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 - De centrale rol van onze klanten in de 
   organisatorische voorzieningen
 - Zorgvuldig uitgekozen partners
 - De operationele organen 

INHOUDSTAFEL

OGEO FUND, Organisme voor de Financiering 
van Pensioenen (OFP), staat sinds 2007 in voor 
de financiering en uitbetaling van de pensioenen 
van meer dan 4.200 huidige en toekomstige 
begunstigden. Als enige multiwerkgevers-OFP 
(eerste pijler) van België stelt OGEO FUND u zijn 
verkort jaarverslag 2014 voor: onze 7 jaar ervaring 
heeft ertoe bijgedragen dat wij ons hebben kunnen 
positioneren als expertisecentrum bij uitstek op 
het vlak van de pensioenen alsook als 5e grootste 
OFP van België.



EEN DOELTREFFEND EN 
VERNIEUWEND AANBOD

Troeven:

- Keuze tussen de uitkering op de pensioenleeftijd 
van een maandelijkse rente of van een kapitaal.

- Keuze tussen rendementen die volledig worden 
uitgekeerd (na aftrek van de beheerkosten) of 
een formule met gewaarborgd kapitaal en mini-
mum rendement.

1E PIJLER 
(WETTELIJKE 

PENSIOENEN)

2E PIJLER 
(AANVULLENDE OF 

EXTRALEGALE PENSIOENEN)

Opgericht in april 2008

Multiwerkgevers-Organisme 
voor de Financiering van 
Pensioenen (OFP)

Pensioen van het 
contractuele personeel: 

overheidsinstellingen en publieke/
semipublieke entiteiten 

(bv.: intercommunales)

 Pensioen van het loontrekkend 
personeel: private sector

Opgericht in juli 2007

Multiwerkgevers-Organisme 
voor de Financiering van 

Pensioenen (OFP)

Pensioen van 
mandatarissen 

van gemeentelijke 
en provinciale overheden

Pensioen van 
het statutaire personeel 

(of  van wie een gemengde loopbaan 
heeft gehad, dat wil zeggen deels 

statutair en deels contractueel)

1

Lage beheerskosten

Geen in- noch uitstapkosten

Performante rendementen

Geen aandeelhouders

 Rendement uitgekeerd aan de 
“klant” na aftrek van de kosten

Langetermijnvisie

Strikte interne en externe 
controle

Schaalvoordelen

Toegang tot de beste 
professionals

Volledige transparantie

Deelname van de “klanten” aan 
het beleggingsbeleid via de 

Algemene Vergadering 

TROEVEN
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DE KERNCIJFERS 
VOOR 2014
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Een belangrijke overfinanciering 
van 573 miljoen euro 
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1 Rangschikking op 31/12/2013 – In afwachting van de officiële rangschikking vanwege de BVPI 
(Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen) op 31/12/2014.



573
MILJOEN EURO 

ACTIVA IN 
OVERFINANCIERING 1

6,95%
FINANCIEEL 
RENDEMENT 

4.219
BEGUNSTIGDEN 

VAN LOPENDE OF 
UITGESTELDE RENTE, 

VERDEELD OVER 
7 BIJDRAGENDE 

ONDERNEMINGEN

€ 7

5

€ 7

5

€ 7

5

1,085
MILJARD EURO 

AAN ACTIVA 
IN BEHEER

64
MILJOEN EURO 

WINST

7
-JARIG 

BESTAAN

€ 7

5 € 7

5

€ 7
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1 Overfinanciering: eind 2014 bedroegen de dekkingswaarden van OGEO FUND 990 miljoen euro 
tegenover verplichtingen ten belope van 418 miljoen euro, ofwel een overfinanciering van 137%.
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Marc Beyens was lid van het Directiecomité van OGEO FUND van 2007 tot juni 
2014. OGEO FUND zou hem dan ook oprecht willen danken voor zijn actieve 
deelname aan de ontwikkeling van OGEO FUND sinds zijn oprichting.

HET 
DIRECTIECOMITÉ

Het Directiecomité herneemt de 
7 hoogtepunten van het jaar 2014 

dat in het teken stond van de rijpwording 
van het OGEO FUND-model.

1
EEN FINANCIEEL 

RENDEMENT VAN 6,95% 
 
 

Rendement
6,95% is voor 2014 een goed rendement, gelet op het 
beleggingsbeleid van OGEO FUND waarin diversifi-
catie, voorzichtigheid en prestaties centraal staan. 

Prestaties
Sinds 2008 behaalt OGEO FUND rendementen 
door prestaties en voorzichtigheid te combineren 
(hierbij denken we onder meer aan het rendement 
van 7,38% in 2013).

Stéphane Moreau
Gedelegeerd bestuurder

Emmanuel Lejeune
Lid van het Directiecomité

Marc Beyens
Lid van het Directiecomité
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OGEO FUND RICHT ZIJN 
INSTITUTIONELE BEVEK 

“OGESIP INVEST” OP

Toegenomen controle
OGEO FUND beschikt over een verbeterde rap-
portering om de prestaties van zijn 4 vermogensbe-
heerders te meten met behoud van een nauwkeurige 
analytische visie van de activa en van de verplichtin-
gen van elk van de bijdragende ondernemingen.

Optimale diversificatie
Elke “klant” van OGEO FUND kan, ongeacht zijn 
grootte, gebruik maken van de volledige financiële 
portefeuille van OGEO FUND in verhouding tot zijn 
onder beheer geplaatste activa.

Kostenbeheersing
De introductie van “Ogesip Invest” heeft geen meer-
kosten met zich meegebracht voor de “klanten” van 
OGEO FUND en heeft de kwaliteit van het aangebo-
den financiële beheer verbeterd.

EEN VERNIEUWENDE 
EN VEILIGE VASTGOED- 
BELEGGINGSSTRATEGIE

Vastgoedkorf
Echte gebouwen in plaats van een “papieren” (Bevak) 
vastgoedkorf, in tegenstelling tot een groot aantal 
andere pensioenfondsen.
  
Rol als vlotter
Deze activa vervullen een rol als vlotter: wanneer de 
beursgenoteerde activa minder goed presteren, maakt 
de vastgoedkorf, die niet onderhevig is aan de markt, 
het mogelijk om de impact op het verwachte rende-
ment te milderen.

Sprekend voorbeeld
Aankoop van het Strassen-gebouw in Luxemburg: 
meer dan 10.000 m2 kantoorruimte die hoofdzakelijk 
wordt verhuurd aan een vooraanstaande Duitse bank.

Diversificatie
Spreiding van de vastgoedbeleggingen van 
OGEO FUND over het volledige Belgische en 
Luxemburgse grondgebied.
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DIVERSIFICATIE 
EN PRESTATIES

EEN VOORZICHTIG 
EN GEDIVERSIFIEERD 
BELEGGINGSBELEID

54

HET 
DIRECTIECOMITÉ

3

Verzekeringsproducten 
en vastgoedbeleggingen
Naast de Bevek houdt OGEO FUND een deel 
van zijn activa in eigen beheer. Het betreft 
hier hoofdzakelijk verzekeringsproducten en 
vastgoedbeleggingen. De beleggingen worden 
gespreid in functie van de verhouding tussen de 
door de “klant” aangehouden activa en de totale 
activa van OGEO FUND. De wil om niet volledig 
te worden blootgesteld aan eventuele neerwaartse 
marktschommelingen staat hier centraal. Deze 
duurzame activa maken het mogelijk om te streven 
naar een hoog rendement op lange termijn.

4 vermogensbeheerders die voortdurend 
in onderlinge concurrentie worden geplaatst
Op basis van een zorgvuldige selectie vertrouwt 
OGEO FUND het beheer van zijn beursgenoteerde 
activa toe aan vier beheerders. Als een periode van 
twee jaar is verstreken, wordt de minst performante 
beheerder vervangen. Na dit “benchmarking”-proces 
in 2014 te hebben doorlopen, werden de volgende 
vier beheerders weerhouden:
 
y  Banque Degroof
y  Candriam (ex-Dexia Asset Management)
y  Crédit Agricole
y  KBC Asset Management

Expertise van het financieel Comité
OGEO FUND heeft zich met vermaarde 
deskundigen omringd om onder meer de evolutie van 
de markten op te volgen en zijn beleggingsbeleid te 
optimaliseren. 

Aanpassing van de “SIP” 
(Statement of  Investment Principles)
Rekening houdend met de evolutie van de markten, 
de adviezen van de vermogensbeheerders en de 
analyse van het financieel Comité, werd de maximale 
grens van de vastgoedkorf  verhoogd tot 25% en deze 
van de aandelen tot 35%.

Zeer gediversifieerde activaklassen
Voorzichtigheid en diversificatie staan centraal in het 
beleggingsbeleid van OGEO FUND. De beleggingen 
worden onverdeeld in verschillende activaklassen. 
Voor elk van de klassen worden de minimale en 
maximale grenzen vastgelegd door de operationele 
organen van OGEO FUND en bekrachtigd door de 
Algemene Vergadering, waarvan alle bijdragende 
ondernemingen deel uitmaken.

“Voorzichtigheid en diversificatie staan 
centraal in het beleggingsbeleid van 

OGEO FUND.“



6 7
EXPERTISECENTRUM OGEO FUND OVERSCHRIJDT DE 

KAAP VAN ÉÉN MILJARD EURO 
AAN ACTIVA IN BEHEER 

De pensioenen en de publieke opinie
OGEO FUND heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van een exclusieve opiniepeiling over de pensioenen in 
België. In de lente van 2014 heeft IPSOS zich over deze 
peiling ontfermd en een representatief  doelpubliek van 
1.105 personen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan 
een enquête onderworpen.
 
Ronde tafel van deskundigen 
met de Minister van Pensioenen
Een panel van hooggeschoolde deskundigen uit 
de academische en professionele wereld heeft in 
aanwezigheid van de Minister voor Pensioenen, 
Daniel Bacquelaine, een gedachtewisseling gehouden 
over de krachtlijnen die zijn voortgekomen uit de 
opiniepeiling. Dit heeft het mogelijk gemaakt om een 
duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen die de 
Belgen koesteren over de toekomst van hun pensioen 
en de hervormingspistes aan te kaarten die door de 
regering worden vooropgesteld.

Ongerustheid van de Belgen 
over de toekomst van de pensioenen
Vier toonaangevende feiten:
y  51% van de Belgen is niet van plan om vóór de 

leeftijd van 65 met pensioen te gaan;
y  één op de vijf  werknemers weet niet hoeveel zijn 

inkomen zal bedragen op het moment dat hij met 
pensioen gaat;

y  78% van de niet-gepensioneerden meent 
onvoldoende te zijn geïnformeerd over zijn 
toekomstig pensioen;

y  drie op de vijf  werknemers geniet geen aanvullend 
pensioenplan bij hun werkgever.

Versterkte “middelen”
Door de introductie van de institutionele Bevek “Ogesip 
Invest” en de creatie van een aangepast boekhoudkundig 
vehikel werd het mogelijk te voorzien in een homogene 
verdeelsleutel van zowel de beursgenoteerde als niet-
beursgenoteerde activa van OGEO FUND tussen de 
verschillende bijdragende ondernemingen.

Schaalvoordelen
De grote omvang van de door OGEO FUND 
beheerde activa maakt het voor ons mogelijk om tegen 
de voordeligste prijs samen te werken met de beste 
professionals en de “klanten” hiervan te laten profiteren. 

Tussenkomst van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, 
tijdens de rondetafel van OGEO FUND van 25 november 2014. 
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DE TROEVEN 
VAN OGEO FUND

4
Op 4 april 2014 werden de activa officieel 
overgedragen: zo zag het grote project van 
de institutionele Bevek naar Belgisch recht, 
waarvoor OGEO FUND zich maanden-
lang heeft ingezet, eindelijk het licht. 
Waarom werd dit instrument in het leven 
geroepen? Ontmoeting met Jean van 
Caloen, onafhankelijke bestuurder van de 
Bevek “Ogesip Invest”.

Zou u ons de institutionele Bevek 
van OGEO FUND even kunnen 
voorstellen?

Het betreft hier een Bevek die alle beursge-
noteerde activa van de verschillende bijdra-
gende ondernemingen van OGEO FUND 
groepeert voor een totale enveloppe van 
ongeveer 700 miljoen euro. Wij hebben 
voor de Bevek slechts één depositaris en 
administratief  agent weerhouden: RBC 
Investor & Treasury Services, een filiaal van 
de Royal Bank of  Canada. De keuze voor 
één enkele entiteit die zich specialiseert in 
de functie van depositaris en administratief  
agent maakt een efficiëntere organisatie en 
administratieve kostenverlaging mogelijk. 
RBC behoort tot de Top 10 van de grootste 
bedrijven die actief  zijn binnen de dienstver-
lening op het vlak van activa. RBC Investor 
& Treasury Services ontfermt zich over de 
rapportering, de berekening van de intrin-
sieke waarde van de activa en de uitvoering 
van administratieve taken die verband 
houden met de werking van de Bevek.

De activa worden nog steeds beheerd 
door de 4 vermogensbeheerders waarmee 
OGEO FUND destijds discretionaire 
beheersovereenkomsten heeft geslo-
ten. Sinds haar oprichting hebben deze 
vermogens beheerders discretionaire beheer-
sovereenkomsten gesloten met de Bevek (wat 
logisch is, aangezien de door hen beheerde 
activa werden ingebracht in de Bevek). 
De vermogensbeheerders worden voortdu-
rend met elkaar in concurrentie geplaatst 
en, indien hun resultaten als onvoldoende 
worden beoordeeld, kunnen zij worden 
vervangen binnen de Bevek.
Naast de institutionele Bevek “Ogesip 
Invest” houdt OGEO FUND een deel van 
zijn activa in eigen beheer. Het betreft hier 
hoofdzakelijk verzekeringsproducten en 
vastgoedbeleggingen. De beleggingen wor-
den gespreid in functie van de verhouding 
tussen de door de “klant” gehouden activa 
en de totale activa van OGEO FUND.

Wat zijn de troeven van deze 
financiële tool voor OGEO FUND?

Deze tool maakt het voor het 
OGEO FUND-team mogelijk om een 
verhoogde controle uit te oefenen op de 
vermogensbeheerders en voortdurend over 
een verbeterde, frequentere en meer gede-
tailleerde rapportering te beschikken met 
behoud van een nauwkeurige analytische 
visie van de activa en van de verplichtingen 
van elk van de bijdragende ondernemingen 
van OGEO FUND.

De globale structuur kan nu makkelijker 
worden beheerd. Zo diende elke bijdra-
gende onderneming in het verleden een dis-
cretionair beheersmandaat te ondertekenen 
met de vermogensbeheerders. In het totaal 
ging het hier om meer dan 20 discretionaire 
beheersmandaten, terwijl er voortaan slechts 
4 mandaten moeten worden toegewezen, 
één per beheerder.

Wat is het voordeel van de institu-
tionele Bevek voor de bijdragende 
ondernemingen?

 Sinds de introductie van de Bevek beschikt 
elke bijdragende onderneming over 
hetzelfde portefeuilleprofiel en zijn haar 
prestaties nagenoeg identiek aan deze van 
de andere bijdragende ondernemingen. 
Alle bijdragende ondernemingen worden 
dus gelijk behandeld. Vanaf  haar toe-
treding geniet elke nieuwe bijdragende 
onderneming dezelfde behandeling als alle 
bestaande ondernemingen en dit met veel 
minder administratieve formaliteiten dan 
voorheen. Het betreft hier een aanzienlijke 
vooruitgang in vergelijking met de vroegere 
situatie.

Is de verslaggeving nu beter 
leesbaar?

Zonder enige twijfel! De vijfde werkdag van 
elke maand beschikken wij al over een eerste 
verslag. Binnen de Bevek kunnen wij de 
situatie van elke bijdragende onderneming 
en de prestaties van elke vermogensbeheer-
der meteen in kaart brengen. Dit schept de 
nodige duidelijkheid en maakt een snelle 
behandeling mogelijk. De uitwerking van 
deze oplossing was tijd- en energierovend, 
maar wij zijn volledig tevreden aangezien 
onze doelstelling werd bereikt: meer effici-
entie en transparantie. Een ander belangrijk 
aspect is dat deze institutionele Bevek werd 
geïntroduceerd zonder de minste meerkost 
voor de bijdragende ondernemingen en 
met vrijwel ongewijzigde totale kosten voor 
OGEO FUND.

OGEO FUND RICHT ZIJN 
INSTITUTIONELE BEVEK OP

—
De introductie van “Ogesip Invest” maakt een verhoogde 

controle, een optimale diversificatie en een beheersing 
van de kosten mogelijk.

HUIDIGE STRUCTUUR 
(met de institutionele Bevek)

y één enkele intrinsieke waarde van de activa (NAV: “Net Asset Value”)
y een betere diversificatie
y een verhoogde controle op het beleggingsbeleid
y een verbeterde en snellere rapportering
y een bijna identiek rendement voor alle bijdragende ondernemingen



FINANCIEEL COMITÉ 
VERSTERKT MET VERMAARDE 

DESKUNDIGEN
—

OGEO FUND heeft uit eigen wil een financieel Comité opgericht. 
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht een OFP 

om een dergelijk orgaan op te richten.

De belangrijkste taak van het financieel Comité van 
OGEO FUND is de neutrale en onafhankelijke evaluatie 
van de belangrijkste financiële indicatoren, de kwaliteit van 
de portefeuilles en de beleggingsstrategie ten aanzien van de 
SIP (Statement of  Investment Principles). Op basis van deze 
evaluatie doet het financieel Comité aanbevelingen aan de 
Raad van Bestuur. Het financieel Comité beschikt dus uitslui-
tend over een informatieve en raadgevende bevoegdheid ten 
aanzien van de Raad van Bestuur.

Het financieel Comité van OGEO FUND is samengesteld 
uit minimum 4 leden waaronder minstens drie onafhanke-
lijke deskundigen 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 er door het Directiecomité ook externe 
partijen uitgenodigd om bepaalde vergaderingen bij te 
wonen en/of  hieraan deel te nemen.

Het belang van een macro-economische visie 

Een macro-economische omgeving is van primordiaal belang 
voor financiële en vastgoedbeleggingen. Om tot gerichte 
analyses te komen over de evoluties en de economische en 
financiële vooruitzichten (groei, inflatie, overheidsfinan-
ciën, financiële markten, …), heeft het financieel Comité 
van OGEO FUND regelmatig een ervaren internationaal 
erkende deskundige uitgenodigd in de persoon van Professor 
Guy Quaden, Ere-gouverneur van de Nationale Bank van 
België. 

Guy Quaden, 
Ere-gouverneur van de Nationale Bank van België en externe 

Consultant van het financieel Comité van OGEO FUND.

9



10

EEN VERSTERKTE 
BESTUUR

—
Om een goed bestuur te waarborgen, heeft OGEO FUND 

de functie van actuaris ontdubbeld. Daarnaast voorziet 
OGEO FUND in een permanente en veelzijdige controle. 

Doorgedreven toezicht: 
een dubbele actuariële controle

OGEO FUND is één van de weinige Organismen 
voor de Financiering van Pensioenen in België die een 
onderscheid maken tussen de actuariële berekenings- 
en controletaken. Zo oefent de “controlerende” aange-
stelde actuaris bij OGEO FUND een andere functie uit 
dan de technische actuaris die de technische voorzie-
ningen becijfert en de financieringsplannen voorstelt.

De Raad van bestuur van OGEO FUND heeft een 
aangestelde actuaris benoemd in de persoon van Anne 
Thiry, Managing Partner Actuary bij Esofac.

De technische actuarissen zijn de actuarissen 
van IIServices. In samenwerking met Integrale 
Gemeenschappelijke Verzekeringskas heeft 
OGEO FUND in maart 2008 een dienstverle-
nende vennootschap opgericht onder de benaming 
“IIServices” die haar diensten onder meer verleent 
aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 
IIServices is actief  op verschillende vlakken: actuariële 
berekeningen, financiële rapportering, boekhouding, 
externe audit, …     

Deze taakverdeling maakt het voor OGEO FUND 
mogelijk om aan zijn bijdragende ondernemingen 
financieringsplannen aan te bieden waarvan de techni-
sche methoden en hypothesen (sterftetabellen, indexe-
ring, becijfering van de technische voorzieningen, …) 
nauwkeurig werden gecontroleerd.

Elk OFP moet immers een financieringsplan uitwerken 
dat het mogelijk maakt om technische voorzieningen 

DE TROEVEN 
VAN OGEO FUND

4

Anne Thiry, 
aangesteld Actuaris

Jacques Tison, 
erkend Commissaris

Een permanente en veelzijdige controle

Interne controle Externe controle

y  Interne audit (IIServices) y  Aangesteld actuaris (Esofac)
y  Compliance Officer y  Erkend commissaris (PwC)
y  Financieel Comité

aan te leggen die toereikend zijn om de betaling van de beloofde 
pensioenen te waarborgen (middelenverbintenis).

Daarnaast voert de erkende Commissaris, het kabinet 
PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door twee van zijn 
vennoten, Jacques Tison en Isabelle Rasmont, audits uit op de 
jaarrekeningen.

De erkende Commissaris controleert de betrouwbaarheid van 
de door de bijdragende ondernemingen overgemaakte gegevens. 
Daarenboven verleent hij zijn medewerking aan de controle die 
wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten (FSMA), overeenkomstig de bepalingen van artikel 108 
van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 
IBP’s (Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening).  

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd met als enige bekom-
mernis en enig doel de financiële belangen van de huidige en 
toekomstige bij OGEO FUND aangesloten gepensioneerden zo 
goed mogelijk te behartigen.



De vastgoedportefeuille van OGEO FUND onderscheidt 
zich van deze van de meeste andere Belgische 
pensioenfondsen die zelden investeren in “echte bakstenen”: 
hun vastgoedbeleggingen worden over het algemeen 
uitgevoerd via beleggingsfondsen. De beleggingen van 
OGEO FUND zijn echter niet rechtstreeks onderhevig aan 
marktschommelingen.

OGEO FUND selecteert en handhaaft in zijn portefeuille een 
belangrijke vastgoedkorf  (maximum 25%) die is samengesteld 
uit projecten met een nettorendement op middellange termijn 
van gemiddeld 5%.

OGEO FUND legt de klemtoon op de verwerving 
van kantoorgebouwen die worden betrokken door 
hoogwaardige huurders die voor zo lang mogelijk periodes 
verbintenissen aangaan tegen geïndexeerde huurprijzen. 
OGEO FUND heeft zijn vastgoedaanpak gediversifieerd via 
vastgoedprojecten met een hoog rendement (bijvoorbeeld: 
aankoop van terreinen en doorverkoop na het bouwrijp 
maken ervan).

OGEO FUND kiest zijn partners zorgvuldig uit en volgt 
de voortgang van zijn projecten nauwgezet op met externe 
deskundigen. Daarnaast begeleidt de erkend Commissaris, 
PwC, OGEO FUND bij zijn globale vastgoedstrategie 
(uitvoering van financiële audits, juridische studies, …). 

Belangrijkste investering van OGEO FUND in 2014: 

y Strassen-gebouw (Luxemburg)
y Kantoorruimte: 10 000 m²
y Huurder: DZ PrivatBank
y Investering door OGEO FUND: 17 miljoen €

EEN KWALITATIEF 
HOOGSTAANDE 

VASTGOEDSTRATEGIE

Drie cruciale elementen voor 
vastgoedbeleggingen:

1. Een gemiddeld rendement op lange 
termijn van 5%

2. Ten behoeve van de transparantie en 
controle wordt voor de projecten een 
speciale vennootschap (SPV) opgericht

3. De beleggingen worden geselecteerd 
na een volledig technisch, juridisch en 
financieel due diligence-onderzoek door 
erkende deskundigen. Onze partners zijn 
onder meer Baker & McKenzie, PwC, ...

11
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RONDETAFEL 
VAN DESKUNDIGEN 

—
Uit een nooit geziene opiniepeiling, waartoe door 

OGEO FUND opdracht werd gegeven en die in de lente van 
2014 door IPSOS werd uitgevoerd, blijkt dat er onder de 
Belgen een wijdverbreide ongerustheid leeft over de toekomst 

van hun pensioenen. De resultaten werden voorgesteld 
tijdens een rondetafel van deskundigen.

Voorbereiding 
van de pensionering

y  Een grote meerderheid van de 
ondervraagde werknemers staat 
wantrouwig tegenover het pensioen 
(75%) en de levenskwaliteit die dit 
pensioen voor hen kan waarborgen 
(68%).

Tijdstip van pensionering

y  Een op de twee Belgen (51%) 
die momenteel nog niet is 
gepensioneerd, voorziet met 
pensioen te gaan vanaf  de wettelijke 
leeftijd (65 jaar).

Quid de gepensioneerden?

y  Een op de vier gepensioneerden 
ontvangt minder dan 50% van zijn 
laatste nettosalaris, terwijl twee op 
de vijf  gepensioneerden minstens 
70% van hun laatste nettosalaris 
ontvangen.

De toekomst van 
de pensioenen

y  64% van de ondervraagden is van 
mening dat een aanvullend pensioen 
zou moeten worden verplicht.

DE HOOGTEPUNTEN 
VAN 2014

5

WAAROM EEN OPINIEPEILING?
OGEO FUND wenst bij te dragen aan de kennisuitbreiding en 

het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit 
voluntaristisch oogpunt heeft OGEO FUND opdracht gegeven tot het 

uitvoeren van een opiniepeiling. Deze peiling werd in de lente van 2014 
uitgevoerd door het onderzoeksbureau IPSOS dat een representatief  

doelpubliek van 1.105 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 
jaar aan een enquête heeft onderworpen.

De resultaten van de opiniepeiling over de Belgen en hun 
pensioen, waartoe door OGEO FUND opdracht werd 
gegeven en die door IPSOS werd uitgevoerd, werden 
op 25 november 2014 voorgesteld tijdens een rondetafel 
die was samengesteld uit een panel van vooraanstaande 
deskundigen uit de academische en professionele wereld en 
die heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de Federale 
Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. Deze unieke 
ontmoeting, die tot stand kwam in samenwerking met de 
Bank Degroof, heeft het mogelijk gemaakt om enerzijds 
een duidelijk beeld te scheppen van de verwachtingen die 
de Belgen koesteren over de toekomst van hun pensioen en 
anderzijds de hervormingspistes aan te kaarten die door de 
Belgische regering worden vooropgesteld en die enkele uren 
na het gesprek aan het Parlement werden voorgelegd.

1 Daniel Bacquelaine
 Federaal Minister van Pensioenen

2 Etienne de Callataÿ
 Hoofdeconoom, Bank Degroof

3 Roland de Turck
  Ondervoorzitter van IPSOS België

4 Ralf Jacob
 Hoofd van de Eenheid Sociale 

Bescherming en Sociaal Activerings-
systeem, D-G Tewerkstelling, Europese 
Commissie

5 Pierre Devolder
 Professor aan de Katholieke Universiteit 

Leuven

6 André Gilles
 Voorzitter van de Raad van bestuur van 

OGEO FUND

1

4

2

5

3

6

Voor de volledige conclusies van 
de opiniepeiling verwijzen wij u 
graag door naar de webpagina 
www .ogeofund .be/nl/opiniepeiling



OGEO FUND was aanwezig op het Salon van de Mandatarissen dat op 13 februari 
2014 heeft plaatsgevonden in Marche-en-Famenne. Het Salon van de Mandatarissen 
is de ontmoetingsplek bij uitstek voor de Plaatselijke Besturen, maar ook voor iedereen 
die zijn steentje bijdraagt aan het beheer van de Gemeenten, Provincies, OCMW’s en 
intercommunales in Wallonië.

HET “SALON 
VAN DE MANDATARISSEN”
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OGEO FUND waarborgt de betaling van de pensioenen 
op lange termijn. Om risico’s zoveel mogelijk in te perken, 
heeft OGEO FUND gekozen voor diversificatie door te 
beleggen in zeer gediversifieerde activaklassen. 
Voor elke activaklasse zijn minimale en maximale limieten 
vastgesteld om, afhankelijk van de marktontwikkelingen, 
de relatie tussen “voorzichtigheid” en “prestaties” te 
kunnen optimaliseren.

Naast de beheersmandaten die worden uitgeoefend door 
vier vermogensbeheerders (hoofdstuk 7: “Zorgvuldig 
uitgekozen partners” op pagina 16), houdt OGEO FUND 
een deel van zijn activa in eigen beheer. Het betreft hier 
hoofdzakelijk verzekeringsproducten, vastgoedbeleggingen 
en EMTN’s (Euro Medium Term Notes). 

OGEO FUND hanteert als “gulden regel” de 
diversificatie van zijn activa die zowel vormt krijgt op 
globaal niveau als op het niveau van elke activaklasse. 

BELEGGINGS- 
BELEID

6

1 De percentages komen overeen met de strategische allocatie van OGEO FUND. 

Verzekeringsproducten

5%

25%

20%
22,5%

2,5%

20%

5%

Overheidsobligaties

Bedrijfsobligaties

Opkomende obligaties en
hoog renderende obligaties

Aandelen

Vastgoed

EMTN’s

Voorzichtigheid

Prestaties

Diversificatie

Lange termijn

SIP bekrachtigd door de AV van OGEO FUND van 07/11/20141



ORGANISATIE
7

DE CENTRALE ROL 
VAN ONZE KLANTEN 

IN DE ORGANISATORISCHE 
VOORZIENINGEN

OGEO FUND telt meer dan 4.200 begunstigden van lopende of  uitgestelde rente, verdeeld over 
7 bijdragende ondernemingen. Het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer van de 
pensioenverplichtingen vormt de belangrijkste verplichting van OGEO FUND ten aanzien van zijn 
bijdragende ondernemingen.   

De grote omvang van de activa onder beheer maakt het mogelijk om substantiële schaalvoordelen te genere-
ren en toegang te krijgen tot de beste professionals. Alle bijdragende ondernemingen, zelfs de kleinste onder 
hen, behalen prestaties van een erg hoog niveau aan beperkte kosten.

Provinciaal Gedeputeerden
Association Intercommunale pour 

le Démergement et l’Épuration 
des communes de la Province 

de Liège (Afvalbeheer)

Intercommunale 
d’Incendie de Liège et 

Environs - Service Régional 
d’Incendie (Brandweer)

Intercommunale Coöperatieve Vennootschap 
Beheerder van de Distributienetten (BDN) 

voor Elektriciteit en Gas

Compagnie Intercommunale 
Liégeoise des Eaux 

(Watermaatschappij)

Stad en OCMW van 
Seraing - Mandatarissen 

en Personeel

15



ORGANISATIE 

7  ZORGVULDIG 
UITGEKOZEN 

PARTNERS
—

De onderaannemers van OGEO FUND worden 
onderworpen aan een nauwgezette selectieprocedure 
aan de hand van de handleiding “goed bestuur”.

Ethias Services N.V. heeft als 
hoofdtaak de uitbetaling van de 
pensioenrenten.

Integrale Insurance Services N.V. 
(IIServices), gemeenschappelijke doch-
teronderneming met Integrale GVK, 
levert de volgende diensten: actuariële 
berekeningen, financiële rapportering, 
boekhouding en interne audit.

Esofac vervult de rol van aangesteld 
actuaris, ziet toe op de technische 
financieringsaspecten en contro-
leert de door IIServices gehanteerde 
berekeningsmethoden.

PricewaterhouseCoopers is de 
erkende bedrijfsrevisor die audits uit-
voert op de jaarrekeningen.

De vermogensbeheerders krij-
gen discretionaire beheersmandaten 
toevertrouwd en worden voortdurend 
met elkaar in concurrentie geplaatst. 

Indien hun resultaten als onvoldoende 
worden beoordeeld, kunnen zij worden 
vervangen.

In 2014 heeft OGEO FUND deze 
mandaten toevertrouwd aan de vol-
gende vier vermogensbeheerders:

y  Banque Degroof
y  Candriam  

(ex-Dexia Asset Management)
y  Crédit Agricole
y  KBC Asset Management

RBC Investor & Treasury Services 
De introductie van de institutionele 
Bevek heeft een nieuwe strategische 
partner met zich meegebracht: RBC 
Investor & Treasury Services. 
Deze partner werd zorgvuldig uit-
gekozen en komt tussen als depositaris 
en financieel bestuurder van de instituti-
onele Bevek, “Ogesip Invest”.

“Het betreft hier een belangrijk mandaat voor één van de grootste 
pensioenfondsen in België. Wij zijn verheugd dat wij onze steun en 
expertise aan OGEO FUND kunnen aanbieden in het kader van de 
versterking van zijn controle op de rapportering en investeringen om 
op die manier de sterke groei van hun activa in beheer te begeleiden.” 

“De handleiding ‘goed bestuur’ is een instrument dat ter 
beschikking wordt gesteld van de bestuurders, de leiding-

gevenden en de medewerkers van OGEO FUND om zo hun 
beheer te optimaliseren en bij te dragen tot een grotere trans-

parantie, waardoor de controle vereenvoudigt.”

Marc Vermeiren
Managing Director, RBC Investor & Treasury Services

Emmanuel Lejeune
Lid van het Directiecomité van OGEO FUND
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DE OPERATIONELE 
ORGANEN 

—
De hoofdtaken van de operationele organen 

van OGEO FUND: Algemene Vergadering, 
Raad van Bestuur en Directiecomité.

De Raad van bestuur:

Stéphane MOREAU 
Gedelegeerd Bestuurder

André GILLES
Voorzitter

Dominique DRION
Ondervoorzitter

François-Xavier 
de DONNEA
Onafhankelijke 

Bestuurder

Alain DECERF
Bestuurder

Chantal DUPONT
Bestuurder

Claude PARMENTIER
Bestuurder

DE ALGEMENE 
VERGADERING

De Algemene Vergadering is samen-
gesteld uit de vertegenwoordigers 

van elke bijdragende onderneming 
en beschikt over de meeste ruimte 
bevoegdheid om de handelingen 

waarbij OGEO FUND een 
belang heeft, uit te voeren 

of  te bekrachtigen. 
DE RAAD 

VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur stelt 
het algemene beleid van 

OGEO FUND vast en oefent 
een controle uit op de andere 

operationele organen.

HET 
DIRECTIECOMITÉ

Het Directiecomité geeft het 
beleggingsbeleid vorm en ziet 

toe op de opvolging van de 
door de Raad van Bestuur 

genomen beslissingen.
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OGEO FUND OFP
IRP erkend op 9/08/2005 
Identificatienummer: 50570

Maatschappelijke zetel:
Boulevard Piercot 46
B-4000 Luik

Tel.: +32 4 222 01 15
Fax: +32 4 222 08 21

www.ogeofund.be
info@ogeofund.be

Het volledig jaarverslag 
2014 kan (in het Frans) 
worden geraadpleegd op de 
website van OGEO FUND 
via de volgende link: 
www.ogeofund.be/ 
publications


