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Bericht van het Directiecomité

Hoofdartikel Diego Aquilina

MET REDE
EN AMBITIE
4

Onze klanten en onze aandeelhouders hebben in ons geloofd, met rede. We
hebben onze bedrijfsmiddelen beheerd om onze verbintenissen na te komen,
met rede. We gingen nieuwe partnerships aan en stelden nieuwe producten
voor, met rede. We kijken naar de toekomst met veel ambitie.

Nog altijd stevig in
onze schoenen
2018 was bepaald geen eenvoudig jaar: prudentiële
maatregelen, dalende financiële markten, enzovoort.
Maar Integrale hield het hoofd koel. Dankzij de
aanzienlijke kapitaalinbreng van onze aandeelhouders, Nethys en Apicil Prévoyance, in combinatie
met onze risicoanalyse en onze investeringen,
beginnen we aan 2019 met mooie indicatoren: een
solvabiliteitsratio voor toewijzing van 155 %, een
minimum nettorendement van 2 % toegekend aan de
contracten van de aangeslotenen, een voorziening
om een minimum rendement van 1,75 % te geven
in 2019 en een algemene onkostenratio die onder
controle blijft.
We mogen trots zijn en ons met meer gemoedsrust
op morgen richten.

Innoveren en
diversifiëren
In 2018 innoveerden wij in ons productenaanbod.
We verwelkomden nieuwe klanten, onder meer
via onze partners. Maar de aangeslotenen en hun
pensioenniveau, blijven centraal staan in onze
bedrijfsvoering. Diversifiëren wil daarom niet zeggen
van vak veranderen. Voor ons betekent diversifiëren
sterker worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze
individuele én collectieve tak 23-producten. Samen
met onze partners, gevestigde en nieuwere, grijpen
we ontwikkelingskansen.

Dank
Het is duidelijk dat we dit jaar nooit zo geslaagd hadden
kunnen afsluiten zonder de volledige inzet van onze
teams. In naam van het hele Directiecomité dank ik
ze van harte! Daarnaast dank ik in het bijzonder twee
collega’s, twee kameraden, die zich in 2018 hebben
voorbereid om Integrale te verlaten om volop van hun
welverdiend pensioen te genieten. Patrice Beaupain

en Philippe Delfosse legden allebei een perfect en
ongeëvenaard lang parcours af bij Integrale. Telkens
weer wisten ze crisisperiodes intelligent te overwinnen.
We zijn hen veel verschuldigd! Patrice heeft zijn
opvolger gevonden binnen Integrale. Julien Dessart
staat klaar om de fakkel over te nemen met de steun
van een sterk team. Philippe was nog altijd op zoek
naar zijn opvolger toen dit verslag werd opgemaakt.
Beiden blijven actief als adviseur bij Integrale voor
de thema’s waarin ze uitblinken. We zijn hen hiervoor
dankbaar!

Dicht bij u
Dicht bij u is ons motto, het fundament van onze
aanpak gericht naar onze klanten en aangeslotenen.
Het wordt nog meer onze leidraad voor de periode
die komt. Ons laatste tevredenheidsonderzoek toont
duidelijk aan dat we het verschil maken door onze stijl,
onze nabijheid, ons luisterend oor en onze deskundige
informatie. Wij willen dat zo houden. In ons vak blijft
menselijk contact belangrijk. De digitalisering van
bepaalde processen vervangt menselijk contact niet
maar vult die aan. We zijn ook van plan om meer te
communiceren met onze aangeslotenen en om de
nodige tijd te nemen om de ingewikkelde technische
aspecten van verzekeringsproducten toe te lichten.
Kwaliteitsvolle dienstverlening en rendement krijgen
voor ons meer dan ooit voorrang.
De vorm van ons jaarverslag werd aangepast aan
onze innovatieve boodschap, de inzet van onze
medewerkers en onze “Dicht-bij-u”-aanpak. Het eerste
deel bestaat uit interviews met medewerkers over
onze kernboodschappen, zoals nabijheid, digitalisering, versterking van ons eigen vermogen, onze
financiële resultaten, het toegekende rendement en
ons maatschappelijk engagement.

Voor het Directiecomité
DIEGO AQUILINA
Voorzitter
Integrale | Jaarverslag 2018
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Ons vak:

Uw pensioen

Nele Despert (Project Manager) & Philippe Michiels (Communication Officer) leggen allebei op hun manier het accent op
dienstverlening voor de klant.

Op zoek naar een optimaal aanvullend pensioen? Op maat
gemaakt en met direct contact met uw verzekeraar? Performante
producten en een persoonlijke, soepele dienstverlening er
bovenop? Integrale is dé specialist in het verzekeren van
aanvullende pensioenoplossingen voor bedrijven, sectoren
en particulieren.
Bijna 6.000 ondernemingen en meer dan 160.000 aangeslotenen geven ons hun
vertrouwen. Naast tak 21-producten met gewaarborgd rendement werden individuele
en collectieve tak 23-producten toegevoegd.

6

Bedrijven

Groepsverzekering Tak 21
//

Groepsverzekering met vaste bijdragen
··
··
··

Basisplan
Cafetariaplan
Bonusplan

// Groepsverzekering met vaste prestaties
// Groepsverzekering cash balance
Collectieve groepsverzekering Tak 23
//
//
//
//
//
//

Actuariële diensten
Compliance
Interne audit
Boekhouding & Verslaggeving
Asset & Liability Management
Risicobeheer

Specifieke oplossingen
//
//
//
//
//
//

Sectoren

Als pionier beheert Integrale de aanvullende
pensioenplannen van meerdere sectoren en
subsectoren
Paritair Comité 209:
Metaalfabrikatennijverheid
Paritair Comité 140.05:
Verhuisondernemingen
Paritair Comité 102.09:
Steengroeven
Paritair Comité 220:
Voedingsindustrie
Paritair Comité 302:
Horeca
Paritair Comité 301.05:
Haven van Zeebrugge

Particulieren

Tak 21 mét rendementsgarantie
Kapitaal
// CertiFlex 8
// CertiFlex Pensioen
// CertiFlex Fiscaal
// Integrale 786 en Integrale 786 Fiscaal
(voor bestaande klanten)
// Integrale 785 kapitaal met terugbetaling
van de gestorte premies
// Integrale 785 gemengd kapitaalplan
Lijfrente
Tak 23 zonder rendementsgarantie
// Perspective – Immo
// Perspective – Test Aankoop
Reserveoverdrachten

Individuele pensioentoezeggingen
voor zelfstandigen
Onthaalstructuur
Financieringsfonds
Stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag
Plannen voor expats
Sociale plannen

Integrale | Jaarverslag 2018
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Ons vak

Dicht bij u
Het handelsmerk van Integrale: de
nabijheid met haar klanten
Philippe Michiels en Nele Despert vertellen er ons meer over, in de context van de
vorderingen in 2018.

Omdat elke situatie in het leven anders is,
maakte Integrale van de nabijheid met haar
klanten haar leitmotiv.

8

Wat verstaat u onder “Dicht bij u”?
Philippe Michiels: Onze slogan staat voor
verschillende zaken. We staan dicht bij
onze klanten omdat we hen dezelfde
service bieden, ongeacht hun ‘grootte’:
KMO, multinational, zelfstandige, pensioenfonds, expat, spaarder. Iedereen krijgt
van ons een oplossing op maat, geen
standaardproduct. Wij nemen de tijd voor
rechtstreeks contact om een eenvoudige
en volledige uitleg te
geven. Soms doen
we dat in team en
bij onze klanten.

Welke conclusies trekt u uit dit nieuwe
tevredenheidsonderzoek?
Philippe Michiels: Samengevat blijven we
zeer goede resultaten noteren, met een
tevredenheidspercentage van 95 % (met
andere woorden, onze prestaties worden
zeer goed tot uitstekend genoemd). We
houden nog steeds voorsprong op onze
concurrenten, maar die wordt kleiner. Op
basis van de meningen die we kregen,
h e b b e n we e e n
actieplan opgesteld
om de voorkeur van
onze klanten nog te
vergroten. Zo zullen
we bijvoorbeeld bij
aangesloten bedrijven beleggings- en
herbeleggingsproducten gaan voorstellen
voor de kapitalen die aangeslotenen
ontvangen in het kader van hun groepsverzekering.

Wij nemen de tijd
voor onze klanten!

Philippe MICHIELS
40 jaar
Communication Officer bij Integrale
sedert 12 jaar.
“Doelgericht uitdagingen aangaan is mijn
ding. Ontspannen doe ik bij een aperitief
met mijn gezin of bij vrienden of tijdens
een tochtje op de mountainbike.”

We werken volgens
een open-boek-filosofie met het oog op
de lange termijn en geven hierbij voorrang
aan partnerschappen. Wij zijn transparant,
zowel over onze financiële situatie als over de
kosten en verdeling van onze resultaten. Wij
zorgen ervoor dat onze aangeslotenen tijdig
op de hoogte zijn van alle administratieve en
wettelijke veranderingen. Dat doen we onder
meer via onze infosessies in het kader van
Integrale Academy. Tijdens deze sessies
behandelen we thematische onderwerpen
op een pragmatische manier en brengen we
de best mogelijke deskundigen samen.
We staan ook dicht bij onze klanten via
de vzw VLI (Vereniging van de Leden van
Integrale) die de vertegenwoordigers van
de bedrijven en van de aangeslotenen
groepeert. Deze vertegenwoordiging in de
bestuursorganen is een kerngegeven in de
geschiedenis van Integrale.
Kortom, wij willen elke vorm van onduidelijkheid tussen ons en onze klanten vermijden.
In 2018 hebben wij een onderzoek uitgevoerd
om te peilen naar hun tevredenheid. Het
laatste dateerde van 2011 en intussen is
de context grondig veranderd.

Ons Vademecum (gids over aanvullende
pensioenen voor onze contactpersonen)
en ons platform Integrally Yours (onlinetoegang tot het pensioendossier voor onze
klanten) worden gewaardeerd, maar zijn
nog niet voldoende gekend. We zullen ze
dus meer in de kijker zetten.
Sedert 2015 heeft de nieuwe wetgeving veel
tijd in beslag genomen die we voordien aan
onze klanten konden besteden. Dat zullen
we oplossen door onze vaardigheden nog
te versterken, onze specialiteiten nog meer
te beklemtonen en nog pro-actiever en
creatiever te zijn. We zullen ons toeleggen
op efficiëntie, maar tegelijk mensgericht
blijven en onze kosten blijven beperken.
De vzw VLI krijgt een grotere rol om de
wisselwerking tussen onze leden en
aangeslotenen nog te verbeteren.

Een van de vele gelegenheden die de personeelsleden van
Integrale bij elkaar brengen.

Integrale | Jaarverslag 2018
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Ons vak

Nele DESPERT
43 jaar
Project Manager bij Integrale sedert
13 jaar.
“Als levensgenieter hou ik van
verandering en van de bedrijfsdynamiek bij Integrale. Voor mij moet
het vooruitgaan. De interne personeelsvereniging Together zal dat niet
tegenspreken!”

Voor Integrale is digitalisering een middel om nog dichter bij haar klanten
te komen. De communicatiegewoontes veranderen, de verwachtingen van
de jongeren eveneens.
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Wat verstaat u onder digitalisering in de aanvullende
pensioenen?

Maar hoe zijn ‘Dicht bij u’ en digitalisering
te verzoenen?

Nele Despert: Ook het beheer van de aanvullende pensioenen
moet evolueren. We bekijken momenteel drie pistes.

Nele Despert: Zoals Philippe al zei, willen we
dichtbij blijven en zelfs nog dichter bij onze
klanten komen. Digitalisering doet geen
afbreuk aan deze doelstelling, integendeel
zelfs. De communicatiegewoontes en de
verwachtingen van de jongste generaties
veranderen. We moeten gelijke tred houden
en mee evolueren. Dat wil dus zeggen tegelijk
nieuwe manieren aanbieden om te interageren
met onze diensten, maar ook meer samenhang
garanderen in de opvolging van een klant op
alle contactmomenten die hij met ons bedrijf
heeft (van front office tot back office).

Twee jaar geleden voerden we een nieuwe generatie
in van ons platform Integrally Yours. Dit platform is
momenteel enkel toegankelijk voor onze bedrijfsklanten.
Dat volstaat niet. We zullen het dus uitbreiden, verbeteren
en nog meer promoten. In de nabije toekomst willen we
Integrally yours ook openstellen voor onze aangeslotenen,
zodat zij kunnen interageren met onze diensten en op elk
moment toegang hebben tot de belangrijkste informatie
over hun contracten.
De tweede piste is de optimalisering van onze beheersystemen om de operationele efficiëntie te verhogen.
Het systeem voor het beheer van mededelingen wordt
momenteel vernieuwd. Bovendien zal er een globale,
geïntegreerde kalender voor deze werkzaamheden worden
opgemaakt. Deze instrumenten zullen ons helpen om
manuele taken te beperken en de papieropslag en de
postverzendingen te verminderen. Tegelijkertijd zal de
kwaliteit van de gegevens en van de opvolging verbeteren.

De klantenervaring moet zo vlot, coherent en
aangenaam mogelijk zijn, van begin tot einde,
ongeacht de kanalen die hij of zij gebruikt. Deze
evolutie sluit ook aan bij onze doelstelling om
zo goed mogelijk te informeren, op een manier
die voor iedereen toegankelijk is.

De derde piste is de geleidelijke invoering van een meer
digitale cultuur bij het personeel, via initiatieven zoals
elektronische handtekeningen of nieuwe digitale tools
voor hun dagelijks werk.
Waaraan denkt u als interactietools voor de leden en
aangeslotenen?
Nele Despert: Voor de aangesloten bedrijven zullen we
meer functionaliteiten en een volledigere interactie
uitwerken. We zullen meer promotie voeren en online
abonneren mogelijk maken. Voor de aangeslotenen van
de groepsverzekeringen en de particulieren van de derde
pijler denken we aan een mobiele app of een extranet.
Onze aangeslotenen kunnen er dan hun pensioenfiches
of rekeninguittreksels vinden, maar ook documenten
die ze online kunnen invullen (keuze, formaliteiten voor
uitdiensttreding of vereffening, ...).

De nieuwste generatie van Integrally yours is
beschikbaar voor de bedrijven die aangesloten zijn
bij Integrale.

We kunnen zelfs bijkomende diensten toevoegen, zoals
loopbaanbegeleiding, voorbereiding op het pensioen,
informatie over erfenisrechten, enzovoort.
Een interactief platform is bovendien een goed kanaal om
ons productgamma bekend te maken bij onze bestaande
klanten, onze naambekendheid een boost te geven en
er zeker van te zijn dat onze klanten aanvaarden om op
de hoogte te worden gehouden van onze producten en
diensten.

Integrale | Jaarverslag 2018
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Markante feiten 2018

Het jaar van de
bevestiging

Valérie Wattelet (Chief Risk Officer) & Julien Dessart
(onlangs benoemd tot Chief Financial Officer).

12

2018 was een jaar van groei, van forse uitbreiding van onze
middelen en van de bevestiging dat vastgoed en zorg voor het
milieu in onze genen verankerd zit.

Integrale | Jaarverslag 2018
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Markante feiten 2018

In 2018 versterkte Integrale
haar eigen middelen met meer
dan 180 miljoen euro. Dankzij
deze kapitaalverhoging kan
ze, onder meer, beantwoorden
aan alle prudentiële vereisten,
maar ook aan haar aangeslotenen een zeer concurrentieel
rendement aanbieden.

14

Versterken
van de eigen
middelen
Eind 2017 besliste Integrale om haar eigen middelen uit te
breiden. In 2018 werd het kapitaal in twee opeenvolgende
fasen met in totaal 180,6 miljoen euro verhoogd. Onze
hoofdaandeelhouder, Nethys nv, ging akkoord met een
eerste verhoging van 165,6 miljoen euro in maart 2018.
In mei 2018 volgde een tweede verhoging van 15 miljoen
euro door onze Franse partner Apicil Prévoyance.
Dankzij deze aanzienlijke inbreng kunnen we onze Solvency
II-ratio nog verder verbeteren tot 154,6 % op 31 december
2018. Bovendien kunnen we aan onze aangeslotenen
een zeer concurrentieel rendement blijven toekennen.
Onze Chief Risk Officer (CRO), Valérie Wattelet, licht deze
evolutie toe: “Door deze kapitaalverhoging slaagden we
in de stresstests. We zijn niet alleen vrijgesteld van de
aanleg voor de voorziening voor de knipperlichtreserve,
wat gunstig is voor de bestemming van onze resultaten,
maar we krijgen ook meer vertrouwen van de NBB. Het
algemeen klimaat voor de ontwikkeling van onze activiteiten is er dus op vooruitgegaan. Toch blijven we het
gezond beheer van onze risico’s nauwlettend in het oog
houden.
In 2019 worden nieuwe gedelegeerde handelingen van
kracht, met een nieuwe methode voor de berekening van
de solvabiliteitsratio. Het is niet langer de ratio telt, maar
wel onze capaciteit om te slagen voor de stress tests
volgens ons risicoprofiel. In het licht van de ORSA-analyse zijn onze drie hoofdrisico’s: de toename van de
spreads, de sterke schommeling van de rentevoeten
en onvoldoende financiële marge uit terugkerende
inkomsten. In 2018 kregen we met deze drie risico’s te
maken. Aangezien we goed hadden ingeschat dat deze
risico’s zich zouden voordoen, waren we goed voorbereid
om een mooi evenwicht te halen tussen rendement en
kapitaalkosten.”

Valérie WATTELET
46 jaar
Chief Risk Officer bij Integrale sedert
2016.
“Ontdekken en leren zijn mijn grote
drijfveren, zonder ooit te vervallen
in routine, maar altijd met passie,
nauwgezetheid, eerlijkheid, respect
en transparantie.”

Julien DESSART
37 jaar
Hoofd Administratie en Boekhouding
van Integrale sedert 2010 en Chief
Financial Officer sedert 2019.
“Om het evenwicht tussen werk en
privéleven te garanderen jongleer
ik met nauwkeurigheid, cijfers en
precisie bij het uitoefenen van mijn
functie en gemoedelijkheid, sporten
met vrienden en momenten met het
gezin buiten het werk.”
Integrale | Jaarverslag 2018
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Markante feiten 2018

De keuze
voor activa
die het beste
rendement
opleveren
“In de huidige context van zeer lage rentevoeten voor
staatsobligaties blijft het niveau van de terugkerende
rendementen een aandachtspunt”, herhaalt Julien Dessart,
de nieuwe CFO van Integrale. De prudentiële regelgeving
brengt hoge kapitaalkosten mee voor bepaalde meer
renderende beleggingen. Dat maakt het er niet gemakkelijker
op. Daarom is 2018 een overgangsjaar voor de activa:
De EMTN’s zijn terugbetaald en de activa worden meer
toegewezen aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen
en vastgoedprojecten. Buiten hun rendementpotentieel
zijn heel wat projecten waarin Integrale investeert ook
maatschappijgericht, zoals beschreven wordt in ons
hoofdstuk “Zich engageren voor de toekomst”.
Integrale belegt bijna 23 % van haar activa in vastgoed,
zoals huurgebouwen, gebouwen onder leasingcontract, rusthuizen, serviceresidenties en zonnepanelen.
Integrale blijft zo waarschijnlijk de pensioeninstelling die
in verhouding het meest investeert in deze activaklasse.
De verzekeraar is bewust bezig met de uitdaging van de
klimaatopwarming en trok in 2018 haar milieu-investeringen
op. Ze financierde onder meer nieuwe en grootscheepse
projecten voor zonnepanelen.
In 2018 richtte Integrale, samen met haar dochteronderneming Integrale Immo Management nv, de naamloze
vennootschap Real Estate Fund op. Met deze operatie
werden zeven vastgoedbedrijven samengevoegd in
een nieuwe en vooral meer aangepaste en efficiëntere
structuur, GVBF genaamd (gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds).

1,66 %

53,08 %

24,47 %

2017

54,13 %

4,41 %
12,07 %
6,43 %
4,59 %
53,08 %
22,96 %

2018

50,09 %

15,93 %
Obligaties
Kredietfondsen, infrastructuurschuldfondsen en converteerbare obligatiefondsen
EMTN
Vastgoed
Liquiditeiten
Andere
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3,26 %

Minimum
nettorendement

Voortdurende
groei
De omzet van Integrale steeg met 9 % tussen 2017 en
2018. Het incasso in groepsverzekeringen (tweede
pijler) nam fors toe in alle subdomeinen van de activiteiten: werknemers, zelfstandigen, sectoren en
reserveoverdrachten. Eind 2018 vertegenwoordigen de
groepsverzekeringen 77 % van de omzet van Integrale.
De individuele levensverzekeringsproducten (derde pijler)
zoals CertiFlex en de andere producten in Tak 21 blijven
aangetast door de lage rentevoeten. De mooie prestaties
van Perspective — Test Aankoop getuigen dan weer van
het grote potentieel van onze producten in Tak 23.
Dankzij haar mooie resultaten (30 miljoen vóór bestemming)
komt Integrale al haar contracten inzake rendement na.
Ze kent een winstdeelname toe, om tot een minimaal
nettorendement van 2 % in groepscontracten (gemiddeld
gewogen nettorendement van 3,15 %) en van 1,75 % voor
het product CertiFlex te komen. Bovendien werd een
voorziening geboekt om in 2019 aan de groepsverzekeringscontracten een minimum nettorendement van
1,75 % toe te kennen. Dit minimum nettorendement komt
overeen met de garantie die de Wet op de Aanvullende
Pensioenen oplegt aan de werkgevers.

3,15
1,75

2

%

Gewogen
nettorende% ment

%

Minimum nettorendement voorzien voor
boekjaar 2019

0,40

De algemene onkostenratio nam aanzienlijk toe door de
uitzonderlijke wetgevende en bestuurlijke maatregelen
die in 2018 genomen werden: 0,56 %. Hij wordt weer
meer dan behoorlijk als we deze uitzonderlijke elementen
buiten beschouwing laten: 0,40 %.

Algemene
onkostenratio exclusief
uitzonderlijke maatregelen

250

2017

%

2018
+9,0 %

200

€ mio

150
+8,2 %

100

Terugkerende
premies

Eenmalige
premies

Certiflex + RIPU

206,9

189,8

34,3

39,9

67,4

-13,9 %

52,7

0

97,2

50

105,2

+27,7 %

Totaal België
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Innoveren

Nieuwe creatieve
oplossingen

Fabian DE BILDERLING
46 jaar
Business Development Director and External Communication bij Integrale sedert 2013.
“Projecten opzetten en van a tot z uitvoeren, van
Ironman tot kapitein van interclubploegen, van bridge
tot toerskiën, van vergaderingen van actuarissen tot
kostbare momenten met het gezin ... de dagen zijn
gewoon te kort.”

18

Het klopt dat de activiteit van Integrale op één product gericht
is door de specialisatie in levensverzekeringen. Maar daarom
is ze nog niet star. Ook hier heeft innovatie haar plaats. En
innoveren gebeurde zeker in 2018, zowel in individuele als in
collectieve verzekeringen.

Integrale | Jaarverslag 2018
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Innoveren

Danny DEBOE
61 jaar
Business Development Manager bij Integrale sedert
2017.
“Ik heb een passie voor de financiële wereld, maar
nog belangrijker voor mij is menselijk contact en
onderlinge hulp. Wat me plezier doet? Een tochtje
op de motor en samenkomen met familie of vrienden
rond een goed gevulde tafel!”

20

Zoals aangekondigd, wordt
Tak 23 uitgebreid voor
particulieren
“Voor particulieren en rekening houdend
met de lage rentevoeten op de markt,
moesten we wel vernieuwen in Tak 23”,
legt Danny Deboe uit. “Gedurende hun hele
loopbaan bouwen de aangeslotenen van
Integrale een pensioenkapitaal op dankzij
hun aanvullend pensioen en hun eigen
beleggingen. Op het moment dat ze hun
welverdiend aanvullend pensioen ontvangen,
zoeken ze manieren om dit kapitaal en hun
eigen spaargeld te doen opbrengen. Met
de keuze voor een goed beleggingsfonds
beantwoordt Tak 23 aan deze behoefte.
In september 2018 lanceerden we een
fonds in het Perspective-product, in het
kielzog van Perspective — Immo dat in juni
2017 werd geïntroduceerd. Het nieuwe
fonds draagt de naam van de bekende
consumentenvereniging Test Aankoop.
Het is een verwijzing naar het feit dat dit

fonds hoofdzakelijk belegt in wereldwijde
aandelen- en obligatiefondsen op basis van
een selectie door de deskundigen van het
tijdschrift Test Aankoop Invest.”
“Het product is nog maar drie maanden
op de markt”, beklemtoont Fabian de
Bilderling. “Dat is te kort om de prestatie
van Perspective — Test Aankoop te
beoordelen. De lange-termijnhistoriek
die de experts van Test Aankoop Invest
voorleggen, is wel indrukwekkend.
We zijn tevreden met de prestatie
van Perspective — Immo. Dit beleggingsfonds bestaat uit gebouwen van
Integrale die niet genoteerd zijn op
de financiële markten. Het leverde in
2018 een rendement op van 5,38 %. Met
een beleggingshorizon van 5 tot 8 jaar
is dit soort belegging echt interessant.”
De producten zijn nu nog toeganke-

lijker omdat de investering kan gespreid
worden. Het is voortaan mogelijk om
regelmatig een kapitaal te investeren in
Tak 23 dat bestaat uit kleinere bedragen.
Een eerste minimumbedrag van 5.000 euro
wordt gestort bij de ondertekening van
het contract. Daarna zijn maandelijkse
bijstortingen per domiciliëring mogelijk
vanaf 200 euro/maand. “De vraag was
enorm”, vertrouwt Danny Deboe ons toe.
“Zo zijn er bijvoorbeeld grootouders die
een spaartegoed willen aanleggen voor
hun kleinkinderen. De formule van een
maandelijkse storting kan ook jongeren
aansporen om een aardig kapitaal opzij te
zetten voor hun pensioen. Wij stellen vast
dat onze klanten technisch meer en meer
onderlegd zijn. Ze hebben meer interesse
en zijn meer betrokken bij hun belegging
en de beleggingshorizon.”

De afgelopen jaren werd de kwaliteit van het vastgoedbeheer
bij Integrale meermaals beloond. Ook in 2018 was dat het geval.
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Innoveren

Een collectieve Tak 23 in
groepsverzekeringen
krijgt vorm!
Integrale heeft haar aanbod uitgebreid met de mogelijkheid om
een groepsverzekering collectief te financieren in Tak 23. Een
uitstekend alternatief voor de pensioenfondsen waarvan de
administratie nog zwaarder werd door de nieuwe bepalingen van
begin 2019. In deze formule heeft de werkgever alle gewenste
flexibiliteit om de activa te beleggen zoals hij zelf wenst. De
werkgever kan genieten van een hoger rendement op lange
termijn en kan zo de kosten voor zijn pensioenplan drukken.
Integrale neemt de administratie voor haar rekening. “Bovendien
is het perfect mogelijk om Tak 21 en Tak 23 te combineren en
te beleggen in de fondsen Perspective — Immo en Perspective
— Test Aankoop om de risico’s te spreiden”, glundert Fabian de
Bilderling. “Het is een mooie ontwikkeling en een oplossing met
toekomst voor onze klanten van vandaag en die van morgen.
Deze oplossing houdt een groter risico op korte termijn in, maar
op lange termijn is het resultaat zeker de moeite waard.”
Het is ook mogelijk om een bonusplan in Tak 23 uit te werken.
Hierbij genieten de aangeslotenen rechtstreeks van het rendement
van de uitgekozen onderliggende producten. Voor zelfstandigen
als rechtspersoon zou een individuele pensioentoezegging (IPT)
in Tak 23 in de producten Perspective – Immo en Perspective –
Test Aankoop ook mogelijk moeten worden in de loop van 2019.
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Uitbreiding van onze
expertise ten dienste van
Pensioenfondsen
Met onze dochteronderneming IIServices stellen wij sedert
2008 onze deskundigheid en competenties ten dienste van de
pensioenfondsen of IBP’s. Het gaat om diensten die volledig of
deels aan ons kunnen overgelaten worden, zoals: compliance,
interne audit, boekhouding, rapportering waar een actuariële
berekening van het type ‘IAS-19’ bij hoort, actuariële berekeningen voor de aflevering van sectorale attesten, enzovoort.
“De nieuwe wettelijke vereisten en regelgeving zorgt ervoor dat
de complexiteit bij het beheer van pensioenfondsen toeneemt.
Hierdoor ontstonden in 2018 nieuwe kansen voor IIServices
om haar knowhow bijkomend te onderstrepen”, legt Fabian de
Bilderling uit. “We hebben extra mensen aangeworven in het
departement compliance en de dochteronderneming I-libris
opgericht om de boekhouding van pensioenfondsen te doen.
Op termijn overwegen we ook begeleiding bij risicobeoordeling
of ondersteuning om over te schakelen naar een collectieve
Tak 23-oplossing. Veder dient onderstreept te worden dat de
kwaliteit van de prestaties van IIServices erkend werd door de
verlenging van haar ISAE 3402 type II-certificatie.”

Samen sterker
Integrale heeft partnerschappen altijd beschouwd als een
van de fundamenten om haar ontwikkelingsdoelen te halen.
Amonis, Ogeo Fund, Ethias en MGEN zijn historische partners,
in 2017 kwam AFER Europe erbij.
Consumentenvereniging Test Aankoop werd in 2018 partner van
Integrale met de lancering van het nieuwe Tak 23-levensverzekeringscontract. Integrale is blij met dit nieuwe partnerschap
omdat Test Aankoop het vertrouwen geniet van een grote groep
consumenten die de best mogelijke keuzes willen maken. Test
Aankoop raadt trouwens al lang het product 786 van Integrale
aan. Dit product is enkel nog beschikbaar voor wie al een
dergelijk contract had. Sedert 2012 is het vervangen door het
product CertiFlex dat in partnerschap met Ethias op de markt
gebracht werd.
Ethias bestaat in 2019 trouwens honderd jaar. Van die honderd
jaar werken we er al dertig samen. Gelukkige verjaardag aan
Ethias en haar personeel!

Beslissingen waarbij
de consument centraal
staat
Een bekommernis die Integrale en
Test Aankoop delen
Nicolas Claeys, Senior Financial Analyst Coordinator bij
Test Aankoop, getuigt: “Wij zochten een partner die met
één product, één enkele portefeuille consumenten kon laten
genieten van de topbeleggingen die wij hen aanraden. Het
idee was om het hen makkelijker te maken door alles op
ons te nemen. Uiteraard moeten wij bepaalde voorwaarden
naleven om hun belangen zo goed mogelijk te dienen.
We zochten een partner die zich niet alleen helemaal kon
vinden in onze keuzes van topbeleggingen, maar ook een
partner die prestaties tegen een beperkte kost aanbiedt
en transparant werkt. En tot slot, dat spreekt vanzelf, een
partner die rekening houdt met het profiel van elke belegger
zoals de wetgeving ter zake voorschrijft. Door voor Integrale
te kiezen, vervullen we al deze voorwaarden. Langs beide
zijden behartigen we immers gezamenlijk de consument en
zijn belangen. Integrale wilde zich verder ontwikkelen in Tak
23 op basis van performante beleggingsfondsen en wij wilden
een betrouwbare partner voor onze topbeleggingen. De start
liep in ieder geval gesmeerd en dat beleggers bijkomende
stortingen doen voor dit product is aanmoedigend.”
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Onze talenten

Verder op
dezelfde weg

Voor Nathalie MICHEL, Human Resources Manager, en ook voor Patrice
BEAUPAIN, voormalig Financieel Directeur, blijft Integrale een bedrijf
waar menselijke waarden essentieel zijn.

24

Het personeelsbestand van Integrale evolueert! Deze evolutie
verloopt zoals gepland om onze uitdagingen aan te gaan en
onze commerciële ontwikkelingen te realiseren. Maar ook
om te beantwoorden aan de voortdurend groeiende werklast.
En om de continuïteit van het bedrijf te garanderen rekening
houdend met de leeftijdspiramide.
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Onze talenten

Patrice BEAUPAIN
64 jaar
Financieel Directeur van Integrale gedurende 26 jaar en
gepensioneerd sedert begin 2019.
“Sociaal, maar krachtdadig als het moet, dol op onderhandelingen en stressbestendig. Ik ben gek van finance, hou van
mijn kleinkinderen, geniet van stappen en sporten en volg
met veel interesse een opleiding in geschiedenis. Vanaf nu
heb ik meer tijd om volop van dit alles te genieten.”

Elk jaar breidt het team van Integrale uit met nieuwe
competenties. De evolutie van ons vak vraagt meer en
meer interacties tussen deze deskundigen.
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Bijna een
leven
lang bij
Integrale
Patrice Beaupain, CFO, keert een bladzijde
om en maakt plaats voor zijn opvolger die
intern gekozen werd. Hij vertelt over zijn
parcours bij Integrale en zijn overstap naar
een leven als gepensioneerde.
We mogen wel zeggen dat u een pijler
bent van Integrale … Kunt u uw loopbaan
kort samenvatten?
Patrice Beaupain: Ik ben in 1993 begonnen
als hoofd van de boekhouding en de
administratie. Die functie heb ik een
jaar uitgeoefend. Nadat ik een master
financiële analyse behaald had, werd
ik financieel directeur. Net zoals Julien
Dessart die mij vandaag opvolgt. Ik heb
dit werk graag gedaan. Het was niet altijd
makkelijk. We hebben heel wat watertjes
doorzwommen, zoals: de rentevoetcrisis,
gevolgd door de technologiecrisis en de
subprimecrisis. Gevolgd door de omvorming
naar naamloze vennootschap. Ik wil
absoluut de nadruk leggen op de grote
solidariteit tussen het Directiecomité en
de Raad van Bestuur. Die heeft er voor
gezorgd dat we al deze etappes vlot en
sereen konden afsluiten. Mijn favoriete
taken waren dossiers analyseren en
onderhandelingen voeren.
Wat geeft u de meeste voldoening?
Patrice Beaupain: Ik ben tevreden dat ik
kon bijdragen tot de ontwikkeling van een
bedrijf dat in 25 jaar tijd van 500 miljoen
euro naar 4 miljard euro aan activa is
gegaan. We mogen tevreden zijn dat we
de pensioensokkel konden verstevigen
in moeilijke marktomstandigheden en
onze activa konden spreiden om onze
verbintenissen na te komen. We hebben
ons aan de markt aangepast door onze
soepele manier van werken. Dank aan
het Directiecomité: Diego, Philippe, en

later Luc, Fabian en Valérie voor de
kwaliteit van de relaties en de dialogen.
Dank aan de Raad van Bestuur voor het
vertrouwen, in het bijzonder aan Pierre
Meyers en Alain de Longueville voor hun
lange staat van dienst. Ze waren er al
toen ik aangeworven werd.
Hoe werd dit vertrek voorbereid?
Patrice Beaupain: Mijn opvolging stelde
geen enkel probleem. Ik had het geluk
dat ik mijn vervanger intern vond, binnen
een superteam trouwens! De opvolging
verliep geleidelijk. Julien Dessart neemt
mijn functie van CFO over, maar hij krijgt
assistentie van Fanny Meunier voor het
vastgoedbeheer en van Cédric Sacré
voor het beheer van de roerende activa.
Tijdens heel uw loopbaan bij Integrale
hebt u zich ingezet voor de gepensioneerden. Wat hebt u voor uw eigen
pensioen gepland?
Patrice Beaupain: Ik heb kleinkinderen,
die zal ik nu vaker zien. Ik wil graag weer
geschiedenislessen gaan volgen en meer
sporten. De tijd nemen om van het leven
te genieten zonder al die verantwoordelijkheden en stress.
Wat adviseert u uw opvolgers en wat
wenst u Integrale toe?
Patrice Beaupain: Ik raad Julien en het
financieel team aan om bijzondere aandacht
te schenken aan het beheer van de
dossiers. Maak tijd vrij om ze goed en
echt grondig te analyseren en breng dan
pas advies uit. Dat geldt voor iedereen.
De tijd gaat zo snel dat je hem goed moet
structureren en organiseren. Omring je
voortdurend met een sterk team. Dat is
een belangrijke factor voor succes.
Ik wens dat Integrale haar activa onder
beheer in de komende tien jaar nog eens
kan verdubbelen. Dat Integrale zich
verder kan ontwikkelen in Tak 21 en Tak
23 dat ze daarnaast een kwaliteitsvolle
activaportefeuille kan aanhouden met een
goede bedrijfscultuur die aangestuurd
wordt door leidinggevenden die de groei in
goede banen kunnen leiden en tegelijk alle
medewerkers tevreden kunnen houden.
Ik wens dat Integrale haar eigen stijl kan
voortzetten en verder partnerships kan
smeden die bijdragen tot haar ontwikkeling,
ook in het buitenland.

In de huid van
de nieuwe CFO
van Integrale
Sedert begin 2019 vervangt Julien
Dessart Patrice Beaupain in zijn
functie van Chief Financial Officer.
Een obsessie was het niet, maar
de functie lag wel in de lijn van zijn
professionele ambitie. “Om deze functie
in te vullen en te doen erkennen door
de Nationale Bank van België, los van
mijn parcours bij Integrale, moest ik
mijn financiële kennis bijschaven. Ik
heb daarom een aanvullende opleiding
gevolgd (Certified European Financial
Analyst) buiten het werk. Het was een
intens jaar, want de tien modules van
die opleiding nemen normaal twee
jaar in beslag.
Praktisch gezien, ben ik naar het
kantoor van Patrice verhuisd om van
november 2018 tot februari 2019 met
hem samen te werken, te luisteren,
vragen te stellen, te observeren, en
advies te krijgen, ... Patrice heeft
toegezegd om voor bepaalde thema’s
consultant te blijven. Ik ben blij dat ik op
hem kan blijven rekenen. In die acht jaar
dat ik met Patrice samenwerkte, heb
ik het bedrijf en de gesprekspartners
goed leren kennen. Ik heb zeker nog
wat te leren van het vak, maar door zijn
aanwezigheid verloopt de overgang
rimpelloos. Ik ontdek zo ook een ander
facet van zijn persoonlijkheid: die van
mentor. Het financiële team werd
uitgebreid door interne doorstroom,
wat het ons gemakkelijker maakt.
Binnen het Directiecomité heerst
een sterk wederzijds vertrouwen. We
werken al verschillende jaren samen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat ik er
mijn plaats zal vinden. Maar ik besef
dat ik mijn verantwoordelijkheid zal
moeten opnemen en dat ik me volledig
zal moeten focussen op de taak die
mij wordt toevertrouwd.”
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Onze talenten

Inzetten op
teams

Nathalie MICHEL
44 jaar
Human Resources Verantwoordelijke
bij Integrale sedert februari 2019.
“Belangrijke troeven in mijn functie zijn
organisatie, methodologisch werken,
nauwkeurigheid en luisterbereidheid.
De diversiteit, openheid van geest,
multiculturaliteit en de technische
competenties die ik bij Integrale
ontdekt heb, inspireren me.”

Een veelzijdig team

Philippe Delfosse is al 33 jaar
adjunct-algemeen directeur en actuaris
bij Integrale. Op zijn beurt is hij nu op
zoek naar een opvolger. De belangrijkste redenen voor dit lange parcours
bij Integrale zijn volgens hem: “de
dienstverlening aan de verzekerden,
de winstverdeling, de transparantie,
het gelijkheidsbeginsel, de loyaliteit
van bepaalde medewerkers, hun
competenties, hun beschikbaarheid
en hun volledige toewijding. Diegene
die de fakkel van mij overneemt,
adviseer ik om in te zetten op de
kwaliteit van onze medewerkers en
de persoonlijke rijkdom van deze
mensen te waarderen!”

commerciële team, verzekeringen,
secretariaat, compliance, risicobeheer,
boekhouding, informatica, human
resources, portfoliobeheer, actuariaat,
vastgoed.
29 % van de medewerkers is jonger dan
35 en 31 % heeft een anciënniteit van
meer dan 20 jaar.

118 in 2015
124 in 2016
139 in 2017

151 in 2018

Het personeel van Integrale evolueert
zowel in aantal als in competenties en
profielen. Tussen 2017 en 2018 ging
het personeelsbestand van Integrale
en van haar dochterondernemingen
van 139 medewerkers naar 151. Heel
wat afdelingen werden uitgebreid: het
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De diversiteit beperkt zich niet alleen tot
het uitgevoerde takenpakket en de leeftijd.
Het personeelsbestand van Integrale telt
zeven verschillende nationaliteiten en er
is een perfect evenwicht tussen mannen
en vrouwen. Nathalie Michel, de nieuwe
human resources manager sedert begin
2019, is opgetogen: “De verscheidenheid
is hier echt treffend en wijst op een
open geest. Ik ontmoet personen met
verschillende achtergronden en dat
is erg verrijkend. Van discriminatie is

geen sprake. Ik verwachtte mij aan meer
mannen in de verzekeringswereld, maar
dat blijkt een mythe. Hetzelfde geldt
voor de leeftijdspiramide, de gemiddelde
leeftijd ligt lager dan ik had gedacht. Deze
verscheidenheid is erg boeiend. Het is
een bron van rijkdom aan ideeën om
Integrale vooruit te doen gaan.”
Tot de prioriteiten voor de volgende
jaren behoren de verdere uitbreiding
van de competenties, waken over een
vlotte overdracht van de competenties
van de ‘ouderen’, nieuwe werkwijzen
bekijken, ingaan op de verwachtingen
van de nieuwe opkomende generatie,
transversaal samenwerken bevorderen,
onze waarden volop doen leven, het
samenhorigheidsgevoel versterken en
ons als bedrijf nog aantrekkelijker maken.

Een uitzonderlijke vastgoedportefeuille
• gebouwen die beantwoorden aan de hedendaagse
normen en vereisten
• gedeelde risico’s
• kwaliteitsvolle huurders
• professioneel beheer

Integrale investeert al jaren op een verantwoorde en duurzame manier en is robuust en
gebalanceerd in de verwerving en het beheer van gebouwen met een hoog rendement
(kantoorruimten, rusthuizen, zonnepaneelparken, …).

Vragen? Meer inlichtingen?
Contacteer Integrale Immo Management!
Arianelaan 5, te 1200 Brussel – T. + 32 (0)2 774 88 50 – www.integrale.be

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zich engageren
voor de toekomst

Luc GASPARD
58 jaar
Directeur Juridische en Fiscale Zaken.
“Als rasechte Ardenner hou ik van efficiëntie. Mijn
dossiers behartig ik op een menselijke manier,
met oog voor sociale waarden. Opgewekt en
pragmatisch zoek ik steevast naar consensus.
Ik hou van auto’s en ik ben gepassioneerd door
het oude Rome.”
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“Naast naleving van regelgeving en corporate governance, is
betrokkenheid ingebakken in het DNA van Integrale,” benadrukt
Luc Gaspard. “De pensioentoezegging staat vanzelfsprekend
centraal in onze bedrijfsvoering, maar daarnaast heerst er ook
een sterke sociale, maatschappelijke en ethische betrokkenheid om de duurzaamheid en de langetermijnperspectieven
van ons vak te verzekeren. Deze toewijding vertalen we niet
alleen naar ons beleid, maar ook naar onze werkingsprincipes
en onze investeringen.”
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Werken aan het welzijn van de burgers op lange
termijn
De bestaansreden van Integrale is verzekeringsproducten aanbieden (tweede en derde pijler) die op het einde van de looptijd,
bovenop het wettelijk pensioen, de begunstigden het best mogelijke pensioen waarborgen. Het bedrijfsbeheer is hier van nature
op afgestemd!
Onder meer door:
//
//
//
//
//

een deugdelijk bestuur (zie bijlage – Governance)
een billijke behandeling van alle klanten
een strikte beperking van de algemene onkosten om het rendement voor de aangeslotenen te optimaliseren
een transparant communicatiebeleid
de voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden van het personeel

Kiezen voor verantwoordelijke beleggingen
Onder verantwoordelijk beleggen, verstaat Integrale rekening
houden met maatschappelijke, milieugerichte en bestuurlijke
factoren in haar selectieproces. Zo bevat haar ethisch charter
volgende voorzieningen:
// Selectie van vastgoedbeleggingen met een BREEAM-certificaat, een methode voor de beoordeling van de
milieuprestatie van te bouwen of te renoveren gebouwen.
// Selectie van projecten waarvan de activiteit het milieu en de
samenleving ten goede kan komen: hernieuwbare energie,
rust- en verzorgingstehuizen, serviceresidenties, snelweginfrastructuur, zuiveringscentrales, ... In de voorbije jaren
investeerde Integrale steeds meer in dergelijke projecten:
• Renasci® Waste Recycling, een geïntegreerd project van
recyclage van industrieel afval dat ontwikkeld werd op basis
van bestaande en nieuwe technologieën. Het project maakt
het mogelijk om complexe afvalstromen te behandelen
met maximale recuperatie van grondstoffen en energie. De
recycleerbare producten worden gesorteerd en verwerkt
voor hergebruik, de niet-recycleerbare materialen worden
bewerkt tot commercialiseerbare eindproducten. Op
basis van dit concept wordt in Oostende een pilootfabriek
gebouwd met een jaarlijkse capaciteit van 120 000 ton die
tegen eind 2019 operationeel zal zijn.
• Digital Orthopeadics: een startup die de ervaring van
orthopedische chirurgen digitaliseert en samenbrengt in
een gegevensbank om zo te helpen bij beslissingen voor
toekomstige chirurgische ingrepen aan voeten en enkels.
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Digital Orthopeadics en Integrale
zijn voor elkaar gemaakt
Bruno Ferré en Thibaut Leemrijse, co-oprichters en medische
directeurs bij Digital Orthopeadics, getuigen: “De overeenkomsten tussen Integrale en Digital Orthopeadics (www.
digital-orthopeadics.com) zijn veelvuldig.
Een eerste overeenkomst is ons gemeenschappelijk
streven, elk in ons vakgebied, om het leven van onze
medeburgers te verbeteren. Digital Orthopaedics legt zich
toe op de geneeskunde van morgen, die beter zal zijn door
de digitalisering. Als we pijn hebben en naar een arts gaan,
willen we eerst weten waar onze ziekte vandaan komt.
Eerst moet dus een diagnose gesteld worden, moet deze
bewezen worden en dient de juiste behandeling gekozen
te worden na een analyse van de voor- en nadelen van elke
therapeutische oplossing. Om een arts te helpen om de
juiste beslissing te nemen voor de patiënt, werken wij een
decision support systeem uit. Dit systeem is gebaseerd op
bestaande kennis die beschikbaar is in gegevensbanken en
op het gebruik van algoritmes die deze data uitvlooien om
te helpen bij het stellen van een diagnose en bij het nemen
van therapeutische beslissingen.
Daarna testen we de efficiëntie van de gekozen chirurgische
oplossing met digitale simulatiesoftware om na te gaan of
de aandoeningen aan de geopereerde gewrichten werkelijk
zullen verbeteren. Momenteel werken we aan programma’s
die voorspellen of een ingreep al dan niet zal mislukken, om
dan eventueel te beslissen om deze ingreep niet uit te voeren
als de toestand van de patiënt er door zou verergeren. Dankzij
deze systemen kunnen we via telegeneeskunde kennis van
hoog niveau verspreiden in gevallen waar ervaring ontbreekt.
Dankzij Integrale konden we een project over voetonderzoek opzetten, maar dit is nog maar een eerste stap. Het
zal ons van nut zijn om technologieën uit te werken die tot
andere onderdelen van de geneeskunde kunnen uitgebreid
worden. De ontwikkeling van dergelijke methodes zal in de
nabije toekomst sterk toenemen en ze zullen voor een grote
vooruitgang voor de patiënt zorgen. We zijn erg trots dat we
baanbrekers zijn op dit gebied en dat we mogen meewerken
aan de geneeskunde van morgen.”

In 2018 investeerde Integrale ook in
gloednieuwe zonnepaneelparken met:
// de eerste drijvende fotovoltaïsche centrale van België op de
site van het Waals bedrijf Hesbaye Frost
// de ingebruikname van 12.900 zonnepanelen op de site van
Carmeuse in Moha, met EDF Luminus
// de inbedrijfstelling van de grootste fotovoltaïsche installatie
van Wallonië samen met Perpetum. Het gaat hierbij om een
installatie met een productiepotentieel van 4,8GWh op de
site van Les Carrières Unies de Porphyre (VINCI groep) in
Lessines, een besparing van 1.700 ton CO 2 per jaar

Tijdens het afgelopen boekjaar was
Integrale betrokken bij projecten als:
/ Novadip, gespecialiseerd in de reconstructie van bot en huid op basis van
stamcellen
/ Anatis, actief in biomassa voor energiegebruik
/ Triamant Blue Zone, een nieuw
zorgcentrum

Integrale blijft trouw aan haar principes en sluit daarom investeringen in bepaalde sectoren uit (tabak, omstreden wapens,
kansspelen, alcohol, ...). Verder vermijdt Integrale elke relatie
met bedrijven of staten die de internationale verdragen die
België ondertekende, niet naleven (mensenrechten, kinderarbeid, ...). Daarnaast maakt Integrale deel uit van ‘Financité’, een
pluralistisch netwerk voor sensibilisering en solidariteit inzake
financiële en sociale ethiek. Financité wil bijdragen tot een meer
menselijke en rechtvaardigere maatschappij door voortdurende
opleidingen en door de principes van de sociale economie, ethiek
en solidariteit in de omgang met geld te promoten.
Op de zwarte lijst van Financité staan bedrijven naar Belgisch of
buitenlands recht of internationale organisaties waarvan sterke
vermoedens bestaan dat ze het niet nauw nemen met internationale verdragen over mensenrecht, sociaal recht, burgerrecht,
milieu- en bestuursrecht. Voor 2018 certificeert Financité dat
99,87 % van de portefeuille van Integrale vrij is van activa die
op de zwarte lijst staan. Het kleine tekort van 0,13 % bestaat
bijvoorbeeld uit een obligatie van de autofabrikant Volkswagen
die op de zwarte lijst van Financité staat door de gebeurtenissen
met de dieselmotoren.
Réseau

Humanisme, visie
op lange termijn, dicht
bij u ...
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zich inzetten voor belangrijke
maatschappelijke doelen
In 2018 heeft Integrale met haar sponsorbeleid haar steun verdergezet aan
verschillende maatschappelijke projecten voor kansarme kinderen. Ze bleef
onder meer trouw het FEED-project (Fonds Entrepreneurial pour Enfants
Défavorisés) ondersteunen. Dit project zet liefdadigheidsorganisaties in
België in de kijker en zamelt er middelen voor in. Integrale deed mee aan
een afterwork voor de vzw Cap Espérance, die de levenskwaliteit van
kinderen met kanker en van hun gezinnen wil verbeteren los van religieuze,
filosofische of culturele overtuiging.

Together, intern en extern
Sedert 2014 heeft de vereniging van de personeelsleden van Integrale, “Together”, de opdracht
om de samenwerking en samenhorigheid tussen
de medewerkers van Integrale te bevorderen. Op
haar programma staan inzamelingen, familiale,
sportieve en culturele activiteiten en er wordt
allerhande niet-werkgerelateerde informatie
uitgewisseld. Deze erg actieve vereniging smeedt
onderlinge banden die bijdragen tot het welzijn
van de medewerkers. Dat de vereniging ook een
positieve invloed heeft buiten Integrale bewees
bijvoorbeeld de solidariteitsactie “Viva for Life”.
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Integrally Yours
Uw pensioenplan beheerd in
één muisklik.
In het kader van haar digitaliseringsbeleid stelt Integrale haar
corporate klanten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 een beheerstool ter
beschikking.

Binnenkort
toegankelijk voor
alle aangeslotenen!

Meer informatie? Neem contact met ons op via
00 32 (0) 2.774.88.50 of via info@integrale.be.
www.integrale.be

Omstandigheden kunnen veranderen, wetten kunnen worden aangepast.
Maar onze waarden en het basisprincipe waarmee we zoveel jaar geleden
Integrale zijn begonnen, blijven onaangetast en zitten onherroepelijk
in onze genen. Vanuit deze oprechte betrokkenheid zijn wij uitermate
goed geplaatst om - als gespecialiseerde dienstverlener inzake
groeps- en levensverzekeringen - bedrijven, sectoren en particulieren
het vertrouwen te geven dat ze in Integrale een echte partner vinden
die hen letterlijk en figuurlijk (na)bij staat.

Brussel

Liège

Antwerpen

Ariaenlaan, 5 / 1200 Brussel
Tel. : +32 (0)2.774.88.50
info@integrale.be / www.integrale.be

Place Saint-Jacques, 11/101 / 4000 Liège
Tel. : +32 (0)4.232.44.11
info@integrale.be / www.integrale.be

Justitiestraat, 4/46 / 2018 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3.216.40.80
info-nl@integrale.be / www.integrale.be
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