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Persbericht  

OGEO FUND overschrijdt de kaap van een miljard  

euro aan activa in beheer  

Op 31/12/2014: 

 1,085 miljard euro aan activa in beheer 

 Een financieel rendement van 6,95% 

 64 miljoen euro winst 

 Een overfinanciering van 573 miljoen euro* 
 

 

Luik, 22 juni 2015. OGEO FUND, het vijfde grootste pensioenfonds van België**, overschreed in 2014 de drempel van 

een miljard euro aan activa in beheer. Ter gelegenheid van de voorstelling van zijn jaarverslag van 2014 laat OGEO 

FUND eind december 2014 een financieel rendement van 6,95% en een winst van 64 miljoen euro optekenen en 

verzekert het de pensioenen van meer dan 4200 huidige of toekomstige begunstigden, verdeeld over 7 bijdragende 

ondernemingen. Zijn beheermodel wordt gekenmerkt door een zorgvuldige benadering, die met name de ‘fysieke’ en 

niet de ‘papieren’ vastgoedbeleggingen stimuleert, voorzien van een versterkt governancesysteem dat verder gaat dan 

de wettelijke verplichtingen. 

Stéphane Moreau, Gedelegeerd bestuurder van OGEO FUND, legt uit: "Zeven jaar na zijn oprichting staan de lichten 

op groen voor OGEO FUND. OGEO FUND, dat meer dan een miljard euro aan activa beheert, heeft een goed 

financieel rendement van bijna 7% gehaald. Onze overfinanciering is sinds 2010 blijven groeien en beschikt nu over 

een comfortabele reserve van 573 miljoen euro. Dit verzekert de duurzaamheid van de financiering van de pensioenen 

van onze begunstigden. Alle resultaten zijn het gevolg van een prestatie- en diversificatiebeleid bij onze beleggingen 

die genieten van een langetermijnaanpak. De vastgoedportefeuille van OGEO FUND onderscheidt zich van de meeste 

van de andere Belgische pensioenfondsen die maar zelden ‘in bakstenen" beleggen. Door een belangrijk 

vastgoedaanbod zijn onze beleggingen niet rechtstreeks onderhevig aan marktschommelingen."  

Emmanuel Lejeune, lid van het directiecomité van OGEO FUND: "Een van de initiatieven die OGEO FUND in 2014 

lanceerde, was een institutionele bevek, ‘Ogesip Invest’, die alle beursgenoteerde activa van verschillende bijdragende 

ondernemingen van OGEO FUND groepeerde. Hierdoor beschikt elke bijdragende onderneming over hetzelfde 

portfeuilleprofiel, geniet ze van een maximale diversificatie en van een prestatie die nagenoeg identiek is aan die van 

de andere. We merken ook op dat we door de lancering van deze bevek de controle op de vier vermogensbeheerders 

en de kwaliteit van de reportings konden versterken. 

Het Jaarverslag 2014 is beschikbaar op www.ogeofund.be of op aanvraag bij OGEO FUND. 
 

 

* Met overfinanciering worden de vrije reserves of het verschil tussen de door OGEO FUND beheerde activa en de verplichtingen op het gebied 
van pensioenbetalingen bedoeld. De dekkingswaarden van OGEO FUND bedroegen eind 2014 990 miljoen euro tegenover verplichtingen ten 
belope van 418 miljoen euro, ofwel een overfinanciering van 137%. 
** Volgens de ranking van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) op 31/12/2013. In afwachting van de nieuwe BVPI-ranking op 
31/12/2013. 
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Over OGEO FUND 

OGEO FUND is het vijfde Belgische pensioenfonds en beheert de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van overheidsinstellingen en parastatalen 

(steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW, etc.). OGEO FUND werd opgericht in juli 2007, onder de rechtsvorm van een 

organisme voor de financiering van pensioenen (OFP), zoals ingevoerd en geregeld door de wet van 27 oktober 2006.  

Sinds april 2008 biedt OGEO FUND haar diensten ook aan aan bijdragende ondernemingen die voor hun contractueel personeel een systeem 

voor aanvullende pensioenen (tweede pijler) wensen op te zetten. 

 

Perscontact: 

 

Amandine Moureau +32 4 266 94 63 Romain Seignovert +32 2 737 92 07 
amandine.moureau@ogeofund.be romain.seignovert@mslgroup.com 

 

 

Gestadig toenemende  
activa onder beheer 

Een belangrijke overfinanciering  
van 573 miljoen euro 
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