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De jachtluipaard is gemaakt om snel te lopen:
met zijn aerodynamische bouw, zijn lichte botten
en uiterst flexibele ruggengraat kan hij zijn achterpoten zeer ver uitstrekken. Zijn staart dient als
roer en houdt hem in evenwicht bij het nemen
van scherpe bochten, terwijl zijn nagels – die
niet krom en niet intrekbaar zijn – hem meer
grip verlenen. De jachtluipaard is het snelste
landdier ter wereld en kan een snelheid van
115 km/u halen.
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Een juridische en regelgevende omgeving
die volop beweegt
Op wetgevend gebied werd 2016 vooral
gekenmerkt door:
• de invoegetreding van de Solvency II-wetgeving
• de invoegetreding van de wijzigingen in
de wet op de aanvullende pensioenen
• het Koninklijk Besluit van 14 september
2016 betreffende de winstdelingen
• de omzendbrief van 5 augustus 2016
van de FSMA betreffende de multiondernemingenstelsels.
Al deze wetgeving beïnvloedt de omgeving
waarin Integrale en haar aangeslotenen
zich bewegen.
Om rekening te houden met de economische, financiële, maatschappelijke
en demografische context van ons land,
wijzigde de wet van 18 december 2015
drie belangrijke onderdelen van de aanvullende pensioenen:
• Het door de verzekeringnemer (werkgever
of sector) te waarborgen rendement ging
van 3,75 % (op de persoonlijke bijdragen)
en 3,25 % (op de werkgeversbijdragen)
naar een gemeenschappelijk rendement
dat elk jaar schommelt tussen 1,75 % en
3,75 %. Het percentage ligt momenteel
op 1,75 % en blijft hoog ten opzichte
van de obligatierentes, maar het gaat
om een percentage dat op lange termijn
beter te dragen is dan vroeger. Integrale
blijft ernaar streven om winstverdelingen
uit te keren die de werkgevers in staat
stellen om hun verplichtingen inzake
gewaarborgde rentevoeten na te komen.
• De eindleeftijd van de pensioenplannen en de eindeloopbaanregelingen
werden gewijzigd. De uitbetaling van
de groepsverzekeringsprestaties moet
voortaan samenvallen met de wettelijke
pensionering. Er zijn overgangsmaatre-
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gelen voorzien. De pensioenregelingen
zullen uiterlijk eind 2018 aangepast zijn.
• De aangeslotenen die weggaan bij
hun werkgevers kunnen nu een overlijdensdekking vragen die gelijk is aan
het opgebouwde spaartegoed als deze
overlijdensdekking niet voorzien was.
De wijzigingen die deze wetgeving doorvoert
zijn technisch en complex. Vaak moeten ze
uitgelegd worden aan de klanten. In 2016
werd er over het onderwerp een sessie
van Integrale Academy georganiseerd.
Een tweede is gepland voor het tweede
semester van 2017. Het verslag over het
beheer van de pensioentoezegging, ook
transparantieverslag genoemd, moet
gepersonaliseerd worden en meer gedetailleerde informatie bevatten.
Andere wettelijke bepalingen die in 2016
werden ingevoerd:
• Het Koninklijk Besluit betreffende de
winstdelingen bepaalt het kader waarin
de verzekeringsmaatschappijen al dan
niet winstdelingen kunnen uitkeren,
op basis van hun resultaten en hun
Solvency II-ratio’s.
• De omzendbrief van 5 augustus 2016 van
de FSMA bepaalt de werkingsvoorwaarden
van de multi-ondernemingenstelsels. Om
de overstap van een aangeslotene van het
ene filiaal van een groep naar een ander
filiaal niet als een uitstap te beschouwen, moeten een aantal voorwaarden
nageleefd worden, zoals de opmaak
van een multi-ondernemingenplan en
een overeenkomst die de rechten en
verplichtingen van de inrichters vastlegt.
Een multi-ondernemingenstelsel kan
voordelig zijn voor de mobiliteit van de
werknemers binnen de filialen van een
groep, maar heeft wel grote gevolgen
op het gebied van de solidariteit.

1. Solvency II: vereisten, proces en resultaten
Integrale bereidt zich al lang voor op de nieuwe
prudentiële regelgeving Solvency II, die op
1 januari 2016 van kracht werd. Solvency II
stelt veel hogere eisen aan de verzekeringsmaatschappijen inzake eigen vermogen,
governance en rapportering. Solvency II is
in 2016 een belangrijke uitdaging geweest
voor Integrale, maar bood ze tegelijk ook
kansen. Eén ding is zeker: Integrale heeft
de kaap gerond! Haar prestatie wordt niet
meer alleen weergegeven in Belgian GAAP
of IFRS-rekeningen, maar wordt nu ook
bepaald door de Solvency II-balans.

Vereisten: rendement opbrengen en tegelijk de kapitaalkosten drukken
We herhalen nog even dat Solvency II bedoeld
is om de prudentiële bepalingen in Europa te
uniformiseren. Het is een regelgeving van het
“principles based” -type en is dus vatbaar
voor interpretatie. Ze legt een rechtstreeks
verband tussen het risico dat de onderneming
neemt en haar kapitaalbehoeften. De twee

referentie-indicatoren van Solvency II zijn:
• De solvabiliteitskapitaalvereiste, Solvency Capital Requirement (SCR), het
doelkapitaal dat nodig is om het verlies
van een groot risico te kunnen opvangen.
Dit moet overeenkomen met een eigen
vermogen dat aan de verzekeringnemers
en begunstigden bijna volledige zekerheid
biedt dat hun contracten uitbetaald zullen
worden op het einde van de looptijd.
• De minimale kapitaaleis: Minimum Capital
Requirement (MCR), het minimaal eigen
vermogen waaronder de toezichthouder
de controle over de onderneming automatisch overneemt.
In 2016 lagen de rendementen van de
staatsleningen zeer laag en waren de
kapitaalvereisten voor beleggingen in
meer risicovolle activa hoog. Het grootste
probleem dat Solvency II veroorzaakte, was
rendement op te brengen en tegelijk de
kostprijs verbonden aan de kapitaalvereiste
(SCR) minimaal te houden.

Proces: upstream risicobeheer
bij elke beslissing
Hoewel risicobeheer al enkele jaren geleden
bij Integrale ingevoerd werd, kreeg het in 2016
een andere dimensie. Met de omschakeling
naar Solvency II is dit risicobeheer een managementtool geworden die altijd centraal
staat in alle processen van Integrale: de
aanleg van eigen vermogen, beleggingen,
producten, bestuur, rapportering, enzovoort.
Het risicobeheer werd in 2016 versterkt.
Het team van 7 personen in 2015 werd
uitgebreid tot 8 personen in 2016, terwijl
het kon bogen op de versterking van 3 tot
5 bijkomende externe personen.
De risico’s analyseren en meten is een must
die niet meer gericht gebeurd maar doorlopend. Door de aard van haar activiteiten kan
Integrale niet anders dan bepaalde risico’s
nemen, maar ze weegt ze altijd grondig
af en neemt de nodige maatregelen om
ze maximaal binnen de perken te houden.

Wat betekent 100 % SCR?
Een SCR-niveau van 100 % betekent dat de verzekeringsmaatschappij over voldoende financiële middelen beschikt om een
uitzonderlijke crisis te overleven binnen de 12 maanden.
De opbouw van deze ‘beschermingsreserves’ is een veiligheidsmechanisme dat de aangeslotenen beschermt tegen een faillissement van de verzekeraar. Deze SCR-ratio is erg volatiel want hij hangt af van economische marktomstandigheden zoals
de rentevoeten. Als er een crisis woedt kan deze ratio onder de 100 % dalen. Het kan dus noodzakelijk blijken om te putten uit
deze reserves maar zonder dat de uitbetaling van de pensioenen en de naleving van de aangegane verbintenissen in het gedrag
komen. De verzekeraar zal daarna een actieplan moeten opmaken om deze reserves zo snel mogelijk opnieuw aan te vullen.
We herinneren eraan dat Integrale voor 2016 beschikte over een overschot aan activa van 350 miljoen bovenop haar verbintenissen die volgens de regels van Solvency II gewaardeerd werden.

Evolutie van het personeelsbestand
2015: 118 medewerkers

2016: 124 medewerkers
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▶▶In 2016 steeg het aantal medewerkers van
Integrale van 118 naar 124. Deze sterke
stijging heeft te maken met de omvorming
naar naamloze vennootschap en met de
reglementaire vereisten van Solvency II. Het
gaat voornamelijk om een versterking van het
risicobeheer, maar ook van het departement
Vastgoed. Terwijl andere verzekeraars herstructureren, werft Integrale aan…
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Resultaten: tegelijk conform
en sterk
Onder toezicht van de Nationale Bank van
België en dankzij de maatregelen die:
• in 2015 genomen werden (verkoop van de
aandelenportefeuille, uitbreiding van het
Garantiefonds, verlaging van de gewaarborgde technische rentevoet)
• en ook in 2016 met de omvorming naar
naamloze vennootschap, optimalisering
van de vastgoedfilialen en de overdracht
van 85 % van Integrale Luxemburg.
Integrale heeft zichzelf de middelen verschaft
om te voldoen aan de vereisten van Solvency II.
Bijgevolg en in overeenstemming met de
nieuwe regelgeving die bepaalt dat de
toekenning van de winstverdeling voortaan
verbonden is aan de resultaten van de ver-

zekeraar en aan de Solvency II-ratio’s, kon
Integrale een winstverdeling toekennen aan
haar aangeslotenen.

Integrale Luxembourg
Om de ontwikkeling van de internationale activiteiten te financieren,
droeg Integrale 85 % van de aandelen
van haar filiaal Integrale Luxemburg
over aan de vennootschap Credis.
Deze wijziging van aandeelhouder
heeft geen enkele invloed op de
activiteiten van Integrale Luxemburg,
die dezelfde blijven, en ook niet
op het partnerschap met Integrale
België, dat volledig behouden blijft.

2. Focus op de omvorming tot naamloze vennootschap
Om zich correct en blijvend te schikken naar de
nieuwe wettelijke bepalingen van Solvency II,
heeft Integrale in 2016 werk gemaakt van de
omvorming naar naamloze vennootschap. Na de
officiële goedkeuring door de Nationale Bank van
België en de Belgische mededingingsautoriteit
en nadat haar leden samengebracht waren in
de vzw VLI, heeft de Algemene Vergadering
van Integrale op 30 september 2016 deze
omvorming goedgekeurd. Deze omvorming
werd verwezenlijkt in verschillende stappen:
• verandering van rechtsvorm, van gemeenschappelijke verzekeringskas naar
naamloze vennootschap;
• wijzigingen van de samenstelling van
de bestuursorganen; de aanstelling van
nieuwe bestuurders op basis van de “Fit
& Proper”-richtlijn;
• kapitaalsverhoging door omvorming van
achtergestelde leningen in kapitaal van
het pensioenfonds Ogeo Fund, de mutualiteit Apicil Prévoyance (Frankrijk) en de
verzekeringsmaatschappij Patronale Life;
• kapitaalsverhoging door nieuwe inbreng
in contanten door de groep Nethys.
Als gevolg van deze operaties bedroegen
het eigen vermogen en het boekhoudkundig
quasi eigen vermogen van Integrale ongeveer 500 miljoen euro. Dit is een mooie
kroon op het intensieve werk dat het hele
jaar door werd verzet, terwijl tegelijk alle

verzekeringsactiviteiten van Integrale verder
uitgevoerd werden.

Continuïteit verzekeren en
troeven behouden
Het aandeelhouderschap van Integrale
bestaat voortaan uit uiteenlopende profielen met aanvullende deskundigheden:
een vzw die de klanten vertegenwoordigt,
verzekeraars (Belgische en buitenlandse),
een pensioenfonds en een industriële groep.
De samenstelling van de bestuursorganen
werd eveneens herzien (zie hoofdstuk
Deugdelijk bestuur), maar het operationele
bestuur van Integrale verandert niet. Het
operationele bestuur blijft strikt geregeld
door de bepalingen waarop de Nationale
Bank van België toezicht houdt en die
Integrale al vele jaren toepast.
Bovendien houdt Integrale vast aan haar
basiswaarden: de beheersing van de beheerskosten, een concurrentieel rendement,
een kwaliteitsvolle dienstverlening en een
transparant beheer. Dankzij de vzw VLI behoudt Integrale ook een zeker paritair beheer
via een minderheidsaandeelhouder die vier
bestuurders aanduidt die de ondernemingen
en aangeslotenen vertegenwoordigen en
deelnemen aan de besluitvorming. Deze
bepaling die in de nieuwe statuten van de
naamloze vennootschap staat, zorgt ervoor
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dat de onderscheidende kenmerken van
Integrale behouden blijven. Ze legt duidelijk
de link tussen haar verleden, haar heden
en haar toekomst.
De verdeling van de resultaten gebeurt
rekening houdend met het evenwicht tussen
de vergoeding van de aangeslotenen via het
toegekende rendement, en de financiering
van de solvabiliteit (achtergestelde leningen, garantiefonds en dividenden aan de
aandeelhouders).

Kwaliteitsvolle deskundigen aan onze zijde
In 2016 was Integrale goed omringd!
Tal van deskundigen hielpen haar om
het juiste vehikel te kiezen voor de
omvorming, om de beste beleggers
te selecteren en partners te zoeken,
om de verandering juridisch en fiscaal
te organiseren. Integrale selecteerde
de volgende experten op basis van
de kwaliteit van hun prestaties en
hun faam:
• Deloitte
• Linklaters LLP
• PricewaterhouseCoopers (PwC)
• Willis Towers Watson
• Younity

Een unieke operatie
Er werden verschillende scenario’s onder
de loep genomen om de duurzaamheid van
Integrale te verzekeren en het eigen vermogen te bestendigen. Integrale koos voor de
omvorming naar naamloze vennootschap.
Deze unieke operatie van omvorming van
een gemeenschappelijke kas naar een
naamloze vennootschap was mogelijk door
een gewone wijziging van juridisch statuut
zonder voorafgaandelijke vereffening om
daarna een andere entiteit op te richten en
dit zonder naamsverandering. Maar gewoon
wil nog niet zeggen eenvoudig! Integrale liet
zich omringen door tal van deskundigen
om deze omvorming tot een goed einde te
brengen. Onder hen Meester Yves Moreau,
vennoot bij Linklaters. In zijn naam en die
van zijn vennoten en medewerkers die bij
het project betrokken waren, beschrijft hij de
begeleiding van deze uitzonderlijke operatie
als een goed geoliede machine:
“De impuls voor de omvorming van Integrale naar naamloze vennootschap kwam
inderdaad van de NBB. Zij had Integrale
verzocht om maatregelen te nemen om
haar voortbestaan te bestendigen. Maar
wat hier nadruk verdient, is de constructieve
en vastberaden reactie van Integrale, die
wij met waar genoegen hebben begeleid!
Vanaf het ogenblik dat de oplossing van de
omvorming naar naamloze vennootschap
gekozen werd, begon Integrale een uitgebreid
proces van raadpleging en informatieverschaffing om alle nodige vergunningen te
krijgen en zich ervan te vergewissen dat
ze aan alle voorwaarden voldeed voor de
omzetting. Er werd een actieplan opgemaakt.
Hoewel de tijdspanne zeer krap was, werd
de timing strikt nageleefd.
De groepering van de leden van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas Integrale in
de vereniging VLI, onder de opschortende

voorwaarde van de omvorming van Integrale,
was een cruciale stap. Het behoud van een
paritaire dimensie in het bestuur was voor
Integrale van groot belang. Dankzij de oprichting van deze vzw blijven de meningen van
de klanten van Integrale vertegenwoordigd
in de Raad van Bestuur. Bovendien kunnen
alle bedrijven die klant zijn bij Integrale ook
lid worden van de vereniging.
Tijdens heel het omvormingsproces hadden
we voortdurend contact met de Nationale
Bank van België. We hebben haar alle
vereiste meldingen doorgegeven tot ze
haar goedkeuring verleende. Op die manier
hebben we in zekere zin weer haar volle
vertrouwen gewonnen. We hebben ook
geantwoord op alle vragen van de FSMA
over de beursgenoteerde obligaties van de
achtergestelde lening. En daarnaast hebben
we de houders erop gewezen dat ze deze
konden omzetten in aandelen.
Uiteraard, en dat was trouwens een basisvoorwaarde, hebben we de fiscale ruling
nauwgezet georganiseerd. Deze fiscale ruling
moest ervoor zorgen dat Integrale zonder
ingrijpende fiscale gevolgen kon overstappen
van het fiscaal statuut van rechtspersoon
naar het statuut van handelsvennootschap.
Honderden werkuren, talrijke vergaderingen,
tientallen documenten, zeer uitgebreide
juridische raadplegingen en talloze deadlines
voor alle gesprekspartners hebben de kadans
van dit omvormingsjaar bepaald. Uiteindelijk
werd dit hectische omvormingsjaar afgesloten
met het verlijden van de authentieke akte
op 30 september 2016 die de omvorming
en de kapitaalverhoging bezegelde.
Dat deze officiële omvormingsdag vlekkeloos
is verlopen, is te danken aan al het voorbereidende werk dat eraan voorafgegaan
is. Ik overdrijf niet als ik zeg dat mensen
als gek hebben moeten werken om erin te
slagen. Ik heb vooral ook lof voor de inzet

12

van en de samenhorigheid binnen het
Directiecomité van Integrale, waarmee we
het proces dag na dag hebben begeleid. Ik
heb ook lof voor de Raad van Bestuur van de
gemeenschappelijke kas. De leden van de
Raad maakten indruk omwille van de berg
documenten die zij moesten verwerken en de
vele vergaderingen die zij moest bijwonen. De
Voorzitters Marcel Savoye en Francis Lefèvre
hebben een fantastisch werk geleverd. Ik
wijs er voorts op dat alle bestuurders hun
volle verantwoordelijkheid als bestuurder
van een verzekeringsmaatschappij hebben
opgenomen zoals vereist door de NBB. Het
gevaar bestond dat er geen enkele duidelijke koers uit zou blijken, maar die vrees
was volledig onterecht. Om beeldspraak
te gebruiken, zou ik zeggen dat de trein
als vanzelf ging rijden en dat we op tijd in
het station aankwamen, zoals de klant het
wilde! Iedereen heeft zijn steen bijgedragen
en stelde het volste vertrouwen in elkaar.
Vandaag is de omvorming een feit. Integrale
leeft onder het nieuwe stelsel van naamloze
vennootschap en bewijst tegelijk dat haar
stijl en haar waarden niet onverzoenbaar
zijn met deze nieuwe vorm. Ze is inderdaad een naamloze vennootschap zoals
de meeste verzekeringsmaatschappijen,
maar ze onderscheidt zich nog altijd door
haar heel eigen cultuur en de kenmerken
van haar producten.
Om af te sluiten zou ik willen zeggen dat
dit dossier zeer boeiend was qua inhoud
en stresserend qua vorm omwille van de
deadlines, maar dat het tot een goed einde
werd gebracht dankzij de uitzonderlijke
werkrelaties die Integrale onderhoudt met
haar adviseurs.”
Meester Yves Moreau,
vennoot bij Linklaters
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3. Beleggingsopportuniteiten en berekende risico’s
De rendementen leefden in 2016 helaas
niet op, integendeel zelfs. De Belgische
referentierente OLO op 10 jaar schommelde tussen een minimum van 0,10 %
en een maximum van 0,97 % en bereikte
0,53 % op het einde van het jaar. Op de
beursmarkten evolueerde de curve van de
EuroStoxx50-index wispelturig, met het
laagste peil op 2.680 en de hoogste op 3.290
eind december. Dergelijke lage rentevoeten
en de volatiliteit van de aandelen heeft het
beheer van de beleggingen onvermijdelijk
moeilijk gemaakt. In 2016 heeft Integrale
haar activa, nog meer dan voordien, actief
beheerd op zoek naar beleggingskansen,
maar tegelijkertijd werd er op toegezien dat
de risico’s zeer grondig werden afgewogen!

De kostprijs van de investeringen
Elke belegging houdt een zeker
risico in en elk risico moet door
kapitaal gedekt worden. Dat is
wat in de logica van Solvency II de
“SCR-kostprijs” genoemd wordt.
Voor 2016 bedroeg deze kostprijs
voor elke beleggingscategorie, in
procent van het investeringsbedrag:
• voor aandelen: tussen 39 % en
49 %
• voor bedrijfsobligaties: tussen
0,9 % en 66 % naargelang de
kwaliteit en de looptijd van het
krediet (SCR spread)
• voor vastgoedbeleggingen:
25 % (SCR Vastgoed)
• voor staatsobligaties: 0 % (SCR
Spread)

Om rendement op te brengen en tegelijk
de risico’s te dekken volgens Solvency II,
heeft Integrale haar activatoewijzing herzien:
• Afbouw van de aandelenportefeuille en
investeringen in EMTN geïndexeerd op
EuroStoxx50.
• Toename van obligaties: in het bijzonder
Belgische, Spaanse en Italiaanse, maar
ook Duitse en Franse staatsobligaties.
• Invoering van instrumenten om de Italiaanse
staatsobligaties in te dekken eind 2016,
om rekening te houden met het verhoogde
risico door het referendum.
• Belegging in diverse fondsen: converteerbare obligaties, kredietfondsen en
infrastructuurfondsen.
• Investering in Europa in gediversifieerde fondsen: converteerbare obligaties,
kredietfondsen en infrastructuurfondsen.
• Sterke stijging in de vastgoedbeleggingen
met een aantal aankopen, maar ook met
verkopen die meerwaarden opleverden.
De kostprijs van het eigen vermogen
blijft op 25 %, maar met haar beleid van
vastgoedbeleggingen (huurcontracten op
lange termijn en geïndexeerde huurprijzen,
kwaliteitsvolle huurders en gebouwen
die de BREEAM-milieunorm naleven),
genereert Integrale het nodige rendement
om het rendement te dekken dat ze aan
de klanten toekent.
• Forse toename van de beleggingen in
fotovoltaïsche infrastructuur via het filiaal
Integrale Green Energy: 72.000 panelen
voor meer dan 19.000 kilowattpiek.

7,99 %
3,56 %

2015

19,85 %
68,61 %

2016
4,54
4,54 %
%

2,26
2,26 %
%

22,75
22,75 %
%

70,45 %
70,45

Placements àbeleggingen
taux fixe
Vastrentende
Immobilier etgoederen
assimilé en
Onroerende
aanverwanten
Pools d’investissement et actions
Beleggingspools en aandelen
Autres placements
Overige beleggingen

Op een doordachte manier activa beheren
De obligatiebeleggingen van Integrale zijn beleggingen met een “rating investment
grade” volgens de noteringen van Standard and Poor’s, Moody’s en Fitch Ratings.
Integrale selecteert in geen geval te riskante producten met een “high yield”-notering.
Twee keer per jaar analyseert het bedrijf Kepler Cheuvreux, dat gespecialiseerd is
in financieel advies, de bedrijfsobligatieportefeuille van Integrale.
Integrale is ook lid van het netwerk “Financité” en beschikt zo over een zwarte
lijst van bedrijven en staten die een risico inhouden op het vlak van humanitair,
maatschappelijk, burgerlijk, milieu- of governancerecht.
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4. Blijvend vertrouwen
Ook al bleven de rentevoeten laag en was de context nog altijd moeilijk voor de verzekeraars, toch was 2016 een goed jaar voor het
incasso van Integrale. Integrale blijft het vertrouwen krijgen van haar klanten en past zich aan hun behoeften aan door alternatieven
zoals de tak 23-producten te ontwikkelen (zie hoofdstuk “Vooruitzichten”).

Incasso per aard van het product in € miljoen
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Gezien de moeilijke context kan het bijna
stabiele incasso als een uitstekende prestatie
beschouwd worden.
• Terugkerende premies: een stijging
met 11 %, grotendeels toe te schrijven
aan de sectorplannen (+22 %) en de
werknemersplannen van de tweede
pijler (+9,5 %).
• Eenmalige premies: sterke daling in de
eenmalige premies van 30 % door de
lage rentevoeten. Deze daling is vooral te
merken in de dotaties in de financieringsfondsen en voor de reserveoverdrachten
naar de algemene portefeuille of naar de
onthaalstructuren.
• CertiFlex: stijging van 17 % voor dit
product, dat tot de beste op de markt blijft
behoren. Het partnerschapsakkoord met
Ethias werd verlengd. De gelijkaardige
producten “Integrale 786” en “Integrale
786 Fiscal” blijven behouden voor de
bestaande contracten en worden nog
altijd aanbevolen door een erkende
consumentenvereniging.
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De activiteiten van IIServices blijven verder toenemen. Een nieuw pensioenfonds werd klant. Er is meer en meer vraag naar expertises
voor compliance en audit. Inzake verslaggeving vragen tal van revisoren aan de bedrijven een actuariële berekening van het type “IAS-19”
om een voorziening aan te leggen voor het onderfinancieringsrisico van een pensioenplan, rekening houdend met de rendementsgarantie
van de werkgevers. Een aantal van onze leden vroegen bij IIServices om dergelijke berekeningen en verslaggeving. En tot slot legde de
FSMA in 2016 de normalisering van de rapporten van aangestelde actuarissen op. Zodoende werden deze die met medewerking van
IIServices werden opgemaakt, aangepast.
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5. Geoptimaliseerde prestaties en resultaten
Dankzij de rendementen van haar beleggingsportefeuilles en de meerwaarden op
bepaalde operaties, boekt Integrale (buiten
CertiFlex) een resultaat van 130 miljoen
euro, dat als volgt werd toegewezen:
• 74,8 miljoen als dotatie aan de aanvullende voorziening leven (knipperlichtreserve);
• 50,2 miljoen voor de versterking van
het eigen vermogen in het reservefonds;
• 1,85 miljoen euro voor de toekenning van een winstverdeling aan de
aangeslotenen, wat een minimaal
nettorendement van 2,50 % mogelijk
maakt;

• 0,15 miljoen euro voor de wettelijke
reserve;
• 2,9 miljoen euro als over te dragen
winst.
In de CertiFlex-activiteit werd een resultaat
van 6,7 miljoen euro geboekt, dat als volgt
werd toegewezen:
• 1,7 miljoen als dotatie aan de aanvullende
voorziening leven (knipperlichtreserve);
• 3,9 miljoen voor het fonds voor toekomstige toewijzingen;
• 1,1 miljoen euro voor de toekenning van een winstverdeling die een
minimaal nettorendement van 2,0 %
mogelijk maakt.

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen
▶▶Dankzij haar sterk presterend beheer kon
Integrale het nodige rendement genereren
om een minimaal nettorendement van
2,50 % toe te kennen in 2016 en van 2 %
voor het CertiFlex-product, terwijl tegelijk de
nieuwe regelgeving over de toekenning van
de winstverdeling werd nageleefd.
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Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar
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▶▶Aan de aangeslotenen werd in 2016 een
gewogen gemiddeld nettorendement van
3,21 % toegekend.

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa
de vastgelegde vork
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▶▶De algemene onkostenratio evolueerde de
voorbije jaren lichtjes. In 2016 steeg hij echter
sterker door de omvorming naar naamloze
vennootschap en de werkzaamheden om
te voldoen aan Solvency II. Deze stijging
is maar tijdelijk en komt door dit jaar met
uitzonderlijke kosten. Zonder de kosten
verbonden aan de omvorming bedraagt de
algemene onkostenratio 0,41 %. Integrale is
bovendien blij dat deze toename ook komt
door een aanzienlijk aantal aanwervingen
van medewerkers.
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6. Nieuwe etappe in de digitalisering
De digitalisering van informatie is definitief
doorgebroken in de verzekeringssector. Bij
Integrale kunnen voor 2016 twee grote
ontwikkelingen onderstreept worden: de
eerste is een eigen initiatief van Integrale
met haar onlinetool “Integrally yours” en
de tweede is opgelegd door de regelgeving
inzake informatie over de pensioenen “DB2P”.
Sedert medio 2016 staat een nieuwe versie
van de onlinetool “Integrally yours” ter
beschikking van de klanten om hun aanvullende pensioentoezegging te raadplegen en
te beheren. Een greep uit de nieuwigheden:
de keuze van de aanmeldmodus, een nieuwe
weergave- en surfergonomie die aangepast is
aan tablets en smartphones, de mogelijkheid
tot online inzage van het vademecum voor
het dagelijks beheer van de aanvullende
pensioentoezeggingen, een meer volledige
zichtbaarheid van de gegevens of de mogelijkheid om verschillende vragen in te dienen
die onze beheerders behandelen. De gegevens
worden elke zondag geüpdatet, terwijl de
status van de vragen dagelijks automatisch
wordt aangepast. Er wordt stelselmatig een
verklarende uiteenzetting ter beschikking
gesteld van de nieuwe gebruikers, die ook
een presentatie ter plaatse kunnen krijgen.
Het nam jaren in beslag om de DB2P-gegevensbank - die door de vzw SIGEDIS

wordt beheerd - aan te leggen, maar deze
database (tweede pijler) is nu helemaal af.
Eindelijk kan de aangeslotene op de website
“mypension.be” een overzicht krijgen van zijn
opgebouwde pensioenrechten van de eerste
en de tweede pijler, voor heel zijn carrière,
bij alle werkgevers, onder alle statuten en
voor alle pensioeninstellingen samen. De
individuele levensverzekeringscontracten
maken geen deel uit van de scope van DB2P.
Integrale heeft aanzienlijke manuren gepresteerd en informatica-inspanningen
gedaan om de talrijke vragen bij de aanleg
van deze gegevensbank te beantwoorden.
Via dit kanaal zal Integrale bijna in real time
op de hoogte zijn van de pensioneringen van
haar aangeslotenen. Ze zal dus meteen ook
hun groepsverzekeringskapitaal kunnen
uitbetalen en de nodige documenten voor
de opzegging van de contracten kunnen
overmaken. Dat is des te interessanter
voor de “slapende” aangeslotenen, die
een pensioenplan genoten dat aangelegd
werd door een werkgever bij wie ze niet
meer werken. De wet op de aanvullende
pensioenen bepaalt dat de verzekeraars
of de pensioenfondsen de informatie over
slapende aangeslotenen niet langer moeten
meedelen met fiches, maar dat deze informatie op elk moment toegankelijk is in de
nationale gegevensbank DB2P.
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En de update van de gegevens? De informatie
over de contracten die Integrale beheert,
worden elk jaar geüpdatet in de DB2P vóór
30 september. Ze kunnen geraadpleegd
worden vanaf 1 oktober, overeenkomstig de
planning die voor alle pensioeninstellingen
werd vastgelegd.
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Beknopte balans 2015 – 2016
Actief (x 1.000 €)
B. Onroerend actief (staat nr. 1)
C. Beleggingen
D.	Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds*
E. Vorderingen
F. Overige activabestanddelen
G. Overlopende rekeningen
TOTAAL

2016

2015

840
3.332.443
11.503
36.237
109.404
42.598
3.533.025

481
2.921.300
10.786
26.736
190.015
41.978
3.191.296

Passief (x 1.000 €)
A. Eigen vermogen (staat nr. 5)
B. Achtergestelde schulden (staten nr. 7 en 18)
Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties, bruto
C. Technische voorzieningen
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds*
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
G. Schulden
H. Overlopende rekeningen
TOTAAL

2016
137.161
139.100
13.555
3.152.164
11.503
7.328
56.661
15.553
3.533.025

2015
76.691
153.100
9.652
2.842.534
10.786
11.644
72.426
14.463
3.191.296

▶▶* van de groep activiteiten “leven” en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten
in rekeneenheden).
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