en ex-ALG) 218.197.602 49.644.264 1.149.634 167.403.703 210.754.135

CILE 27.025.844 13.766.784 489.346 12.769.714 24.243.890

IILE 8.492.896 4.071.161 171.832 4.249.903 7.524.237

Stad en OCMW Seraing –  
Personeelsleden

7.173.543 447.030 0 6.726.513 7.471.854

Provincie Luik – Mandatarissen 10.830.985 3.322.802 1.500.731 6.007.452 9.154.681

Stad en OCMW Seraing – Mandatarissen 12.133.777 4.083.432 2.332.411 5.717.934 9.295.661

SOCOLIE 43.105.876 0 3.118.613 39.987.263 43.012.305

AIDE 105.688.425 65.670.468 1.339.599 38.678.358 85.808.696

PUBLILEC 17.781.970 92.118 4.710.187 12.979.665 0

Totaal 450.430.918 141.098.059 14.812.353 294.520.505 397.265.459
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De sterke stijging van de technische voorzieningen 
tussen 31/12/2015 en 31/12/2016 (+53.165.459,45 EUR) is 
voornamelijk het gevolg van twee elementen:

1.  Zoals hiervoor gezegd werden op 31/12/2016 technische 
voorzieningen geboekt ten belope van 17.781.970,21 
EUR als gevolg van de toetreding van PUBLILEC SCRL 
op 05/02/2016. Tegenover dit bedrag staan evenwel 
23.376.557,08 EUR aan activa, die eveneens in 2016 aan 
OGEO FUND werden overgedragen.

2.  De verlaging van de actualisatievoet naar 3,5% op 
31/12/2016 (tegenover 4,5% op 31/12/2015) heeft 
automatisch geleid tot een verhoging van de technische 
voorzieningen van alle bijdragende ondernemingen van 
OGEO FUND. Voor sommige bijdragende ondernemingen 
zijn, als gevolg van de aard van de verplichtingen die 
zij naar OGEO hebben geëxternaliseerd, de gevolgen 
minder groot dan voor andere. Zo werd voor de 
bijdragende onderneming ‘Stad en OCMW Seraing – 
Personeelsleden’, die is aangesloten bij de FPD en geen 
nieuwe aangeslotenen meer toelaat, de verhoging van 
de technische voorzieningen door de verlaging van de 
actualisatievoet volledig tenietgedaan door de jaarlijkse 
natuurlijke daling van de technische voorzieningen. AIDE, 
daarentegen, dat op 31/12/2016 nog niet was aangesloten 
bij de FPD1 en nog nieuwe aangeslotenen toelaat, zag zijn 
technische voorzieningen zeer sterk stijgen. Voor sommige 
bijdragende ondernemingen werd die stijging bovendien 
gecompenseerd door de schrapping van de extralegale 
voordelen voor overlevende partners, die in opdracht van 
de FPD eveneens in 2016 plaatsvond.

Tot slot herinneren we eraan dat de aldus berekende 
technische voorzieningen geen rekening houden met de 
eventuele bijdragen die aan de FPD verschuldigd zijn 
voor het stelsel van vastbenoemde ambtenaren en hun 
rechthebbenden. 

We wijzen erop dat we nog altijd wachten op een 
bevestiging van IILE dat het zowel de basisbijdragen als de 
responsabiliseringsbijdragen ten laste blijft nemen. Niettemin 
wordt de betaling van de FPD-bijdragen sinds 1 januari 2015 
rechtstreeks door IILE ten laste genomen.

VASTGOEDBELEGGINGEN EN FINANCIËLE 
BELEGGINGEN

Op 30/09/2016 heeft OGEO FUND zijn achtergestelde 
lening aan Integrale (50.000.000 EUR) en zijn achtergestelde 
obligaties van Integrale (15.000.000 EUR) omgezet in een 
deelname in het kapitaal van Integrale NV ten belope van 

65.000.000 EUR. Gelet op artikel 91 van de WIBP, artikel 24 
van het KB/WIBP en het standpunt van het Directiecomité 
van de FSMA (brief van 02/08/2016), neemt OGEO FUND 
deze investering niet op bij de waarden die tegenover zijn 
verplichtingen staan. De investering werd daarom als volgt 
gespreid over de bijdragende ondernemingen met een 
aanzienlijke overfinanciering:

• PUBLIFIN: 47.000.000 EUR;

• CILE: 12.500.000 EUR;

• IILE: 5.500.000 EUR.

Rekening houdend met het voorgaande stijgen onze 
vaste activa2 van 204.715.940,29 EUR op 31/12/2015 tot 
282.723.866,45 EUR op 31/12/2016. Die stijging is vooral toe 
te schrijven aan de opname van de deelname in Integrale NV 
voor een bedrag van 65.000.000 EUR in deze post van het 
actief.

Onze financiële beleggingen dalen van 797.453.733,36 EUR  
op 31/12/2015 tot 762.519.028,46 EUR op 31/12/2016.  
Die afname is voornamelijk het gevolg van de hiervoor 
vermelde omzetting van de achtergestelde lening van 
50.000.000 EUR aan Integrale en de 15.000.000 EUR aan 
achtergestelde obligaties van Integrale.

Rekening houdend met het goede rendement van 4,74% 
dat in 2016 werd gerealiseerd en met de toetreding van de 
bijdragende onderneming PUBLILEC, bedroegen de totale 
activa in beheer van OGEO FUND 1.173.277.995,62 EUR op 
31/12/2016, tegenover 1.125.340.662,20 EUR op 31/12/2015, 
wat neerkomt op een stijging met bijna 4,26%.

De representatieve activa daalden van 1.017.619.274,03 EUR 
op 31/12/2015 tot 1.000.915.368,51 EUR op 31/12/2016. 
De reden voor die afname is dat het belang van 65.000.000 
EUR in Integrale niet in aanmerking wordt genomen bij 
de representatieve activa. Zonder dat element zouden de 
representatieve activa met 4,75% gestegen zijn.

RENDEMENT VAN DE ACTIVA

Artikel 93 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het 
toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(WIBP) verplicht OFP’s om, in tegenstelling tot 
verzekeringsmaatschappijen, hun financiële activa permanent 
te waarderen tegen marktwaarde.

2016 was een jaar met veel verrassingen en volatiele markten. 
Beleggers hadden vooral oog voor het monetaire beleid van 
de centrale banken en politieke ontwikkelingen.

1 Op 1 april 2016 fuseerden de PDOS en de RVP tot de Federale Pensioendienst (FPD). Op 1 januari 2017 werden ook de bevoegdheden van de DIBISS  
 overgeheveld naar de FPD. In dit verslag spreken wij verder dus niet langer over de PDOS, de RVP en de DIBISS, maar over de FPD.

2 De boekwaarde van vastgoedbedrijven bij de vaste activa houdt rekening met de participaties in deze bedrijven en de leningen die OGEO FUND 
 hen heeft verstrekt.

Beheerverslag8
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Ondanks aanzienlijke schommelingen eindigden de 
aandelenmarkten 2016 (uitgedrukt in euro) met winst. De 
stemming van beleggers wisselde tussen vrees voor de groei 
van de wereldeconomie, vooral in de eerste helft van het jaar 
en na de onverwachte uitslag in het brexitreferendum, en 
toenemende risicobereidheid, een trend die de verkiezing 
van Donald Trump op het einde van het jaar verder versterkte. 
Met een rendement van 4,3% in 2016 bleven aandelen uit de 
eurozone, die het leeuwendeel van de aandelenportefeuille 
van OGEO FUND uitmaken, helaas ver achter bij aandelen uit 
andere regio’s.

2016 gaat ook de geschiedenis in als het jaar waarin de rente 
op langlopende obligaties voor het eerst onder nul dook. 
De aanhoudend zwakke inflatie en inflatieverwachtingen 
en de ingrepen van de centrale banken duwden de rente 
gestaag lager.

In het laatste kwartaal van 2016 kwam aan die trend van 
dalende rente een einde. De inflatie trok aan doordat het 
negatieve basiseffect van de olieprijs was uitgewerkt en de 
rente ging mee in die beweging. De verkiezing van Donald 
Trump wakkerde de stijging verder aan. De verrassende zege 
van de Republikeinen wekte immers de hoop op verregaande 
stimuleringsmaatregelen, zoals een belastingverlaging 
en infrastructuurwerken, wat de economische groei kan 
aanzwengelen en uiteindelijk de inflatie verder kan doen 
toenemen. 

Ondanks de recente stijging van de rente leverden obligaties 
in 2016 opnieuw een positief rendement op. Met een 
rendement van 4,7% presteerden bedrijfsobligaties in 2016 
beter dan staatsobligaties uit de eurozone, die 3,1% hoger 
eindigden. 

Er zijn dan ook betrekkelijk grote verschillen in het rendement 
van de verschillende beleggingsklassen in 2016:

RENDEMENT IN EURO 2016

Aandelen wereldwijd 10,7%

Aandelen uit de eurozone 4,3%

Amerikaanse aandelen 14,2%

Japanse aandelen 5,4%

Aandelen uit de opkomende landen 14,5%

Staatsobligaties in euro 3,1%

‘Investment Grade’-bedrijfsobligaties in euro 4,7%

Dankzij die resultaten en de aanzienlijke meerwaarde die 
werd gerealiseerd bij de verkoop van South City Office 
Fonsny boekte OGEO FUND over 2016 een positief financieel 
resultaat van 54.302.386,24 EUR, wat overeenkomt met een 
solide rendement van 4,74%.

BEDRIJFSKOSTEN 

De bedrijfskosten bedroegen in 2016 5.596.323,99 EUR, 
tegenover 4.986.109,66 EUR in 2015.  Die toename is vooral 
toe te schrijven aan de stijging van de kosten voor het bestuur 
in brede zin.

Doordat wij van sommige gebouwen rechtstreeks eigenaar 
zijn, gebruiken we sinds 2013 – om een coherent beeld te 
hebben van de reële werkingskosten van het beheerkanton 
(zie punt 1 van dit verslag) – de ratio ‘(bedrijfskosten – 
werkingskosten gebouwen in eigendom)/activa in beheer’.
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Die ratio bedroeg 0,42% op 31/12/2016 wanneer we rekening 
houden met de uitzonderlijke opbrengst van 149.489,17 EUR 
uit de terugbetaling van de btw op de facturen van Ethias 
Services, zoals hiervoor vermeld, en 0,44% wanneer we daar 
geen rekening mee houden.

VOORZIENING VOOR RISICO’S EN KOSTEN

De in 2012 geboekte forfaitaire voorziening voor risico’s en 
kosten ten belope van 60.000.000,00 EUR in de bijdragende 
onderneming PUBLIFIN werd gehalveerd na de toetreding van 
de nieuwe bijdragende onderneming PUBLILEC.  
Die voorziening bedraagt voortaan dus 30.000.000,00 EUR.

Ter herinnering: deze voorziening heeft tot doel de financiële 
risico’s te dekken die verband houden met de aanpassing 
van de portefeuille na de toetreding van eventuele nieuwe 
bijdragende ondernemingen.

2.  BELANGRIJKE 
GEBEURTENISSEN NA 
DE AFSLUITING VAN HET 
BOEKJAAR

Er zijn geen gebeurtenissen te melden die een invloed kunnen 
hebben op de financiële toestand of de activa van het OFP of 
die de verplichtingen van het OFP op lange termijn in gevaar 
kunnen brengen.

3.  MAATREGELEN OM DE 
FINANCIËLE TOESTAND TE 
HERSTELLEN WANNEER 
DE BALANS EEN VERLIES 
VERTOONT

Ondanks de uitstekende rendementen in 2013 (7,38%), 
2014 (6,95%), 2015 (5,08%) en 2016 (4,74%), vertoonden drie 
bijdragende ondernemingen (AIDE, Stad en OCMW Seraing 
– Mandatarissen en Provincie Luik – Mandatarissen) op 
31/12/2016 een onderfinanciering, met name als gevolg van 
de hiervoor besproken verlaging van de actualisatievoet.

In samenspraak met de bijdragende ondernemingen in 
kwestie werden volgende maatregelen genomen om deze 
toestand zo goed mogelijk recht te zetten:

• AIDE : de Raad van Bestuur van AIDE heeft, in zijn zitting 
van 05/12/2016, beslist om op de eerst mogelijke datum, 
01/01/2018, over te stappen naar de FPD. Vanaf die datum 
zal de financiering van die bijdragende onderneming ruim 
volstaan, aangezien AIDE tegelijk heeft beslist om de aan 
de FPD verschuldigde bijdragen niet te onttrekken aan 
de reserves die het in OGEO FUND heeft opgebouwd. 
Gelet op die officiële aanvraag tot aansluiting bij de 
FPD moet, in overleg met de FSMA, geen saneringsplan 
worden voorgelegd ;

• Stad en OCMW Seraing – Mandatarissen : een fusie van 
deze bijdragende onderneming met de bijdragende 
onderneming Stad en OCMW Seraing – Personeelsleden 
kan dit probleem van onderfinanciering oplossen. Er werd 
een nieuw financieringsplan in die zin opgesteld, dat recent 
aan het stadsbestuur en het OCMW van Seraing werd 
voorgelegd voor goedkeuring door hun organen en door 
het CRAC;

• Provincie Luik – Mandatarissen : de provincie Luik heeft zich 
er al toe verbonden om in de loop van 2017 een bijdrage 
te storten die de financieringsgraad vanaf 2017 opnieuw 
boven 100% zal tillen.

4.  OPVOLGING VAN HET 
FINANCIERINGSPLAN

In overeenstemming met de voorschriften van artikel 86 van 
de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (WIBP) werden 
voor elke bijdragende onderneming financieringsplannen 
opgesteld.

De verlaging van de actualisatievoet naar 3,5% (tegenover 
4,5% voordien) heeft, zoals hiervoor uiteengezet, 
tot gevolg dat alle financieringsplannen van de 
bijdragende ondernemingen die de financiering van hun 
pensioenverplichtingen deels of volledig aan OGEO FUND 
hebben toevertrouwd, moeten worden herzien.

Er werden al nieuwe financieringsplannen opgesteld voor 
twee bijdragende ondernemingen, Stad en OCMW Seraing – 
Mandatarissen en Personeel (gefuseerd financieringsplan) en 
Provincie Luik – Mandatarissen. De financieringsplannen voor 
de andere bijdragende ondernemingen worden nog uitgewerkt 
door IIServices. Deze financieringsplannen moeten vervolgens 
worden goedgekeurd door de bijdragende ondernemingen 
en in de tweede helft van 2017 worden bekrachtigd door de 
Algemene Vergadering van OGEO FUND.

Beheerverslag8
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Gelet op de aanhoudend lage rente werden de 
beleggingsbeginselen die zijn uiteengezet in de SIP 
(Statement of Investment Principles) die de Algemene 
Vergadering op 19 juni 2015 goedkeurde, in 2016 grondig 
herzien.

Op basis van die oefening werden nieuwe 
beleggingsbeginselen uitgeschreven, die op 19/12/2016 
werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en werden 
bekrachtigd door de Algemene Vergadering op 19/12/2016. 
De nieuwe beleggingsbeginselen zijn alleen van toepassing 
op de activa die zijn toegelaten als representatieve activa 
voor de technische voorzieningen van de verschillende 
compartimenten, exclusief het beheerkanton.

In dit document wordt volgende strategische allocatie 
vooropgesteld: 

Deze strategische allocatie biedt uitzicht op een bruto-
opbrengst van 4,43% bij een volatiliteit van 6,19%.

Om die reden leek het ons, rekening houdend met de 
beheerkosten, voorzichtiger en realistischer om een nieuwe 
hypothese te hanteren voor de berekening van de technische 
voorzieningen (3,5% nettorendement).

Strategische allocatie

5.  UITVOERING VAN DE 
STRATEGISCHE ALLOCATIE  
IN DE BELEGGINGEN

3    Om een geleidelijke overgang naar de nieuwe allocatie uit deze beleggingsbeginselen 
mogelijk te maken, werd in een overgangsperiode voorzien tot 30/06/2017.

4  Vanaf 01/07/2017.

Obligaties + contanten, liquide middelen en 
andere geldmarktinstrumenten

10% 100% 100%

Staatsobligaties in euro
(minimale gemiddelde rating: BBB)

6,8% 44% 38,5%

Bedrijfsobligaties in euro 
(minimale gemiddelde rating: BBB)

0% 36% 31,5%

Staatsobligaties in vreemde valuta’s
(minimale gemiddelde rating: BBB)

0% 8% 7%

Bedrijfsobligaties in vreemde valuta’s
(minimale gemiddelde rating: BBB)

0% 8% 7%

Hoogrentende obligaties 0% 8% 7%

Obligaties uit de opkomende landen 0% 8% 7%

Vastgoed 0% 25% 25%

Aandelen 0% 44% 38,5%

Europese aandelen 0% 44% 38,5%

Amerikaanse aandelen 0% 20% 17,5%

Japanse aandelen 0% 8% 7%

Aandelen uit de opkomende landen 0% 8% 7%

EMTN’s 0% 7,5% 7,5%

Private Equity 0% 7,5% 7,5%

37,1%

13,5%

6,8%

3,4%

3,4%

4,7%

5,4%

22,5%

30,4%

16,2%

8,1%

2,7%

3,4%

5%

5%

min max3 max4

100%
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6.  VOORNAAMSTE RISICO’S 
WAARAAN DE IBP- IS 
BLOOTGESTELD

Het Directiecomité heeft de risico’s ingeschat en bijkomende 
maatregelen genomen om die beter onder controle te 
houden. 

Het belangrijkste geïdentificeerde risico is het financiële risico, 
dat op zijn beurt drie risico’s omvat:

HET MARKTRISICO

Het marktrisico is het risico op verliezen doordat de 
ontwikkeling van economische parameters, zoals de rente en 
de beursindexen, resulteert in een laag rendement, dat niet 
volstaat om de verplichtingen af te dekken.

Om het marktrisico maximaal te beperken, streeft  
OGEO FUND in zijn portefeuille naar maximale 
decorrelatie door gebruik te maken van veel verschillende 
beleggingsklassen en -subklassen. Voor elk van deze 
beleggingsklassen en -subklassen werden minima en maxima 
bepaald om naargelang de inschatting van de risico’s van de 
ene klasse of subklasse te kunnen overstappen op de andere.

We vragen ook de verschillende vermogensbeheerders 
om binnen elke beleggingsklasse / -subklasse de grootst 
mogelijke diversificatie te hanteren. Zij hebben ook tot 
taak permanent de verschillende marktrisico’s op te volgen 
en te kiezen voor de beleggingsklassen / -subklassen met 
het interessantste risico- en rendementsprofiel, met dien 
verstande dat zij de beleggingsbeperkingen die hen in hun 
discretionair beheermandaat werden opgelegd, in acht 
moeten nemen.

We wijzen er ook op dat de beleggingsbeginselen de 
mogelijkheid bieden om tot 100% van de portefeuille 
te beleggen in contanten, liquide middelen en andere 
geldmarktinstrumenten. Die mogelijkheid is uiteraard 
tijdelijk en voorbehouden voor extreme situaties, waarin alle 
vermogensbeheerders van OGEO FUND een reële vrees voor 
de ontwikkelingen op de markten koesteren. 

HET TEGENPARTIJ RISICO

Het kredietrisico (of tegenpartijrisico) houdt verband met 
kredietwaardigheid en wanbetaling. Het is het risico dat 
tegenpartijen hun schulden niet meer willen of kunnen 
terugbetalen en zo de solvabiliteit van het plan beïnvloeden.

Om het kredietrisico maximaal te proberen te beperken, 
heeft de Raad van Bestuur van OGEO FUND beslist dat 
de posities in staatsobligaties in euro, in staatsobligaties 
in vreemde valuta’s en in bedrijfsobligaties in euro en in 
vreemde valuta’s verplicht een minimale gemiddelde rating 
van BBB (S&P) moeten hebben volgens het rooster dat het 
Directiecomité van OGEO FUND heeft opgesteld op basis 
van het gemiddelde wanbetalingspercentage op 15 jaar van 
die obligaties naargelang hun rating.

Bovendien legt de Raad van Bestuur, vanuit een logische wens 
tot spreiding, op dat maximaal 2,5% van de representatieve 
activa mag worden belegd in eenzelfde emittent in de 
beleggingsklassen aandelen, bedrijfsobligaties in euro 
en in vreemde valuta’s, Private Equity en EMTN’s. Voor de 
beleggingsklassen obligaties uit de opkomende landen en 
hoogrentende obligaties ligt het plafond nog lager, op 1,5% 
van de representatieve activa.

De Raad van Bestuur heeft ook voorgeschreven dat maximaal 
20% van de representatieve activa mag worden belegd 
in de diversificatieportefeuille op de obligatiemarkten 
(staatsobligaties in vreemde valuta’s, bedrijfsobligaties in 
vreemde valuta’s, hoogrentende obligaties en obligaties uit 
de opkomende landen). 

Beheerverslag8
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Voor niet-beursgenoteerde Private Equity geldt een 
bijkomende verplichting. De Raad van bestuur heeft immers 
beslist dat er per project niet meer dan €  10 mln. belegd mag 
worden.

Volgens diezelfde logica waakt het Directiecomité constant 
over een gezonde diversificatie van de financiële producten 
die OGEO FUND aankoopt.

HET LIQUIDITEITSRISICO

Het liquiditeitsrisico is het risico een actief niet tegen de juiste 
prijs te kunnen verkopen. Dat kan ertoe leiden dat een effect 
niet of alleen met een forse ‘illiquiditeitskorting’ kan worden 
verkocht. 

Dit risico is in het geval van OGEO FUND zeer klein. 
We herinneren er immers aan dat in tegenstelling tot de OFP’s 
die pensioenverplichtingen van de tweede pijler beheren, de 
verzekerde voordelen bij OGEO FUND enkel kunnen worden 
uitgekeerd in de vorm van een levenslang uitbetaalde rente. 
De uitgaande kasstromen zijn dus relatief voorspelbaar.

Bovendien is het belangrijk erop te wijzen dat de omvang 
van het eigen vermogen deze risico’s vrij sterk beperkt. 
Ons Financieel Comité, dat bestaat uit de leden van het 
Directiecomité, financiële analisten en gerenommeerde 
externe experts, heeft de taak op neutrale en onafhankelijke 
wijze de belangrijkste financiële indicatoren, de kwaliteit van 
de portefeuilles en de beleggingsstrategie te evalueren. 

Een ander risico is het technische risico, dat eveneens 
opgesplitst kan worden in meerdere categorieën:

HET STERFTERISICO 

Het sterfterisico is het risico op een hogere mortaliteit dan 
waarvan wordt uitgegaan in de tafels die worden gebruikt om 
de financieringskost van de verplichtingen bij overlijden te 
berekenen.  

Dit risico is, zoals hiervoor werd uitgelegd, in grote mate 
opgenomen in de technische voorzieningen.

HET LANGLEVENRISICO

Het langlevenrisico is het risico op een lagere mortaliteit dan 
waarvan wordt uitgegaan in de tafels die worden gebruikt om 
de renteverplichtingen te berekenen.

Onze technische voorzieningen worden jaarlijks aangepast om 
dit risico optimaal te dekken.

HET ONKOSTENRISICO (OF RISICO VAN 
ALGEMENE KOSTEN)

De beheerovereenkomsten tussen OGEO FUND en zijn 
bijdragende ondernemingen beperken de beheerkosten tot 
een bepaald percentage van de activa in beheer.  
Zoals uitgelegd in punt 1 van dit verslag berust dit risico bij 
het beheerkanton en wordt het permanent opgevolgd door 
onze Raad van Bestuur. De ervaring toont ook aan dat deze 
forfaitaire kosten de reële kosten probleemloos dekken.

7.  GENOMEN OF TE NEMEN 
MAATREGELEN OP HET 
VLAK VAN DEUGDELIJK 
BESTUUR

OGEO FUND heeft gedurende het hele jaar 2016 zijn 
controles en procedures verder versterkt om een ordelijk 
verloop van zijn activiteiten en afdoende risicobeheersing te 
waarborgen.

Deze maatregelen vormen het kader dat OGEO FUND in 
staat stelt om de principes inzake deugdelijk bestuur die 
door de wetgever en de toezichthouder zijn vooropgesteld, 
nauwgezet na te leven.

OGEO FUND beschikt over het volgende algemene 
prudentiële kader:

• Integriteitsbeleid

• Continuïteitsbeleid

• Uitbestedingsbeleid

• Handvest van de interne audit

• Compliancehandvest

• Procedure voor klachtenbehandeling

• Procedure inzake belangconflicten

• Handleiding voor deugdelijk bestuur

• Deontologische code

• Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur

• Huishoudelijk reglement van het Financieel Comité

• Handvest van het Directiecomité
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Het continuïteitsplan werd bijgewerkt en voorgesteld tijdens 
de Raad van Bestuur van 4 december 2015. 

De interne audit oefent zijn opdracht uit ten aanzien van alle 
activiteiten van OGEO FUND.

In 2016 vonden de volgende cyclische auditcontroles plaats:

• Informaticasysteem

• Vastgoedbeleggingen

De interne auditor heeft zijn conclusies van die twee controles 
voorgesteld tijdens de Raad van Bestuur van 19 december 
2016.

Tijdens diezelfde vergadering heeft de interne auditor 
ook, zoals elk jaar, zijn verslag voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur. De interne auditor meldde dat, globaal genomen, 
de interne controlesystemen die vandaag bij OGEO FUND 
van toepassing zijn, toelaten om een correcte toepassing van 
het bedrijfsbeleid en de wet- en regelgeving te garanderen 
en een zekere mate van bescherming tegen verliezen door 
fraude, onregelmatigheden of corruptie bieden. 
De interne auditor merkte op dat het interne controlesysteem 
is verbeterd, al is het nog niet volmaakt. 

Het formele en informele toezicht is gebaseerd op procedures 
en controles die in sommige opzichten voor verbetering 
vatbaar zijn, maar niettemin door iedereen gekend zijn en 
worden nageleefd. De interne controlecultuur kan worden 
omschreven als correct. 

De interne auditor kon nagaan of zijn aanbevelingen correct 
worden toegepast door middel van een oefening rond de 
naleving van de voorschriften. Daarbij stelde hij vast dat een 
groot aantal aanbevelingen reeds tot verbeteracties had 
geleid en dat de werkzaamheden voor aanbevelingen waarvan 
de invoering meer tijd vergde, reeds waren begonnen. 

De FSMA had, in het kader van een inspectie bij 
OGEO FUND, op 26 juli 2013 een rapport afgeleverd. In een 
brief van 23 december 2014 aan OGEO FUND had de FSMA 
geëist dat de interne audit de nog openstaande punten 
jaarlijks zou onderzoeken en hier verslag over zou uitbrengen. 
De interne auditor heeft vastgesteld dat de aanbevelingen 
van de FSMA die op 4 december 2015 nog in behandeling 
waren en die hij verder heeft opgevolgd, inmiddels zijn 
opgelost of dat aan een oplossing wordt gewerkt. 

In het kader van de interne controlemaatregelen werd, zoals 
elk jaar, een controle op de naleving van de reële allocatie ten 
aanzien van de beleggingsbeginselen uitgevoerd.

Op 19 december 2016 heeft het Directiecomité een verslag 
over die interne controle voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

8. BELANGENCONFLICTEN

In de loop van het boekjaar had geen enkele bestuurder 
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van 
vermogensrechtelijke aard dat strijdig was met een beslissing 
of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van 
Bestuur behoort.

We wijzen erop dat de Compliance Officer verslag heeft 
uitgebracht aan de Raad van Bestuur op 19 december 2016.

 Ook de Aangewezen Actuaris heeft verslag uitgebracht aan 
de Raad van Bestuur in het kader van de afsluiting van het 
boekjaar 2016. Hij heeft een positief advies geformuleerd 
omtrent de gebruikte hypothesen en het niveau van de 
technische voorzieningen per 31 december 2016.

In overeenstemming met de wet en de statuten verzoeken wij 
u kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de Erkende 
Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het 
boekjaar eindigend op 31/12/2016.

Dit beheerverslag zal worden neergelegd in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen en worden bewaard op de 
administratieve zetel van het OFP.

Opgemaakt te Luik, op 2 juni 2017.

De Raad van Bestuur.

Beheerverslag8
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Jaarrekening9

HOOFDSTUK I  • AFDELING 1
Balans op 31/12/2016 (uitgedrukt in Euro)

JAARREKENING

ACTIVA Codes
Globaal 

afgesloten 
boekjaar - 2016

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

II. VASTE ACTIVA 22 282.723.866 204.715.940

B. Materiële vaste activa 222 3.693.889 2.662.802

C. Financiële vaste activa 223 279.029.978 202.053.138

III. BELEGGINGEN 23 762.519.028 797.453.733

A. Beleggingsvastgoed 231 10.406.125 10.506.398

B. Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 232 752.112.903 786.947.335

1.  Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen 
waardepapieren

2321 13.417.284 13.702.215

3.  Rechten van deelneming in gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen en investeringsfondsen

2323 735.695.619 720.245.120

6. Overige beleggingen 2326 3.000.000 53.000.000

V. VORDERINGEN 41 114.329.654 106.694.772

A. Te ontvangen bijdragen 411 93.436.608 86.999.976

1. In uitvoering van het financieringsplan 4111 93.436.608 86.999.976

B. Op bijdragende ondernemingen 412 2.184.878 0

3. Overige vorderingen 4123 2.184.878 0

F. Overige vorderingen 416 18.708.168 19.694.797

VI. LIQUIDE MIDDELEN 51 22.961.683 25.018.578

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN 431/432 14.947.483 10.706.213

A. Verworven opbrengsten 431 11.664.847 7.541.244

B. Over te dragen kosten 432 3.282.636 3.164.970

TOTAAL ACTIVA 21/51 1.197.481.714 1.144.589.237

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de IBP
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PASSIVA Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2016

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

I. EIGEN VERMOGEN 11 707.910.866 679.161.287

A. Sociaal fonds 111 705.659.692 676.972.015

B. Solvabiliteitsmarge 112 2.251.173 2.189.272

II. TECHNISCHE VOORZIENINGEN 12 450.430.918 397.265.458

A. Pensionering en overlijden 121 450.430.918 397.265.458

III. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 13 30.014.447 60.014.447

IV. SCHULDEN 42 8.286.725 7.043.279

B. Fiscale en parafiscale schulden 422 2.055.796 1.983.362

D. Financiële schulden 424 150.000 300.000

E. Overige 425 6.080.929 4.759.918

V. OVERLOPENDE REKENINGEN 433/434 838.759 1.104.765

A. Over te dragen opbrengsten 433 617.077 948.235

B. Toe te rekenen kosten 434 221.682 156.530

TOTAAL PASSIVA 11/43 1.197.481.714 1.144.589.237
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HOOFDSTUK II • AFDELING 3
Globale resultatenrekening op 31/12/2016 (uitgedrukt in Euro)

Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2016

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

I. TECHNISCH RESULTAAT (+) (-) 71/61 -50.081.824 -2.527.553

A. Bijdragen (+) 710 4.514.192 4.323.600

 1. In uitvoering van het financieringsplan 7101 4.514.192 4.323.600

C. Uitkeringen (-) 610 -25.952.745 -25.349.392

I. Overdracht van pensioenrechten 716/616  23.376.557 0

1. Van andere pensioeninstellingen (+) 716 23.376.557 0

J. Wijziging van de technische voorzieningen 717/617 -53.165.459 20.243.099

a. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking 
tot pensionering en overlijden (stijging -, daling +)

6171/7171 -53.165.459 20.243.099

  1. Einde boekjaar (-) 6171 -450.430.918 -397.265.458

  2. Begin boekjaar (+) 7171 397.265.458 417.508.557

L. Afgestane verzekerings- en herverzekeringspremies (-) 618 -319.763 -319.763

M. Overige technische opbrengsten (+) 719 2.749.653 881.966

N. Overige technische kosten (-) 619 -1.284.258 -2.307.063

II. FINANCIEEL RESULTAAT (+) (-) 72/62 54.302.386 55.776.613

B. Beleggingsopbrengsten (+) 722 17.231.438 17.035.795

E. Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van 
vreemde valuta (+) (-)

724/624 49.924 -54.807

F. Meer- of minderwaarden (+) (-) 725/625 37.581.808 39.271.943

   1. Meerwaarden (+) 725 37.935.301 39.271.943

   2. Minderwaarden (-) 625 -353.493 0

G. Overige financiële opbrengsten (+) 726 389 115

H. Overige financiële kosten(-) 626 -561.173 -476.433

III. BEDRIJFSRESULTAAT 73/63 -5.596.324 -4.986.110

A. Goederen en diensten  (-) 631 -4.296.828 -3.777.302

B. Afschrijvingen (-) (+) 632/732 -461.548 -449.095

 1. Toewijzing (-) 632 -461.548 -449.095

C. Overige (-) (+) 633/733 -837.948 -759.712

IV. WAARDEVERMINDERINGEN (-) (+) 64/74 0 1.271.190

B. Terugname (+) 74 0 1.271.190

9 Jaarrekening
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Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2016

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

V. VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN (-) (+) 65/75 30.000.000 0

B. Terugname (+) 75 30.000.000 0

VI. UITZONDERLIJK RESULTAAT (+) (-) 76/66 149.489 0

A. Uitzonderlijke opbrengsten (+) 76 149.489 0

VII. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) (+) 67/77 -24.148 -20.960

A. Belastingen (-) 67 -24.148 -20.960

VIII. TOE TE WIJZEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (+) (-) 78/68 28.749.579 49.513.181

A.  Winst (-) 68 -28.749.579 -49.513.181

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de IBP.

HOOFDSTUK II • AFDELING 4
Resultaatverwerking op 31/12/2016 (uitgedrukt in Euro)

Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2016

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

I. TOE TE WIJZEN WINST (+)/ TOE TE WIJZEN VERLIES (-) 791/691 28.749.579 49.513.181

1. Toe te wijzen Winst (+) / Verlies (-) van het boekjaar 7911/6911 28.749.579 49.513.181

III. SOLVABILITEITSMARGE 793/693 -61.902 214.573

1. Toewijzing (-) 693 -61.902

2. Onttrekking (+) 793 214.573

V. SOCIAAL FONDS 795/695 -28.687.677 -49.727.754

1. Toewijzing (-) 695 -28.687.677 -49.727.754

2. Onttrekking (+) 795
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DOCUMENT 1 • POSTEN BUITEN-BALANSTELLING 
31/12/2016

Codes Bedrag

I. ZAKELIJKE ZEKERHEDEN (+) (-) 00 32.883.467

A. Effecten en andere schuldtitels (+) (-) 001 13.603.467

B. Liquide middelen/deposito's (+) (-) 002

C. Beleggingsvastgoed (+) (-) 003 19.280.000

X. OVERIGE 09 3.590.000

DOCUMENT 2 •  SOLVABILITEITSMARGE OP 31/12/2016

I.   ACTIVITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 55, EERSTE LID, 1° EN 135, EERSTE LID, 2° VAN DE WET MET EEN 
MIDDELENVERBINTENIS - VOOR DE RISICO’S BIJ OVERLIJDEN, INVALIDITEIT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
    

Codes Bedrag

I. EERSTE BEWERKING

a) Schijf die lager is dan of gelijk aan 30.000 €  van het hoogste van de risico- 
kapitalen en de invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidskapitalen

S.1.01 30.000,00

X 10 = S.1.02 300.000,00

b) Som van de 5 hoogste van de risciokapitalen, de invaliditeits- en arbeidsonge-
schiktheidskapitalen, waarbij voor elke aangeslotene het hoogste onder zijn 
risicokapitaal, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidskapitaal in rekening 
wordt gebracht. 

S.1.03 1.881.176,26

c) Totaal, voor alle aangeslotenen samen, van het hoogste onder de risico- 
kapitalen, de invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidskapitalen.

S.1.04 69.997.099,94

X0,001 = S.1.05 69.997,10

TOTAAL : (S.1.02) + (S.1.03) + (S.1.05) S.1.06 2.251.173,36

II. TWEEDE BEWERKING

Totaal, voor alle aangeslotenen samen, van het hoogste onder de 
risicokapitalen, de invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidskapitalen.

S.1.07 69.997.099,94

DOCUMENTEN

9 Jaarrekening
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Codes Bedrag

III. DERDE BEWERKING

Laagste bedrag van (S.1.06) en (S.1.07) S.1.08 2.251.173,36

V. RESULTAAT

S.1.12 = (S.1.08) x (S.1.11) 2.251.173,36

DOCUMENT 3 • VORDERINGEN
Codes Bedrag

A. TE ONTVANGEN BIJDRAGEN 411 93.436.608

a. Op ten hoogste één jaar 411/1 88.636.608

b. Op meer dan één jaar 411/2 4.800.000

B. VORDERINGEN OP BIJDRAGENDE ONDERNEMINGEN 412 0

3. Andere 4123 0

a. Op ten hoogste één jaar 4123/1 2.184.878

F. ANDERE VORDERINGEN 416 18.708.168

a. Op ten hoogste één jaar 416/1 18.708.168

DOCUMENT 4 • SCHULDEN
Codes Bedrag

A. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 42/1 8.286.725
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9

DOCUMENT 5 •  AFGELEIDE PRODUKTEN

A.   Per afgeleid financieel instrument (per type afgeleid financieel instrument en per type 
onderliggende waarde: vb. opties op aandelen, interest rate swaps, valuta swaps, …)

TYPE INSTRUMENT 
TYPE VAN  ONDERLIGGENDE WAARDE

I. Totaal van de transacties verricht ter indekking en afgesloten op 31 december 
Totaal van de overige transacties afgesloten op 31 december:
• Waarvan totaal van de transacties met een ongedekte positie 

II. Totaal van de op 31 december lopende transacties verricht ter indekking:

Totaal van de overige transacties afgesloten op 31 december:
• Waarvan totaal van de 31 december lopende transacties met een ongedekte positie 

III. Totaal jaarlijks volume op basis van de onderliggende 
waarde voor de verrichtingen gebruikt voor indekking en afgesloten op 31 december

Totaal jaarlijks volume op basis van de onderliggende waarde voor de overige  verrichtingen,  
afgesloten op 31 december
• Waarvan totaal jaarlijks volume op basis van de onderliggende waarde voor overige verrichtingen met een 

ongedekte positie 

IV. Volume op basis van de onderliggende waarde voor op 31 december lopende verrichtingen gebruikt voor 
indekking 
• Volume op basis van de onderliggende waarde voor overige lopende verrichtingen op 31 december: 

Waarvan volume op basis van de onderliggende waarde voor overige verrichtingen met een ongedekte positie 

B.  Invloed van het gebruik van afgeleide financiële instrumenten op de tegoeden, schulden en verbintenissen van de 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening en op de resultaten gerealiseerd gedurende het boekjaar.

Jaarrekening
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DOCUMENT 6 • WAARDERINGSREGELS 
OMREKENINGSBASIS VAN DE VREEMDE VALUTA

A. Regels die gelden voor de waardering van de inventarissen     

1.  Vorming en aanpassing van de afschrijvingen 

De vaste activa  kunnen worden afgeschreven  volgens het volgende opgestelde plan : Het jaarlijkse 
afschrijvingspercentage bedraagt : -Immateriele vaste activa : 33,3 % - Gebouw maatschappelijke zetel : 3,33 %, 
Installaties en inrichting : 10 % - Rollend materieel: afschrijving in functie van de vermoedelijke gebruiksduur - 
Roerend goed : minimum 10 % - Informaticamateriaal : minimum 33,3 %. De bijkomende kosten op gebouwen 
worden integraal ten laste gelegd van het jaar waarin ze voorkomen. Voor vaste activa kan worden overgegaan 
tot aanvullende of bijzondere afschrijvingen wanneer, ingevolge hun technische ontaarding of wegens gewijzigde 
economische of technologische omstandigheden, hun netto boekwaarde  hoger is dan de gebruikswaarde voor de 
onderneming.      
    
   
2. Waardeverminderingen

II. C. Financiële vaste activa. Er kunnen minderwaarden geboekt worden teneinde rekening te houden met al dan 
niet definitieve waardeverminderingen op de afsluitingsdatum en wanneer het gaat over representatieve waarden. 
‘III. Beleggingen B1 en B3 Aandelen, rechten en andere niet-vastrentende effecten. 
Deze beleggingen worden aanvankelijk aan hun aanschaffingswaarde geboekt en geherwaardeerd aan hun 
marktwaarde, volgens de specifieke regels van artikelen 43 tot 54 van het KB van 5 juni 2007. Deze effecten 
worden geherwaardeerd tegen hun marktwaarde (omzet), ongeacht het feit of deze hoger of lager is dan de 
aanschaffingswaarde. De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden worden geboekt als financieel resultaat onder 
punt F. Meer- of minderwaarden. In deze rubriek worden eveneens de gerealiseerde meer- of minderwaarden 
ondergebracht. B3. Obligaties en andere vastrentende effecten. Deze effecten worden aanvankelijk aan hun 
aanschaffingswaarde geboekt en geherwaardeerd tegen hun marktwaarde (omzet), volgens de specifieke regels van 
artikelen 43 tot 54 van het KB van 5 juni 2007. 

Deze effecten worden gewaardeerd tegen hun markwaarde of waarde die als voorbeeld kan dienen, ongeacht het 
feit of deze hoger of lager is dan de aanschaffingswaarde. De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden worden 
geboekt als financieel resultaat onder punt F. Meer- of minderwaarden. In deze rubriek worden eveneens de 
gerealiseerde meer- of minderwaarden ondergebracht. 
V. Vorderingen. Er wordt een waardevermindering geboekt wanneer hun realiseerbare waarde op de 
afsluitingsdatum lager is dan hun boekwaarde..    
     
  

 3. Voorzieningen voor risico’s en kosten
  

De voorzieningen voor risico’s en kosten, die voldoen aan de criteria van voorzichtigheid,  oprechtheid en goede 
trouw , worden gevormd met het oog op : 1. kosten van grote herstellings- en onderhoudswerken. 2. de verlies - of 
kostenrisico’s die voor OGEO FUND voortvloeien  uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg 
van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aankoop of verkoop van vaste activa en uit 
hangende geschillen.   

 4. Technische voorzieningen 

 Waarderingsregels voor de pensioenregelingen overeenkomstig artikel 55, eerste lid, 1° van de wet 

Omschrijving

voorvalswet 0,00 %

intrestvoet 3,50 %

inflatie

loonstijging 2,00 %

andere 0 %
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Toelichting 

II. Technische voorzieningen. Deze rubriek vertegenwoordigt het geheel van verbintenissen tegenover   
 de aangeslotenen en begunstigden, berekend door de aangewezen actuaris overeenkomstig  artikelen 
 1 tot 18 van het KB van 12 januari 2007.    
 
De solvabiliteitsmarge (Rechtens de artikelen 87 en 88 van de wet), maakt deel uit van de  resultaatverwerking.  
   
De technische voorzieningen werden vastgesteld op basis van de volgende parameters :  1. Indexatie van 
de lopende renten met 2%/ Jaarlijkse aanpassing van de salarissen met 2% . 3. Indexatie van het sociaal 
zekerheidsplafond met 1%. 4. Actualisatie van de tarieven met 3,5%, deze tarieven komen overeen met een 
zorgvuldige schatting van het verwachte rendement van representatieve waarden. 5. Sterftetafels MR/FR 
6. Verplichte liquidatie in kapitaal van de prestaties van de actieven en uitgetredenen.    
   

 5. Overige    
 
Algemene principes : deze waarderingsregels verwijzen naar de bepalingen van het koninklijk besluit met betrekking 
tot de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen van 05/06/2007. ACTIEF II. VASTE 
ACTIVA De  vaste activa worden  geboekt aan hun aanschaffingswaarde of aan hun  kostprijs. VII. A. Opbrengsten 
verworven op effecten worden prorata temporis berekend op een basis van 365 dagen. Deze worden geboekt onder  
rubriek II. Financieel resultaat B. Beleggingsopbrengsten.   

B.  Omrekeningsbasis in euro van de elementen, begrepen in de jaarrekening die oorspronkelijk worden of 
werden uitgedrukt in vreemde valuta.

De boekhouding van OGEO FUND wordt in euro uitgedrukt.  De monetaire posten zijn op 31/12 onderhevig aan 
een herwaardering tegen de gemiddelde aan- of verkoopkoers. De meer- of minderwaarden worden geboekt als 
financieel resultaat onder punt E. Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta. 

DOCUMENT N°. 8 : WIJZIGINGEN AAN DE WAARDERINGSREGELS

Vemelding van de aanpassingen en hun verantwoordingen

WIJZIGING VERANTWOORDING

De actualisatievoet voor de berekening van de 
technische voorzieningen is van 4,5% naar 3,5% 
gedaald.

Teneinde te voldoen aan de eis van de FSMA om een 
actualisatievoet te gebruiken die afgestemd is op  de 
huidige marktontwikkelingen, heeft OGEO FUND 
besloten om onmiddellijk na de afsluiting van de 
rekeningen m.b.t. 2016, haar actualisatievoet van 4,5% 
(5% - 0,5%) naar 3,5% (4% - 0,5%) te verlagen.

DOCUMENT 7 • AANVULLENDE INLICHTINGEN

A. Overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen terzake, delen wij mee dat tijdens 2016 aan onze commissaris, 
PwC CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw I. RASMONT, een bedrag van 90.780,00 EUR exclusief BTW werd 
gestort.     
   

B.  Als gevolg van de integratie van Publilec CVBA, werd een voorziening voor een bedrag van 30.000.000,00 EUR 
teruggenomen.Ter herinnering, deze voorziening werd in 2012 voor een bedrag van 60.000.000,00 EUR geboekt 
teneinde de financiële gevaren verbonden aan de aanpassing van de portefeuille als gevolg van de integratie van 
eventuele nieuwe bijdragende ondernemingen , in te dekken.    
    

C.   De technische voorzieningen houden geen rekening met eventuele  bijdragen verschuldigd aan de FPD voor het 
stelsel van de vastbenoemde functionarissen en hun rechten. Noteer dat wij nog steeds wachten op  bevestiging van 
de IILE dat zowel de basisbijdragen als de verantwoordelijkheidsplicht betreffende de bijdragen, ten laste van IILE 
zijn en blijven. Desalniettemin, werd de betaling van deze FPD-bijdragen sinds 1 januari 2015  rechtstreeks door de 
IILE ten laste genomen.

9 Jaarrekening
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DOCUMENT 8 • SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:  
Beheer pensioenfonds CP 335.00    

Werknemers waarvoor de onderneming een dimona-verklaring heeft ingediend of 
ingeschreven in het algemeen personeelsregister      

Codes 1. Voltijds
(boekjaar)

2. Deeltijds
(boekjaar)

3. Totaal 
(T) of totaal 
in voltijdse 

equivalenten 
(boekjaar)

3p. Totaal 
(T) of totaal 
in voltijdse 

equivalenten     
(vorig boekjaar)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 100 7,8 7,8 (VTE) 7,6 (VTE)

Aantal daadwerkelijk 
gepresteerde uren

101 12.992 12.992 (T) 12.855 (T)

Personeelskosten 102 792.776 792.776 (T) 679.041 (T)

 

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal 
in voltijdse 

equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar  

Aantal werknemers 105 9 9

Volgens aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 8 8

Overeenkomst voor bepaald tijd 111 1 1

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 4 4

- lager onderwijs 1200

- secondair onderwijs 1201

- hoger niet-universitair onderwijs 1202 1 1

- universitair onderwijs 1203 3 3

Vrouwen 121 5 5

- lager onderwijs 1210

- secondair onderwijs 1211

- hoger niet-universitair onderwijs 1212 3 3

- universitair onderwijs 1213 2 2

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 9 9

Arbeiders 132
Andere 133
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9

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET 
BOEKJAAR 

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds  3. Totaal 
in voltijdse 

equivalenten

INGETREDEN 

Aantal werknemers waarvoor de onderneming 
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft 
ingediend of die tijdens het boekjaar werden 
ingeschreven in het algemeen personeelsregister

205 3 3

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-
verklaring aangegeven of een in het algemeen 
personeelsregister opgetekende datum waarop 
hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde 
nam 

305 1 1

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE 
WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

TOTAAL VAN DE FORMELE VOORTGEZETTE 
BEROEPSOPLEIDINGSINITIATIEVEN TEN LASTE VAN 
DE WERKGEVER

Aantal betrokken werknemers 5841 2 5851 1

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 127,00 5852 32,00

Nettokosten voor de onderneming 5843 8.215,00 5853 1.580,00

Jaarrekening
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Verslag van de erkende commissaris1 0

VERSLAG VAN DE ERKENDE 
COMMISSARIS 
OVER DE JAARREKENING 
VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire 
bepalingen, brengen wij u verslag uit in het  
kader van ons mandaat van Commissaris. 
Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2016, zoals hieronder 
gedefinieerd, en tevens de vereiste bijkomende 
verklaringen. De jaarrekening bevat de balans  
op 31 december 2016, de resultatenrekening voor  
het boekjaar afgesloten op die datum 
en de toelichting.

VERSLAG OVER DE JAARREKENING – 
OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD

Wij hebben de controle uitgevoerd van de 
jaarrekening van OGEO FUND OFP (« de 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ») 
voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
2016, opgesteld in overeenstemming met het in 
België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel met betrekking tot de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening, met een 
balanstotaal van EUR 1.197.481.714 en waarvan 
de resultatenrekening afsluit met een toe te wijzen 
winst van het boekjaar van EUR 28.749.579.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR VOOR HET OPSTELLEN VAN DE 
JAARREKENING

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een jaarrekening die een getrouw 
beeld geeft in overeenstemming met het in 
België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel met betrekking tot de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening, alsook voor 
het implementeren van een interne beheersing 
die zij noodzakelijk acht voor het opstellen van 
de jaarrekening die geen afwijking van materieel 
belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
COMMISSARIS

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel 
over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen 
op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals deze in België 
werden aangenomen. Die standaarden vereisen 
dat wij aan de deontologische vereisten voldoen 
alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen en toelichtingen. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de beoordeling door de Commissaris, met 
inbegrip van diens inschatting van de risico’s 
van een afwijking van materieel belang in de 
jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. 
Bij het maken van die risico-inschatting neemt 
de Commissaris de interne beheersing van de 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in 
aanmerking die relevant is voor het opstellen door 
de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 
van de jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, 
teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die 
in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar 
die niet gericht zijn op het geven van een oordeel 
over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. 
Een controle omvat tevens een evaluatie 
van de geschiktheid van de gehanteerde 
waarderingsregels en van de redelijkheid van 
door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van de presentatie van 
de jaarrekening als geheel. Wij hebben van de 
Raad van bestuur en van de aangestelden van 
de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 
de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen.

Sint-Stevens-Woluwe, 12 juni 2017
Aan de leden van OGEO FUND OFP Luik
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om 
daarop ons oordeel te baseren.

OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening, 
een getrouw beeld van het vermogen en de 
financiële toestand van de instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening op 31 december 
2016, alsook van haar resultaten voor het 
boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing 
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel 
met betrekking tot de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

VERSLAG BETREFFENDE OVERIGE DOOR 
WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het 
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften die van toepassing zijn op het 
voeren van de boekhouding, alsook voor het 
naleven van de wetgeving met betrekking tot de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
en van de statuten van de instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig 
de Belgische bijkomende norm bij de in 
België van toepassing zijnde internationale 
controlestandaarden (ISA’s), is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde 
wettelijke en reglementaire verplichtingen na te 
gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende 
bijkomende verklaringen die niet van aard zijn 
om de draagwijdte van ons oordeel over de 
jaarrekening te wijzigen:

• Het jaarverslag, opgesteld in overeenstemming 
met de artikelen 55, 56 en 58 van het 
Koninklijk Besluit van 5 juni 2007 betreffende 
de jaarrekening van de instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening, behandelt, 
zowel qua vorm als qua inhoud, de door de 
wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met 
de jaarrekening en bevat geen van materieel 

belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de 
informatie waarover wij beschikken in het kader 
van ons mandaat.

• Onverminderd formele aspecten 
van ondergeschikt belang, werd de 
boekhouding gevoerd overeenkomstig de 
in België van toepassing zijnde wettelijke 
en bestuursrechtelijke voorschriften 
met betrekking tot de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen 
mede te delen die in overtreding met de 
statuten of met de wet van 27 oktober 2006 
betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening zijn gedaan of 
genomen.

• De financiële deelneming die uw instelling 
voor bedrijfspensioenvoorziening ten belope 
van EUR 65 miljoen voortaan aanhoudt (sinds 
30 september 2016) in het kapitaal van de 
verzekeringsonderneming Integrale NV, kon 
niet worden aangewend als dekkingswaarde 
van de pensioenverplichtingen.  Het bedrag 
van deze investering werd dan ook toegewezen 
aan drie afzonderlijke fondsen die belangrijke 
vrije reserves vertonen. Tot op heden is deze 
toewijzing nog niet onderschreven door de 
bestuursorganen van de betrokken bijdragende 
ondernemingen. 

• Zoals vermeld in toelichting 7 van de 
jaarrekening van het OFP, zijn de financiële 
gevolgen gelinkt aan de toetreding van 
de Intercommunale voor Brand te Luik en 
Omstreken tot de Federale Pensioendienst 
niet meegenomen in de berekening van de 
pensioenverplichtingen van de Intercommunale, 
op grond dat deze gedragen worden door 
deze laatste. Deze situatie zou, hoe dan ook, 
formeel gedocumenteerd en gevalideerd 
moeten worden door het bestuursorgaan van 
de Intercommunale.

De Commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

Vertegenwoordigd door
Isabelle Rasmont

Bedrijfsrevisor
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