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1 Rangschikking op 31/12/2014 - in afwachting van de officiële rangschikking van PensioPlus (de voormalige BVPI - Belgische Vereniging van 
Pensioeninstellingen) op 31/12/2015.

2 Overfinanciering: eind 2015 bedroegen de dekkingswaarden van OGEO FUND 1,017 miljard euro, tegenover verplichtingen ten belope van 397 miljoen 
euro, hetzij een overfinanciering van 156%.

3 De Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) hebben voor het jaar 2015 een gewogen gemiddeld rendement op beleggingen van 
4,48% behaald volgens de financiële enquête van PensioPlus.
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GESTAAG TOENEMENDE ACTIVA IN BEHEER 
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1

1E PIJLER  
(WETTELIJKE PENSIOENEN)  

SINDS JULI 2007

Multiwerkgevers-OFP  
(organisme voor de financiering van 

pensioenen)

Pensioen van mandatarissen 
van OCMW's en gemeente- en 

provinciebesturen

Pensioen van het statutaire personeel 
(of van wie een gemengde loopbaan heeft 

gehad: deels statutair en deels contractueel)

2E PIJLER (AANVULLENDE OF EXTRALEGALE PENSIOENEN) 
SINDS APRIL 2008

Multiwerkgevers-OFP (organisme voor de financiering van pensioenen)

Pensioen van het contractuele personeel  
van overheidsinstellingen en publieke / semipublieke entiteiten 
(bv.: intercommunales)

Pensioen van het loontrekkend personeel in de privésector

TROEF 
• Betaling van een maandelijkse rente of van een kapitaal op de 

pensioenleeftijd.

Twee hoofdtakken,  
één sterke gezamenlijke stam

• Toegang tot de beste 
professionals
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Sterke punten voor  
een vruchtbare oogst

Sterk bestuur, volledige 
transparantie en absolute controle

Stijging van de activa en de 
overfinanciering 

Vastgoedstrategie 'in baksteen'

Expertisecentrum inzake 
pensioenen

Ogesip Invest, eigen 
institutionele Bevek  

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

Geen in- noch uitstapkosten

Geen aandeelhouders

Inspraak van de bijdragende 
ondernemingen in het 

beleggingsbeleid via de 
Algemene Vergadering

Voluntaristisch 
samengesteld 

Financieel Comité 

Schaalvoordelen

• Toegang tot de beste 
professionals

OGEO FUND

Dubbele actuariële 
controle
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Het woord aan 
OGEO FUND2

HET WOORD AAN  
ANDRÉ GILLES, VOORZITTER 
VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
VAN OGEO FUND

1 Op 31/12/2015 bedroegen de dekkingswaarden van OGEO FUND 1 miljard 17 miljoen euro, tegenover verplichtingen ten belope van 397 miljoen 
euro, hetzij een overfinanciering van 156%.

Op het moment dat we OGEO FUND 
oprichtten, deelden we in de Raad 
van bestuur allemaal dezelfde 
overtuiging: een benaderingswijze 
hanteren die de duurzaamheid van 
de betaling van de pensioenen zou 
garanderen voor al onze renteniers. 
Dat was op 13 juli 2007. OGEO FUND 
werd opgericht onder de juridische 
vorm van een Organisme voor de 
Financiering van Pensioenen (OFP).

Acht jaar later is deze overtuiging 
sterker dan ooit. Dankzij het gezonde 
beheer van OGEO FUND plukken we 
jaar na jaar de vruchten van onze 
beleggingen.

Acht oogsten later kunnen we 
bevestigen dat onze keuzes de juiste 
waren. Vandaag bewijst OGEO FUND 
zijn maturiteit te hebben bereikt: als 
eerste multiwerkgevers-OFP  
(1e pijler) en op vijf na grootste OFP 
van België verzekert OGEO FUND het 
totaalbeheer van de pensioenen voor 
meer dan 4.000 begunstigden.

Acht oogsten later, met meer dan één 
miljard euro aan activa in beheer en 
een overfinanciering ten bedrage van 
620 miljoen euro1, twee elementen 
die een gestage groei kennen, geeft 
OGEO FUND blijk van gezonde 
fundamenten waardoor we de 

toekomst sereen tegemoet kunnen 
zien. In tegenstelling tot banken, 
verzekeraars en andere instellingen 
moet OGEO FUND geen enkele 
aandeelhouder vergoeden.

Het principe van de integrale 
uitkering van de rendementen 
blijft onveranderd, na aftrek van de 
beheerkosten. De beslissing om 
eerder te investeren in 'bakstenen' 
vastgoed dan 'papieren' vastgoed, 
met betrouwbare partners en 
huurovereenkomsten op lange 
termijn, blijkt te lonen.

Acht oogsten later zijn we er 
nog altijd van overtuigd dat de 
duurzaamheid van onze instelling 
enkel verzekerd kan worden als we 
blijven voldoen aan de strengste 
vereisten inzake bestuur en interne 
controle. Door een beroep te doen 
op een team van zowel interne 
als externe experts op financieel, 
juridisch en actuarieel vlak, kunnen 
we topprestaties tegen beperkte 
kosten blijven aanbieden aan onze 
bijdragende ondernemingen.

Sinds acht jaar hebben publieke 
en semipublieke instellingen zich 
aangesloten bij de oprichtende leden. 
Dat bevestigt de relevantie en het 

Acht oogsten later
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TITRE DU CHAPITRE

2015: OGEO FUND  
IN EEN OOGOPSLAG

 Een financieel rendement van 5,08%.

 De institutionele Bevek 'Ogesip Invest'.

 Nieuwe vastgoedprojecten  
‘in baksteen’.

 Een bestuur dat verder reikt dan de 
wettelijke voorschriften.

 Een expertisecentrum inzake 
pensioenen.

Met meer dan één miljard euro 
aan activa in beheer en een 

overfinanciering ten bedrage 
van 620 miljoen euro geeft 

OGEO FUND blijk van gezonde 
fundamenten waardoor we 

de toekomst sereen tegemoet 
kunnen zien.

professionalisme van het model 
van OGEO FUND. En ik ben ervan 
overtuigd dat het nog niet gedaan is: 
anderen zullen zich ook aansluiten 
bij ons, omdat ze overtuigd zijn van 
de ernst, de nauwgezetheid en de 
prestaties van OGEO FUND.

Dankzij zijn strikt en aangepast 
prudentieel kader zet het team van 
OGEO FUND elke dag opnieuw het 
beleggingsbeleid voort zoals bepaald 
door de Algemene Vergadering, na 
onderzoek door de Raad van bestuur 
en op aanbeveling van het Financieel 
Comité. Onze bestuurders waken 
erover dat het Directiecomité het 
gedefinieerde beleid ten uitvoer legt 
en verzekert de follow-up van de 
beslissingen die worden genomen in 
de Raad van bestuur en de Algemene 
Vergadering.  
De bijdragende ondernemingen 
hebben op transparante wijze 
inspraak in het beleggingsbeleid 
via de Algemene Vergadering, 
die meer bepaald de meest 
uitgebreide bevoegdheden heeft 
om de handelingen die OGEO FUND 
aanbelangen, te realiseren of te 
bekrachtigen.

Acht oogsten later blijft OGEO FUND 
zijn roeping als expertisecentrum 
inzake pensioenen voortzetten.  
Door rondetafelgesprekken 
en sectorale ontmoetingen te 
organiseren, door de jaar na jaar via 
onze opiniepeilingen verzamelde 
informatie te consolideren en door 

specifiek onderzoek te ondersteunen, 
draagt OGEO FUND bij aan de 
verbetering van de kennis van de 
problematiek met betrekking tot de 
pensioenen en versterkt het OFP 
tegelijkertijd zijn beheersing in deze 
materie.

Deze achtste oogst is voor mij de 
gelegenheid om zowel onze interne als 
externe teams te prijzen voor hun werk 
en voor de kwaliteit van hun prestaties. 
Het is dankzij hun harde werk, hun 
beheersing van de basisbeginselen 
eigen aan de sector en hun constante 
persoonlijke inzet ten dienste van 
OGEO FUND dat de prestaties van het 
OFP de verwachtingen van onze zeven 
bijdragende ondernemingen konden 
inlossen. 

Ik sta er tot slot op onze bijdragende 
ondernemingen te bedanken die ons 
hun vertrouwen schenken.  
Dat vertrouwen vereert ons en 
stimuleert ons om uitmuntendheid 
na te streven bij de voortzetting van 
de fundamentele opdracht die ze ons 
hebben toevertrouwd.

André Gilles 
Voorzitter van de Raad van bestuur 

van OGEO FUND

HET WOORD AAN OGEO FUND
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Gezonde wortels  
om de marktturbulenties  
te weerstaan

2
HET WOORD AAN  
STÉPHANE MOREAU, 
GEDELEGEERD BESTUURDER, 
EN EMMANUEL LEJEUNE,  
LID VAN HET DIRECTIECOMITÉ 
VAN OGEO FUND.

Het Directiecomité blikt terug 
op een jaar 2015 waarin de 
kracht van OGEO FUND en de 
gegrondheid van de ten uitvoer 
gelegde beleggingsstrategie werden 
bevestigd.

Hoe blikt u terug op 2015, het eerste 
volledige jaar van uw institutionele 
Bevek 'Ogesip Invest'?

2015 was een complex jaar voor 
alle OFP's en voor alle institutionele 
Beveks, in het licht van een bewogen 
beursjaar. Het Amerikaanse 
monetaire beleid en de turbulentie 
van de Chinese economie wogen 
een groot deel van het jaar 2015 op 
de aandelenmarkten. Deze macro-
economische situatie leidde tot 
contrastrijke prestaties tussen de 
verschillende activaklassen. 

Maar bij OGEO FUND kunnen we 
bogen op een zekere tevredenheid: 
in 2015 slaagde onze institutionele 
Bevek 'Ogesip Invest' erin prestaties 
te behalen in overeenstemming 
met het risicoprofiel dat we eraan 
toewezen bij de oprichting. 

Onze vastgoedkorf - in baksteen 
en niet in vastgoedbevaks - levert 
een gemiddeld nettorendement 
van 5% op en speelt perfect 
zijn rol als vlotter in onze 
beleggingsportefeuille.
Een bevredigend rendement dat ons 
ertoe aanzet ons investeringsbeleid 
'in baksteen' voort te zetten en 
onze vereisten met betrekking tot 
onze vastgoedportefeuille in stand 
te houden. De kernideeën ter zake 
blijven 'kwaliteit en lokatie van de 
goederen', 'huurovereenkomsten 
op lange termijn' en 'kwaliteitsvolle 
huurders'.

In het boekjaar 2015 heeft 
OGEO FUND een financieel 
rendement van 5,08% gerealiseerd. 
Dat is meer dan het gewogen 
gemiddelde investeringsrendement 
van de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, dat 
4,48% bedraagt in 2015 (volgens de 
financiële enquête van PensioPlus).

Naast deze goede jaarprestaties 
in een moeilijke context willen we 
wijzen op de grote stabiliteit van de 
prestaties van OGEO FUND.  
Een stabiliteit die onder 
meer mogelijk is dankzij ons 
diversificatiebeleid en onze keuze  
om te investeren ‘in bakstenen’.

Eind 2015 vertoont OGEO FUND 
een positieve balans, met een 
stijging van de activa in beheer tot 
1,125 miljard euro en 620 miljoen 
euro overfinanciering, eveneens een 
stijging.

Uw SIP (Statement of 
Investment Principles) bepaalt 
uw beleggingsbeleid en uw 
doelstellingen op lange termijn. 
Dit wordt nochtans regelmatig 
bijgestuurd.

Inzake beleggingsbeleid weerspiegelt 
de SIP van OGEO FUND onze 
langetermijnvisie. Deze wordt - 
nauwgezet en veel vaker dan de 
wettelijke vereiste van minimaal om 
de drie jaar - aangepast naargelang de 
macro-economische veranderingen. 
De SIP van OGEO FUND kadert perfect 
in de gevolgde principes, namelijk 
diversificatie en voorzichtigheid. 

Onze SIP omvat de strategische 
verdeling van de activa gezien 
de aard en de duur van de 
pensioenverplichtingen, maar ook de 
bepaling van de methoden voor de 
evaluatie van de beleggingsrisico's 
en de technieken voor het beheer van 
de risico's. De opgelegde minimale 
en maximale grenzen voor elke 
activaklasse worden nauwgezet 
nageleefd.

De termen 'deugdelijk bestuur' en 
'controle' komen als een refrein 
terug in al uw publicaties, in al uw 
toespraken,… Dat wordt bijna een 
obsessie…

OGEO FUND wordt gekenmerkt door 
een bestuur dat verder reikt dan de 
wettelijke voorschriften. Dat is  
een keuze die we hebben gemaakt 
sinds de oprichting van ons OFP: 
we wilden handelen binnen een veilig 
kader, gebaseerd op nauwgezette 
zowel interne als externe controles 
en een absolute transparantie.  
Dat kader biedt ons de mogelijkheid 
om onze bijdragende ondernemingen, 
en meer dan 4.000 rechtstreekse 
begunstigden, een optimaal beheer 
van hun pensioenen te verzekeren.

We hebben een dubbele actuariële 
controle ingevoerd: IIServices 
verzekert de berekeningstaken, het 
kabinet Nexyan de controletaken. 
Deze dubbele actuariële controle 
biedt OGEO FUND de mogelijkheid 
om aan de bijdragende 

Het beleggingsbeleid van  
OGEO FUND kadert perfect  
in de gevolgde principes,  
namelijk diversificatie en 
voorzichtigheid.  

 
Emmanuel Lejeune 
Lid van het Directiecomité 
van OGEO FUND
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OGEO FUND heeft een handleiding voor deugdelijk 
bestuur opgesteld. Deze handleiding is een instrument 
dat ter beschikking wordt gesteld van de bestuurders, 

leidinggevenden en medewerkers van OGEO FUND 
om het beheer van het OFP te optimaliseren en een 

grotere transparantie te bewerkstelligen die de controle 
vereenvoudigt.  

 
Stéphane Moreau  

Gedelegeerd bestuurder  
van OGEO FUND

HET WOORD AAN OGEO FUND

ondernemingen financieringsplannen 
voor te stellen waarvan alle 
technische hypothesen (sterftetafels, 
indexering, berekening van de 
technische voorzieningen,…) 
nauwgezet gecontroleerd werden.

Op het vlak van de audit van de 
rekeningen hebben we geopteerd 
voor een zesmaandelijkse controle. 
De eerste wordt voorgesteld in 
december, terwijl het eindverslag 
wordt goedgekeurd in de loop van 
het tweede kwartaal N+1 van het 
boekjaar N. OGEO FUND kan ook 
rekenen op een Financieel Comité 
waarin verschillende experts zetelen, 
die de taak hebben relevante 
standpunten aan te reiken aan het 
Directiecomité en aan de Raad van 
bestuur. Het is dit Financieel Comité 
dat het werk voor de preselectie van 
de vermogensbeheerders verricht 
alvorens een advies te formuleren 
voor het Directiecomité en de Raad 
van bestuur.

Bovendien heeft OGEO FUND een 
handleiding voor deugdelijk bestuur 
opgesteld. Deze handleiding voor 
deugdelijk bestuur is een instrument 
dat ter beschikking wordt gesteld 
van de bestuurders, leidinggevenden 
en medewerkers van OGEO FUND 

om het beheer van het OFP te 
optimaliseren en een grotere 
transparantie te bewerkstelligen die 
de controle vereenvoudigt.

Dit bestuur vertaalt zich in de 
stabiliteit van de resultaten van 
OGEO FUND, jaar na jaar, door 
de duidelijke lijn te volgen die 
OGEO FUND al sinds de oprichting 
kenmerkt: tegen beperkte kosten 
prestaties van topniveau aanbieden 
aan de bijdragende ondernemingen. 
Bovendien moeten wij geen 
aandeelhouders vergoeden.

Op welke manier draagt OGEO FUND 
bij aan de kennisuitbreiding en het 
maatschappelijk debat over de 
pensioenen in België?

In 2015 heeft OGEO FUND voor 
het tweede jaar op rij aan het 
marktonderzoeksbureau IPSOS 
de opdracht gegeven om een 
opiniepeiling uit te voeren met 
betrekking tot de pensioenen in 
België. Naast de vergelijking met de 
resultaten van de studie die in 2014 
werd gevoerd, omvatte de enquête 
van OGEO FUND ook specifieke 
vragen over de voorstellen van de 
federale regering met betrekking tot 
de hervorming van de pensioenen.

Om de resultaten van deze 
opiniepeiling voor te stellen, 
hebben we een rondetafelgesprek 
en een institutioneel seminarie 
georganiseerd met experts van 
topniveau uit de academische 
en professionele wereld, waarop 
Minister van Pensioenen 
Daniel Bacquelaine aanwezig 
was. Tijdens deze gespreksdagen 
konden de verwachtingen van de 
Belgen omtrent de toekomst van 
hun pensioen onder de aandacht 
worden gebracht en konden de 
door de regering aangekondigde 
hervormingspistes besproken 
worden.

Ook dit jaar zal een nieuwe enquête 
gevoerd worden naar de mening van 
de Belgen over de huidige hervorming 
van de pensioenen.

HET JAAR 2015
IN EEN OOGOPSLAG 

 1,125 miljard € aan activa in beheer  
en 620 miljoen € overfinanciering,  

allebei een stijging.

 Een bestuur dat verder reikt dan de wettelijke 
voorschriften.

 Een 'bakstenen' vastgoedstrategie, zonder 
correlatie met de markt van de vastgoedbevaks.

 Permanente controle.

 Geen enkele aandeelhouder te vergoeden. 

 5,08% rendement in 2015.  
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De hoogtepunten 
van 2015 

3
Kweekschool voor deskundigheid

OPINIEPEILING VAN OGEO FUND

OGEO FUND heeft voor het tweede jaar op rij aan 
het marktonderzoeksbureau IPSOS de opdracht 
gegeven om een opiniepeiling uit te voeren met 
betrekking tot de pensioenen in België.  
Deze enquête werd gevoerd onder een 
representatieve steekproef van 1.065 personen 
van de bevolking met een leeftijd van 25 tot 70 jaar.

Naast de vergelijking met de resultaten van de 
studie die in 2014 werd gevoerd, omvatte de 
enquête van OGEO FUND ook specifieke vragen 
over de voorstellen van de federale regering met 
betrekking tot de hervorming van de pensioenen.

Hierna volgen enkele belangrijke resultaten van 
de opiniepeiling van 2015:

Tijdstip van pensionering
• De belangrijkste factor die de niet-

gepensioneerden ertoe zou kunnen 
aanzetten om later dan voorzien met 

pensioen te gaan, zou net zoals in 2014 het 
feit zijn deeltijds werk te kunnen combineren 
met pensioen zonder fiscaal nadeel (59%).

• Slechts 17% van de niet-gepensioneerden 
voelt zich voldoende geïnformeerd over hun 
pensioen (t.o.v. 22% in 2014). Slechts 27% 
denkt trouwens dat hun pensioen zal volstaan 
om een bevredigende levensstandaard aan te 
houden (ten opzichte van 32% in 2014).

De toekomst van de pensioenen
• 8 Belgen op 10 vinden dat de overheid 

prioritair een gepaste financiering van de 
pensioenen zou moeten garanderen.

• 78% van de ondervraagden zegt voorstander 
te zijn van de harmonisatie van de overheids-/
privé-/onafhankelijke pensioenstelsels.  
Een mening die meer wordt gedeeld door de 
werknemers uit de privésector (85%, t.o.v. 80% 
in 2014) dan door die uit de overheidssector 
(55%, t.o.v. 58% in 2014).

Trouw aan zijn voluntaristische benadering draagt OGEO FUND elk jaar 
zijn steentje bij aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over 
de pensioenen in België. In 2015 werden diverse evenementen georganiseerd 
en studies besteld door OGEO FUND. Dit bevestigt de taak van kweekschool 
voor deskundigheid die het op 5 na grootste OFP van België op zich neemt. 

14%

25%

28%

33%
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18%

6%

VOLLEDIG 
AKKOORD

EERDER 
AKKOORD

EERDER 
NIET AKKOORD

HELEMAAL 
NIET AKKOORD

Verhoging van de 
wettelijke pensioenleeftijd1

Rekening houden met de factor zwaar beroep 
in de berekening van de pensioenen 

1 Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar): 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.
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na 65 jaar
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Voorziene pensionering 
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Voorziene pensionering 
vóór 65 jaar
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45%

Aanvullend pensioenplan 
afgesloten bij de werkgever
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DE HOOGTEPUNTEN VAN 2015

UITVOERIG 
BECOMMENTARIEERDE STUDIE

Het persbericht met betrekking tot 
de resultaten van de opiniepeiling 
van OGEO FUND die in 2015 werd 
gevoerd door IPSOS, resulteerde in 18 
publicaties in België en 7 publicaties 
in de internationale pers (waaronder 
Frankrijk en China). OGEO FUND 
trekt niet alleen aan de alarmbel 
maar wil zich als op 5 na grootste 
OFP van België scharen achter 
een constructieve en essentiële 
benadering voor de toekomstige 
financiering van de pensioenen.

Rondetafelgesprek  
met experts

De resultaten van de exclusieve opiniepeiling in opdracht van OGEO FUND en 
uitgevoerd door IPSOS met betrekking tot de pensioenen in België, werden 
voorgesteld op 16 oktober 2015, in samenwerking met Bank Degroof Petercam, 
tijdens het rondetafelgesprek “De Belgen en hun pensioen in het licht van de 
lopende hervormingen”. Het rondetafelgesprek vond plaats in aanwezigheid 
van Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en bestond uit een panel van 
experts van topniveau uit de academische en professionele wereld. 

1/ Daniel Bacquelaine,  
Federaal Minister van Pensioenen, 
leidde het seminarie in.

2/ Roland de Turck,  
Vicevoorzitter van IPSOS België, stelde 
de resultaten van de enquête voor.

3/ Jean Hindriks,  
Université Catholique de Louvain, 
Lid van de Academische Raad voor 
Pensioenen.

4/ Bruno Colmant,  
Vlerick Management School, Solvay 
Business School, Lid van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven en van de 
Koninklijke Academie van België.

5/ Ralf Jacob,  
Hoofd van de Eenheid Sociale 
Bescherming en Sociaal 
Activeringssysteem, DG Tewerkstelling, 
Europese Commissie. 

6/ André Gilles,  
Voorzitter van de Raad van bestuur van 
OGEO FUND, stelde de conclusie voor.

1

3

5

2

4

6

Wenst u de volledige conclusies  
van deze opiniepeiling? Surf naar:  
www.ogeofund.be/nl/ipsos2015
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Op 30 oktober 2015 organiseerde OGEO FUND het institutionele seminarie 
“Hervorming van de pensioenen: uitdagingen en impact”. Dit seminarie vond 
plaats in de Cercle de Wallonie in Namen. Naast de voorstelling van de 
belangrijkste resultaten van de opiniepeiling die in opdracht van OGEO FUND 
door IPSOS werd gevoerd met betrekking tot de pensioenen in België, had 
OGEO FUND het genoegen een panel van experts te verwelkomen. 

De experts konden alle beslissingen bespreken die al werden goedgekeurd door 
de Belgische regering, evenals de hervormingen die nog op stapel staan om de 
duurzaamheid van het pensioensysteem in België te garanderen.

Institutionele seminarie 
van OGEO FUND

OGEO FUND IN DE 
INTERNATIONALE FINANCIËLE 
MEDIA

De inlichtingendienst inzake 
institutionele beleggingen MandateWire, 
dochteronderneming van de Financial 
Times, wijdde aan OGEO FUND een 
diepgaand artikel met als titel “Belgian 
pension fund uses ‘bricks and mortar’ to 
fend off market volatility”, geschreven 
door Lea Huhlata. Twee vooraanstaande 
figuren van OGEO FUND werden 
er geïnterviewd: Jean van Caloen, 
Onafhankelijk bestuurder van de 
institutionele Bevek 'Ogesip Invest', 
en Emmanuel Lejeune, Lid van het 
Directiecomité van OGEO FUND.  
Een mooie internationale erkenning.

1/ Daniel Bacquelaine,  
Federaal Minister van Pensioenen, 
leidde het seminarie in.

2/ Anne Thiry,  
Managing Partner Actuary bij 
Nexyan en aangesteld actuaris van 
OGEO FUND, reikte de visie aan 
van het Nationaal Pensioencomité 
waarvan ze Vicevoorzitster is.

3/ Florence Delogne,  
Adjunct-Kabinetsdirectrice van de 
Minister van Pensioenen, deelde het 
overheidsstandpunt ter zake mee.

4/ Pierre Devolder,  
Professor aan de Université Catholique 
de Louvain en Lid van de Commissie 
Pensioenhervorming, wierp een 
wetenschappelijk licht over de evolutie 
van de pensioenen.

5/ Het Directiecomité, 
vertegenwoordigd door  
Emmanuel Lejeune, herhaalde de 
specifieke eigenschappen van het 
model van OGEO FUND. 

6/ André Gilles,  
Voorzitter van de Raad van bestuur 
van OGEO FUND, sloot het debat af.

654

321
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OGEO FUND op het Salon 
van de Mandatarissen 

OGEO FUND nam op donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 deel aan het 
Salon van de Mandatarissen. Het Salon van de Mandatarissen, een niet te 
missen afspraak voor lokale overheden, was voor OGEO FUND een gelegenheid 
om contact te leggen met al wie meewerkt aan het beheer van de gemeenten, 
provincies, OCMW's en Intercommunales in het Waalse Gewest. Het Salon 
van de Mandatarissen was voor OGEO FUND ook een gelegenheid om aan de 
bezoekers de resultaten te bezorgen van zijn opiniepeiling die door IPSOS werd 
gevoerd naar de algemene mening van de Belgen over de hervorming van de 
pensioenen.

DE HOOGTEPUNTEN VAN 2015
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De troeven van  
OGEO FUND4

'Ogesip Invest 1' laat een resultaat van 
3,88% optekenen voor 2015, iets lager 
dan de gemiddelde prestatie van de 
Belgische pensioenfondsen.  
De institutionele Bevek van 
OGEO FUND realiseert evenwel een 
rendement in overeenstemming 
met de definitie van het voorzichtige 
risicoprofiel van 'Ogesip Invest 1', dat 
gemakkelijk te verklaren valt: 'Ogesip 
Invest 1' belegt niet in beursgenoteerd 
vastgoed - terwijl de sector het heel 
goed deed in 2015 (18%) - en legt 
zichzelf een aanzienlijk gedeelte in 
obligaties op, hetzij een defensiever 
profiel dan het gemiddelde van 
de Belgische pensioenfondsen. 
De 'bakstenen' vastgoedkorf, de 
verzekeringsproducten en de 
beleggingen in private equity van 
het OFP zijn ondergebracht buiten 
de institutionele Bevek en worden 
rechtstreeks beheerd door OGEO FUND. 
Ter herinnering: OGEO FUND heeft over 
het jaar 2015 een rendement van 5,08 
% gerealiseerd1.

AANZIENLIJKE KAPITALEN 
TOEVERTROUWD AAN 
VOORAANSTAANDE 
FINANCIËLE MARKTPARTIJEN

De Bevek 'Ogesip Invest' groepeert 
de beursgenoteerde activa van 
de verschillende bijdragende 
ondernemingen van OGEO FUND.  
Deze activa zijn ondergebracht in het 
eerste compartiment van de Bevek.  

Een compartiment dat vandaag 
meer dan 700 miljoen euro 
vertegenwoordigt, hetzij bijna 65% 
van het totaal van de activa van 
OGEO FUND.

Deze activa worden beheerd door 
4 gecertificeerde institutionele 
beheerders, die individueel 
discretionaire beheerovereenkomsten 
hebben gesloten met de Bevek. 

Jean van Caloen, onafhankelijk 
bestuurder van de Bevek 'Ogesip 
Invest', geeft uitleg over de gebruikte 
benchmarking: "Deze beheerders 
worden permanent op objectieve 
basis met elkaar vergeleken.  
Ze worden ook vergeleken met 
een referentiestandaard bepaald 
op basis van een composietindex, 
hetzij een ideale situatie, met 
professionele beheerders die 
permanent geëvalueerd worden - 
niet alleen onderling maar ook ten 
opzichte van de markt. "

De depothouder van de Bevek 'Ogesip 
Invest' is RBC Investor & Treasury 
Services, een dochteronderneming 
van Royal Bank of Canada. RBC 
Investor & Treasury Services staat 
in de wereldwijde Top 10 van de 
dienstverleners inzake activabeheer. 
RBC Investor & Treasury Services 
staat in voor de rapportering, de 
berekening van de intrinsieke waarde 
van de activa en de administratieve 
taken die verband houden met de 
werking van de Bevek.

In 2015 kende het eerste compartiment 'Ogesip Invest 1' van  
de institutionele Bevek naar Belgisch recht 'Ogesip Invest' zijn 
eerste volledig boekjaar en bereikte het compartiment zijn 
kruissnelheid na de lancering in april 2014. Ontmoeting met Jean 
van Caloen, onafhankelijk bestuurder van de Bevek 'Ogesip Invest'.

1 De Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening hebben voor het jaar 2015 een gewogen gemiddeld rendement van 4,48% behaald 
volgens de financiële enquête van PensioPlus (de voormalige BVPI - Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen).

Een solide  
en voordelige tak

Dankzij de rapportering die 
wordt verzekerd door RBC 

Investor & Treasury Services 
beschikt OGEO FUND 

permanent over de 
waardering van het vermogen 

van elke bijdragende 
onderneming.

De oprichting van de 
structuur van de Bevek 
was gunstig, zowel voor 

OGEO FUND als voor zijn 
vermogensbeheerders.

 
Jean van Caloen

Onafhankelijk bestuurder van  
de Bevek 'Ogesip Invest'
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Dankzij de intrinsieke waarde die 
wordt berekend door RBC Investor & 
Treasury Services beschikt  
OGEO FUND permanent over de 
waardering van het vermogen  
van elke bijdragende onderneming 
(door het aantal aandelen van  
 de Bevek 'Ogesip Invest').

BEVOORRECHTE BIJDRAGENDE 
ONDERNEMINGEN

Elke bijdragende onderneming 
beschikt binnen de institutionele 
Bevek over hetzelfde portefeuilleprofiel 
en dezelfde verdeling over de vier door 
OGEO FUND gekozen beheerders. 
Met identieke prestaties ongeacht 
het belegde bedrag maakt 'Ogesip 
Invest' een gelijke behandeling 
mogelijk tussen alle bijdragende 
ondernemingen. Bovendien werd 
de beheerwijze vereenvoudigd en 
bedraagt het aantal discretionaire 
mandaten nu vier in plaats van 
vroeger ongeveer twintig.

De samenvoeging van de activa 
vergrootte de onderhandelingskracht 
van OGEO FUND en als rechtstreeks 
gevolg daarvan kon de institutionele 
Bevek 'Ogesip Invest' haar 
beheerkosten drukken en genieten 
van betere voorwaarden van haar 
beheerders. 
“Dit was een win-winsituatie: 
in plaats van meerdere kleine 
portefeuilles te beheren, beheren 
de vermogensbeheerders elk één 
portefeuille binnen de institutionele 
Bevek", aldus Jean van Caloen.

'OGESIP INVEST' 
IN EEN OOGOPSLAG

 Institutionele Bevek naar Belgisch recht.

 Unieke intrinsieke waarde die regelmatig 
wordt berekend.

 Versterkt toezicht op het 
beleggingsbeleid.

 Versnelde en verbeterde rapporteringen.

 Identieke prestaties.

De verdeling van het kapitaal  
tussen onze vier vermogensbeheerders wordt 

verzekerd naargelang van de historiek,  
de prestaties en het beoogde plan. Ook hier 

geldt de regel van een gezonde diversificatie, 
zowel van het risico als van  

de beheerders.

 
 

Stéphane Moreau
Gedelegeerd bestuurder 

van OGEO FUND
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4 Groeiversterker

OGEO FUND heeft een Financieel 
Comité opgericht dat tot doel heeft 
te zorgen voor een externe blik op de 
situatie op de financiële markten, in 
het kader van een gezond bestuur 
dat doelbewust verder reikt dan de 
wettelijke voorschriften.

De hoofdtaak van dit Financieel 
Comité bestaat erin relevante 
aanbevelingen te doen aan 
de Raad van bestuur, door op 
neutrale en onafhankelijke wijze de 
belangrijkste financiële indicatoren, 
de kwaliteit van de portefeuilles en 
de beleggingsstrategie ten aanzien 
van de SIP (Statement of Investment 
Principles) van OGEO FUND te 
evalueren. Het is ook dit Financieel 
Comité dat de preselectie van de 
vermogensbeheerders uitvoert 
alvorens een advies te formuleren 
voor het Directiecomité en de Raad 
van bestuur. 

Het Financieel Comité is een essentieel raadgevend orgaan 
binnen OGEO FUND. Dit Financieel Comité, opgericht vanuit een 

voluntaristisch standpunt om het bestuur te optimaliseren, bestaat 
uit vooraanstaande financiële experts en biedt de mogelijkheid om 
input te geven voor de overwegingen en de strategische keuzes van 

de beslissingsorganen van het OFP.

HET FINANCIEEL COMITÉ   
IN EEN OOGOPSLAG

De leden van het Financieel Comité  
van OGEO FUND:

 Patrice Beaupain, Financieel Directeur van 
Integrale GVK

 Michel Mikolajczak, Voormalig lid  
van het Directiecomité van  

BNP Paribas Fortis Frankrijk

 Claude Tellings, Algemeen Directeur  
van AIDE

 Het Directiecomité van 
 OGEO FUND

Michel Mikolajczak, lid van het Financieel Comité van OGEO FUND:
"Het Financieel Comité is samengesteld uit minimaal vier leden, waaronder 
minstens drie onafhankelijke experts en één lid van het Directiecomité.  
Alle leden van de Raad van bestuur worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan de vergaderingen van het Financieel Comité. Daarnaast worden door het 
Directiecomité ook 'externe partijen' uitgenodigd om bepaalde vergaderingen 
bij te wonen, zoals Guy Quaden, Ere-gouverneur van de Nationale Bank van 
België. Het Financieel Comité waakt erover op basis van zijn gediversifieerde 
samenstelling over de vaardigheden en ervaringen te beschikken die vereist 
zijn voor de uitvoering van zijn taken. "
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HET WOORD AAN 
GUY QUADEN, EXTERN 
CONSULTANT VAN HET 
FINANCIEEL COMITÉ 

Professor Guy Quaden is Ere-
gouverneur van de Nationale Bank 
van België.  
Sinds enkele jaren reikt hij aan het 
Financieel Comité van OGEO FUND 
zijn ervaring en zijn deskundigheid 
inzake financiële markten aan.

Wat is uw taak als extern consultant 
binnen het Financieel Comité van 
OGEO FUND?

Mijn taak bestaat erin informatie 
over de macro-economische 
evolutie - en meer specifiek over 
de evolutie van de markten - te 
verstrekken aan het Financieel 
Comité, dat op zijn beurt 
aanbevelingen doet aan de Raad van 
bestuur.

Het jaar 2015 was heel bewogen op 
de financiële markten. Hoe blikt u 
terug op het voorbije boekjaar? Wat 
mogen we verwachten in 2016?

Drie grote onzekerheden wogen 
- en wegen nog altijd - op de 
internationale financiële context. 

Ten eerste: de normalisering 
van het Amerikaanse monetaire 
beleid. Sinds 2008 voert de FED 
(de Centrale Bank van de VS) een 
buitengewoon soepel monetair 
beleid, dat echter niet eindeloos 
voortgezet kan worden. In 2015 
heeft de FED aangekondigd haar 
beleid te willen normaliseren via een 
verhoging van de richtinggevende 
rente. De grootste onzekerheid heeft 
betrekking op het ritme van deze 
normalisering. Het manoeuvre is 
complex, omdat de Amerikaanse 
autoriteiten ook rekening moeten 
houden met de externe gevolgen van 
hun beslissingen.

Ten tweede: de vertraging van de 
Chinese economie, die uitgegroeid is 
tot de op één na grootste economie 

ter wereld, zorgt ook voor een reeks 
onzekerheden.  
Deze vertraging was voorspelbaar: 
het Chinese model, dat tot op heden 
voornamelijk gebaseerd is op export, 
wijkt geleidelijk aan voor een model 
dat eerder gericht is op de interne 
consumptievraag. Het is de vraag of 
de landing zacht of bruusker zal zijn.

Ten derde: de evolutie van de 
economieën in de eurozone.  
Er was weer een zekere groei in 2015, 
maar die blijft matig - sommigen 
zullen zelfs zeggen onbeduidend - in 
vergelijking met het verleden, vóór de 
crisis van 2008. De zeer zwakke - te 
zwakke - inflatie is ook een zorg voor 
de centrale bank. Zal de activiteit 
geleidelijk aan versnellen? Of zal men 
extra stimulansen inzake monetair 
en/of budgettair beleid moeten 
bedenken en ten uitvoer leggen? 

De antwoorden op deze 
verschillende vragen veranderen 
van moment tot moment, 
naargelang van het optimisme of het 
pessimisme van de operatoren.  
Dat verklaart de grote volatiliteit 
van de markten in 2015, en 
waarschijnlijk ook in 2016.

Deze onzekerheden hebben een 
onmiddellijke impact op de OFP's 
zoals OGEO FUND.

Sinds enkele jaren nu, en 
waarschijnlijk nog voor enige 
tijd, zeker in Europa, wordt de 
financiële context gekenmerkt door 
een historisch zeer laag niveau 
van de rente op de vastrentende 
effecten, meer bepaald op de 
overheidsobligaties, traditioneel het 
belangrijkste beleggingsinstrument 
van de OFP's. De lage rente op de 
overheidsobligaties – minder dan 1% 
voor de Belgische overheidsobligaties 
op 10 jaar - bemoeilijkt het beheer van 
de OFP's. De OFP's moeten aanvullend 
andere vormen van beleggingen 
overwegen die meer opbrengen, met 
dien verstande dat ze de risico's die 
ermee gepaard gaan goed moeten 
evalueren, beperken en beheersen.  
Dat is de taak van het Financieel Comité.

GUY QUADEN, 
IN EEN NOTENDOP

Guy Quaden is Doctor in de 
Economie. Hij was Professor 

Economisch Beleid aan de 
Universiteit van Luik en van 

1999 tot 2011 Gouverneur van 
de Nationale Bank van België 

(NBB). In diezelfde periode 
zetelde hij in de Raad van 

Gouverneurs van de Europese 
Centrale Bank (ECB). Vandaag 
geniet hij van zijn welverdiend 

pensioen en reikt hij aan 
OGEO FUND zijn deskundigheid 
aan als Extern consultant van 

het Financieel Comité.

DE TROEVEN VAN OGEO FUND
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Versterking van  
de vastgoedwortels 4

'BAKSTENEN'  
VASTGOEDKORF  

OGEO FUND heeft in zijn portefeuille 
een grote 'bakstenen' vastgoedkorf 
(geplafonneerd op een maximum  
van 25%). 

Hierdoor onderscheidt OGEO FUND 
zich van de meeste andere 
Belgische pensioenfondsen, die 
de voorrang geven aan 'papieren' 
vastgoedbeleggingen via 
beleggingsfondsen.  
Een weldoordachte keuze voor 
baksteen die OGEO FUND vrijwaart 
voor marktschommelingen.

De vastgoedprojecten waarin 
OGEO FUND investeert, realiseren 
een gemiddeld nettorendement 
van 5%. Een constant rendement, 
mogelijk dankzij een zorgvuldige 
selectie van zowel de projecten 
als de huurders. OGEO FUND legt 
immers de nadruk op de aankoop 
van kantoorgebouwen die worden 
verhuurd aan kwaliteitsvolle huurders 
die zich engageren op lange termijn, 
met geïndexeerde huurprijzen.

De vastgoedprojecten maken het 
voorwerp uit van een SPV (Special 
Purpose Vehicule). Dat staat borg 
voor de absolute transparantie en 
controle van elke investering.

Om deze vastgoedprojecten in 
goede banen te leiden, steunt 
OGEO FUND op een toegewijd 
intern team en werkt OGEO FUND 
samen met externe experts die 
een zorgvuldige follow-up van de 
projecten verzekeren. Integrale GVK 
is in dat opzicht een belangrijke 
partner in de vastgoedinvesteringen: 
in samenwerking werden al 10 
vastgoedpartnerships gesloten. 
PwC, de erkende Commissaris 
van OGEO FUND, wordt bij de 
vastgoedactiviteiten betrokken om te 
garanderen dat de vastgoedprojecten 
in overeenstemming zijn met de 
globale strategie.

Perfect voorbeeld van het 'bakstenen' 
vastgoedbeleid van OGEO FUND, het 
project New Tide in Rotterdam, in 
Nederland.

Patrice Beaupain, lid van het 
Financieel Comité van OGEO FUND 
en Financieel Directeur van Integrale 
GVK, geeft uitleg over het project:

“ Dit project, gelanceerd in 
2015 en voltooid in 2016 in 
samenwerking met Integrale, vat alle 
fundamentele elementen van onze 
vastgoedstrategie perfect samen: 
een SPV, naar Belgisch recht, voor 
60% in handen van OGEO FUND en 
voor 40% eigendom van Integrale; 
maar ook een kwaliteitsvol 
gebouw, waaraan renovatiewerken 
uitgevoerd worden, met 16.444 m² 
verhuuroppervlakte, perfect gelegen, 
vlakbij de ring van Rotterdam en de 
bus- en metrolijnen.  
Deze vastgoedinvestering realiseert 
een nettorendement van ongeveer 
6%. De huurder van New Tide in 
Rotterdam is een vooraanstaande 
institutionele marktpartij: de 
Nederlandse nationale Politie heeft 
zich geëngageerd op lange termijn. "

Het project  New Tide in 
Rotterdam omvat alle 

fundamentele elementen 
van onze vastgoedstrategie: 
een project ondergebracht 

in een SPV, een 
kwaliteitsvol gebouw en een 
kwaliteitsvolle huurder, een 
huurovereenkomst op lange 

termijn en een aanzienlijk 
nettorendement.

 
Patrice Beaupain

lid van het Financieel Comité  
van OGEO FUND en Financieel 

Directeur van Integrale GVK 
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De kernideeën inzake 
vastgoed blijven 'kwaliteit 
en lokatie van de goederen', 
'huurovereenkomsten 
op lange termijn' en 
'kwaliteitsvolle huurders'. 
 
Stéphane Moreau  
Gedelegeerd bestuurder  
van OGEO FUND

DE TROEVEN VAN OGEO FUND

NEW TIDE 

New Tide in Rotterdam werd 
gebouwd in 1987 en wordt 
momenteel volledig gerenoveerd. 
Het gebouw is opgetrokken rond 
een centraal atrium. Dankzij de open 
structuur kunnen de mensen in het 
gebouw optimaal genieten van het 
daglicht. Elke vleugel van het gebouw 
telt 6 verdiepingen met kantoren 
die toegankelijk zijn via de centrale 
liften. Elk plateau kan gemakkelijk 
afgesplitst worden en aangeboden 
worden aan verschillende huurders.

Dankzij deze structuur met open 
plateaus kan de huurder nieuwe 
werkconcepten ten uitvoer leggen 
van het type nomad & flexible 
work. Het gebouw is uitgerust met 
gestructureerde vloeren, waardoor 
een flexibele en onzichtbare 
connectiviteit mogelijk is.

New Tide in Rotterdam is optimaal 
gelegen: vlakbij de ring van 
Rotterdam en tram- en metrohaltes.

NEW TIDE IN ROTTERDAM
• Prins Alexander area
• Kantoren: 16.444 m2

• Parkeerplaatsen: 300
• Huurder: Nederlandse nationale Politie
• Duur van de huurovereenkomst:  

meer dan 10 jaar 

IN EEN OOGOPSLAG 
EEN KWALITEITSVOLLE  
VASTGOEDSTRATEGIE  

 Vastgoedinvesteringen ‘in bakstenen’.

 Een gemiddeld nettorendement van 5%.

 De vastgoedprojecten worden  
ondergebracht in een SPV.

 Specialisten ter ondersteuning:  
PwC, Linklaters, Baker & McKenzie…

Wilt u meer informatie over 
de vastgoedstrategie van 
OGEO FUND? Raadpleeg de 
informatiebrochure via  
de volgende link:   
www.ogeofund.be/nl/brochure
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Een beheerste 
biodiversiteit4

VERSTERKT BESTUUR 

In het kader van een versterkt 
bestuur werd beslist om een dubbele 
actuariële controle in te voeren 
binnen OGEO FUND, waarvoor 
een beroep wordt gedaan op twee 
aparte dienstverleners: IIServices is 
verantwoordelijk voor de actuariële 
berekening, Anne Thiry van het 
kabinet Nexyan voor de actuariële 
controletaken. OGEO FUND is tot op 
heden een van de enige Organismen 
voor de Financiering van Pensioenen 
die deze taken van elkaar heeft 
gescheiden.

Historiek van de oprichting van 
IIServices: in samenwerking 
met Integrale GVK heeft 
OGEO FUND in maart 2008 deze 
dienstverlenende vennootschap 
opgericht die haar diensten onder 
meer verleent aan instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening. 
IIServices is actief op verschillende 
vlakken: actuariële berekeningen, 
financiële rapportering, interne audit, 
boekhouding… 

De interne audit bestudeert 
onder andere de naleving van de 
beleidslijnen, de beheersing van de 
risico's en de betrouwbaarheid van de 
financiële en operationele informatie.

De taken van de erkende 
Commissaris werden toevertrouwd 
aan PwC, een van de vier grote audit- 
en consultancykantoren ter wereld.

Intern reiken de Compliance Officer 
en het Financieel Comité ook hun 
deskundigheid aan voor het globale 
bestuur van OGEO FUND.

Zowel de interne controle als de 
externe controle van OGEO FUND 
zijn veeleisende, permanente en 
veelzijdige controles die de uitvoering 
van de financieringsplannen 
verzekeren. Deze plannen bieden 
de mogelijkheid om de technische 
voorzieningen, die borg staan voor de 
betaling van de door de bijdragende 
ondernemingen aan de rentetrekkers 
beloofde pensioenen, te vrijwaren 
en te versterken. Dit is een bewust 
strikte bestuurswijze die verder reikt 
dan de wettelijke voorschriften die 
de Belgische wetgever oplegt aan de 
Organismen voor de Financiering van 
Pensioenen.

Anne Thiry 
Aangesteld actuaris

(kabinet Nexyan)

Isabelle Rasmont  
Erkend Commissaris 

(PWC)

EXTERNE CONTROLE

IIServices 
Technisch actuaris

Interne audit 

Financieel 
Comité 

Compliance 
Officer

INTERNE CONTROLE

Wij formuleren een advies 
omtrent de veiligheid van de 

transacties, de technische 
voorzieningen en de rentabiliteit, 
voordat de rekeningen ingediend 
worden bij de Controleautoriteit. 

Wij stellen het verslag betreffende 
de technische voorzieningen op 
en vatten de resultaten van onze 

analyses samen in een verslag dat 
wordt overgemaakt aan de Raad 

van bestuur van OGEO FUND. 
 
 

Anne Thiry  
Managing Partner Actuary  

Nexyan

HET DEUGDELIJK 
BESTUUR IN EEN 

OOGOPSLAG
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DE TROEVEN VAN OGEO FUND

PWC ALS ERKEND 
COMMISSARIS

Het auditkantoor PwC treedt op 
als erkende Commissaris om, 
meer bepaald, de betrouwbaarheid 
te controleren van de informatie 
afkomstig van de bijdragende 
ondernemingen van OGEO FUND.

Isabelle Rasmont, Vennoot bij PwC, 
is bedrijfsrevisor erkend door de 
Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten (FSMA) en de Nationale 
Bank van België: 

“Als erkend Commissaris bestaat 
onze taak erin de jaarrekening 
van OGEO FUND en het door de 
Raad van bestuur voorbereide 
jaarverslag te onderzoeken. In het 
kader van onze opdracht controleren 
wij bovendien of OGEO FUND 
over een administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en 
een intern controlesysteem beschikt 
die afgestemd zijn op de aard en de 
reikwijdte van zijn activiteiten.

Tot slot verlenen wij onze 
medewerking aan de controle 
die wordt uitgeoefend door de 
FSMA, in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 108 van de 
Wet van 27 oktober 2006 betreffende 
het toezicht op de Instellingen voor 
Bedrijfspensioenvoorziening."

ONTDUBBELDE ACTUARIËLE 
FUNCTIE

Om zijn bestuur te versterken en 
zijn bijdragende ondernemingen 
financieringsplannen voor te 
stellen waarvan alle methoden 
en de technische hypothesen 
(sterftetafels, indexering, berekening 
van de technische voorzieningen…) 
nauwgezet gecontroleerd zijn, heeft 
OGEO FUND het initiatief genomen 
om de functie van technisch 
actuaris en aangesteld actuaris te 
ontdubbelen.

IIServices is de technische actuaris 
en Anne Thiry van het kabinet Nexyan 
(voorheen Esofac) is de aangestelde 
actuaris van OGEO FUND. 

IIServices, belast met de opstelling 
van de beschrijvende technische nota 
van de uitbestede verbintenissen 
van elke bijdragende onderneming, 
bepaalt de berekening van de 
technische voorzieningen en stelt het 
financieringsplan van de bijdragende 
onderneming op, op basis waarvan 
prognoses van de verbintenissen 
op een termijn van 15 jaar kunnen 
worden bepaald. IIServices staat 
ook in voor activiteiten zoals de 
berekening van de vereiste technische 
voorzieningen, de solvabiliteitsmarge, 
de gemiddelde duur van de 
verbintenissen en de coherentietests, 
en dit voor elke bijdragende 
onderneming. 

Als aangestelde actuaris houdt Anne 
Thiry toezicht op de technische 
aspecten en valideert en controleert ze 
de berekeningsmethoden, evenals de 
overeenstemming tussen de gebruikte 
hypothesen en de beschikbare 
statistieken. De aangestelde actuaris 
formuleert in alle onafhankelijkheid 
een deskundig advies over wat 
berekend werd en voorgesteld wordt.

Anne Thiry, Managing Partner 
Actuary van Nexyan, is de 
aangestelde actuaris van 
OGEO FUND: 

"Wij formuleren een advies omtrent 
de veiligheid van de transacties, 
de technische voorzieningen 
en de rentabiliteit, voordat de 
rekeningen ingediend worden bij de 
Controleautoriteit. Wij stellen het 
verslag betreffende de technische 
voorzieningen op en vatten de 
resultaten van onze analyses 
samen in een verslag dat wordt 
overgemaakt aan de Raad van 
bestuur van OGEO FUND." 

DE COMPLIANCE OFFICER, EEN 
VAN DE ESSENTIËLE SCHAKELS 
IN HET BESTUUR

De Compliance Officer is een 
andere essentiële schakel in de 
controleketting van OGEO FUND.  
Hij is het die, in alle onafhankelijkheid, 
de conformiteit van de procedures, 
de instructies en de organisaties 
evalueert ten aanzien van de regels 
betreffende de integriteit van de 
activiteiten van OGEO FUND: de 
regels die rechtstreeks voorzien zijn 
in de wettelijke en regelgevende 
bepalingen die van toepassing zijn 
op de sector van de Instellingen 
voor Bedrijfspensioenvoorziening, 
maar ook de regels eigen aan het 
integriteitbeleid van OGEO FUND. 
De Compliance Officer informeert 
de Raad van bestuur over de 
belangrijkste vastgestelde 
compliance-risico's, de getroffen 
maatregelen om de beheersing ervan 
te verbeteren en de vooruitgang van 
de werkzaamheden verricht in het 
kader van zijn opdracht.

Als erkend Commissaris bestaat onze taak er onder andere 
in de jaarrekening van OGEO FUND en het door de Raad 
van bestuur voorbereide jaarverslag te onderzoeken. 
Bovendien verlenen wij onze medewerking aan de controle 
die wordt uitgeoefend door de FSMA, in overeenstemming 
met de bepalingen van artikel 108 van de Wet van 27 oktober 
2006 betreffende het toezicht op de Instellingen voor 
Bedrijfspensioenvoorziening.

 
Isabelle Rasmont 
Vennoot PwC
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Focus op een 
bijdragende 
onderneming 

5

FOCUS OP AIDE, EEN 
BIJDRAGENDE ONDERNEMING 
VAN OGEO FUND

AIDE heeft zich in 2012 aangesloten 
bij OGEO FUND. Gezien zijn profiel als 
intercommunale was AIDE van nature 
voorbestemd om zich aan te sluiten 
bij het eerste multiwerkgevers-
OFP (1e pijler) van België en zijn 
vernieuwend aanbod inzake 
pensioenrentebeheer te aanvaarden. 
Claude Tellings, Algemeen Directeur 
van AIDE, geeft uitleg over de 
redenen voor deze keuze en schetst 
het portret van een belangrijke 
overheidsspeler in de Provincie Luik. 

Kunt u een portret schetsen van 
AIDE?

De Association Intercommunale 
pour le Démergement et l’Épuration 
des communes de la Province 
de Liège heeft zijn roots in het 
mijnverleden van de Provincie Luik: 
AIDE was oorspronkelijk belast 
met het voorkomen van indirecte 
overstromingen van de Maas als 
gevolg van de mijnverzakkingen. 
Dat is het zogenaamde afvoeren 
van overstromingswater. Sindsdien 
heeft AIDE zijn werkterrein en 
zijn deskundigheid uitgebreid 
tot afvalwaterzuivering en is de 
intercommunale uitgegroeid tot de 
grootste speler in de Provincie Luik. 

Vandaag verzekert AIDE de 
ontwikkeling en het beheer van 
rioleringsnetten, collectoren en 
pomp- en zuiveringsstations, in 
samenwerking met de 84 gemeenten 
van de Provincie Luik.

AIDE sloot zich in 2012 aan 
bij OGEO FUND. Vanwaar deze 
beslissing? 

AIDE stelt bijna 250 personen tewerk, 
waaronder 130 personeelsleden 
verspreid over alle installaties in de 
Provincie, met meer dan 80% statutair 
personeel. Ons organigram groeit 
constant - maar gematigd - om 
tegemoet te komen aan de behoeften 
die verband houden met onze 
activiteiten. Door ervoor te opteren om 
het beheer van onze pensioenen toe 
te vertrouwen aan OGEO FUND, wilden 
we de toekomst van de betaling van 
de pensioenen voor onze renteniers 
vrijwaren. 

Waarop zijn de verhoudingen tussen 
de bijdragende ondernemingen en 
OGEO FUND gebaseerd?

De verhoudingen tussen de 
bijdragende ondernemingen en 
OGEO FUND zijn gebaseerd op een 
reeks organen en procedures die 
bijdragen aan het goede bestuur 
van het OFP. De hele structuur 
is weldoordacht door en voor de 
bijdragende ondernemingen, die 
inspraak krijgen als er beslissingen 
moeten worden genomen. 

Verschillende argumenten hebben 
ons in het bijzonder overtuigd: de 
bijdragende ondernemingen van 
OGEO FUND betalen geen in- of 
uitstapkosten. Het gegenereerde 
rendement gaat integraal naar 
de bijdragende ondernemingen, 
na aftrek van de beheerkosten. 
OGEO FUND onderscheidt zich 
immers van banken, verzekeraars 
en andere instellingen door zijn 
niet-commerciële karakter en de 
afwezigheid van aandeelhouders. 
Er moet dus geen kapitaal vergoed 
worden. 

Bovendien beschikt elke 
bijdragende onderneming dankzij 
de oprichting van de institutionele 
Bevek 'Ogesip Invest' over 
hetzelfde portefeuilleprofiel en 
dezelfde verdeling tussen de vier 
vermogensbeheerders. Ongeacht het 
belegde bedrag maakt de Bevek een 
gelijke behandeling mogelijk tussen 
alle bijdragende ondernemingen. 

Deze verschillende eigenschappen 
vertegenwoordigen de goede 
bestuurswijze die het DNA van 
OGEO FUND vormt.

Onze oogst bestendigen

We hebben in OGEO FUND 
partners gevonden die hetzelfde 

professionalisme en hetzelfde 
verlangen naar deugdelijk bestuur 

delen als AIDE.

 
Claude Tellings 

Algemeen directeur van AIDE
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Het argument van het goede bestuur 
lijkt fundamenteel in uw beslissing 
om het beheer van uw pensioenen 
toe te vertrouwen aan OGEO FUND.

Onze Vereniging is een verlengstuk 
van de gemeenten van de Provincie. 
Onze bestuursvereisten worden 
beheerst door het Wetboek van de 
lokale democratie, dat enerzijds 
de normen inzake statuten en 
bestuursorganen en anderzijds de 
principes van deugdelijk bestuur 
definieert. Wij hanteren ook een 
strikt systeem voor budgettaire 
controle, dat in de loop der decennia 
zijn nut heeft bewezen en ons 
kostenbeheersingsinstrument is.

We hebben in OGEO FUND een 
partner gevonden die hetzelfde 
niveau van veeleisendheid inzake 
deugdelijk bestuur deelt, waardoor 
dit een ideale partner is om de 
duurzaamheid van de financiering 
van de pensioenen voor onze 
personeelsleden te verzekeren.

Ongeacht het belegde bedrag maakt de institutionele 
Bevek ‘Ogesip Invest’ van OGEO FUND een gelijke 
behandeling mogelijk tussen alle bijdragende 
ondernemingen.  

 
Claude Tellings 
Algemeen directeur van AIDE 

AIDE  
IN EEN OOGOPSLAG

De taken van AIDE:  

 ontwerp, dimensionering, gunning  
van overheidsopdrachten en realisatie 

van werken; 

 uitbating van de werken; 

 diensten en advies aan  
de gemeenten.

AIDE staat voor Association Intercommunale 
pour le Démergement et l’Épuration des 
communes de la Province de Liège: een publieke 
intercommunale die actief is in de 84 gemeenten 
van de Provincie Luik, waar ze bescherming biedt 
tegen indirecte overstromingen van de Maas en 

afvalwater zuivert.

FOCUS OP EEN BIJDRAGENDE ONDERNEMING
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Organisatie6
Een robuuste verankering 
DE ALGEMENE VERGADERING 
DE VERTROUWENSSOKKEL 

De Algemene Vergadering vormt 
de sokkel van de organisatie van 
OGEO FUND. Deze Vergadering is 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van elk van de bijdragende 
ondernemingen die het beheer 
van hun pensioenstelsel hebben 
toevertrouwd aan OGEO FUND. 
Ze wordt bijeengeroepen door de 
Raad van bestuur - minstens één 
keer per jaar en zo vaak als nodig. 
Het is de Algemene Vergadering die 
als soeverein beslissingsorgaan de 
bevoegdheid heeft om de essentiële 
handelingen met betrekking tot de 
goede werking en het goede beheer 
van OGEO FUND voor te stellen of 
goed te keuren. 

De Algemene Vergadering heeft 
de verantwoordelijkheid de 
jaarrekening en het jaarverslag 
goed te keuren en kwijting te 
verlenen aan de Bestuurders en 
aan de erkende Commissaris. 
De beheerovereenkomst met de 
bijdragende ondernemingen en 
het financieringsplan vallen ook 
onder de bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering, net zoals de 
verantwoordelijkheid om Bestuurders 
en een erkende Commissaris aan te 
stellen - en af te zetten. 

Andere voorrechten van deze 
Vergadering: statutenwijzigingen, 
het beleggingsbeleid, de toetreding 
- en uitsluiting – van bijdragende 
ondernemingen, … Stuk voor stuk 
dus opdrachten die van nature 
toevertrouwd worden aan de 
Algemene Vergadering, waardoor dit 
het echte beslissingsorgaan is van 
OGEO FUND.

DE RAAD VAN BESTUUR 
BEHEERDESKUNDIGHEID 

De Raad van bestuur definieert het 
algemene beleid van OGEO FUND. 
Dit orgaan heeft de bevoegdheid 
alle handelingen te verrichten die 
noodzakelijk en nuttig zijn voor de 
realisatie van het maatschappelijke 
doel van het OFP, met uitzondering van 
de handelingen die volgens de wet of 
de statuten voorbehouden zijn voor de 
Algemene Vergadering. 

De Raad van bestuur heeft de taak het 
beleggingsbeleid te bepalen. Voor deze 
taak baseert de Raad van bestuur zich 
op de aanbevelingen van het Financieel 
Comité. De Raad van bestuur 
vertrouwt aan het Directiecomité de 
uitvoering van dit beleid toe, en de 
opvolging van de beslissingen die in 
zijn schoot worden genomen. 

Met het oog op nauwgezetheid en 
transparantie streeft de Raad van 
bestuur een constante dynamiek 
van verbetering van zijn bestuur na: 
dit werk heeft in 2011 geleid tot de 
goedkeuring van een handleiding 
voor deugdelijk bestuur. Aangezien 
een echt charter voor deugdelijk 
bestuur levendig en dynamisch moet 
zijn, evolueert deze handleiding voor 
deugdelijk bestuur doorheen de tijd en 
wordt ze jaarlijks herzien. 

De Raad van bestuur heeft ook de 
algemene taak controle uit te oefenen 
op de andere operationele organen 
van het organisme. In dat opzicht 
controleert de Raad van bestuur of de 
instelling effectief over de volgende 
elementen beschikt:

• Een passend intern 
controlesysteem en een passende 
interne auditfunctie;

• Een passende compliance-functie;
• Een beleid inzake de continuïteit 

van de activiteiten;
• Een onderaannemingsbeleid.

De Raad van bestuur komt minstens 
vier keer per jaar samen.

De Algemene Vergadering is het 
soevereine beslissingsorgaan 
van OGEO FUND. Binnen de 

Algemene Vergadering worden 
de handelingen die essentieel 

zijn voor de goede werking 
voorgesteld of goedgekeurd.

 
 

André Gilles 
Voorzitter van de Raad van bestuur van 

OGEO FUND
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DE OPERATIONELE ORGANEN 
IN EEN OOGOPSLAG

Het beheer van OGEO FUND wordt  
verzekerd door drie operationele organen: 

 de Algemene Vergadering

 de Raad van bestuur

 het Directiecomité

 De Raad van bestuur bepaalt 
het algemene beleid van 

OGEO FUND. Een beleid dat 
helemaal doordrongen is van de 

principes van deugdelijk bestuur, 
met in alle omstandigheden een 
volledige transparantie die borg 
staat voor een optimale controle 

van alle verrichte transacties.
 
 

François-Xavier de Donnea 
Onafhankelijk bestuurder van OGEO FUND

André Gilles
Voorzitter

Chantal Dupont  
Bestuurder

Dominique Drion
Vicevoorzitter

Alain Decerf  
Bestuurder

Stéphane Moreau 
Gedelegeerd bestuurder

Claude Parmentier 
Bestuurder

François-Xavier  
de Donnea

Onafhankelijk bestuurder

HET DIRECTIECOMITÉ 
DAGELIJKSE EFFICIËNTIE 

Het Directiecomité staat in voor 
de daadwerkelijke leiding van 
OGEO FUND, onder toezicht van de 
Raad van bestuur. 

Het Directiecomité heeft 
uiteenlopende operationele taken: 
inning van de bijdragen voor de 
pensioenstelsels en betaling 
van de pensioenuitkeringen van 
de bijdragende ondernemingen, 
uitvoering van het beleggingsbeleid, 
uitwerking en opvolging van de interne 
controlemaatregelen, voorbereiding 
van de jaarrekening en het jaarverslag, 
zonder de informatieverstrekking aan 
de controleautoriteit, de FSMA, te 
vergeten. 

Het Directiecomité komt regelmatig en 
minstens één keer per maand bijeen. 
Het werkt op collegiale wijze. De Raad 
van bestuur legt het Directiecomité 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
jaarlijkse doelstellingen op.

Het Directiecomité legt de 
beslissingen ten uitvoer die worden 
genomen in de Raad van bestuur 
en verzekert alle aspecten van het 
dagelijkse beheer van OGEO FUND.

De leden van het Directiecomité :

• Stéphane Moreau, Voorzitter ;
• Emmanuel Lejeune, Lid.

ORGANISATIE

De Raad van bestuur
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4.183 begunstigden, voor 7 bijdragende ondernemingen,  
die de vruchten van hun werk zullen plukken
Sinds 2007 verzekert OGEO FUND de financiering en de betaling van de pensioenrente voor meer dan 
4.000 begunstigden van lopende of uitgestelde rente van de zeven bijdragende ondernemingen. Deze 
begunstigden rekenen op OGEO FUND om de vruchten te plukken van hun beroepsleven. 

Als eerste multiwerkgevers-OFP (1e pijler) en op vijf na grootste OFP van België (volgens PensioPlus1) 
verzekert OGEO FUND het administratieve, financiële en boekhoudkundige beheer van de 
pensioenverbintenissen van zijn begunstigden.

Met meer dan één miljard euro aan activa in beheer biedt OGEO FUND elk van zijn zeven bijdragende 
ondernemingen, van de kleinste tot de grootste, de mogelijkheid om te genieten van een geoptimaliseerde 
dienstverlening en een optimaal rendement, tegen beperkte beheerkosten.

Intercommunale coöperatieve vennootschap Distributienet-
beheerder (DNB) voor Gas en Elektriciteit

Begin van het beheer: 

• Publifin (ex-ALE): 13/07/2007
• Publifin (ex-ALG): 01/07/2011
• Publifin (ex-SOCOLIE): 01/01/2014
Bedrag van de activa in beheer: 789,4 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 691,2 Miljoen €
Aantal begunstigden: 2.236

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

Begin van het beheer: 01/07/2008
Bedrag van de activa in beheer: 58,7 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 58,3 Miljoen €
Aantal begunstigden: 832

1 Rangschikking op 31/12/2014 - in afwachting van de officiële rangschikking van PensioPlus (de voormalige BVPI - Belgische 
Vereniging van Pensioeninstellingen) op 31/12/2015.

6
De vruchten van het werk plukken
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2 De technische voorzieningen van elke bijdragende onderneming zijn opgenomen in het beheerverslag op pagina 35.

Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux

Begin van het beheer: 01/12/2008

Bedrag van de activa in beheer: 139,6 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 137,4 Miljoen €

Aantal begunstigden: 546

Stad en OCMW van Seraing - Mandatarissen

Begin van het beheer: 01/07/2009
Bedrag van de activa in beheer: 3,9 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 3,9 Miljoen €
Aantal begunstigden: 35

Stad en OCMW van Seraing - Personeel 

Begin van het beheer: 19/04/2010
Bedrag van de activa in beheer: 20,3 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 20,1 Miljoen €
Aantal begunstigden: 193

Provinciaal gedeputeerden 

Begin van het beheer: 01/01/2010

Bedrag van de activa in beheer: 10 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 9,9 Miljoen €

Aantal begunstigden: 21

Association Intercommunale pour le Démergement  
et l’Epuration des communes de la Province de Liège

Begin van het beheer: 01/01/2012
Bedrag van de activa in beheer: 97,7 Miljoen €

Bedrag van de dekkingswaarden2: 96,8 Miljoen €
Aantal begunstigden: 320

ORGANISATIE
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Vandaag is bijna 65% van de belegde 
activa van OGEO FUND ondergebracht 
binnen de institutionele Bevek 'Ogesip 
Invest'. RBC Investor & Treasury 
Services is de depothouder en 
financieel agent ervan. In dat opzicht 
vormt de dochteronderneming van 
Royal Bank of Canada een essentiële 
schakel in de rentabiliteit en de 
permanente controle van de eigen 
institutionele Bevek van OGEO FUND. 

RBC Investor & Treasury Services 
staat in voor de rapportering, de 
berekening van de intrinsieke waarde 
van de activa en de administratieve 
taken die verband houden met 
de werking van de institutionele 
Bevek 'Ogesip Invest'. Dankzij 
RBC Investor & Treasury Services 
heeft OGEO FUND elke maand een 
duidelijk en nauwkeurig beeld van 
de intrinsieke waarde voor elke 
bijdragende onderneming.

Inzake rapportering wordt immers de 
vijfde werkdag van elke maand een 
eerste verslag opgesteld. Dit maakt 
just-in-time inzicht mogelijk in de 
evolutie van de waarden van elke 
bijdragende onderneming, maar ook 
van de prestaties van elk van de vier 
vermogensbeheerders: een duidelijke, 
snelle en efficiënte rapportering. 

RBC INVESTOR & TREASURY 
SERVICES, VOORAANSTAANDE 
WERELDWIJDE MARKTPARTIJ

RBC Investor & Treasury Services is 
een dochteronderneming van Royal 
Bank of Canada: een vooraanstaande 
marktpartij die zes jaar op rij werd 
uitgeroepen tot grootste depothouder 
ter wereld, met de hoogste 
kredietrating in de sector en meer dan 
3.000 miljard USD aan beheerde activa. 

RBC Investor & Treasury Services is 
een gespecialiseerde verlener van 
diensten inzake vermogensbeheer, 
depothoudende bank, betaling en 
thesaurie bestemd voor financiële 
en institutionele beleggers over de 
hele wereld. De dochteronderneming 
van RBC heeft kantoren in 18 landen 
in Noord-Amerika, Europa, Azië en 
Australië en heeft de roeping diensten 
te ontwikkelen die de mogelijkheid 
bieden de activa van haar klanten 
te vrijwaren, hun liquiditeiten te 
optimaliseren en de risico's te 
beheren in tal van rechtsgebieden, 
met de nadruk op het beheer van de 
exploitatierisico's.

VIER ZORGVULDIG 
GESELECTEERDE 
VERMOGENSBEHEERDERS 

De Bevek 'Ogesip Invest' groepeert 
de beursgenoteerde activa van 
de 7 bijdragende ondernemingen 
van OGEO FUND. Deze activa 
zijn ondergebracht in het eerste 

compartiment van de Bevek, dat op 
heden meer dan 700 miljoen euro 
vertegenwoordigt.

Deze beheerders, aan wie 
mandaten voor gediversifieerd 
discretionair beheer werden 
toegewezen, worden permanent 
gebenchmarkt om hun prestaties 
te objectiveren, een gezonde 
onderlinge rivaliteit te verzekeren 
en de bijdragende ondernemingen 
de best mogelijke prestaties te 
verzekeren. In 2015 werd een van 
de vermogensbeheerders trouwens 
vervangen. 

De activa van 'Ogesip Invest' worden 
momenteel toevertrouwd aan:
• Banque Degroof-Petercam
• BNP Paribas Investment Partners
• Candriam (ex-Dexia Asset 

Management)
• KBC Asset Management.

RBC INVESTOR & TREASURY 
SERVICES IN EEN OOGOPSLAG

 Dochteronderneming van Royal 
Bank of Canada.

 Grootste depothouder ter wereld 
volgens Global Investor ISF.

 Depothouder en fondsbeheerder 
van de institutionele Bevek  

'Ogesip Invest'.
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 Het verheugt ons voor het tweede 
jaar op rij te mogen optreden als 
depothouder en fondsbeheerder 

voor ‘Ogesip Invest’. Dankzij onze 
deskundigheid inzake controle 

en rapportering kunnen we 
bijdragen aan de perfecte werking 

van de institutionele Bevek van 
OGEO FUND.

 
 

Marc Vermeiren
Managing Director

RBC Investor & Treasury Services

Voortdurend uitmunten
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Beleggingsbeleid7

OGEO FUND beheert de financiering 
van de pensioenen op lange 
termijn en definieert dan ook een 
activatoewijzing aangepast aan zijn 
opdracht. Bij de definitie van het 
beleggingsbeleid speelt de houding 
ten aanzien van het risico een 
belangrijke rol. Het beheer van een 
pensioenfonds heeft niet tot doel de 
beste prestaties ten aanzien van een 
benchmark staande te houden, maar 
de belangen te verzekeren van de 
huidige of toekomstige renteniers. 

Om de risico's maximaal te beperken, 
geldt voor de activabeleggingen het 
dubbele principe van voorzichtigheid 
en diversificatie. Deze diversificatie 
wordt geconcretiseerd door 
toewijzingen verdeeld over meerdere 
verschillende activaklassen 
gedefinieerd in de SIP (Statement of 
Investment Principles). 

Voor elk van deze activaklassen 
werden minimale en maximale 
grenzen bepaald om snel van de ene 
klasse naar de andere te kunnen gaan 
naargelang de evolutie van de markten. 

Om de SIP te definiëren heeft 
OGEO FUND een Financieel Comité 
samengesteld dat bestaat uit erkende 
experts uit de financiële wereld om de 
beste strategie te bepalen ten aanzien 
van de macro-economische evolutie 
en de markttendensen.  
Het beleggingsbeleid wordt bepaald 
door de Raad van bestuur van 
OGEO FUND op advies van het 
Financieel Comité. Het Financieel 
Comité heeft dus enkel informatie- en 
adviesbevoegdheid ten aanzien van 
de Raad van bestuur.

De SIP van OGEO FUND wordt 
minstens om de drie jaar herzien 
om altijd afgestemd te zijn op 
de marktomstandigheden en op 
de aard van de specifieke missie 
van OGEO FUND. De SIP kan op 
elk moment herzien worden, op 
beslissing van de Raad van bestuur, 
naargelang de economische 
veranderingen. De laatste 
verklaring over de principes van het 
beleggingsbeleid van OGEO FUND 
werd goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering op 19 juni 2015.

DE INSTITUTIONELE BEVEK VAN 
OGEO FUND 'OGESIP INVEST' 
VOOR DE BEURSGENOTEERDE 
ACTIVA

In 2014 heeft OGEO FUND de 
institutionele Bevek naar Belgisch 
recht 'Ogesip Invest' opgericht, meer 
bepaald met het oog op een beter 
beheer van de activatoewijzing.  
Deze institutionele Bevek, die in 2015 
een eerste volledig boekjaar kende, 
groepeert alle beursgenoteerde 
activa van de bijdragende 
ondernemingen van OGEO FUND. 
De oprichting van deze Bevek maakt 
een grotere controle, een optimale 
diversificatie en een beheersing van 
de kosten mogelijk. Een strategie die 
de mogelijkheid heeft geboden om 
een nettorendement van 3,88% te 
realiseren in 2015. De vastgoedkorf, 
de verzekeringsproducten en 
de beleggingen in Private Equity 
worden rechtstreeks beheerd door 
OGEO FUND en dus niet binnen 
Ogesip Invest.

Het beleggingsbeleid van OGEO FUND wordt gedefinieerd in 
de SIP (Statement of Investment Principles), een schriftelijke 

verklaring waarin de algemene principes verduidelijkt worden 
en de beleggingsbeslissingen van het OFP afgebakend worden.

De Algemene Vergadering 
bestaat uit vertegenwoordigers 

van elke bijdragende 
onderneming. Ze heeft de 

bevoegdheid handelingen voor 
te stellen of te bekrachtigen die 
essentieel zijn voor de werking 
van OGEO FUND. De Algemene 

Vergadering bekrachtigt 
bijvoorbeeld de SIP van 

OGEO FUND. Dit document 
bevat de fundamenten van 

het beleggingsbeleid dat 
meer bepaald tot doel heeft 

het rendement te verzekeren 
dat vereist is voor de betaling 

van de pensioenen van onze 
begunstigden. 

 
 

Sandrine Brands,  
Algemeen Secretaris a.i. en Directrice 

van de Administratie van LUIK ZONE 2 
IILE-SRI (LUIK ZONE 2 Intercommunale 

d’Incendie de Liège et Environs – 
Service Régional d’Incendie), 

lid van de Algemene Vergadering van 
OGEO FUND.

Bakens voor bloei
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BELEGGINGSBELEID

1 De volledige tabel van de strategische toewijzingsgrenzen van OGEO FUND voor alle activaklassen is opgenomen in het beheerverslag op pagina 
38 (strategische toewijzing van 0% voor Private Equity, Grondstoffen en Alternatieve strategieën).

HET BELEGGINGSBELEID VAN OGEO FUND  
IN EEN OOGOPSLAG  

SIP BEKRACHTIGD DOOR DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 19/06/2015

STRATEGISCHE TOEWIJZINGSGRENZEN  
PER ACTIVAKLASSE1 :

Overheidsobligaties

25,0 %

Bedrijfsobligaties

20,0 %

Obligaties van groeilanden en 
High-Yield obligaties

5,0 %

Aandelen

22,5 %

EMTN  
(Euro Medium Term Notes)

2,5 %

Vastgoed

20,0 %

Verzekeringsproducten

5,0 %

min max

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

25%

5%

35%

15%

40%

55%

VERZEKERINGSPRODUCTEN

VASTGOED

EMTN  (EURO MEDIUM TERM NOTES)

AANDELEN

OBLIGATIES VAN GROEILANDEN EN HIGH-YIELD OBLIGATIES

BEDRIJFSOBLIGATIES

OVERHEIDSOBLIGATIES
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De rapporten van 
OGEO FUND
Beheerverslag

1  Financiële situatie van het 
pensioenfonds en evolutie van 
de activiteiten

SOCIAAL FONDS

Op 31 december 2015 en in vergelijking met de situatie 
op 31 december 2014 is het sociaal fonds als volgt 
geëvolueerd: 

Sociaal fonds op 31 december 2014 627.244.260,85 EUR 
Bestemd resultaat van het boekjaar  49.727.753,90 EUR 
Sociaal fonds op 31 december 2015 676.972.014,75 EUR
 
Het sociaal fonds is gestegen van 627.244.260,85 EUR in 
2014 tot 676.972.014,75 EUR in 2015. Het sociaal fonds is 
aldus gestegen met 49.727.753,90 EUR.

We wijzen erop dat de resultatenrekening als volgt 
samengesteld is: 

Technisch resultaat -2.527.552,57 EUR 
Financieel resultaat 55.776.613,23 EUR 
Bedrijfsresultaat -4.986.109,66 EUR 
Terugname waardevermindering op 
vorderingen 1.271.189,93 EUR 
Belastingen op het resultaat -20.959,95 EUR 

Totaal 49.513.180,98 EUR
Inhouding op de solvabiliteitsmarge 214.572,92 EUR

Winst bestemd voor het sociaal fonds 49.727.753,90 EUR

Deze bewegingen vallen voornamelijk als volgt te 
verklaren: 

Technisch resultaat

Het in 2015 geleden technisch verlies (-2.527.552,57 EUR) 
valt, zoals de voorbije jaren, te verklaren door het feit dat 
OGEO FUND meer pensioenrenten heeft betaald (lasten van 
prestaties: 25.349.391,89 EUR) dan dat het bijstortingen 
heeft ontvangen van de bijdragende ondernemingen 
(bijdragen ter uitvoering van het financieringsplan: 
4.323.599,83 EUR).  

 

Dit is perfect in overeenstemming met de 
financieringsplannen en is volkomen logisch rekening 
houdend met de aanzienlijke overfinanciering van de 
meeste bijdragende ondernemingen van OGEO FUND. 

Bovendien wijzen we erop dat de lasten van de 
pensioenrenten (25.349.391,89 EUR) gedeeltelijk 
gecompenseerd werden door de vermindering van de 
technische voorzieningen (-20.243.099,22 EUR) berekend 
op 31/12/2015 ten opzichte van 31/12/2014, waarvan we 
hierna de evolutie in detail zullen toelichten. 

Financieel resultaat

Het financiële resultaat bedraagt 55.776.613,23 EUR, wat 
rekening houdend met de marktcontext neerkomt op een 
goed rendement van 5,08% voor het jaar 2015, en dit in 
marktwaarde. 

Waardevermindering 

Er werd een terugneming van een waardevermindering op 
vorderingen geboekt ten bedrage van 1.271.189,93 EUR 
als gevolg van de inning van de vordering waarvoor we 
deze geboekt hadden. 

BEHEERKANTON 

Naast de respectieve kantons van de verschillende 
bijdragende ondernemingen bestaat er een beheerkanton 
dat tot doel heeft de verschillende werkingskosten van het 
fonds en de solvabiliteitsmarge - die, zoals de wet toelaat, 
globaal wordt berekend - ten laste te nemen. 

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

In de beheerovereenkomsten die werden gesloten met 
de bijdragende ondernemingen van OGEO FUND wordt 
uitdrukkelijk voorzien 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 recht heeft op dit kanton.

Deze percentages staan ook duidelijk in de statuten van 
OGEO FUND. 
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DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND

TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Aangemoedigd door de economische situatie zijn de 
basishypothesen voor de berekening van de technische 
voorzieningen van alle bijdragende ondernemingen van 
OGEO FUND, namelijk: 

• Indexering van de renten: 2%;
• Perekwatie van de renten: 0,1% (behalve natuurlijk 

voor de Mandatarissen waarvan de pensioenen niet 
aangepast worden);

• Rendement van de financiële activa: 4,5%;
 
onveranderd gebleven ten opzichte van 31/12/2014. 

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 2.189.271,77 EUR (t.o.v. 2.403.844,69 
EUR op 31/12/2014) en wordt, zoals hiervoor uitgelegd, 
integraal gedragen door het beheerkanton. 

Op 31 december 2015 zijn de technische voorzieningen bijgevolg 
als volgt geëvolueerd ten opzichte van 31 december 2014: 
 

Opmerkingen met betrekking tot deze tabel: 

We verduidelijken dat er in 2015 geen indexsprong 
was, terwijl voor de berekening van de technische 
voorzieningen, zoals hiervoor werd uitgelegd, rekening 
wordt gehouden met een hypothetische indexering 
van de renten van 2% per jaar. Dit heeft bijgevolg een 
gunstig effect gehad op de technische voorzieningen op 
31/12/2015 van alle bijdragende ondernemingen van 
OGEO FUND. 

• PUBLIFIN: aangezien de populatie van deze 
bijdragende onderneming gesloten is, is het volkomen 
normaal dat de technische voorzieningen met 
betrekking tot deze groep afnemen. 

• CILE: de lichte daling van de technische voorzieningen 
valt voornamelijk te verklaren door de benoeming van 
nieuwe statutairen. 

• Stad en OCMW van Seraing - Personeel: aangezien 
de populatie van deze bijdragende onderneming 
gesloten is, is het volkomen normaal dat de technische 
voorzieningen met betrekking tot deze groep afnemen. 

• AIDE: de stijging van de technische voorzieningen is 
voornamelijk toe te schrijven aan de benoeming van 
nieuwe statutairen. 

Totaal 
31/12/2015

Actieven  
31/12/2015

Slapers  
31/12/2015

Renteniers  
31/12/2015

Totaal  
31/12/2014

PUBLIFIN voorbeeld ALE en ALG 210.754.135 40.500.503 1.298.836 168.954.796 226.056.482

CILE 24.243.890 13.898.805 368.377 9.976.708 25.764.313

IILE 7.524.237 3.217.936 134.911 4.171.390 7.974.222

Stad en OCMW van Seraing - Personeel 7.471.854 384.292 0 7.087.562 8.537.581

Provincie Luik - Mandatarissen 9.154.681 2.365.440 1.251.357 5.537.884 9.355.532

Stad en OCMW van Seraing - Mandatarissen 9.295.661 2.728.879 1.814.122 4.752.660 9.493.461

SOCOLIE 43.012.305 0 2.818.116 40.194.189 45.330.261

AIDE 85.808.696 52.275.612 924.063 32.609.021 84.996.706

Totaal 397.265.459 115.371.467 8.609.782 273.284.209 417.508.557
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Beheerverslag8

We herinneren eraan dat de aldus berekende technische 
voorzieningen geen rekening houden met de eventuele 
bijdragen verschuldigd aan de DIBISS voor het stelsel 
van de vast benoemde personeelsleden en hun 
rechthebbenden. PUBLIFIN en CILE hebben immers 
officieel aangekondigd aan OGEO FUND dat zowel de 
basisbijdragen als de responsabiliseringsbijdragen 
te hunner laste zijn en blijven. We wijzen erop dat we 
dezelfde bevestiging verwachten van IILE.

Op dezelfde manier wordt de betaling van deze DIBISS-
bijdragen, zoals uitgelegd in het beheerverslag van 
vorig jaar, sinds 1 januari 2015 rechtstreeks ten laste 
genomen door de betrokken bijdragende ondernemingen, 
d.w.z. PUBLIFIN, CILE en IILE. Vanaf deze datum staat 
OGEO FUND dan ook niet meer in voor de voorfinanciering 
van deze bijdragen, wat het begrip van de rekeningen en 
het beheer ervan verbetert.

ONROERENDE EN FINANCIËLE BELEGGINGEN

Onze vaste activa1 stijgen van 203.038.850,36 EUR op 
31/12/2014 tot 204.715.940,29 EUR op 31/12/2015. 
Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de 
investeringen die verband houden met de huidige 
renovatie van onze maatschappelijke zetel in de Boulevard 
Piercot.

Onze financiële beleggingen stijgen van 758.057.366,80 
EUR op 31/12/2014 tot 797.453.733,36 EUR op 
31/12/2015. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven 
aan het goede rendement van 5,08% gerealiseerd over het 
jaar 2015.

Rekening houdend met het voorgaande bedragen de 
globale activa in beheer van OGEO FUND 1.125.340.662,20 
€ op 31/12/2015, ten opzichte van 1.084.710.244,42 € op 
31/12/2014, hetzij een stijging met bijna 3,75%.

RENDEMENT VAN DE ACTIVA 

Artikel 29 van het Koninklijk Besluit betreffende 
het prudentieel toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening verplicht de OFP's, in 
tegenstelling tot de verzekeringsmaatschappijen, tot 
een permanente waardering van de financiële activa in 
marktwaarde.

Het jaar 2015 werd gekenmerkt door grote verschillen 
inzake monetair beleid en groei tussen de verschillende 
regio's ter wereld, wat leidde tot contrastrijke prestaties 
tussen de verschillende activaklassen.

De aandelenmarkten kenden in 2015 positieve 
rendementen, ondanks aanzienlijke schommelingen.

Het 1e kwartaal was buitengewoon positief, in het kielzog 
van de aankondiging door de ECB van haar programma 
voor de aankoop van obligaties. Daarna resulteerden 
de situatie in Griekenland en de vrees voor een bruuske 
landing in China in zeer negatieve rendementen in het 2e en 
3e kwartaal. Tot slot werd het 4e kwartaal afgesloten met 
positieve rendementen ondanks de correctie in december 
als gevolg van de teleurstelling van de beleggers na 
de aankondiging van Mario Draghi (verlenging van het 
aankoopprogramma tot maart 2017 en verlaging van de 
depositorentevoet tot -0,30%), die eerder teleurstellend 
werd beoordeeld door de markten die nog sterkere 
maatregelen verwachtten.

Omwille van de volatiele omgeving, als resultaat enerzijds 
van de speculatie die verband hield met de bewegingen 
van de centrale banken en anderzijds het politieke risico 
in landen zoals Griekenland of Spanje, kende de rente in 
de eurozone een woelig jaar. De soevereine obligaties 
realiseerden evenwel een licht positief jaarlijks rendement.

Dat was jammer genoeg niet het geval voor de 
bedrijfsobligaties. De risicoafkeer en de daling van de 
liquiditeit hebben geleid tot een verruiming van de spreads 
in de loop van het tweede semester.

Prestaties in euro Jaar 2015

Wereldwijde aandelen 10,40%
Aandelen eurozone 9,80%

Amerikaanse aandelen 12,20%
Japanse aandelen 22,10%
Aandelen groeilanden -5,20%
Overheidsobligaties in euro 1,70%
Bedrijfsobligaties van "investment grade"  
in euro

-0,50%

Ondanks deze moeilijke financiële markten is OGEO FUND 
erin geslaagd, meer bepaald dankzij zijn vastgoedsegment, 
zijn verzekeringsproducten en zijn beleggingen in private 
equity, om over het jaar 2015 een positief financieel 
resultaat van 55.776.613,23 EUR te realiseren, wat zich 
vertaalt in een goed rendement van 5,08%.

BEDRIJFSKOSTEN 

De bedrijfskosten bedragen 4.986.109,66 EUR in 2015, ten 
opzichte van 5.407.749,18 EUR in 2014, hetzij een daling 
met 7,80% die mogelijk was dankzij een nog sterkere 
beheersing van de beheerkosten.  

1  Deze vaste activa in vastgoedbedrijven houden rekening met de participaties in deze bedrijven alsook de leningen die aan hen door OGEO FUND 
werden toegekend.
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Als gevolg van het bezit van bepaalde gebouwen gebruiken 
we sinds 2013 - om een coherent zicht te hebben op de 
reële werkingskosten van het beheerkanton (Cf. punt 1 van 
dit verslag) - de ratio "(bedrijfskosten – werkingskosten 
gebouwen in eigendom)/activa in beheer".

Deze ratio bedraagt 0,38% op 31/12/2015 en blijft dus nog 
altijd onder de doelstelling van 0,45% vooropgesteld door 
de Raad van bestuur van OGEO FUND. 

VOORZIENING VOOR RISICO'S EN KOSTEN

De in 2012 geboekte forfaitaire voorziening voor risico's 
en kosten ten bedrage van 60.000.000,00 EUR in de 
bijdragende onderneming PUBLIFIN werd aangehouden 
uit voorzichtigheid.

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

 2  Belangrijke gebeurtenissen 
na de einddatum van het 
boekjaar 

Zoals aangekondigd in het beheerverslag van vorig jaar 
heeft OGEO FUND op 23 december 2014 een officiële 
aanvraag tot toetreding ontvangen van PUBLILEC SCRL. 

Studies die in de loop van het jaar 2015 werden gevoerd 
met onze technische actuarissen, onze aangestelde 
Actuaris en onze erkende Commissaris, hebben de 
mogelijkheid geboden om tegemoet te komen aan 
de verschillende vereisten met betrekking tot de 
toetredingsprocedure voorzien in de statuten van 
OGEO FUND.

Op basis van deze werkzaamheden werd de toetreding 
van PUBLILEC SCRL officieel goedgekeurd tijdens de 
Buitengewone Algemene Vergadering van OGEO FUND 
van 5 februari 2016. De effectieve overdracht binnen OGEO 
van de pensioenverbintenissen en de verwante financiële 
activa is voorzien in de loop van het 2e kwartaal van 2016.

OGEO FUND zal dus minstens één extra bijdragende 
onderneming tellen vanaf 2016. Er zijn momenteel immers 
besprekingen aan de gang met verschillende andere 
potentiële nieuwe bijdragende ondernemingen.

3  Getroffen maatregelen om  
de financiële situatie  
te herstellen als de balans  
een verlies vertoont

Ondanks de zeer goede rendementen die werden 
gerealiseerd in 2013 (7,38%), in 2014 (6,95%) en in 2015 
(5,08%) vertoont een bijdragende onderneming van 
OGEO FUND nog altijd een situatie van onderfinanciering.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 
oplossing die de mogelijkheid biedt om deze situatie 
duurzaam recht te zetten.

 4 Follow-up 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 
werden financieringsplannen opgesteld voor elke 
bijdragende onderneming (die het voorwerp uitmaken van 
een apart beheer per bijdragende onderneming). 

We verduidelijken dat, in overeenstemming met het 
prudentiële kader, de financieringsplannen van Publifin, 
CILE en AIDE in de loop van 2016 herzien zullen moeten 
worden.

Wat de andere bijdragende ondernemingen betreft, is de 
situatie als volgt: 

• Provincie Luik - Mandatarissen: plan geldig tot in 
2017. 

• Seraing Mandatarissen en Personeel: wachten 
op de goedkeuring door de FSMA van het nieuwe 
financieringsplan waarin akte wordt genomen van de 
fusie van deze 2 bijdragende ondernemingen. 

• IILE: wachten op de beslissing van de instanties 
van IILE omtrent het ten laste nemen van de 
DIBISS-bijdragen. 

DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND
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5 Tenuitvoerlegging van  
de strategische toewijzing van 
de beleggingen 

De schriftelijke verklaring betreffende de beleggingsprincipes 
(SIP) werd in mei 2015 geüpdatet om rekening te houden 
met bepaalde aanbevelingen van de FSMA.

Deze nieuwe SIP werd goedgekeurd in de Raad van 
bestuur van 29/05/2015 en bekrachtigd tijdens de 
Algemene Vergadering van 19/06/2015.

Aangemoedigd door de economische situatie is de in dit 
document gekozen strategische toewijzing onveranderd 
gebleven ten opzichte van die in de vorige SIP, namelijk:

 

min max
50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

32,5%

7,5%

2,5%

5%

5%

15%

35%

35%

25%

10%

15%

40%

55%

100%

ALTERNATIEVE STRATEGIEËN

GRONDSTOFFEN 
(ENKEL VIA BEMIDDELING VAN OPC OF ETF)

PRIVATE EQUITY

EMTN

INTERNATIONALE AANDELEN BUITEN EUROPA

EUROPESE AANDELEN

ACTIVAKLASSE AANDELEN

VASTGOED

VERZEKERINGSPRODUCTEN

OBLIGATIES NIET UITGEDRUKT IN EURO OF OBLIGATIES VAN
GROEILANDEN OF OBLIGATIES MET HOOG RENDEMENT

BEDRIJFSOBLIGATIES UITGEDRUKT IN EURO 
(MINIMALE GEMIDDELDE NOTERING : BBB)

STAATSOBLIGATIES UITGEDRUKT IN EURO 
(MINIMALE GEMIDDELDE NOTERING : BBB)

ACTIVAKLASSE OBLIGATIES + CASH, LIQUIDITEITEN EN ANDERE
MONETAIRE INSTRUMENTEN

100%

25%

20%

5%

5%

20%

22,5%

16%

6,5%

2,5%

Strategische toewijzing

We verduidelijken dat dit document, in overeenstemming 
met de Wet betreffende het toezicht op de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening, uiterlijk tegen 
30/06/2017 herzien moet worden.
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6  Belangrijkste risico's 
waarmee de instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening 
geconfronteerd wordt 

Het Directiecomité is overgegaan tot een evaluatie van 
de risico's en heeft verdere maatregelen getroffen om de 
beheersing ervan te verbeteren. 

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 als gevolg van de 
evolutie van economische parameters zoals de rente en de 
beursindexen, die resulteren in een laag rendementsniveau 
waardoor de verbintenissen niet gedekt kunnen worden.

Om het marktrisico maximaal te beperken, probeert 
OGEO FUND zijn portefeuille zo veel mogelijk te spreiden 
door gebruik te maken van maar liefst 8 verschillende 
activaklassen. Voor elk van deze activaklassen werden 
minimale en maximale grenzen bepaald om van de ene 
klasse naar de andere te kunnen gaan naargelang van de 
verschillende geïdentificeerde marktrisico's.

Ook wordt aan de verschillende activabeheerders 
gevraagd om de grootst mogelijke diversificatie te hebben 
binnen elke activaklasse. Deze laatsten hebben ook de 
taak permanent de verschillende marktrisico's op te volgen 
en te opteren voor de activaklassen met de interessantste 
verhouding rendement/risico, natuurlijk binnen de 
beleggingsgrenzen die werden toegewezen in het kader 
van de mandaten voor discretionair beheer.

We wijzen er ook op dat de SIP op het vlak van de cash, 
de liquiditeiten en de andere monetaire instrumenten 
de mogelijkheid biedt om tot 100% van de portefeuille 
te gaan. Deze mogelijkheid is natuurlijk tijdelijk en 
voorbehouden voor een extreme situatie waarin alle 
activabeheerders van OGEO FUND reële vrees zouden 
hebben met betrekking tot de markten.

HET TEGENPARTIJRISICO

Het kredietrisico (of tegenpartijrisico) is het risico (of in 
gebreke blijven) dat verband houdt met de kwaliteit van de 
tegenpartijen die hun schulden niet meer willen of kunnen 
terugbetalen en zo de solvabiliteitskwaliteit van het plan 
beïnvloeden.

Om het kredietrisico maximaal te proberen beperken, 
heeft de Raad van bestuur van OGEO FUND beslist dat 
de posities in overheids- en bedrijfsobligaties uitgedrukt 
in euro, verplicht een minimale gemiddelde rating van 
BBB (S&P) moeten hebben volgens het rooster opgesteld 
door het Directiecomité van OGEO FUND op basis van 
de gemiddelde default rate op 5 jaar van de Europese 
obligaties naargelang hun rating.

Wat de activaklassen Aandelen, Bedrijfsobligaties 
uitgedrukt en niet uitgedrukt in euro, Private Equity, EMTN, 
Obligaties van groeilanden en High-Yield obligaties betreft, 
legt de Raad van bestuur op dat niet meer dan 2,5% van de 
globale activa belegd wordt in dezelfde emittent.

Voor Private Equity geldt een bijkomende verplichting.  
De Raad van bestuur heeft immers beslist dat er niet meer 
dan 10 miljoen EUR belegd mag worden per project.

In dezelfde logica waakt het Directiecomité constant over 
een gezonde diversificatie van de financiële producten die 
worden aangekocht door OGEO FUND.

HET LIQUIDITEITSRISICO

Het liquiditeitsrisico is het risico een actief niet tegen de 
juiste prijs te kunnen verkopen. Dit kan zich vertalen in een 
effectieve onmogelijkheid om een effect te verkopen, hetzij in 
een zogenaamde waardevermindering wegens niet-liquiditeit. 

Dit risico is heel beperkt in het geval van OGEO FUND.  
We herinneren er immers aan dat in tegenstelling tot de OFP's 
die verbintenissen van de tweede pijler beheren, de verzekerde 
voordelen bij OGEO FUND enkel uitkeerbaar zijn in de vorm 
van renten die levenslang betaald worden. De cashflows "out" 
zijn dus relatief voorspelbaar.

Bovendien is het belangrijk erop te wijzen dat de omvang 
van het eigen vermogen deze risico's redelijk beperkt. 
Ons Financieel comité, dat bestaat uit de leden van het 
Directiecomité, financiële analisten en erkende 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 ook opgesplitst 
kan worden in meerdere categorieën:

HET STERFTERISICO 

Het sterfterisico is het risico op een hogere mortaliteit dan 
voorzien in de tafels gebruikt voor de berekening van de 
prijs van de dekkingen van de verbintenissen in geval van 
overlijden.  

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 voorzien in de tafels gebruikt voor de berekening 
van de prijs van de risicodekkingen, met name de 
renteverbintenissen. Onze technische voorzieningen 
worden jaarlijks aangepast om dit risico optimaal te 
dekken.

DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND
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HET RISICO OP ONKOSTEN (OF RISICO VAN 
ALGEMENE KOSTEN)

De beheerovereenkomsten gesloten 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 op 
het Beheerkanton en wordt het permanent opgevolgd door 
onze Raad van bestuur. De ervaring toont ook aan dat deze 
forfaitaire kosten de reële kosten ruimschoots dekken.

7 Getroffen of te treffen 
maatregelen inzake bestuur

OGEO FUND heeft gedurende het hele jaar 2015 zijn 
controles en procedures verder versterkt om een goed 
geregeld verloop van zijn activiteiten en een goede 
beheersing van de risico's te verzekeren.

Deze maatregelen vormen het kader dat OGEO FUND 
de mogelijkheid biedt een nauwgezet beheer te 
verrichten in overeenstemming met de principes voor 
deugdelijk bestuur bepaald door de wetteksten en de 
controleautoriteit.

Tijdens de Raad van bestuur van 6 juni 2011 werd voor 
de eerste keer een handleiding voor deugdelijk bestuur 
voorgelegd en goedgekeurd. Deze handleiding wordt 
permanent aangepast en geüpdatet om rekening te 
houden met de evolutie van OGEO FUND. 

OGEO FUND beschikt over het volgende algemene 
prudentiële kader: 
 
• Integriteitbeleid
• Continuïteitbeleid
• Onderaannemingsbeleid
• Intern Audit Charter
• Compliance-charter
• Procedure voor de behandeling van klachten
• Procedure inzake belangenconflicten
• Handleiding voor deugdelijk bestuur
• Deontologische code
• Intern reglement van de Raad van bestuur
• Intern reglement van het Financieel comité 
• Charter van het Directiecomité

Wat het continuïteitsplan betreft, werd een update uitgevoerd 
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 2015 werd de controle van de volgende auditcycli verricht:
 
• Onderhoud, Hygiëne en Veiligheid.
• Cyclus van de beleggingen: Bevek.

De interne auditor heeft tijdens de Raad van bestuur van 
4 december 2015 deze twee verslagen voorgelegd en de 
nadruk gelegd op de inspanningen die werden geleverd 
door de teams van OGEO FUND om de aanbevelingen voor 
de follow-up van de cycli van vroegere audits ten uitvoer 
te leggen.

Tijdens diezelfde Raad van bestuur heeft de interne auditor 
ook, zoals elk jaar, zijn verslag voorgelegd aan de Raad 
van bestuur. Hierin wijst hij erop dat de aanbevelingen 
van de controle-instantie die nog niet opgelost waren 
op 23 december 2014, nu opgelost zijn of worden door 
OGEO FUND.

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

Er werd een verslag betreffende de interne controle 
voorgelegd door het Directiecomité aan de Raad van 
bestuur van 4 december 2015. 

8 Belangenconflicten 
In de loop van het boekjaar heeft geen enkele bestuurder, 
rechtstreeks noch onrechtstreeks, patrimoniale belangen 
gehad die strijdig waren met een beslissing of een 
transactie die onder de bevoegdheid van de Raad van 
bestuur valt.

We wijzen erop dat de Compliance Officer verslag heeft 
uitgebracht aan de Raad van bestuur de dato 4 december 
2015.

Bovendien heeft de aangestelde Actuaris ook verslag 
uitgebracht aan de Raad van bestuur in het kader van de 
afsluiting van het boekjaar 2015. Hij heeft een positief 
advies geformuleerd omtrent de gebruikte hypothesen 
en het niveau van de technische voorzieningen op 31 
december 2015.

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 31/12/2015.

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

 
 

Opgemaakt te Luik, op 31 mei 2016.
De Raad van bestuur.
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Hoofdstuk 1 • Afdeling 1
Globale balans op 31/12/2015 (uitgedrukt in Euro)

ACTIVA Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2014

II.  VASTE ACTIVA 22 204.715.940 203.038.850

B. Materiële vaste activa 222 2.662.802 1.615.246

C. Financiële vaste activa 223 202.053.138 201.423.604

III. BELEGGINGEN 23 797.453.733 758.057.367

A. Beleggingsvastgoed 231 10.506.398 10.897.252

B. Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 232 786.947.335 747.160.114

1.  Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen 
waardepapieren 

2321 13.702.215 56.640

2. Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten 2322 0 108.000

3.  Rechten van deelneming in gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen en investeringsfondsen

2323 720.245.120 696.995.474

6. Overige beleggingen 2326 53.000.000 50.000.000

V. VORDERINGEN 41 106.694.772 106.174.092

A. Te ontvangen bijdragen 411 86.999.976 84.952.366

1. In uitvoering van het financieringsplan 4111 86.999.976 84.952.366

F. Overige vorderingen 416 19.694.797 21.221.726

VI. LIQUIDE MIDDELEN 51 25.018.578 38.353.321

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN 431/432 10.706.213 10.448.367

A. Verworven opbrengsten 431 7.541.244 7.130.443

B. Over te dragen kosten 432 3.164.970 3.317.924

TOTAAL ACTIVA 21/51 1.144.589.237 1.116.071.997

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

Jaarrekening

42 43



PASSIVA Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2014

I. EIGEN VERMOGEN 11 679.161.287 629.648.106

A. Sociaal fonds 111 676.972.015 627.244.261

B. Solvabiliteitsmarge 112 2.189.272 2.403.845

II. TECHNISCHE VOORZIENINGEN 12 397.265.458 417.508.557

A. Pensionering en overlijden 121 397.265.458 417.508.557

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

IV. SCHULDEN 42 7.043.279 7.630.177

B. Fiscale en parafiscale schulden 422 1.983.362 1.922.788

D.  Financiële schulden 424 300.000 1.700.000

E. Overige 425 4.759.918 4.007.389

V. OVERLOPENDE REKENINGEN 433/434 1.104.765 1.270.710

A. Over te dragen opbrengsten 433 948.235 1.114.100

B.  Toe te rekenen kosten 434 156.530 156.610

TOTAAL PASSIVA 11/43 1.144.589.237 1.116.071.997

DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND
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8 Jaarrekening

Hoofdstuk II • Afdeling 3
Globale resultatenrekening op 31/12/2015 (uitgedrukt in Euro)                   

Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2014

I.  TECHNISCH RESULTAAT (+) (-) 71/61 -2.527.553 -3.772.968

A. Bijdragen (+) 710 4.323.600 4.294.263

1. In uitvoering van het financieringsplan 7101 4.323.600 4.294.263

C. Uitkeringen (-) 610 -25.349.392 -27.292.182

I. Overdracht van pensioenrechten 716/616 0 68.460.035

 1. Van andere pensioeninstellingen (+) 716 0 68.460.035

J. Wijziging van de technische voorzieningen 717/617 20.243.099 -50.649.132

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

6171/7171 20.243.099 -50.649.132

1. Einde boekjaar (-) 6171 -397.265.458 -417.508.557

2. Begin boekjaar (+) 7171 417.508.557 366.859.425

L. Afgestane verzekerings- en herverzekeringspremies (-) 618 -319.763 -271.885

M. Overige technische opbrengsten (+) 719 881.966 2.506.751

N. Overige technische kosten (-) 619 -2.307.063 -820.817

II. FINANCIEEL RESULTAAT (+) (-) 72/62 55.776.613 73.523.648

B. Beleggingsopbrengsten (+) 722 17.035.795 21.156.234

C. Beleggingskosten (-) 622 0 -60.597

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

724/624 -54.807 96.869

F. Meer- of minderwaarden (+) (-) 725/625 39.271.943 52.820.831

1. Meerwaarden (+) 725 39.271.943 77.691.592

2. Minderwaarden (-) 625 0 -24.870.761

G. Overige financiële opbrengsten (+) 726 115 26.149

H. Overige financiële kosten (-) 626 -476.433 -515.839

III. BEDRIJFSRESULTAAT 73/63 -4.986.110 -5.407.749

A. Goederen en diensten  (-) 631 -3.777.302 -4.030.410

B. Afschrijvingen (-) (+) 632/732 -449.095 -481.299

1. Toewijzing (-) 632 -449.095 -490.368

2. Terugname (+) 732 0 9.069

C. Overige (-) (+) 633/733 -759.712 -896.040

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

A. Toewijzing (-) 64 0 -1.271.190

B. Terugname (+) 74 1.271.190 0

VI. UITZONDERLIJK RESULTAAT (+) (-) 76/66 0 824.533

A. Uitzonderlijke opbrengsten (+) 76 0 824.533

VII. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-) (+) 67/77 -20.960 -22.706

A. Belastingen (-) 67 -20.960 -22.706
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Hoofdstuk II • Afdeling 4
Resultaatverwerking op 31/12/2015 (uitgedrukt in Euro)

Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2014

I. TOE TE WIJZEN WINST (+)/ TOE TE WIJZEN VERLIES (-) 791/691 49.513.181 63.873.567

1. Toe te wijzen Winst (+) / Verlies (-) van het boekjaar 7911/6911 49.513.181 63.873.567

III. SOLVABILITEITSMARGE 793/693 214.573 -50.823

1. Toewijzing (-) 693 -50.823

2. Onttrekking (+) 793 214.573

V. SOCIAAL FONDS 795/695 -49.727.754 -63.822.744

1. Toewijzing (-) 695 -49.727.754 -63.822.744

2. Onttrekking (+) 795

Codes Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2015

Globaal 
afgesloten 

boekjaar - 2014

VIII. TOE TE WIJZEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (+) (-) 78/68 49.513.181 63.873.567

A. Winst (-) 68 -49.513.181 -63.873.567

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

DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND
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8 Jaarrekening

Bijlage 1 • Posten buiten-balanstelling op 31/12/2015

Codes Bedrag

I. ZAKELIJKE ZEKERHEDEN (+) (-) 00 21.358.467

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

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

C. Beleggingsvastgoed (+) (-) 003 7.755.000

X. OVERIGE 09 3.590.000

Bijlage 2 • Solvabiliteitsmarge op 31/12/2015

I.   PENSIOENREGELING 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 Boekjaar

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 1.822.775,21

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

S.1.04 66.496.560,82

X0,001 = S.1.05 66.496,56

TOTAL : (S.1.02) + (S.1.03) + (S.1.05) S.1.06 2.189.271,77

II. TWEEDE BEWERKING

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

S.1.07 66.496.560,82

Bijlagen
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Codes Boekjaar

III. DERDE BEWERKING

Laagste bedrag van (S.1.06) et (S.1.07) S.1.08 2.189.271,77

V. RESULTAAT 

S.1.12 = (S.1.08) x (S.1.11) 2.189.271,77

Bijlage 3 • Vorderingen

Codes Bedrag

A. TE ONTVANGEN BIJDRAGEN 411 86.999.976

a. Op ten hoogste één jaar 411/1 82.199.976

b. Op meer dan één jaar 411/2 4.800.000

F. OVERIGE VORDERINGEN 416 19.694.797

a. Op ten hoogste één jaar 416/1 19.694.797

Bijlage 4 • Schulden

Codes Bedrag

A. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 42/1 7.043.279

DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND
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8 Jaarrekening

Bijlage 5 • Afgeleide producten

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. 
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Bijlage 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 B1en B3 Aandelen, rechten en andere niet-vastrentende effecten. 

 Deze beleggingen worden aanvankelijk aan hun aanschaffingswaarde geboekt en geherwaardeerd aan hun 
marktwaarde, overeenkomstig de specifieke regels uit de artikelen 43 tot 54 van het KB van 5 juni 2007. Deze effecten 
worden geherwaardeerd aan hun marktwaarde (affectatiewaarde), 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 aan hun marktwaarde (affectatiewaarde), overeenkomstig de specifieke regels uit de 
artikelen 43 tot 54 van het KB van 5 juni 2007. Deze effecten worden gewaardeerd aan 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 realisatiewaarde op de afsluitingsdatum van 
het boekjaar 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 de dekking van met name : 1. de kosten van grote herstellings- en 
onderhoudswerken. 2. de verlies - of kostenrisico's die voor OGEO FUND voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke 
zekerheden, gesteld 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 4,50%

Inflatie

Loonstijging 2,00%

Andere 0%
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8 Jaarrekening

Toelichting 

II. II. Technische voorzieningen. Deze rubriek vertegenwoordigt het geheel van verbintenissen tegenover de 
aangeslotenen en begunstigden, berekend door de aangewezen actuaris overeenkomstig de artikelen 1 tot 18 van het 
KB van 12 januari 2007.

De solvabiliteitsmarge (wettelijk vereist door de artikelen 87 en 88), 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 4,5%, deze tarieven komen overeen met een zorgvuldige schatting van het 
verwachte rendement van de 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. 

Bijlage 7 • Aanvullende inlichtingen    
  
A. Overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake, delen wij mee dat er in 2015 aan onze commissaris, PwC 

CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw I. RASMONT, een bedrag van 89.000,00 EUR exclusief BTW aan audit-
erelonen en een bedrag van 38.570,00 EUR exclusief BTW aan non-audit erelonen werd gestort.   
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Bijlage 8 • Sociale balans

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

(VTE)
(boekjaar)

3p. Totaal (T) 
of totaal in 

voltijdse 
equivalenten 

(VTE)
(vorig boekjaar)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 100 7,6 7,6 (VTE) 8,3 (VTE)

Aantal daadwerkelijk  
gepresteerde uren 101 12.855 12.855 (T) 12.475 (T)

Personeelskosten 102 679.041 679.041 (T) 776.280 (T)
 

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

equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers 105 7 7

Volgens aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 6 6

Overeenkomst voor bepaalde 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 3 3

- lager onderwij 1210

- secondair onderwijs 1211

- hoger niet-universitair onderwijs 1212 2 2

- universitair onderwijs 1213 1 1

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 7 7

Arbeiders 132
Andere 133

DE RAPPORTEN VAN OGEO FUND
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8 Jaarrekening

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 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 2 2

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 3 3

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 3

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 20,00 5852 19,00

Nettokosten voor de onderneming 5843 0,00 5853 345,95
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Verslag van de Commissaris
over de jaarrekening
voor het boekjaar afgesloten  
op 31 december 2015

Sint-Stevens-Woluwe, 3 juni 2016

Aan de Leden van OGEO FUND OFP
Luik

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 2015, zoals hieronder gedefinieerd, en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. 
De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2015, 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 2015, opgesteld in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel met 
betrekking tot de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, met een balanstotaal van EUR 
1.144.589.237,15 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een toe te wijzen winst van het 
boekjaar van EUR 49.513.180,98.

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 volgens de internationale controlestandaarden 
(ISA’s) uitgevoerd. 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 
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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.

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 2015, 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), 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 behandelt de door het Koninklijk Besluit van 5 juni 2007 betreffende de 
jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 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 Commissaris
PWC, Bedrijfsrevisoren, cvba

Vertegenwoordigd door:

 Isabelle Rasmont 
Bedrijfsrevisor 
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