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Persbericht 

€ 212 miljoen winst voor OGEO FUND  

 Met 9,17% het beste financiële rendement sinds 5 jaar en aanzienlijke toename van de winst. 

 Toename van het aantal aangesloten ondernemingen: AIDE vertrouwt haar activa toe aan OGEO FUND.  

 OGEO FUND is het vijfde grootste pensioenfonds van België.  

 Langetermijnresultaten beter dan die van andere financiële instellingen. 
 

Luik, 25 juni 2013. Bij de presentatie van het jaarverslag 2012 laat OGEO FUND een nog positiever resultaat zien. Niet 

alleen zijn de financiële prestaties van het fonds verbeterd, ook is het aantal aangesloten ondernemingen en het aantal 

begunstigden toegenomen. OGEO FUND heeft ook zijn organisatie verbeterd en in het bijzonder zijn interne beheersysteem. 

Hiermee zorgt het voor een optimaal toezicht op het beheer van het fonds zodat de belangen van zijn begunstigden worden 

beschermd. Voor dit vijfde jaar van zijn bestaan bevestigt OGEO FUND zijn positie van vijfde grootste pensioenfonds in 

België met 934 miljoen euro aan activa in beheer (een toename van 17,6% ten opzichte van 2011) en een financieel 

rendement van 9,17%. In 2012 heeft OGEO FUND een winst van €212 miljoen gemaakt, een aanzienlijke toename 

vergeleken met 2011 (€74,5 miljoen). Sinds 1 januari 2012 heeft een achtste onderneming zich aangesloten bij OGEO 

FUND: AIDE (”Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège”), 

waarmee het aantal begunstigden op meer dan 4.000 is gekomen. 

Marc Beyens, lid van het Directiecomité van OGEO FUND, stelt het volgende: “OGEO FUND heeft vooral kunnen profiteren 

van de gezondere financiële markten, waardoor het een uitstekend rendement van 9,17% heeft behaald. Dit is ook het 

gevolg van het voorzichtige en uiterst gediversifieerde beleggingsbeleid dat hoog renderende vastgoedinvesteringen omvat. 

Deze investeringsstrategie, die inmiddels door de beste pensioenfondsen ter wereld wordt toegepast, is de vrucht van het  

advies van onze specialisten van het Financieel comité. Overigens mag het resultaat van 2012 de prestaties van OGEO 

FUND op de lange termijn en ten opzichte van andere pensioenfondsen niet overschaduwen. Ondanks de onzekere 

economische en financiële situatie lag ons gemiddelde resultaat de afgelopen vijf jaar boven de 2,25%. Dat is het 

rendementsniveau wat momenteel door de meeste verzekeringsmaatschappijen wordt gegarandeerd.”  

Voor Emmanuel Lejeune, lid van het Directiecomité en verantwoordelijk voor de juridische zaken van OGEO FUND zijn 

“goede prestaties en een onberispelijk bestuur de twee essentiële pijlers waarop de geloofwaardigheid van een 

pensioenfonds en de groeivooruitzichten van het fonds steunen, uitsluitend in het belang van zijn begunstigden. We hebben 

onze inspanningen voor deugdelijk bestuur en interne controle voortgezet.”  

Vanuit zijn proactieve houding wil OGEO FUND meer gaan deelnemen aan de maatschappelijke discussie over pensioenen 

zowel ten voordele van haar aangeslotenen als van  de Belgische samenleving in haar geheel. In dit kader heeft OGEO 

FUND besloten om in de loop van 2013 een expertisecentrum inzake pensioenen op te richten.  

Over OGEO FUND 

OGEO FUND is een pensioenfonds dat zorgt voor het beheer van wettelijke pensioenen - de zogenaamde ‘eerste pijler’ - 

van openbare en semi-openbare instellingen (steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW’s, enz.). OGEO 

FUND werd opgericht in juli 2007, onder de juridische vorm van organisme voor de financiering van pensioenen (OFP), zoals 

in het leven geroepen door en gereglementeerd bij de wet van 27 oktober 2006. Sinds april 2008 biedt OGEO voor 

aangesloten ondernemingen die dat wensen ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioenstelsel – de zogenaamde 



tweede pijler - in te voeren voor hun contractuele medewerkers. Ter informatie: deze mogelijkheid wordt aangeboden via 

OGEO 2 PENSION en heeft over de afgelopen drie jaar een gemiddeld rendement van 5,08% behaald. 

 

Het jaarverslag 2012 kan bij OGEO FUND worden opgevraagd of kan worden geraadpleegd op www.ogeofund.be. 
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