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Bericht van de Directie

Alle verslagen over het jaar 2008 zijn
eensluidend: het was een «grijs» jaar,
het begin van een diepe economische
en financiële crisis. Desondanks kon
Integrale, door haar financiële draagkracht en haar deugdelijke beheersbeslissingen, de omvang van deze turbulente
storm beperken.
De resultaten van Integrale blijven
geruststellend. De Gemeenschappelijke
Verzekeringskas heeft niet alleen het vertrouwen van haar leden behouden. Dankzij
haar expertise in de groepsverzekeringen
en haar werkingsprincipes heeft ze het vertrouwen van nieuwe klanten gewonnen
en de kaap van de 100.000 aangeslotenen gerond. Groepsverzekeringen bieden een betrouwbare oplossing voor het behoud van een comfortabel pensioen.
Ons uitzonderlijk hoge incasso over het boekjaar is hiervan het bewijs.
Integrale slaat de pagina van 2008 om. Opnieuw is de gemeenschappelijke kas
al haar contractuele verbintenissen nagekomen en werd een gemiddelde gewogen
intrestvoet van 4,03 % toegekend. In het licht van een onzeker jaar 2009 hebben
wij aan de Raad van Bestuur voorgesteld voor 2008 geen winstverdeling toe te
kennen. Zo houden wij onze solvabiliteitsmarge hoog en wordt de soliditeit van
Integrale nog versterkt om zo een duurzaam rendement te garanderen.
Het is net om dit beleid te illustreren dat wij er voor gekozen hebben ons jaarverslag 2008 op te hangen aan het thema van de bouw en transparantie. Het vertrouwen dat wij krijgen hangt onder meer af van de helderheid van de informatie die
wij aan onze aangeslotenen geven, de duidelijkheid van onze technische uitleg,
de relevantie van onze interactieve tools, de kwaliteit van onze presentaties en de
vriendelijkheid van ons onthaal. Om dit vertrouwen te behouden en te versterken,
spelen wij open kaart en geven wij onze aangeslotenen alle inlichtingen die zij
nodig hebben.
Wij maken tenslotte van de gelegenheid
gebruik om ons tot al onze medewerkers te
richten. Door hun kennis en motivatie dragen
zij bij tot de goede werking van Integrale en
het gedegen beheer van de pensioenplannen
van onze aangeslotenen. Wij danken hen
hiervoor oprecht.

Voor de Directie

DIEGO
AQUILINA
Voorzitter

Meer dan
100.000
aangeslotenen
in België en
Luxemburg
Een duurzame
constructie
Een pensioen is verbonden met het levensritme
en wordt over een lange termijn opgebouwd.
De bedragen die maandelijks gekapitaliseerd
worden, vormen de bouwstenen voor een
veilig en zorgeloos pensioen. Integrale maakt
hiervoor pensioenplannen op maat, blijft
samen met haar leden-ondernemingen dit
bouwwerk bewaken en overhandigt tenslotte
aan haar aangeslotenen de sleutels tot een
dubbel en dik verdiend pensioen.

Een transparant
gebouw
Evenwicht, billijkheid en transparantie zijn de
drie kernwaarden die de leidraad vormen
van de duurzame visie die Integrale heeft op
het pensioen. Transparantie kenmerkt 2008
het best. Het jaar stond in het teken van communicatie om de situatie te onderzoeken en
uit te te leggen aan de aangeslotenen.
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Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale,
de inflatie en het gemiddelde brutorendement van
staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar (in %)
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▶▶Over 10 opeenvolgende jaren bedraagt het door Integrale toegekende gemiddelde nettorendement 5,25 % tegen 4,17 % voor staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar, bij een
gemiddelde inflatie van 2,23 %.
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Evolutie van het gemiddelde
nettorendement voor
de aangeslotenen (in %)
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Evolutie van een reserve van € 1.000,
overgedragen naar Integrale
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▶▶Het rendement van een groepsverzekering dient op lange termijn
gemeten te worden. Ongeacht het soort contract groeit dit rendement
beduidend tussen een kapitalisatie op 5 jaar en een kapitalisatie op
25 jaar, en stijgt het tot een gemiddeld nettorendement van 7,51 %.
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▶▶Een premie van € 1.000, overgedragen naar Integrale wordt met
3,5 vermenigvuldigd over 20 jaar en met 6 over 25 jaar.
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Evolutie van het totale incasso België
en Luxemburg (in € duizend)
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▶▶Het geconsolideerde incasso bedraagt uitzonderlijk meer dan
€ 220 miljoen, hetzij een globale stijging van ongeveer 80 %
tegenover 2007 en 280 % tegenover 1999. Het uitzonderlijke
resultaat over 2008 is hoofdzakelijk te danken aan de groei van
reserveoverdrachten.

Groei van de jaarlijks terugkerende
premies in % (België)

Evolutie van de algemene onkostenratio
tegenover de beheerde activa
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▶▶Volgens Assuralia groeide de markt van de groepsverzekering in
2008 met 7,6 %, na een uitzonderlijk jaar 2007 met een stijging
van 10 %. Integrale blinkt uit met een stijging van haar terugkerende
premies met ongeveer 15 % in 2008.
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▶▶Kostenbeheersing is bij Integrale een van de hoofddoelstellingen.
Haar objectief om een onkostenratio tegenover beheerde activa
binnen een vork van 0,6 % tot 0,7 % te houden, werd ruimschoots
verwezenlijkt in 2008. Integrale is voor de eerste keer onder de
grens van 0,55 % gedoken, met een ratio van 0,53 % in 2008,
tegenover 0,58 % in 2007.

Evolutie van de solvabiliteitmarge
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▶▶Ondanks een moeilijk jaar op de financiële markten houdt Integrale
haar solvabiliteitsmarge hoog, met 213 % van het wettelijk
opgelegde minimum.

▶▶De technische voorzieningen van Integrale België en Luxemburg
stijgen gemiddeld met 10 % per jaar. In 2008 nam deze vooruitgang nog toe.

Integrale blijft nettobelegger voor
de komende jaren (in € duizend)
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▶▶Op basis van voorzichtige scenario’s blijft Integrale voor de 10 volgende jaren
nettobelegger: de geïnde premies, vermeerderd met de financiële opbrengsten
en de uitbetaling van vervallen effecten, bedragen meer dan de uitgaande
kapitaalstromen, de te betalen renten en de werkingskosten. Dankzij een dergelijke positie hoeft Integrale geen activa te realiseren in een economisch ongunstige periode en dus geen potentiële minwaarden te ondergaan

Netto representatieve waarden van de technische verbintenissen
in marktwaarde per risicoaard (in %)
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▶▶Uit voorzichtigheid en omwille van de naleving van een politiek die borg staat voor de veiligheid van de beleggingen, gingen de beleggingen
van Integrale in 2008 eerder naar vastrentende waarden dan naar aandelen. Zo bestond haar portefeuille eind 2008 voor 87,33 % uit vastrentende beleggingen, tegenover 83 % in 2007 en 72,60 % in 2006. Het deel staatsobligaties steeg van 5,15 % in 2007 tot 13,13 % in 2008,
terwijl het percentage aandelen daalde van 11,98 % tot 6,77 %.
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Drie economisch en financieel rustige kwartalen werden gevolgd
door een kwartaal waarin een crisis toesloeg waarvan niemand de
omvang voorzag. In deze context dienen de prestaties en beslissingen van Integrale in 2008 bekeken te worden. Hoewel deze crisis
gevolgen heeft die niemand kan ontkennen, is Integrale er in 2008
toch in geslaagd de negatieve weerslag ervan in te dijken. Hoe
deed ze dat?
Door haar ervaring en de cyclische aard van de financiële markten, is Integrale in de
eerste plaats vooruitziend geweest en heeft ze een deel van haar portefeuilles proactief tegen een dalende markt ingedekt.
Vervolgens heeft Integrale haar sterktes gebruikt om zich te onderscheiden. Haar specialisatie in de tweede pijler heeft het risico van massale opname van pensioenplannen
beperkt, hetgeen crisisperioden vaak wel veroorzaken voor de derde pijler. Verder
bleef Integrale het vertrouwen winnen van nieuwe klanten, terwijl ze haar bestaande
klanten behield. Hoewel haar activiteitengamma gespecialiseerd blijft, verbreedde
Integrale haar werkterrein naar nieuwe toepassingsgebieden en was de incassostijging in 2008 uitzonderlijk.
Ten slotte heeft Integrale de voorkeur gegeven aan financiële draagkracht en heeft zij
besloten haar solvabiliteitsmarge zo hoog mogelijk te houden. Hoewel Integrale in
2008 geen aanvullende winstverdeling toekende bovenop haar gewaarborgde verbintenissen, is zij er toch in geslaagd op haar verbintenissen, alle contracten tesamen,
een gemiddeld gewogen rendement van 4,03% toe te kennen.
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2008, een bedwongen jaar
met twee snelheden

Structuur 2008
Geruststelling, maar tevens waakzaamheid op de markt van de
groepsverzekeringen
In haar verslag “Balans en Vooruitzichten 2008/2009”, schrijft
Assuralia dat de verzekeringssector zelfs in zwakke beurstijden
en bij dalende rentevoeten gezond blijft. Verzekeringen geven
van nature een gevoel van veiligheid in een minder gunstige
economische conjunctuur. In 2008 zijn veiligheid en vooruitziendheid, inherent aan het verzekeringsvak, waarschijnlijk
bijzonder heilzaam geweest. Niet alle verzekeringstakken hebben zich echter op dezelfde manier ontwikkeld.
De algemene incassoschattingen duiden op een te verwachten verzwakking, voornamelijk bij de levensverzekeringen
die, ongeacht hun soort, dalen tegenover 2007 met 5,3 %.
Vanwaar deze achteruitgang? Vooral de individuele levensverzekeringsproducten dalen met 8,4 %, terwijl de groepsverzekering verder stijgt met 7,6 %, na een uitzonderlijke stijging
van 10 % in 2007. Deze tweede vaststelling is des te geruststellender aangezien de activiteiten van Integrale vooruitgingen
dankzij een stijging van de terugkerende premies in de groepsverzekering met 15 %.

In 2008 verstevigde Integrale haar positie van specialist in
groepspensioenplannen om toe te treden tot de top tien van de
groepsverzekeraars. Deze plaats is des te meer eervol in een
context van concentraties en overdrachten van portefeuilles en
een groeiende druk op de tarieven en de beheerskosten.
Integrale blijft echter zeer waakzaam toezien op de liquiditeit
van haar beleggingen.
Hoewel Integrale door haar statuut van Gemeenschappeljke
Verzekeringkas geen klassieke verzekeringsmaatschappij is,
leeft zij de prudentiële regels inzake de belegging van de dekkingswaarden na. In 2008 heeft de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen (C.B.F.A.), de controleautoriteit
die toezicht houdt op de activiteiten van Integrale, haar waakzaamheid verhoogd. De C.B.F.A. heeft er in het bijzonder op
toegezien dat de verzekeringsmaatschappijen de Europese
aanbevelingen naleven die in deze periode van minder gunstige economische conjunctuur uitgevaardigd werden.
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Integrale behoudt en wint het
vertrouwen van de klanten
De kerncijfers over het boekjaar 2008 tonen aan dat Integrale
in staat is de impact van de financiële crisis op te vangen. Haar
voornaamste indicator, het geconsolideerde incasso, bedraagt
uitzonderlijk meer dan € 220 miljoen, hetzij een globale stijging
van ongeveer 80 % tegenover vorig jaar. Dit uitzonderlijke resultaat dat ruimschoots de doelstellingen inlost, heeft verschillende
oorzaken.

Dit leidde tot meer controles en de toepassing van opgelegde
voorzorgsmaatregelen, zoals waardeverminderingen op eeuwigdurende obligaties, te boeken niet-gerealiseerde minwaarden... Tijdens deze periode heeft Integrale een constructieve
dialoog gevoerd met de C.B.F.A.

Drievoudige bescherming van de
levensverzekeringsproducten
»» De technische reserves die aangelegd worden
om de behoorlijke uitvoering van de toekomsige
prestaties te waarborgen, worden, indien er
sprake is van een gegarandeerd rendement,
hoofdzakelijk gedekt door beleggingen in euro
zonder wisselkoersrisico, vooral in obligaties.
»» Bovendien moeten verzekeraars krachtens de
Europese verzekeringsrichtlijnen bovenop de
voormelde technische reserves beschikken over
een solvabiliteitsmarge, die extra veiligheid
garandeert.
»» Tenslotte waakt de C.B.F.A., en dat is specifiek
Belgisch, over de rendabiliteit van de verzekeringsondernemingen in iedere tak. De alarmbel
wordt geluid wanneer de solvabiliteit uit de bocht
gaat, maar ook wanneer de door de verzekeraar
toegepaste strategie problemen veroorzaakt in de
vorm van mogelijke structurele verliezen.
Bron: www.assuralia.be
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De eerste ervan is het terugkerend incasso. Dit incasso stijgt bij
Integrale g.v.k. met 15 %. Dit percentage is nog hoger dan in
2007. Deze groei is voornamelijk te danken aan de aansluiting
van nieuwe ondernemingen of het opstarten van nieuwe plannen bij bestaande leden. Deze vooruitgang onderstreept niet
alleen het vermogen van de commerciële ploeg van Integrale
om aan de behoeften van nieuwe klanten te beantwoorden en
die van bestaande klanten op te sporen maar ook de kwaliteit
van de dienstverlening door het personeel.
Daarnaast is er het incasso van eenmalige premies in hun verschillende vormen, reserveoverdrachten of onthaalstructuren.
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de aanzienlijke reserveoverdracht van Ogeo Fund, onze partner in Integrale Insurance
Services (IIS). Hierbij komen overdrachten van Organismen voor
de Financiering van Pensioenen (OFP’s) die al klant waren bij
Integrale en van haar onthaalstructuur willen genieten. Deze
overdrachten alleen vertegenwoordigen 16 % van het incasso
in België, hetzij tweemaal meer dan in 2007. De reserveoverdrachten en onthaalstructuren vormen een volwaardige dienstverlening waarin Integrale zich onderscheidt sinds de wet op de
aanvullende pensioenen van 2003.
Dit overzicht van de vooruitgang van het incasso zou niet volledig zijn zonder tenslotte de stijging van de bijdragen inzake sectorplannen ,1/3 van de 15 % groei in de terugkerende premies,
te vermelden, evenals het behoud van de activiteit van Integrale
Luxemburg op € 10 miljoen voor het derde opeenvolgende jaar
en het fraaie incasso van de producten in de derde pijler. In
het kader van haar visie op een groepsverzekering die verder
reikt dan de groep biedt Integrale individuele beleggings- of herbeleggingsproducten aan die in 2008 ongeveer 7 % van het
totale incasso van Integrale g.v.k. vertegenwoordigden.
Op termijn en op basis van voorzichtige veronderstellingen zal
Integrale voor de komende jaren nettobelegger blijven. Met
andere woorden, omdat de inkomende kasstromen (geïnde
premies plus financiële opbrengsten en aflossingen van effecten
die vervallen) hoger zijn dan de uitgaande kasstromen (te betalen kapitalen of renten en werkingskosten) hoeft Integrale geen
activa te realiseren, hetgeen bijzonder nadelig zou zijn in een
periode van turbulente financiële markten.

Een degelijk beheer dat zijn
vruchten afwerpt
Behalve een uitzonderlijk hoog incasso zorgt het beleid van
Integrale voor andere prestaties, die elk op hun beurt bijdragen
tot het behoud van een hoog gemiddeld rendement.
Kostenbeheersing is altijd een hoofdbetrachting geweest bij
Integrale. Haar doelstelling, een algemene kostenratio tegenover de beheerde activa binnen een vork van 0,6 % tot 0,7 %
houden, werd ruimschoots gehaald. Terwijl de kwaliteit van de
dienstverlening verbeterd werd, behaalde Integrale in 2008
een ratio van 0,53 %, tegenover 0,58 % in 2007.
Onze solvabiliteitsmarge blijft hoog en bedraagt in 2008
nog meer dan het dubbele van de vereiste marge. Na aftrek
van de waardeverminderingen op de obligatieportefeuille,
behoudt Integrale een aanzienlijke marge van 213 %, meer
dan het opgelegde minimum en dicht bij het wettelijk toegelaten maximum van drie keer de aan te leggen marge.
De dekkingsgraad van de verworven rechten van onze aangeslotenen blijft hoger dan 100 %. Dankzij een behoorlijk
beleggingsbeleid is de waarde van de activa van Integrale
hoger dan het bedrag van haar verbintenissen ten aanzien van
haar aangeslotenen.
Tenslotte blijft het aan de aangeslotenen toegekende gemiddelde rendement op lange termijn hoog, ondanks de weinig
stabiele markt. Integrale blijft in 2008 haar contractuele verplichtingen vervullen en verzekert op haar totale activa een
gemiddeld gewogen rendement van 4,03 %. Het verschil tussen 2008 en 2007 is dat de Algemene Vergadering besloten
heeft geen winstverdeling uit te keren, om de financiële draagkracht te behouden. Deze gezonde beslissing verhindert echter
niet dat er later nog winstverdeling uitgekeerd wordt.

Versterking van de organisatie
en het beleid
In 2008 heeft Integrale de in 2007 aangevatte ontwikkelingen
verdergezet en tegelijk nieuwe projecten uitgewerkt.
In de eerste plaats werden bepaalde bestuursorganen aangepast. In de Raad van Bestuur hebben de Voorzitters die de
leden-ondernemingen en de aangeslotenen vertegenwoordigen na hun mandaat van 6 jaar de fakkel doorgegeven aan
twee nieuw verkozen Voorzitters. Daarop aansluitend heeft
Integrale bepaalde aanbevelingen van de C.B.F.A. toegepast
en de rollen en functies van de verschillende comités die naast
de Raad van Bestuur zetelen, herzien. Het Toezichtcomité had
te veel opdrachten en werd vervangen door een Bureau van de
Raad en een Auditcomité. Hun nieuwe taken en samenstelling
beantwoorden voortaan beter aan de regels van deugdelijk
bestuur zoals bijvoorbeeld de aanbevolen aanwezigheid van
onafhankelijke bestuurders in de Raad. Deze laatste beslissing
bevestigt eens te meer de bereidheid van Integrale om de controle en de transparantie van haar activiteiten te verzekeren. Al
die beslissingen zijn opgenomen in het Memorandum inzake
deugdelijk bestuur.

Evolutie van de beleggingsportefeuille om de waardeverliezen door de zwakke
financiële markten te beperken
»» Vermindering van de rechtstreekse blootstelling op de aandelenmarkt, gedeeltelijke vervanging door producten met
betere kapitaalwaarborg.
»» Stabilisatie van de risico’s verbonden aan de financiële obligaties door te kiezen voor staatsobligaties of strate-gische
obligaties van het type «utilities» zoals elektriciteit of water.
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haar hoofdactiviteit is, tracht Integrale meer en meer oplossingen
te bieden op alle vragen waar haar kennis en kunde een meerwaarde kan betekenen. Daarom is het vandaag meer aangewezen om te spreken over groepsverzekeringen en hun aanverwanten, en beheer voor rekening van derden.

Nieuwe Voorzitters, dankwoord en
aanmoedigingen
De heren Pierre Meyers en Emile Dereymaeker hebben beiden verschillende mandaten van Voorzitter van
de Raad van Bestuur uitgeoefend. In 2008 hebben zij
voor die functie de fakkel doorgegeven aan de heren
Alain De Longueville en Georges Sels. De eersten, die
tot erevoorzitters benoemd werden, wensen wij te danken voor hetgeen wij samen met hen opgebouwd hebben, en de laatsten willen wij aanmoedigen om samen
de verwezenlijking van onze plannen voort te zetten.
Op operationeel gebied heeft Integrale in 2008 verschillende
functies versterkt die voor haar activiteit essentieel zijn. Een
ploeg buigt zich voortaan over een meer formele benadering
van de interne audit. Alle procedures worden gaandeweg
geanalyseerd, verbeterd en vervolgens gedocumenteerd. Er
worden bijkomende procedures opgesteld om aan nieuwe vereisten te beantwoorden.
Het nieuwe team voor risicobeheer, waarin ook externe risicomanagers werken, werd versterkt. Een eerste project voor
het in kaart brengen van de risico’s kwam snel op tafel. Deze
lijst met risico’s die betrekking hebben op alle aspecten van de
onderneming, omvat alle risico’s waaraan Integrale potentieel
blootgesteld is: financiële risico’s, risico’s verbonden met de
aanvaardingsvoorwaarden van de contracten, brandrisico’s,
risico’s verbonden met de leeftijdscurve van het personeel en
de opvolging ervan. Alles wordt zo ruim mogelijk bekeken om
de meest relevante beleidsmogelijkheden te bepalen.
Het Asset & Liability Management (ALM) beheersmodel werd
volledig herschreven in een andere computertaal. Dit nieuwe
programma vergemakkelijkt niet alleen het ingeven van de
gegevens, ook de reactiviteit is verbeterd dankzij een snellere
gegevensverwerking. Integrale is voor het boekjaar 2008 vrijgesteld voor de provisie van de knipperlichtreserve.

Diversificatie van oplossingen
voor een antwoord op elke
vraag
Sinds 1969 is Integrale gespecialiseerd in groepsverzekeringen
en werkt zonder tussenpersonen. Dit komt een rechtstreeks partnerschap met al haar klanten ten goede. Hoewel de tweede pijler
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Zo heeft Integrale in 2008 Integrale Insurance Services (IIS) opgericht. IIS biedt aan openbare organismen en Organismen voor de
Financiering van Pensioenen een gamma diensten aan voor volledige of gedeeltelijke uitbesteding van de activiteiten, verbonden met
het beheer van hun eigen pensioenportefeuilles. Net als Integrale,
hebben de Organismen voor de Financiering van Pensioenen en
mutualiteiten geen aandeelhouders. Zij vinden bij Integrale kennis
en kunde in lijn met hun doelstellingen. Ogeo Fund, tevens partner
van IIS, heeft een groot deel van het beheer van zijn OFP aan IIS
toevertrouwd. Andere organismen hebben aan Integrale specifieke
opdrachten toevertrouwd, zoals onder andere interne audits, de
functie van aangewezen actuaris, compliance en actuariële berekeningen in het kader van internationale normen.

Integrale, nóg dichter bij
en in dialoog met haar
aangeslotenen
Toen de crisis in de loop van het jaar uitbrak, heeft Integrale er de
hele tijd voor gezorgd dicht bij haar klanten te staan, hen aandacht
te schenken en hen zo transparant mogelijk uit te leggen welke
weerslag de crisis heeft op hun pensioenplannen.
In 2008 werd de communicatie van Integrale, die van Integrale
Luxemburg inbegrepen, versterkt. Het communicatieteam heeft bijgedragen tot het uitgeven van verschillende « Newsflashes » en
« Newsletters ». In samenwerking met de Directie en samen met
de vertegenwoordigers van alle functies werd de basis gelegd van
de toekomstige brochures, productfiches en een nieuwe website.
Tijdens de financiële crisis heeft Integrale regelmatig aan haar
leden-ondernemingen haar toestand mondeling toegelicht.
De commerciële ploeg werd uitgebreid met nieuwe, ervaren
medewerkers, om zowel de groepsverzekeringsproducten als de
beheersdiensten voor rekening van derden te promoten.
Dienstverlening uit zich volgens de visie van Integrale ook in de vorm
van opleidingen: « Integrale Academy » werd in 2008 bedacht om
vorm te krijgen in 2009. Dit initiatief is uitsluitend voorbehouden
aan klanten van Integrale en laat hen toe om gratis deel te nemen
aan een opleidingscyclus die gegeven wordt door erkende pensioenspecialisten. Integrale Academy biedt toegevoegde waarde
door onder andere een duidelijk overzicht te geven van alle complexe aspecten van de verzekeringsmechanismen, via rechtstreekse
contacten een partnerschap op lange termijn uit te bouwen, de
mogelijkheid te krijgen zich uit te drukken en profijt te hebben van
de networking onder de leden.

Het personeel maakt dit
allemaal mogelijk

Onderbouw 2009

In 2008, en wellicht nog meer in de context van het laatste kwartaal, heeft het personeel bijgedragen tot de goede gezondheid
en de draagkracht van Integrale. Integrale is medewerkers blijven
recruteren onder andere voor de activiteiten van IIS. Wij zijn ook
begonnen met het formaliseren van de functiebeschrijvingen en de
jaarlijkse beoordeling van de bedienden, die in 2009 operationeel zou moeten zijn. Tijdens de vakantieperioden heeft Integrale
zoals gewoonlijk studenten ingezet. Zo biedt de verzekeringskas
jongeren de mogelijkheid in contact te komen met een onderneming en een eerste verrijkende praktijkervaring op te doen. Om de
efficiëntie en de onderlinge communicatie te verbeteren werden
bepaalde diensten samen ondergebracht in volledig gerenoveerde
kantoorruimten. Bovendien bleef het personeel genieten van intern
en extern georganiseerde opleidingsprogramma’s.

Drie gedeelde waarden
Het personeel van Integrale heeft een duurzame visie op
het aanvullend pensioen. Deze visie is gebaseerd op:
»» Transparantie : voortdurende communicatie, vereenvoudigde technische uitleg en paritair bestuur
met open-boek-filosofie.
»» Evenwicht : een mengsel van voorzichtigheid,
beheersing en beslissingen gericht op stabiliteit.
»» Billijkheid : uiteenlopende klanten, maar solidaire
en faire behandeling.

Evolutie van het personeelsbestand
van de groep in voltijdse equivalenten
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▶▶Over een periode van 10 jaar is het aantal personeelsleden
van Integrale met 43,5 % gestegen. Deze personeelsleden
zijn allemaal specialisten in levensverzekeringsproducten op
technisch, financieel of commercieel gebied. Hun verschillende nationaliteiten en de elkaar aanvullende beroepservaringen verrijken deze ploeg met een openheid en een luistervermogen die aan de aangeslotenen ten goede komen.

2008 was een turbulent jaar met vele uitdagingen.
2009 kondigt zich aan als het jaar van de voorzichtigheid, waarin financiële draagkracht voorrang krijgt.
Integrale blijft met beide voeten op de grond, zonder
daarom alle projecten op een laag pitje te plaatsen.
In de eerste plaats wil Integrale nog dichter bij haar
klanten staan, in het bijzonder degene die zich bij
Integrale zullen aansluiten omwille van allerhande met
de crisis verbonden redenen, zoals brugpensioenplannen, reserveoverdrachten... Haar rol zal er in ieder
geval in bestaan de beslissingen van ondernemingen
in moelijkheden te ondersteunen om hen te ontlasten
van het beheer van de plannen die ze zullen moeten
opzetten. Er zal ook bijzondere aandacht geschonken
worden aan de OFP’s.
In 2009 wenst Integrale, naast het vrijwaren van haar
prestaties, zich toe te leggen op haar vermogen om de
behoeften van haar gesprekspartners in te vullen. Via de
gespecialiseerde pers, de hogescholen, de kamers van
koophandel of eender welke andere voor de onderneming relevante bron wenst Integrale een informatie- en
opleidingsrol te vervullen. De lancering van « Integrale
Academy » beoogt hetzelfde doel, net zoals de nieuwe
website, die on line interactieve tools aanbiedt voor
het simuleren en raadplegen van pensioenplannen. De
opleiding van het personeel zal de wens om een hoogstaande dienstverlening, een van de grote beginselen
van Integrale, te blijven aanbieden nog versterken!
Op technisch gebied zal het beheersmodel van de obligaties herschreven worden en zal er in 2010/2011
nieuwe software ingevoerd worden.
Voor wat de productportefeuille betreft, wil Integrale
haar project Invaliditeit afwerken, een project dat naar
het tweede halfjaar 2009 verschoven werd omwille
van de turbulenties van de crisis. Sinds 2008 bekijkt
Integrale de mogelijkheid om renteproducten voor brugpensioenen aan te bieden die geïndexeerd zijn met de
inflatie. Die producten zouden in 2009 op de markt
moeten komen.
Vanuit Luxemburg wil Integrale bepaalde denksporen op
internationaal gebied uitdiepen. Op dit gebied werd
een partnerschap opgericht met M.G.E.N. (Mutuelle
Générale de l’Education Nationale), de belangrijkste
mutualiteit van Frankrijjk, en U.M.R. (Union des Mutuelles
Retraites), om verzekeringsverrichtingen op de Europese
markt aan te bieden. Vanuit één platform zullen de partners drie soorten verzekeringsproducten aanbieden, elk
in zijn specialisatie. Dit project betekent een eerste stap
in de doelstelling een uitgebreid Europees netwerk van
verzekeringspartners op te bouwen, die elkaar wederzijds versterken om nieuwe markten aan te boren en hun
financiële draagkracht te waarborgen.

De Directie

Jaarverslag 2008
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Geografische uitsplitsing van de
aangeslotenen volgens hun woonplaats

Aanvullende pensioenen
en hun aanverwanten

Brussel Hoofdstad
Vlaams Brabant
Brabant Wallon
Antwerpen
Limburg
Liège
Namur
Hainaut
Luxembourg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Elders

Het pensioen is meer dan ooit een actieve levensfase. De extralegale pensioenen bieden een aanvulling op de wettelijke pensioenen en dragen op die manier bij tot de verhoging van het
leefcomfort op het einde van de loopbaan van werknemers.
Integrale is hierin gespecialiseerd sinds 1925!
Tijdens de volledige opbouw van het aanvullend pensioen
werkt Integrale zonder tussenpersonen. Bij elke tussenstap en
ongeacht de gekozen financieringswijze blijft Integrale op
dezelfde golflengte met haar gesprekspartner. Brussel Hoofdstad
Vlaams Brabant

Onder 30
30 tot 39
40 tot 49
50 tot 59
60 en meer

Oost-Vlaanderen

30 tot 39

40 tot 49

50 tot 59

60 en m

Leidinggevend
▶▶De uitsplitsing van de aangeslotenen per leeftijd toont niet Arbeiders
alleen aan dat de opbouw van
Kaderpersonee
een aanvullend pensioen een
heel leven lang duurt, maar ook Bedienden
dat Integrale kan rekenen op Bestuurders
een voortdurende vernieuwing
Onbepaalde c
van haar aangeslotenen. In
(bedienden, ar
2008 zijn meer dan 75 % van
de aangeslotenen tussen 30 en
59 jaar.

Uitsplitsing van de aangeslotenen volgens
beroepscategorie

Brussel Hoofdstad

Vlaams Brabant
»» Partner
van particulieren : particulieren die aan
het30einde
Onder
Brabant Wallon
van
hun beroepsleven van hun pen-sioenkapitaal
willen
Antwerpen
30 tot 39
Limburg
genieten
of
dit
wensen
te
herbeleggen,
vinden
bij
Integrale
Liège
40 tot 49
Namurgamma individuele aanvullende producten die specieen
Hainaut
50 tot 59
aal
voor hen ontworpen werden.
Luxembourg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Elders

Onder 3

Uitsplitsing van de aangeslotenen
per leeftijdsschijf

»» Multi-ondernemingenpensioenfonds : de leden-onderneBrabant Wallon
mingen, multinationals en KMO’s, zijn actief Antwerpen
in verschilLimburg
lende sectoren en regio’s. In Integrale vindenLiège
ze een
Namur
beheerder van hun aanvullend pensioen, vanaf
het opstarHainaut
ten van het pensioenplan tot de uitkering vanLuxembourg
de
prestaties.
West-Vlaanderen
»» Partner van de openbare sector en van de Elders
Organismen
voor de Financiering van Pensioenen (OFP’s) : de gemeenschappelijke kas is pionier in het uitwerken van door de
sociale partners onderhandelde en uitgevoerde sectorale
pensioenstelsels. Verder stelt Integrale specialisten in het
beheer van groepsverzekeringen ter beschikking van de
OFP’s. En dit als raadgever, maar ook als beheerders voor
rekening van derden.

▶▶Door haar aanwezigheid in de drie
Belgische regio’s en
in Luxemburg biedt
Integrale haar deskundigheid aan elke
aangeslotene aan,
ongeacht diens
woonplaats.

60 en meer

Leidinggevend personeel
Arbeiders
Kaderpersoneel
Bedienden
Bestuurders

▶▶De door Integrale opgebouwde aanvullende
pensioenen worden op
maat gemaakt van elke
beroepscategorie.

Onbepaalde categorieën
(bedienden, arbeiders,…)

Een portefeuille aangepaste oplossingen
1. De groepsverzekering die verder reikt dan enkel
de groep

2. Raadgeving en beheer voor rekening van derden

De specialisten van Integrale beheersen alle bijzonderheden
van de verschillende aanvullende pensioenstelsels, ongeacht
of het gaat om verzekeringen die het rustpensioen dan wel
het overlijden dekken.

Integrale biedt aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen die bepaalde activiteiten wensen uit te besteden, volgende oplossingen aan: boekhouding, compliance, interne
audit, actuariaat, reporting, Asset & Liability Management, statutair en administratief beheer en Risk Management.

Daarenboven stelt Integrale een erg complete dienstverlening
voor : beheer en organisatie van brugpensioenrenten, individuele producten, hypotheekleningen en vastgoedleasing.

De dienstverlening voor rekening van derden en voor de openbare sector wordt verzorgd door Integrale Insurance Services
(IIS).

Daarnaast maken onthaalstructuren voor pensioenplannen het
efficiënt en degelijk beheer van de reserves van in –en uitdiensttredende aangeslotenen mogelijk.
Alle Belgische groepsverzekeringen worden beheerd door
Integrale g.v.k, de rest van Europa wordt bediend via Integrale
Luxemburg.
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Deugdelijk bestuur
Integrale is geen klassieke verzekeringsmaatschappij. Integrale is een “Gemeenschappelijke Verzekeringskas” opgericht door
verschillende ondernemingen. Volgende specifieke beginselen vormen de basis van haar werking:
»» paritair beheer door de werkgevers en
de aangeslotenen,
»» financiële resultaten die uitsluitend
gebruikt worden om de best mogelijke
pensioenen op te bouwen tegen de
laagste kost, via een beleggingsbeleid
dat gericht is op de lange termijn en
veiligheid, beheersing van de uitgaven
en totale herverdeling van de winsten
aan alle aangeslotenen.
Het beleid van Integrale is per definitie,
transparant en billijk, in lijn met haar
waarden. Een duidelijke beleidsfilosofie is verankerd in de werking van haar
bestuursorganen.

Raad van Bestuur

(50% leden-ondernemingen, 50% aangeslotenen)

Algemene
Vergadering

(Leden
-ondernemingen)

Bureau van de Raad

Auditcomité

Financieel Comité

Bezoldigingsen benoemingscomité

Aangeslotenen

College van
Commissarissen
Interne audit

Aangeduide
actuaris

De Raad van Bestuur
Integrale werkt volgens een specifiek en paritair beleidsmodel.
Het bestuur van de gemeenschappelijke kas wordt toevertrouwd aan een Raad die bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van leden-ondernemingen en aangeslotenen.
De leden-ondernemingen of hun afgevaardigden duiden
hun bestuurders en de onafhankelijke bestuurders aan in de
Algemene Vergadering. De bestuurders die de aangeslotenen
vertegenwoordigen worden benoemd in overeenstemming met
het Koninklijke Besluit van 14 april 1971.
Elke groep van bestuurders kiest zijn Voorzitter. Beide verkozen
Voorzitters wisselen elkaar om het jaar af als Voorzitter van de
Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stippelt de algemene strategie uit, keurt
het technisch beleid goed en oefent toezicht uit op het beheer
en de stand van zaken. In overeenstemming met de in 2008
gewijzigde statuten van de gemeenschappelijke kas wordt
de Raad bijgestaan door vier gespecialiseerde comités: het
Bureau van de Raad, het Auditcomité, het Financieel Comité
en het Bezoldigings- en benoemingscomité.

Directie

(50 % leden-ondernemingen,
50 % aangeslotenen)

Erkende
commissaris

Bestuurders die
de werkgevers
vertegenwoordigen

Bestuurders die
de aangeslotenen
vertegenwoordigen

Alain De Longueville,
Voorzitter in functie
sinds juni 2008

Georges Sels, Voorzitter

Marc Bolland

Fausto Casagrande

Etienne De Loose

Nicolas Castiglione

Arnoud de Pret*

Johan Delesie

Philippe Delaunois*

Egidio Di Panfilo

Eduard Lambrechts

Victor Fabry

Francis Lefèvre

Francis Frédérick

Pierre Meyers

Pierre Kempeneers

Marc Moles le Bailly

Sabine Moonen

Fritz Potemans

Thai Binh Nguyen

Robert Verleysen

Erik Van Den Heede

Alfons Verplaetse*

François Vanderschelde

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de Directie.
* Onafhankelijke bestuurders
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Het Bureau van de Raad

Het Financieel Comité

Het Bureau van de Raad volgt de uitvoering van de strategie op en detailleert de te volgen koers ervan. Het bereidt de
beraadslagingen van de Raad van Bestuur voor.

Het Financieel Comité stelt de strategische verdeling van de
activa voor, schat het totale risico ervan en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur. Het comité wordt bijgestaan
door onafhankelijke specialisten.

Leden die de ledenondernemingen
vertegenwoordigen

Leden die de
aangeslotenen
vertegenwoordigen

Alain De Longueville,
Voorzitter in functie

Georges Sels

Etienne De Loose

Victor Fabry

Pierre Meyers

François Vanderschelde

Het Financieel Comité
Arnoud de Pret, Voorzitter
Alain De Longueville
Victor Fabry
Francis Frédérick
Eduard Lambrechts
Pierre Meyers

Het Auditcomité
Het Auditcomité houdt toezicht op de financiële reporting, de
volledigheid ervan en de aanwending van de middelen. Het
bekijkt de efficiëntie van de interne controlemechanismen en
van de controlefuncties. Het volgt de activiteiten van de Interne
audit op en keurt het auditplan goed. Het Auditcomité houdt
toezicht op de wettelijke controle van de jaarrekening. Het
doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking
tot de benoeming, de herbenoeming, de bezoldiging en de
onafhankelijkheid van de erkende Commissaris.
Het Auditcomité
Pierre Meyers, Voorzitter
Johan Delesie

Marc Moles le Bailly
Sabine Moonen
Thai Binh Nguyen
François Vanderschelde
Het Financieel Comité wordt bijgestaan door de leden
van de Directie.
De externe specialisten:
Etienne de Callataÿ
Philip Neyt
Peter Vanden Houte

Arnoud de Pret
Francis Frédérick
Francis Lefèvre
Thai Binh Nguyen

Het Bezoldigings- en benoemingscomité
Het Bezoldigings- en benoemingscomité formuleert voorstellen
aan de Raad van Bestuur aangaande de benoeming van de
leden van de Directie, bepaalt de bezoldiging van de leden
van de Directie en van de leden van de bijzondere comités,
keurt het totale loonbudget en het sociaal beleid goed en zorgt
voor de behoorlijke toepassing van de regels inzake uitoefening van externe functies. Dit comité wordt bijgestaan door de
Voorzitter van de Directie
Het Bezoldigings- en benoemingscomité
Philippe Delaunois, Voorzitter
Pierre Meyers
Georges Sels

Jaarverslag 2008
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De Directie
De Directie wordt voorgezeten
door de directeur-generaal en is
belast met het dagelijkse bestuur
van Integrale en de uitvoering
van de beslissingen van de
Raad. Ze doet dit zonder enige
inmenging van buitenaf en is
volkomen objectief. Ieder lid
van de Directie is verantwoordelijk voor specifieke opdrachten, maar eerbiedigen allen de
compliance en corporate governance regels.

▶▶Patrice Beaupain,
Financieel Directeur
en Human Resources

▶▶Philippe Delfosse,
Adjunct directeurgeneraal, Actuaris

College van Commissarissen
en Interne audit
Integrale wordt statutair gecontroleerd door een College van
Commissarissen, dat eveneens bestaat uit een gelijk aantal
vertegenwoordigers van leden-ondernemingen en aangeslotenen. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering maakt het
College zijn verslag over de jaarrekening en gebruikte controleprocedures over aan de Raad van Bestuur. Het doet hieromtrent voorstellen die het nuttig acht.

▶▶Luc Gaspard,
Directeur juridische
en fiscale zaken

▶▶Frédéric Struyf,
Business
Development Director

Erkende commissaris
Net als andere verzekeringsmaatschappijen is Integrale onderworpen aan de wetgeving op de verzekeringssector. De
C.B.F.A. oefent als toezichtorgaan controle uit over de activiteiten van de gemeenschappelijke kas. Diezelfde wetgeving
verplicht ons een erkende commissaris te benoemen die, buiten
zijn algemene opdracht van commissaris, regelmatig verslag
uitbrengt aan het Auditcomité en de C.B.F.A. over de financiële situatie en het beheer van de onderneming. De door de
C.B.F.A. erkende Commissaris is PricewaterhouseCoopers,
Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Jacques
Tison, Bedrijfsrevisor.

Commissarissen die de
leden-ondernemingen
vertegenwoordigen

Commissarissen die
de aangeslotenen
vertegenwoordigen

Jacques Vanhees, Voorzitter

Luc Allaerts

Erkende actuaris

Patrick Danneau

José Berlémont

Jacques Legrand

Karel Buelens

Tenslotte brengt een externe erkende actuaris verslag uit over
de tarieven, de winstverdeling, de herverzekering, het bedrag
van de wiskundige reserves en de interne modellen. Deze
opdracht werd toevertrouwd aan mevrouw Sigrid Boucq van
PricewaterhouseCoopers.

De interne audit brengt verslag uit aan het Auditcomité over het
beheer van de activiteiten van Integrale. Het voert binnen de
verschillende activiteiten controleopdrachten uit, om zeker te
zijn dat de procedures inzake risicobeheer, deugdelijk bestuur
en toezicht behoorlijk toegepast worden. Indien nodig doet het
voorstellen om de efficiëntie van de procedures te verhogen.
Interne audit
Jacques Vanhees,
Voorzitter van het College van Commissarissen
Marie-Lise Lahaye
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▶▶Diego Aquilina,
Directeur-Generaal,
Voorzitter van de
Directie

Integrale

Deugdelijk bestuur
In toepassing van de circulaire van de C.B.F.A. inzake
prudentiële verwachtingen, gericht aan de financiële
instellingen heeft Integrale een “Memorandum inzake
deugdelijk bestuur“ opgesteld. Het Memorandum evenals de integriteitsnota, de beschrijving van de externe
functies van de bestuurders van Integrale en het compliance handvest kunnen op www.integrale.be geconsulteerd worden.

Parijs - Louvre Museum

Beheersverslag
Verslag van de de bedrijfsrevisor
Verslag van het College van Commissarissen

Beheersverslag
Financiële strategie
2008 was op financieel gebied een jaar
van uitersten. Na een beloftevol jaarbegin
werden vanwege de financiële crisis de
behaalde resultaten zwaar aangetast.
De beurzen verloren ongeveer 50% van hun
marktwaarde. De obligatiemarkten leden
onder een gebrek aan liquide middelen en
de vastgoedsector verloor aan belangstelling
als goede huisvader belegging. In de context
van een internationale crisis zonder weerga is
de waardedaling van de meeste activa in het
algemeen een feit.
Integrale had deze conjunctuurommekeer
in 2007 reeds voorzien, zonder echter de
omvang ervan ingeschat te hebben en nam
diverse maatregelen om haar blootstelling
aan waardedalingen te beperken. Met de
toenemende achteruitgang van de markt in
het vizier, heeft de gemeenschappelijke kas
in 2008 de samenstelling van haar beleggingsportefeuille verder aangepast door het
aandelenbelang in de beleggingsportefeuille
te verminderen en te opteren voor gestructureerde EMTN-producten (Euro Medium Term
Notes). Deze producten bieden voorwaardelijke kapitaalwaarborgen tot aan een
aanzienlijke daling van de EuroStoxx 50.
Sedert november 2008 heeft Integrale
belegd in meer defensieve activa.
Tegelijkertijd bleef ze haar verbintenissen
waarborgen. De volgende drie beleggingscategorieën werden weerhouden:
»» Staatsobligaties
»» Bedrijfsobligaties van goede kwaliteit
»» Lange termijn huurovereenkomsten met
kwaliteitsdebiteuren met kantoorgebouwen als onderpand.

Waardering van de activa
Door de hierboven omschreven omstandigheden was de waardering van de activa
in 2008 bijzonder moeilijk, bij gebrek aan
betrouwbare marktprijzen voor sommige
activaklassen.
Vanwege het gebrek aan referentiekader
inzake sommige activa, veroorzaakt vanwege de afwezigheid van liquiditeit op de
obligatiemarkten, werd een intern model
voor de waardering van dergelijke activa
ontwikkeld. Dit model werd goedgekeurd
door
PricewaterhouseCoopers.
Deze
methode geldt enkel voor obligaties waar-
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voor geen prijsindicator bestaat omdat de
markt illiquide is en waarvoor er geen enkel
falingsrisico werd gedetecteerd.
Voor deze titels werd een prijs bepaald in
functie van de actualisatievoet, vastgelegd
voor elke debiteur en verbonden aan de
graad van achterstelling per lening door verwijzing naar de “ Credit Default Swap” of
de index “ITRAXX “.

Integrale blijft een
netto belegger
Er dient onderstreept te worden dat het meerendeel van de door onze gemeenschappelijke kas opgenomen verbintenissen onder
de tweede pijler (groepsverzekering) vallen.
De verzekerde kan de groepsverzekering
slechts afkopen vanaf de leeftijd van 60
jaar. Hierdoor is Integrale tijdens een periode van onzekerheid niet blootgesteld aan
het risico van massale afkoop, wat wel het
geval kan zijn voor een bankier of een verzekeraar met een aanzienlijke portefeuille
individuele levensverzekeringen.
Integrale kan dus haar uitgaande kasstromen
budgetteren. Volgens voorzichtige hypotheses, zal de inkomstenstroom (ontvangen
premies verhoogd met financiële inkomsten
en terugbetalingen van beleggingen die op
vervaldag komen) hoger blijven dan de uitgavenstroom (te betalen kapitalen, renten en
werkingskosten). Met andere woorden, in
deze tijden van onrustige financiële markten
hoeft onze gemeenschappelijke kas geen
activa te verkopen.
Zowel het Auditcomité als de Raad van
Bestuur bewaken regelmatig het liquiditeitsniveau van Integrale.

Resultaat over het
boekjaar
Het incasso van Integrale België voor het
boekjaar 2008 is uitzonderlijk hoog. Het
bedraagt bijna € 210 miljoen, hetzij een
stijging met € 97,58 miljoen tegenover
boekjaar 2007. Een aanzienlijke eenmalige premie heeft hier ruimschoots toe bijgedragen, evenals het terugkerend incasso,
dat met 15 % steeg.
Het niveau van de technische voorzieningen
stijgt tot € 1.368,53 miljoen, hetzij een
groei van 10,93 %.

De bruto financiële opbrengsten blijven op
een goed niveau, rekening houdend met de
reeds vermelde moeilijke omstandigheden.
Zij bedragen € 82,7 miljoen, tegenover €
90,7 miljoen in 2007.
Het bedrag van de meerwaarden op gerealiseerde activa bedraagt € 2,2 miljoen,
tegenover € 27,9 miljoen in 2007, en weerspiegelt een aanzienlijke waardedaling.
Door de geboekte waardeverminderingen
bedraagt het totale bedrag in het reservefonds € 108,7 miljoen tegenover € 132,2
miljoen in 2007.
Alle beleggingsproducten van Integrale zijn
onderworpen aan strikte waarderingsregels.
Deze regels waren in 2008 des te strikter
voor de waardering van eeuwigdurende obligaties met step-up, wanneer de marktwaarde
lager is dan de aankoopprijs. Dit leidde tot:
»» Geboekte waardeverminderingen op
effecten in portefeuille die verbonden
zijn met een falingsrisico en/of een
duurzame minderwaarde, voor een
bedrag van € 10,9 miljoen,
»» Geboekte netto waardeverminderingen
op eeuwigdurende obligaties ten belope
van ongeveer € 32,7 miljoen,
»» Geboekte netto waardeverminderingen
van converteerbare obligaties voor een
bedrag van € 2,3 miljoen.
Het ingevoerde ALM-model toont aan dat
wij op lange termijn aan onze verplichtingen
kunnen voldoen, met een beperkte impact
op onze resultatenrekening. Integrale heeft
volledige vrijstelling gekregen voor de provisie van de knipperlichtreserve.
Integrale heeft over 2008 een gemiddeld
gewongen rendement van 4,03 % op de
technische voorzieningen toegekend. De
Raad van Bestuur zal aan de Algemene
Vergadering voorstellen dit jaar geen
winstdeelneming uit te keren, gebaseerd
op een voorzichtige lange termijnplanning
en rekening houdend met de omvang van
de wereldwijde economische crisis die wij
beleven.
De Raad van Bestuur wenst in het bijzonder
de aandacht te vestigen op twee indicatoren die een beeld geven van de financiële
draagkracht van Integrale:
»» Integrale beschikt over een reservefonds
dat tweemaal zo hoog is als de vereiste
solvabiliteitsmarge. In deze crisisperiode
bedraagt deze marge 213 %.

»» Voor elke aangeslotene blijft de dekkingsgraad van de verworven rechten
hoger dan 100 %, wat aantoont dat
Integrale ten allen tijde haar verbintenissen kan nakomen. De steeds nauwere
samenwerking met onze partners van
de Mutuelle Générale de l’Education
Nationale (M.G.E.N.) (Frankrijk) en
Ogeo Fund heeft ons toegelaten onze
financiële draagkracht te verstevigen,
om beter het hoofd te kunnen bieden
aan de voortdurende onzekerheid op
de financiële markten en ons te wapenen tegen een eventuele verslechtering
van de situatie in 2009.
De beheersing van de algemene onkosten blijft een voortdurende zorg van onze
gemeenschappelijke kas. We hebben onszelf opgelegd om de verhouding tussen
beheerskosten en de activa onder beheer
binnen een vork van 0,60 % tot 0,70 % te
houden. Voor dit boekjaar is deze ratio van
0,58 % tot 0,53 % gedaald.
De Raad wenst de in deze crisisperiode
behaalde prestatie te onderstrepen: terwijl
talrijke financiële instellingen ontslagen
en herstructureringen aankondigen, heeft
Integrale de efficiëntie van haar beheer
behouden en zelfs verhoogd, terwijl het
medewerkersbestand gestadig gestegen is.
In tien jaar tijd is het personeelsbestand met
43,5 % gegroeid.

Filialen
Integrale Luxembourg s.a.
Het incasso van Integrale Luxembourg s.a.,
dat bestaat uit premies en uit reserveoverdrachten, bedroeg meer dan € 10 miljoen
voor het derde opeenvolgende jaar.
Haar solvabiliteitsmarge blijft ruimschoots
hoger (179 %) dan wat vereist wordt door
het Reglement van het Groothertogdom van
14 december 1994 inzake uitoefeningsmodaliteiten van verzekeringsmaatschappijen.

Integrale Immo
Management n.v.
Dit filiaal heeft tot maatschappelijk doel de
aankoop van vastgoed voor verhuring en
vastgoedleasing verrichtingen, en het beheer
van het vastgoedbezit van Integrale.
Het boekjaar 2008 werd afgesloten met
een winst van € 140.314,27.

Ariane Building n.v.
De omzet over het jaar 2008 bedraagt
€ 2,7 miljoen, tegen € 2,2 miljoen voor
het boekjaar 2007. Haar winst bedraagt
€ 182.355 en haar balanstotaal
€ 56.775.616 op 31 december 2008.
De bezettingsgraad van dit gebouw
bedroeg 97 % op 31 december 2008.
Dit filiaal heeft in 2008 geen bijkomende
minderwaarden geboekt, na de waarderingsevaluatie die in 2007 tot een waardevermindering geleid had. Er zal bijzonder
veel aandacht geschonken worden aan het
behoud van de bezettingsgraad, samen met
het handhaven van de huurtarieven op een
economisch aanvaardbaar niveau.

Integrale Insurance
Services (IIS) n.v.
Integrale wenst steeds meer oplossingen te
bieden voor iedere vraag waarbij haar kennis en kunde voor een meerwaarde zorgt,
en dan vooral op het gebied van beheer
voor rekening van derden.
Daartoe heeft Integrale in maart 2008,
samen met Ogeo Fund, met een kapitaal
van € 10 miljoen de vennootschap Integrale
Insurance Services (IIS) opgericht, die aan
openbare organismen en organismen voor
de financiering van pensioenen een gamma
diensten aanbiedt zoals het uitvoeren van
interne audits, de functie van aangeduide
actuaris, boekhouding, financiële rapportering of compliance.
Voor haar eerste boekjaar beantwoorden
zowel haar omzet als haar werkingskosten
aan het opgestelde financiële plan.

Overige vastgoedfilialen
Voor alle andere vastgoedfilialen liggen de
resultaten over het boekjaar 2008 licht hoger
dan voorzien in het financieel plan.

Deelnemingen en
partnerschappen
A.E.I.P.
Sinds haar oprichting heeft de “Association
Européenne des Institutions Paritaires
(A.E.I.P.)” (Europese Vereniging van Paritaire
Instellingen) haar representativiteit op het
vlak van de Europese Unie beduidend versterkt en verenigt zij nu een groeiend aantal

aangesloten leden en waarnemers. Als stichtend lid verheugt Integrale zich over de ontwikkeling van die vereniging die zich inzet
voor paritair beheerde instellingen voor sociale bescherming. Dankzij de voortdurende
inspanning van haar ploeg werd de A.E.I.P.
op Europees niveau een algemeen erkende
gesprekspartner wat betreft pensioenstelsels,
pensioenfondsen, gezondheidszorg en
voorzorg.
De A.E.I.P. gaat in de komende maanden
een rol van betekenis spelen in de besprekingen over de herziening en de actualisering van de Europese richtlijn over de
IORP (Institutions of Occupatinal Retrirement
Provisions). Bovendien werd er, in de
nasleep van de financiële crisis, een debat
geopend over een nieuwe architectuur voor
de controle en bewaking van de financiële
organismen en als paritaire beheerde instelling kunnen wij ons niet veroorloven er niet
via de A.E.I.P. aan deel te nemen.

BVPI
De BVPI, de Belgische Vereniging van
Pensioeninstellingen was heel actief in
2008, vooral m.b.t. het invoeren van
nieuwe solvabiliteitsnormen en de financiering van de professionele pensioeninstellingen. Integrale neemt actief deel aan de
werkzaamheden van de vereniging.

Amonis
Amonis is marktleider voor het pensioen van
zorgverleners voor wat de sociale RIZIVvoordelen en het Vrij Aanvullend Pensioen
betreft.
Wij hebben het partnerschap tussen
Integrale en Amonis voortgezet, dat ons al
vele jaren toelaat een doeltreffende groepsverzekeringsoplossing voor deze zorgverleners aan te bieden.

Verkiezingen
De Raad is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers
en vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Zij worden aangeduid volgens de
regels uitgevaardigd in het Koninkljk Besluit
van 14 april 1971. Dit bepaalt dat de
werkgevers vrij hun vertegenwoordigers
aanduiden, terwijl de afgevaardigden van
de aangeslotenen aan de hand van een
kiesprocedure bepaald worden.
De mandaten van onze Gemeenschappelijke
Verzekeringskas zijn in 2008 verstreken. Zo
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werden er twee nieuwe voorzitters gekozen:
Alain De Longueville, zittende voorzitter sinds
2008 die de werkgevers vertegenwoordigt
en Georges Sels, voorzitter die de aangeslotenen vertegenwoordigt.

Aangestelde actuaris en
aanvullende opdrachten
In overeenstemming met de bepalingen van
artikel 40bis van de wet op de controle van
de verzekeringsondernemingen werd de
opdracht van aangestelde actuaris toevertrouwd aan mevrouw Sigrid Boucq. Haar
jaarlijkse honoraria werden bepaald op €
22.990 btw inbegrepen, met inbegrip van
aanvullende werkzaamheden met betrekking
tot het beheersmodel.
Aanvullende opdrachten in het kader van
risicobeheersing en studies van dossiers werden aan PricewaterhouseCoopers toevertrouwd voor een bedrag van € 40.819,35
btw inbegrepen.

Tot op de dag van de afsluiting van de rekeningen heeft de Raad van Bestuur de evolutie
van de markten op de voet gevolgd en met
deze situatie rekening gehouden alvorens de
rekeningen af te sluiten.
Ondanks de beduidende verslechtering van
de financiële markten tijdens het eerste kwartaal van 2009 houdt Integrale haar dekkingsgraad van de verworven rechten op
meer dan 100 % en beschikt zij over een
reservefonds dat tweemaal de vereiste solvabiliteitsmarge bedraagt.

Omstandigheden die van
aard zijn de ontwikkeling
van de onderneming te
beïnvloeden

Integrale

Gebruik van financiële
instrumenten

Er werd een aan- en verkoop van opties
georganiseerd om de aandelenportefeuille
gedeeltelijk in te dekken tegen een daling
van 10 %.

Na het afsluiten van het boekjaar deed zich
geen belangrijke gebeurtenis meer voor, die
een opmerkelijke invloed zou kunnen gehad
hebben op de rekeningen op 31 december
2008.
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Toegepast op de dienstverlening zoals die
door Integrale beoefend wordt, waren de
activiteiten in onderzoek en ontwikkeling
in 2008 gericht op de ontwikkeling van
nieuwe producten en het ontdekken van
nieuwe markten. Hoewel de kernactiviteit van Integrale blijft bestaan uit verzekeringsproducten voor de tweede pijler, heeft
Integrale zich kunnen diversifiëren om haar
aanbod van diensten op dit gebied uit te
breiden, in België en in het buitenland. Haar
bedoeling om kennis en kunde maximaal uit
te baten kwam in 2008 eveneens tot uiting
in haar opleidingsaanbod en in het installeren van nieuwe werkmiddelen. De Raad van
Bestuur moedigt deze betrachtingen aan,
die de marktpositie van Integrale versterken.

Integrale heeft slechts occasioneel een beroep
gedaan op afgeleide instrumenten.

Belangrijke
gebeurtenissen na
de afsluiting van het
boekjaar

Er werden geen belangrijke feiten
steld, die een structurele invloed
kunnen hebben op de ontwikkeling
Verzekeringskas, buiten de evolutie
financiële markten.

Onderzoek en
ontwikkeling

vastgezouden
van de
van de

Tegenstrijdige belangen
van de bestuurders
Tijdens het boekjaar was geen enkele
bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks
betrokken in een belangenconflict ten op
zichte van een beslissing of een verrichting
van de Raad van Bestuur.

Risico’s en onzekerheden
De Raad van Bestuur moet de Algemene
Vergadering op de hoogte houden van de
belangrijkste risico’s en onzekerheden die de
evolutie van onze groep kunnen schaden.
Verscheidene hulpmiddelen werden ontwikkeld om de risico’s te detecteren, die eigen
zijn aan onze activiteit. Deze middelen moeten het de Raad van Bestuur mogelijk maken
risico’s beter te beheersen. Ze moeten voortdurend verbeterd en aangepast worden aan
de evolutie van de markt waarin Integrale
actief is.
In 2008 werd een nieuwe cel voor risicobeheer opgericht, die ook externe risk managers telt. Een eerste project, het in kaart
brengen van alle risico’s waaraan Integrale

potentieel blootgesteld is, werd al snel aangevat en zal in 2009 bijgewerkt worden. In
een dubbele betrachting van duurzaamheid
en doeltreffendheid werd het Asset & Liability
Management beheersmodel (ALM) in 2008
vrijwel helemaal in een andere computertaal
herschreven.
Omwille van de crisis heeft de Raad van
Bestuur de beleggingsportefeuille minutieus
onderzocht. De vastgoedrisico’s krijgen
verder bijzondere aandacht, en vooral dan
Ariane. Er wordt nauwlettend toegezien
op de evolutie van de waardering van de
activa. Bij het begin van dit verslag werd het
liquiditeitsrisico reeds uitvoerig behandeld.
De geleverde informatie binnen dit beheersverslag mag niet als exhaustief en limitatief
beschouwd worden. Bijkomende risico’s,
waarvan wij nu niet op de hoogte zijn of
die we momenteel als niet-relevant beschouwen, kunnen eveneens een invloed kunnen
hebben op onze werkzaamheden. Deze
risico’s moeten nu gezien worden in de
context van dit rapport, dat een overzicht
biedt van onze financiële rekeningen en
vermogenstoestand.

Goedkeuring van de
rekeningen
De Raad van Bestuur legt de rekeningen
voor aan de Algemene Vergadering.
»» Het balanstotaal bedraagt
€ 1.561.332.884,84.
»» Het reservefonds bedraagt
€ 108.711.271,82.
»» De technische voorzieningen bedragen
€ 1.368.525.703,55, het reservefonds
inbegrepen.
Wij danken de leden-ondernemingen en
de aangesloten voor het vertrouwen dat zij
ons schenken en voor hun trouw aan onze
gemeenschappelijke kas. Onze oprechte
dank aan de medewerkers van Integrale
die ruimschoots bijgedragen hebben tot de
resultaten over het boekjaar.
De Raad van Bestuur

VERSLAG VAN DE DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE JAARREKENING
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2008
Aan de Leden van de Integrale Gemeenschappelijke Verzekeringskas, Luik
Wij brengen U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons
oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van uw Gemeenschappelijke Verzekeringskas over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. Deze jaarrekening met een balanstotaal van EUR 1.561.332.885 en waarvan de resultatenrekening een bedrag toont aan premies, onder aftrek van herverzekering gelijk aan EUR 99.993.343, is opgesteld op basis
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel met betrekking tot de verzekeringsondernemingen.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de Gemeenschappelijke
Verzekeringskas. Deze verantwoordelijkheid omvat het opzetten, het implementeren en het in stand houden van een interne
controle-structuur met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen bevat
van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur omvat eveneens
het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over deze jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen bevat van materieel
belang.
Overeenkomstig deze normen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter staving van de in de jaarrekening opgenomen bedragen en inlichtingen. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling en
van de inschatting van het risico op materiële afwijkingen in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het
maken van die risico-inschatting, hebben wij rekening gehouden met de interne controle-structuur van de Gemeenschappelijke
Verzekeringskas met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening. Deze aanpak heeft tot doel
de controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven omstandigheden, maar niet om een oordeel te geven
over de doeltreffendheid van die interne controle-structuur van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas. In het kader van deze
opdracht hebben wij tevens een beoordeling gemaakt van het passend karakter van de waarderingsregels, de redelijkheid
van de door de Gemeenschappelijke Verzekeringskas gemaakte boekhoudkundige ramingen en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel. Ten slotte hebben wij van de Raad van Bestuur en de verantwoordelijken van de Gemeenschappelijke
Verzekeringskas de voor onze controle noodzakelijke verduidelijkingen en inlichtingen bekomen. Wij zijn van mening dat de
door ons verkregen informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel van de verzekeringsondernemingen.
Bijkomende vermeldingen
Het naleven, door de Gemeenschappelijke Verzekeringskas, van de statuten en de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard
zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
»» Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België
van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de verzekeringsondernemingen.
»» Wij hebben geen kennis gekregen van verrichtingen of beslissingen die in overtreding met de statuten zijn gedaan of
genomen.
»» De verwerking van het resultaat die aan U wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Luik, le 4 juni 2009
De Bedrijfsrevisor
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA
Vertegenwoordigd door J Tison
Bedrijfsrevisor
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Verslag van het College van
Commissarissen over de jaarrekening
op 31 december 2008
Geachte Dames,
Geachte Heren,
In overeenstemming met de statutaire bepalingen hebben wij de eer u verslag
uit te brengen over de controleopdracht die u ons heeft toevertrouwd.
Bij de uitvoering van onze taken, zowel op basis van de maandelijkse toestand tijdens het boekjaar, als bij de controle van de jaarrekeningen bij
het afsluiten, gebruikten wij algemeen gangbare methoden en technieken,
namelijk analyses, steekproeven, schattingen, waarderings-, coherentie- en
waarschijnlijkheidscontroles. Wij hebben ons er bijgevolg van verzekerd dat
de inventariswaarden overeenkomen met de waarderingsregels die door uw
Raad van Bestuur werden vastgelegd.
De totale balans bedraagt € 1.561.332.884,84. De resultatenrekening
onderging een nettowaardevermindering van € 45.354.528,98 op de
beleggingsportefeuille. Na dotatie aan de technische voorzieningen, om
het gegarandeerd rendement op de verschillende ondertekende contracten te dekken en aan de waardevermindering van het financieringsfonds,
diende een bedrag van € 23.502.189,32 opgenomen te worden van het
reservefonds voor het beheer « extralegaal pensioen ». Na deze verrichting
bedragen de technische voorzieningen € 1.259.814.431,73 tegenover €
1.101.499.888,65 vorig jaar, een stijging van € 158.314.543,08.
Tot besluit verklaren wij dat de rekeningen die u worden voorgelegd, rekening
houdend met de wettelijke voorschriften en regels, een getrouw beeld geven
van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van uw gemeenschappelijke kas.
Luik, 23 april 2009
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Valencia - The City of Arts and Sciences

Financiële staten en sociale Balans

Actief
(x 1.000 €)

2008

B. Onroerend actief (staat n°1)

10

13

10
10

13
13

1 496 966
20 265
2 511
17 754

1 284 218
20 517
2 378
18 139

		 II. Immateriële vaste activa
			 2. Overige immateriële vaste activa

C. Beleggingen
		 I. Terreinen en gebouwen
			 1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden
			 2. Overige
		 II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen
			 Verbonden ondernemingen
			 1. Deelnemingen
			 2. Bons, obligaties en vorderingen
			 Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
			 3. Deelnemingen
		 III.
			
			
			
			
			
			

Overige financiële beleggingen
1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten
2. Obligaties en andere vastrentende effecten
4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten
5. Overige leningen
6. Deposito’s bij kredietinstellingen
7. Overige

D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een
beleggingsfonds van de groep activiteiten «leven» en waarbij het
beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming
E. Vorderingen
		 I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen
			 1. Verzekeringsnemers
			 3. Overige
		 II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen
			 2. Overige
		

III. Overige vorderingen

F. Overige activabestanddelen
		
		

I. Materiële activa
II. Beschikbare waarden

G. Overlopende rekeningen
		
		

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden
III. Overige overlopende rekeningen

TOTAAL
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2007

28
28
23
4

501
501
864
637

13 973
13 723
13 723
250
250

1 448
137
1 068
16
68

200
783
069
806
137

157 405

1 249
133
875
17
9
32
181

728
648
800
119
321
700
140

5 545

7 572

16 415
14 359
14 012
347

15 895
10 449
9 840
609

821
821

1 016
1 016

1 235

4 430

17 138
585
16 553

3 203
646
2 557

25 259
25 000
259

18 688
18 277
411

1 561 333

1 329 589

Passief
(x 1.000 €)

B. Achtergestelde schulden (staten n°7 et 18)
		

II. Niet-converteerbare leningen

C. Technische voorzieningen
		 II.
			
			
			

Voorziening voor verzekering «leven»
1. Wiskundige voorzieningen
3. Overige voorzieningen
4. Financieringsfondsen

		

III. Voorziening voor te betalen schade

		

IV. Voorziening voor winstdeling en ristorno’s

		 VI. Andere technische voorzieningen
			 1. Reservefonds voor beheer «extralegaal pensioen»

D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan
een beleggingsfonds van de groep van activiteiten «leven» wanneer
het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
		

I.

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

		

III. Andere voorzieningen

G. Schulden
		 I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen
			
		 IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen
		 V. Overige schulden
			 1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
				 a) belastingen
				 b) bezoldigingen en sociale lasten
			 2. Overige

H. Overlopende rekeningen

TotaAl

2008

2007

115 000
115 000
1 368 525
1 243 532
1 021 667
88 614
133 251

1 233 713
1 079 788
920 428
100 042
59 318

16 282

12 876
8 836

108 711
108 711

132 213
132 213

5 545

7 572

588
238

2 123
438

350

1 685

70 453
1 354

84 522
1 249

64 002

78 030

5 097
2 068
1 082
986
3029

5 243
3 013
2 030
983
2 230

1 222

1 659

1 561 333

1 329 589
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Technische rekening levensverzekering
2008

(x 1.000 €)

1. Premies, onder aftrek van herverzekering
		

A. Brutopremies

		

B. Uitgaande herverzekeringspremies (-)

2. Opbrengsten van beleggingen
A. Opbrengsten van beleggingen in verbonden onderneming en of deze
			 waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
			 1. verbonden onderneming
		
		

99 993

97 303

101 424

98 639

-1 431

-1 336

82 671

90 759

278
278

2° bons, obligaties en vorderingen

278

B. Opbrengsten van andere beleggingen

77 686

62 010

2 111

2 047

75 575

59 963

			

1. Opbrengsten van terreinen en gebouwen

				

2° Opbrengsten van andere beleggingen

		

C. Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

2 422

853

		

D. Meerwaarden op de realisatie

2 285

27 896

13

342

796

442

-90 185

-78 418

86 779

79 697

87 156

79 878

-377

-181

		 B. Wijziging van de voorziening voor te betalen schade onder aftrek
			 van herverzekering (stijging +, daling -)

3 406

-1 279

			 1. Wijziging van de voorziening voor te betalen schade, zonder aftrek van
				 herverzekering (stijging +, daling -)

3 406

-1 279

3 406

-1 279

3. Waardecorrecties op beleggingen van de activapost D. (opbrengsten)
4. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering
5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)
		

A. Betaalde nettobedragen

			

1. Brutobedragen

			

2. Deel van de herverzekeraars (-)

				

1° wijziging van de voorziening voor te betalen schade (stijging+, daling-)

					

- einde boekjaar (+)

16 282

12 876

					

- begin boekjaar (-)

-12 876

-14 155

-30 904

-79 396

-56 434

-70 156

6. Wijziging van de andere technische voorzieningen,
		 onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)
		 A. Wijziging van de voorziening voor verzekering «leven»,
			 onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)
			 1. Wijziging van de voorziening voor verzekering «leven», zonder aftrek
				 van herverzekering (stijging -, daling +)

-56 434

-70 156

-163 744

-82 281

-1 169

-1 556

108 479

13 681

		 B. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek
			 van herverzekering (stijging -, daling +)

25 530

-9 240

			 1. Wijziging van de andere technische voorzieningen, zonder aftrek
				 van herverzekering (stijging -, daling +)

25 530

-9 240

25 530

-9 240

				

1° wijziging van de voorziening voor verzekering «leven» (stijging -, daling +)

				

2° voorziening voor verzekering «leven», overgebracht en afgestaan (-)

				

3° voorziening voor verzekering «leven», overgebracht en ontvangen (+)
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1° wijziging van de andere technische voorzieningen (stijging -, daling +)

2008

(x 1.000 €)

7. Winstdeling en ristorno’s, onder aftrek van herverzekering (-)

2007

8 836

-150

-3 353

-2 659

A. Acquisitiekosten

1 900

1 605

		

C. Administratiekosten

2 291

1 985

		

D. Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

-838

-931

-64 006

-27 567

8. Nettobedrijfskosten (-)
		

9. Beleggingslasten (-)
		

A. Beheerslasten van beleggingen

		

B. Waardecorrecties op beleggingen

		

C. Minderwaarden op de realisatie

10. Waardecorrecties op beleggingen van de activapost D. (kosten) (-)

9 866

10 208

48 594

15 718

5 546

1 641

-3 861

11. Overige technische lasten onder aftrek van herverzekering (-)

-656

13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering na toekenning
		 van de winstverdeling

		

Saldo

0

0

Bijlagen
N° 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging dienen
		 en de effecten bestemd voor belegging
(x 1.000 €)

Betrokken activaposten
B.
Immateriële
activa

C.I.
Terreinen en
gebouwen

C.II.1.
Deelnemingen
in verbonden
ondernemingen

C.II.2. Bons,
obligaties en
vorderingen in
ondernemingen
waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

a) Aanschaffingswaarde
Per einde van het vorige boekjaar
		

87

30 238

20 923

13

823

9 891

Mutaties tijdens het boekjaar

			
		
			
			

- Aanschaffingen

-353

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

250

- Overboeking van een post naar een andere (+) (-)
- Andere mutaties (+) (-)

Per einde van het boekjaar

4 637
100

30 708

31 064

74

9 721

7 200

16

818

4 637

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
		
			

- Geboekt

-96

- Afgeboekt (-)

Per einde van het boekjaar

90

10 443

7 200

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (a)-(c)

10

20 265

23 864

4 637
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(x 1.000 €)

betrokken activaposten
C.II.3.
Deelnemingen in
ondernemingen
waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

C.III.1.
Aandelen, deelneming en andere
niet-vastrentende
effecten

C.III.2.
Obligaties en
andere vastrentende
effecten

a) Aanschaffingswaarde
250

Per einde van het vorige boekjaar
		

133 718

883 899

110 299

671 359

-103 881

-435 666

Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen

			 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
-250

			 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)

-124

			 - Andere mutaties (+) (-)
0

Per einde van het boekjaar

140 136

1 119 468

70

8 099

2 283

45 494

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
		

Mutaties tijdens het boekjaar
		 - Geboekt

-2 194

		 - Afgeboekt (-)
2 353

51 399

137 783

1 068 069

Per einde van het boekjaar
0

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (a)-(c)

N° 2. Staat betreffende de deelnemingen en maatschappelijke rechten
		 in andere ondernemingen
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit in de zin van het Koninklijk Besluit van 17
november1994 (opgenomen in de posten C.II.1., C.II.3., D.II.1. en D.II.3. van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin
de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten C.III.1. en D.III.1. van het activa) ten belope van ten minste
10 % van het geplaatste kapitaal.

Naam, volledig adres van de zetel
en, zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft, het B.T.W.-of
nationaal nummer

Maatschappelijke rechten
gehouden door
De onderneming
(rechtstreeks)

Aantal

%

12 150

75 %

INTEGRALE LUXEMBOURG s.a.
bd Prince Felix, 63
L - 1513 Luxembourg Kirchberg

9 900

99 %

INTEGRALE IMMO MANAGEMENT s.a.
place Saint-Jacques 11/103
B - 4000 Liège
B.E. 0474.379.686

5 159 99,98 %

VITAL BUILDING s.a.
place Saint-Jacques 11/105
B - 4000 Liège

5 000

REGENT BUILDING s.a.
place Saint-Jacques 11/107
B - 4000 Liège

ARIANE BUILDING s.a.
place Saint-Jacques 11/104
B - 4000 Liège

INTEGRALE INSURANCE SERVICES
Arianelaan 5
B - 1200 Brussel
B.E. 0896.380.562

Dochterondernemingen

Gegevens geput uit de laatste
beschikbare jaarrekening
Jaarrekening
per

Munteenheid (*)

%

Eigen
vermogen

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)

31.12.08

EUR

7 169

182

1%

31.12.08

EUR

8 121

1

0,02 %

31.12.08

EUR

2 671

140

50 %

31.12.08

EUR

730

6

10 000

100 %

31.12.08

EUR

1 143

538

7 000

70 %

31.12.08

EUR

9 697

-303

▶▶* volgens de officiële codificering.
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N° 3. Actuele waarde van de beleggingen
C. Beleggingen
I.

1 362 681

Terreinen en gebouwen

25 327

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

28 501

Verbonden ondernemingen

23 864

1. Deelnemingen

23 864

2. Bons, obligaties en vorderingen
III. Overige financiële beleggingen

4 637
1 308 853

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten
2. Obligaties en andere vastrentende effecten

83 600
982 905

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten

16 806

5. Overige leningen

68 137

7. Overige

157 405

N° 4. Staat betreffende de overige overlopende rekeningen van het actief
Uitsplitsing van de activapost G.III. Indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Over te dragen kosten

259
259

N° 6. Staat van de voorzieningen voor overige risico’s en kosten - andere voorzieningen
Uitsplitsing van de passivapost E.III. Indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Onroerende rechtsgeschillen

350
350

N° 7. Staat van de technische voorzieningen en schulden
a) Uitsplitsing van de schulden (of een deel van de schulden) waarvan de resterende looptijd meer dan 5 jaar is
Betrokken posten van het passief
B. Achtergestestelde schulden
		

II. Niet-converteerbare leningen

115 000

G. Schulden
		

IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

TOTAAL

35 797
150 797

b) Schulden (of een gedeelte van de schulden) en technische voorzieningen (of een gedeelte van de technische
voorzieningen) door zakelijke zekerheden gewaarborgd of onherroepelijk beloofd op het actief van de onderneming
Betrokken posten van het passief
G. Schulden
IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen
TOTAAL

7 655
7 655

c) Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Betrokken posten van het passief
1. Belastingen (post G.V.1.a van het passief)
b) Niet-vervallen belastingsschulden

1 082

2. Bezoldigingen en sociale lasten ( post G.V.1.b van het passief)
b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
TOTAAL

986
2 068
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N° 8. Staat betreffende de overlopende rekeningen van het passief
Uitsplitsing van de passivapost H. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Intresten op stopzetten leasingportefeuille

107

Huuropbrengsten

134

Leasingopbrengsten

416

Toe te rekenen kosten
- Intresten op voorschot

305

- Andere

260
1 222

N° 10. Inlichtingen betreffende de technische rekeningen
II. Levensverzekering
A. Rechtstreekse zaken
1. Brutopremies

101 424

a) 1. Individuele premies
			

18 895

2. Premies betreffende groepsverzekeringsovereenkomsten

82 529

b) 1. Periodieke premies

58 802

2. Enige premies

42 622

c) 1. Premies van overeenkomsten zonder winstdeling

5 736

2. Premies van overeenkomsten met winstdeling

93 847

3. Premies van overeenkomsten waarbij het beleggingsrisico niet door de onderneming gedragen wordt

1 841

2. Herverzekeringssaldo

-216

3. Commissielonen (art.37)

491

III. Levensverzekering, rechtstreekse zaken
Brutopremies in België

101 424

N° 11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst tijdens het boekjaar
Afgesloten boekjaar

Personeel onder arbeids- of
stageovereenkomst **

Totaal aantal
op afsluitingsdatum

Gemiddeld
personneelsbestand *

Aantal
gepresteerde
uren

Totaal aantal
op afsluitingsdatum

Gemiddeld
personneelsbestand *

Aantal
gepresteerde
uren

1

2

3

4

5

6

69,40

105 238,70

79

0,69

1 252,40

70,09

106 491,10

75

Uitzendkrachten of personen
ter beschikking gesteld van de
onderneming
TOTAAL
*

Vorig boekjaar

75

79

70,80

105 739,40

1,79

3 253,00

72,59

108 992,40

Het gemiddelde personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12, §1 van het Koninklijk Besluit van 12 september 1983, tot
uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

** Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een
arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het Koninklijk Besluit nr 230 van 21 december 1983.
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N° 12. Staat betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten,
			 uitgesplitst volgens aard
Een asteriks * rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in
hoofdstuk III van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 17 november 1994.
I.

Personeelskosten *

4 611

1. a) Bezoldigingen

3 369

b) Pensioenen

22

c) Andere rechtstreekse sociale voordelen

73

2. Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen

836

3. Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen

352

4. Andere personeelsuitgaven

120

5. Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten

-201

a) Dotaties (+)

2

b) Bestedingen en terugnemingen (-)

-203

6. Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming

40
1 608

II. Diverse goederen en diensten *

341

III. Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa,
andere dan de beleggingen *
IV. Voorzieningen voor overige risico’s en lasten *
1. Dotaties (+)
2. Bestedingen en terugnemingen (-)

2 022

V. Overige lopende lasten *
1. Fiscale bedrijfskosten *

76

a) Onroerende voorheffing

51

b) Overige

25

3. Theoretische kosten

133

4. Overige

1 813
-163

VI. Teruggewonnen administratiekosten en overige lopende opbrengsten (-)
1. Teruggewonnen administratiekosten

163

b) Overige

163
8 419

TOTAAL

N° 16. Andere taksen en belastingen ten laste van derden
Bedragen van
het boekjaar

Bedragen van het
vorige boekjaar

A. Taksen
1. Taksen op verzekeringsovereenkomsten ten laste van derden

3 977

2. Andere taksen ten laste van de onderneming

3 791
657

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
1. Bedrijfsvoorheffing
2. Roerende voorheffing

10 873

9 847

10

6
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N° 17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (art. 14)
Een asteriks * rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in
hoofdstuk III van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 17 november 1994.
A. Zekerheden door derden gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van de onderneming *
B. Persoonlijke zekzeheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden *

6 000
35 000

C. Zakelijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen middelen
als zekerheid van de rechten en verplichtingen *
a) van de onderneming

7 501

D. Ontvangen zekerheden * (andere dan in baar geld)
b) overige

23 533

F. Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming *

2

G. Overige (nader te bescrijven)
Opties contracten :
Aankoop van Put

63 738

Verkoop van CALL

73 044

Verkoop van Put

63 081
149

Onroerende verbintenissen (verkoop)
Verbintenissen ondergeschikte lening Integrale Luxembourg n.v.

2 479

N° 18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen
			 waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Verbonden ondernemingen
Betrokken balansposten
Afgesloten
boekjaar
C.II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

Vorig
boekjaar

28 501

13 723

250

23 864

13 723

250

		

1+3. Deelnemingen

		

2+4. Bons, obligaties en vorderingen

4 637

- Overige

4 637

E. Vorderingen

125
3

143
16

366

122

127

366

I.

Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

III. Overige vorderingen
G. Schulden
V. Overige schuldens

59
59

Persoonlijke en reële waarborgen
- Door de onderneming gestelde of onherroepelijk
beloofde persoonlijke en zakelijke
zekerheden als waarborg voor schulden of
verplichtingen van verbonden ondernemingen

35 000

35 000

2 479

2 479

- Andere betekenisvolle financiële verplichtingen
Onderschreven lening Integrale Luxembourg n.v.

34

Ondernemingen waarmee
een deelnemingsverhouding
bestaat

Integrale

N° 21. Wijzigingen in de waarderingsregels (art. 16) (art. 17).
A. Vermelding van de wijzigingen en hun verantwoordingen.
Op de poste C.III.2. van het actief: «Beleggingen- Overige financiële beleggingen» -Obligaties en andere vastientenden effecten werden de waarderingseregels aangepast.
Voor deze post werden de evaluatieregels als volgt aangevuld : «De eenwigdurende obligaties ondergaan systematisch waardeverminderingen wanneer de marktwaarde lager is dan de aankoopwaarde».
B. Verschil in raming vanwege de aanpassingen (de eerste keer te vermelden bij de jaarrekening van het boekjaar
‘tijdens hetwelk die wijzigingen werden uitgevoerd).
Betrokken posten en sub-posten (*)
Actief - C.III.2. «BeleggingenOverige financiële beleggingen
Obligaties en andere vastrentende
effecten»

Bedragen

-28 184

Betrokken posten en sub-posten (*)

Bedragen

Technische rekening levenverzekering - 9.B.2.
«Beleggingslasten -Waardecorrecties op
beleggingen - minderwaarden»

28 184

(*) Met vermelding van de cijfers en letters betreffende de inhoud van de betrokken post of sub-post van de balans
(voorbeeld : C.III.2. Obligaties en andere vastrentende effecten).

N° 22. Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het Koninklijk Besluit betreffende de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag.

N° 23. Bijkomende inlichtingen die de onderneming moet verstrekken
»» 1. De Raad van Bestuur heeft beslist om vanaf 1 juli 2005
de technische interestvoet vast te stellen op 3,25 %. De
C.B.F.A. heeft een «knipperlichtvoet» van 3,23 %
meegedeeld, om het hoofd te bieden aan een daling
van de voet. Onze controleautoriteit heeft ons een
vrijstelling van toewijzing aan deze bijkomende
voorziening toegekend voor het boekjaar 2008 met
een «scoring van 100 %. De voorziening voor
financiiële risico’s van € 11.083.771,02
werd gebruikt.					
Een voorziening voor beheers -en administratiekosten
(art,31 §2-4e - KB Leven 14.11.2003) werd samengesteld voor een bedrag van € 5.700.000,00 en werd
opgenomen onder de rubriek C.II. Voorziening verzekering
leven van het passief.
»» 2. De voorstelling van de jaarrekeningen komt overeen met de
bepalingen van het K.B. van 17 november 1994. In de
brochure waarin de jaarrekeningen worden voorgesteld,
kunnen bepaalde rubrieken licht afwijken van deze
bepalingen.
			
»» 3. Integrale, door haar juridische vorm strijkt genomen
geen eigen vermogen. Geen enkel resultaat dat
door de portefeuille werd behaald, werd op een
niet-technische rekening geplaatst.			
Integrale heeft door haar juridische vorm strikt genomen
geen eigen vermogen. Ze beschikt over een reservefonds
voor het beheer “extralegaal pensioen” dat elk deficit
opvangt. Het reservefonds dient minstens gelijk te zijn aan
5 % van tak 21 et 1 % van tak 23. Na afhouding van een
bedrag van € 23.502.189,32 tijdens het boekjaar,
bedraagt dit reservefonds € 108.711.271,82 en bevindt
het zich in de door het Koninklijk Besluit van 14 november
2003 toegelaten marge, hetzij drie keer de aan te leggen
solvabiliteitsmarge, die overeenkomt op ongeveer 12 %
van de voorzieningen. Het reservefonds bedraagt 8,74 %
van de technische voorzieningen vermeld onder rubriek
C.II Voorziening voor verzekering “leven”, van het passief
van de balans.

»» 4. Geen enkel resultaat dat door de portefeuille “beleggingen”
werd behaald, werd op een niet-technische rekening
geplaatst.
		
»» 5. De voorziening “Jubilee Premium” die voordien
€ 365.000,00 bedroeg, is teruggebracht
tot € 182.000,00.
»» 6. De opdracht van aangewezen actuaris werd
toevertrouwd aan Mevrouw Sigrid Boucq.
De jaarlijkse honoraria bedroegen € 22.990,00 btw
inbegrepen.						
»» 7. In de sociale balans bevat de tabel over personeels
bewegingen een aanzienlijk aantal bewegingen in -en
uitdienst, van contracten van bepaalde duur. Bijna
al deze bewegingen betreffen de studentencontracten
tijdens de zomervakantie en percentageveranderingen
van arbeidstijd. 					
»» 8. Voor twee vastgoedgeschillen werd een bedrag van
€ 350.000,00 voorzien. Voor een van de twee heb
ben we het beroep gewonnen, maar de tegenpartij is in
cassatie gegaan. De voorziening van € 400.000,00
werd teruggebracht tot € 200.000,00. Voor het andere
dossier is de tegenpartij in beroep gegaan, onze kans
om dit te winnen is erg groot. De voorziening werd
teruggebracht op € 150.000,00.
»» 9. Door het gebrek aan liquiditeit op de obligatiemarkt
heeft Integrale gebruik gemaakt van een waarderings
model voor financiële activa waarvoor geen notering
beschikbaar was op de beurs. Dit model werd
gevalideerd door PricewaterhouseCoopers. Het
waarderingseffect bedraagt € 105.707.187,64 en
vertegenwoordigt het positieve waarderingsverschil
tussen de evaluatie volgens het interne waarderingsmodel en dat van Bloomberg.
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Sociale balans
I. Staat van de tewerkgestelde personen
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 306
A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
1. Tijdens het boekjaar en
het vorige boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers

1. Voltijds

2. Deeltijds

(boekjaar)

(boekjaar)

3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten(VTE)
(boekjaar)

4. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten (VTE)
(vorig boekjaar)

56,30

18,90

69,40 (VTE)

70,80 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

85 169,80

20 068,90

105 238,70 (T)

105 739,40 (T)

Personeelskosten

3 862 048

910 030

4 772 078 (T)

4 696 421 (T)

87 394 (T)

129 568 (T)

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

56,00

19,00

68,80

52,00

19,00

64,80

Voordelen bovenop het loon

2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
a. Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd

4,00

4,00

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

30,00

6,00

33,70

secundair onderwijs

12,00

1,00

12,80

hoger niet-universitair onderwijs

12,00

2,00

13,30

lager onderwijs

universitair onderwijs
Vrouwen

6,00

3,00

7,60

26,00

13,00

35,10

lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs

7,00

6,00

11,10

13,00

5,00

16,60

6,00

2,00

7,40

56,00

19,00

68,80

universitair onderwijs
d. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming
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1. Uitzendkrachten

0,71
1 252,40
40 096

2. Ter beschikking van de
onder-neming gestelde
personen

II. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

A. Ingetreden
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in
het personeelsregister werden ingeschreven

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

39,00

3,00

40,00

5,00

1,00

5,60

33,00

2,00

33,40

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
1,00

Vervangingsovereenkomst
B. Uitgetreden
Aantal werknemers met een in het personeelsregister 		
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

43,00

1,00

3,00

44,00

3,00

37,00

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd

5,00
36,00

5,00

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

2,00

2,00

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Brugpensioen
Afdanking
Andere reden

43,00

3,00

44,00

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten aan de onderneming heeft
verleend

IV. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de
werknemers ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

Mannen

Vrouwen

18,00

17,00

325,70

367,70

25 979,60

26 158,70

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

1 226,30

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

2 164,80

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-opleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

16,00

20,00

Aantal gevolgde opleidingsuren

67,70

153,25

3 071,80

6 948,40

Nettokosten voor de onderneming
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
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Lissabon - Gare do Oriente (Ooststation)

Bijlagen

Artikel 41 bis en 42 van de Wet
van 28 april 2003 betreffende
de aanvullende pensioenen
en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige
aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid
Regels voor het beleggen van
representatieve activa zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur van 4 maart 2009.
Dit document heeft tot doel de beleggingsregels van onze
representatieve waarden ten opzichte van de wiskundige reserves toe te lichten.

INLEIDING
De investeringspolitiek is een strategische keuze voor onze
Gemeenschappelijke Verzekeringskas. Het hele proces is een
zoektocht naar activa die de rentabiliteit ervan optimaliseren in
functie van ons risicoprofiel en in functie van de looptijd van
onze specifieke verbintenissen tegenover de aangeslotenen
(“cash flow matching»).
Onze investeringspolitiek integreert een evaluatie van ethische
principes. Deze evaluatie reflecteert het doel van een verantwoord investeringsproces dat geïnspireerd wordt door volgende eigenschappen:
• Gedragsregels

»» 3. De gecumuleerde inkomende fondsen (geïncasseerde
premies) dienen een voldoende liquiditeit te verzekeren om
alle betalingen te dekken, vooral diegene die dienen voor
de uitbetaling van kapitalen en renten.

1. FISCAAL STATUUT
Integrale is onderworpen aan de belasting op rechtspersonen.
In dat kader is zij onderworpen aan de roerende voorheffing
op de ontvangen dividenden. Deze inhouding kan niet teruggevorderd worden. Integrale geniet daarentegen van de vrijstelling van roerende voorheffing op de inning van intresten
en/of coupons die ze ontvangt voor de inkomsten gelinkt aan
titels met gewaarborgde winst en schuldvorderingen. De nettoinkomsten van huurgelden zijn jaarlijks onderworpen aan een
belasting van 20 %.
In het kader van de leasing van vastgoed, heeft Integrale het
voordeel gedeeltelijk onderworpen te zijn aan de BTW.

2. STRATEGISCHE VERDELING
De Raad van Bestuur van 13 december 2007 legde de volgende verdeling vast:
Roerende goederen
Aandelen

- plafond van 20 %
- waarvan maximum 5 % in
converteerbare obligaties
- waarvan maximum 1 % in Private
Equity met inbegrip van de EMTN
producten, is het plafond 25 %

Obligaties

- minimum 55 %

»» 1. De investeringspolitiek is vooral gebaseerd op het
zoeken naar een financiële rentabiliteit op lange termijn.

Onroerende goederen (gebouwen en
leasings)

tussen 25 % en 30 %

»» 2. Het realiseren van een optimale opbrengst, samen met
het in acht nemen van ethische factoren die verenigbaar
zijn met de fundamentele waarden die Integrale verdedigt
en die de veiligheid en het rendement van de beleggingstransacties consolideren.

Andere leningen

plafond van 5 %

Participaties

beslissing geval per geval

»» 3. De vertegenwoordigers van werkgevers en aangeslotenen die in de Raad van Bestuur van Integrale zetelen,
ontvangen regelmatig volledige en transparante informatie
over de aard van de gedane investeringen.
• Financiële doelstellingen
»» 1. De verwachte rentabiliteit van de beleggingen dient
ieder jaar de technische rentevoet, de specifieke contractuele gegarandeerde rentevoet, de nominale groei van de
wettelijke reserve en de algemene kosten te dekken. Het
restant is beschikbaar voor de winstverdeling.

Het plafond voor beleggingen van aandelen en obligaties
houdt rekening met een tijdelijke fluctuatiemarge van 5 %.
De verdeling van de activa wordt berekend op basis van
de boekhoudkundige nettowaarde van het totaal van de
activa.
De waardering van de marktwaarde van de activa wordt elk
kwartaal voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Het geheel van de beleggingen, met inbegrip van alle activarubrieken, buiten de staatsobligaties (zone euro-in), is erop
gericht 3 % per emittent niet te overtreffen.
Het gebruik van het hefboomeffect om schulden te maken moet
vrij beperkt blijven.

»» 2. De representatieve waarden van de verplichtingen
worden deels gewaardeerd in netto boekhoudkundige
waarde en deels in marktwaarde. Ze dienen de verzekeringsverplichtingen te allen tijde te dekken.
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3. WAARDERINGSREGELS
Op 4 maart 2009, wijzigde de Raad van Bestuur de regels
die de waardering van de activa voor afsluiting van de jaarrekening regelen.

»» de belangrijkste portefeuille die rentevoeten van minimum
4,75 % garandeert voor contracten afgesloten vóór 1 mei
1999, 3,75 % voor de contracten afgesloten tussen 1 mei
1999 en 1 juli 2005, 3,25 % voor contracten afgesloten
na deze datum.

4. Beleggingsregels

Definities

De investeringen worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de munteenheid Euro. De beleggingen uitgevoerd in een andere munteenheid die 2 % van de nettowaarde van de totale activa
overstijgen, dienen gedekt te worden tegen het wisselrisico. De
beleggingen in andere munteenheden dan de euro zullen in elk
geval nooit 20 % van het totaal van de activa overstijgen.

Het betreft individuele verzekeringscontracten die zonder fiscale voordelen onderschreven werden. Zij zijn van het type:
»» Klassieke lijfrente
»» Verzekeringsbon (kapitalisatiebon)

De activa genereren inkomsten voor alle verplichtingen tegen de
rentevoeten van 4,75 %, 3,75 % of 3,25 %, behalve voor de
afzonderlijke obligatieportefeuilles die specifieke verplichtingen
dekken.

»» Kapitaal Obligatieproduct: voorlopige rente met herneming
van het kapitaal na 8 jaar en 1 dag

4.1. ROERENDE ACTIVA

Met uitzondering van de «klassieke» lijfrente worden deze
contracten onderschreven tegen een verhoogde rentevoet, de
zogenaamde «hoge rentevoet» voor een duur van 8 jaar en 1
dag. De C.B.F.A. geeft iedere maand de maximale hoge rentevoeten aan die verzekeraars mogen garanderen. Het herbeleggingcontract met hoge rentevoet biedt een hoger nettorendement
dan de Staatsbeleggingen en –leningen, mits het contract een
looptijd heeft van 8 jaar en 1 dag, of een overlijdensdekking
voorziet van meer dan 130% van de eenmalige premie, om de
roerende voorheffing op de rente te kunnen vermijden.

Aandelen
Integrale investeert enkel in beursgenoteerde effecten of deelbewijzen genoteerd op een gereglementeerde markt, dit om een zekere
liquiditeit te garanderen voor deze activa die deel uitmaken van
de portefeuille. Sommige investeringen die een kleiner belang in
de globale portefeuille vertegenwoordigen kunnen echter gedaan
worden in effecten die niet beursgenoteerd zijn.
Beheer
»» Het beheer van deze activaklasse gebeurt door afwegen
tegen een benchmark. Dit laatste word bepaald door de
Raad van Bestuur op voorstel van het Financieel Comité.
Op dit ogenblik werd gekozen voor de « Msci Euro Index
netto herbelegde dividenden».
»» Er worden twee bevek instrumenten gebruikt om deze
klasse activa te beheren, de Bevek Degroof Equities
EMU Index van Bank Degroof, beheer op index sinds
18/05/2006 en de Bevek Degroof Equities EMU
Behavioral Value van Bank Degroof sinds 01/08/2006.
Deponeren van de effecten
»» Deelbewijzen zijn gedeponeerd bij Bank Degroof.
»» Nog rechtstreeks door Integrale behouden effecten zijn
gedeponeerd bij de banken ING en Degroof. Onze back
office belaste doet maandelijks een afstemmingscontrole.
»» Leder jaar controleren het College van Commissarissen en
de erkende Commissaris het werkelijke bestaan van de bij
de verschillende bewaringsagenten gedeponeerde effecten.
Gewone obligaties
Deze activaklasse wordt gebruikt om het hoofd te bieden aan
twee soorten verbintenissen, met name:
»» de I.H.E.P. portefeuille van verbintenissen met hoge rentevoet;
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I.H.E.P. (Individuele Herbelegging met Eenmalige Premie)

Integrale

»» Scharnierproduct: een versie van het vorige product, met
mogelijkheid uit te treden na 3 en 5 jaar, waarbij de rente
overigens na 3 en 5 jaar stijgt.

De I.H.E.P’s. zijn normalerwijze herbeleggingcontracten, maar
soms onderschrijven verzekerden ook rechtstreks contracten
van dit type.
Voor I.H.E.P-contracten met «hoge rentevoet» werd er een
afzonderlijke (gecantonneerde) obligatieportefeuille opgezet,
om het rendement te waarborgen en de financiële resultaten
van deze activiteit af te zonderen van alle contracten die van
de deelname in de winst genieten.
Hoofdportefeuille
De belangrijkste portefeuille bevat obligaties die geen deel
uitmaken van een gecantonneerde portefeuille. Deze portefeuille dekt de categorie van verplichtingen tegen rentevoeten
van 4,75 %; 3,75 % en 3,25 % op dezelfde manier als alle
andere activaklassen. Zij draagt bij tot de samenstelling van
de winstverdelingsvoet.
a. De obligatiebeleggingen gebeuren in debiteuren met gelijke of betere rating dan hieronder aangeduid:
Ratingfirma		
Moody’s			
Standard & Poors

rating
Baa3
BBB

In geval van daling van de rating of “negative outlook“ wordt
een financieel onderzoek naar de debiteur uitgevoerd. De
Directie beslist ofwel om het effect te verkopen, ofwel om het
in portefeuille te houden en continu zijn evolutie te volgen. In
geval van daling van de rating onder de Baa3 (of gelijkwaardige) notering zullen de leden van de Raad van Bestuur geïnformeerd worden.

b. De investeringen worden gerealiseerd in debiteuren met een
minimum rating om eengemiddelde A-rating binnen de portefeuille te garanderen.
c. De investeringen dienen een zekere liquiditeit te respecteren.
Wij definiëren de verdeling van de beleggingen met de volgende vorken:
min.
Staat

max.

10 %

Senior financiële schulden

30 %

Ondergeschikte en eeuwigdurende
schulden met call
- waarvan ondergeschikte schulden
- eeuwigdurende

65 %
40 %
25 %

Kasbons

10 %

Private leningen

10 %

Senior Corporates

35 %

Ondergeschikte Corporates

10 %

d. Looptijd van de portefeuilles
De specifieke verplichtingen, waarvoor Integrale specifieke verbintenissen heeft aangegaan tegen bepaalde rentevoeten en in
functie van een al dan niet vaste looptijd, worden in een aparte
portefeuille gecantonneerd. Om de verplichtingen te dekken worden de looptijden tussen de activa enerzijds en de verplichtingen anderzijds “gematched”. In functie van de kenmerken van
deze specifieke verbintenissen werd een obligatieportefeuille
gecreëerd om een evenwichtsstrategie tussen activa en passiva
te ontwikkelen.
Voor de hoofdportefeuille houden we rekening met andere activaklassen en waken we erover dat de duur van deze portefeuille
korter is dan die van de portefeuille van de verplichtingen van
de wiskundige provisies met een rentevoet van 4,75 %; 3,75
% en 3,25 %. De looptijd van elke portefeuille evolueert dus in
functie van de te dekken verplichtingen en niet in functie van de
verwachte evolutie van de rentevoeten. In geval van sterke volatiliteit van de markten wordt een marge van één jaar getolereerd.
Converteerbare obligaties en
in aandelen aflosbare obligaties
»» Converteerbare obligaties (obligaties verbonden met een
optie die de houder toelaat de omzetting ervan te verkrijgen volgens bij de uitgifte bepaalde voorwaarden, in
aandelen van de uitgevende vennootschap dan wel in
contanten)
»» In aandelen aflosbare obligatie « AAO’s » (obligaties waarvan
de terugbetaling verplicht en uitsluitend gebeurt in aandelen,
volgens de door de emittent vastgelegde verhouding)
Integrale investeert in dit type van obligaties tot een waarde
van maximum 5 % van de wiskundige voorzieningen. Het
in deze activaklasse geïnvesteerde percentage wordt toegevoegd aan de investeringen in aandelen binnen de limiet
van 20 %, indien de gerealiseerde beleggingen niet contant
terugbetaalbaar zijn.

Omgekeerd converteerbaar
Deze obligaties vormen korte en middellange termijn risicobeleggingen. Ze worden terugbetaald zoals de emittent het wil,
hetzij in aandelen, hetzij in contant geld.
Integrale belegt niet in dit soort papier.
EMTN-producten
De EMTN (Euro Medium Term Note) zijn de Euro variant van
de MTN, categorie van producten die oorspronkelijk in de
Verenigde Staten gecreëerd werden. Het gaat om schuldbekentenissen waarvan de looptijd zich situeert tussen dat van “
Commercial paper “ en langlopende obligaties.
Het hoofdkenmerk van de EMTN is hun grote flexibiliteit zowel
voor de emittent als voor de investeerder. De grote flexibiliteit
maakt dat de EMTN een veel gebruikt financieel hulpmiddel is
voor ondernemingen en publieke instellingen.
Afgeleide producten en Swaps
Enkel afgeleide producten verhandeld op gereglementeerde termijnmarkten met gereglementeerde termijnen of OTC (over the
counter) van de landen van de Eurozone worden gebruikt.
Enkel de volgende producten zijn dus toegestaan:
»» 1. de aankopen van koopopties (call), de verkopen van
de puts of termijnaankopen van zodra Integrale over de
overeenkomstige liquiditeit beschikt om het contract uit te
voeren of om de optie uit te oefenen;
»» 2. de verkoop van contracten op het einde van de looptijd,
de verkoop van koopopties (call) of de aankoop van
verkoopopties (put) met de onderliggende activa in portefeuille, evenals het terugkopen van deze posities.
Bijgevolg mag geen enkele aankoop of verkoop van afgeleide
producten ongedekt gebeuren. Elk hefboomeffect hierop is dus
verboden. In geval van OTC-operaties, zal de rating van de
tegenpartij minimum A moeten bedragen.
De swaps van rentevoeten en deviezen met een looptijd van minder dan één jaar zijn toegelaten binnen een grens van 10 %. Ze
kunnen enkel toegestaan worden aan instellingen die bevoegd zijn
om dergelijke operaties uit te voeren en die voor hun lange termijn
verplichtingen een rating hoger of gelijk aan A ten doel stellen.
Verrichtingen van effectenleningen
De verrichtingen van effectenleningen kunnen enkel toegestaan
worden aan instellingen die bevoegd zijn om dergelijke operaties
uit te oefenen, en die voor hun lange termijn verplichtingen een
rating hoger of gelijk aan A ten doel stellen. Deze verrichtingen
mogen maximum een duurtijd van één jaar hebben. Zulke operaties worden enkel uitgevoerd met eerbied voor de grote ethische
principes. De verrichtingen van effectenleningen zullen gegarandeerd worden door een onderliggende waarde.
Bewaring van de effecten
»» De effecten in het bezit van Integrale zijn gedeponeerd
bij verschillende banken HSBC, DEGROOF, ING, DELTA
LLOYD, FORTIS, PETERCAM. Iedere maand voert onze
back office een afstemmingscontrole van de openstaande
posities met de door de depositohouders geleverde informatie uit. Aan het einde van elk boekjaar kunnen wij via de
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lijst van de inschrijvingen op naam de overdracht van de
kasbons bij de uitgevende bank controleren.
»» Leder jaar controleren het College van Commissarissen en
de erkende Commissaris het werkelijke bestaan van de bij
de verschillende bewaringsagenten gedeponeerde effecten

4.2. VASTGOEDACTIVA
Verhuurvastgoed
Om het financiële rendement van deze activaklasse te optimaliseren mogen financiële structuren (filialen) opgericht worden.
De investeringscriteria voor vastgoed werden vastgelegd door
de financiële commissie van 21 november 2001 en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 13 december 2001.
De investering moet lager zijn dan 15 miljoen euro. Het
gebouw dient zich in een groot stadscentrum te bevinden
(Brussel, Antwerpen, Luik, Gent,…) en moet polyvalent zijn. De
investering moet elk promotierisico verbonden aan de bouwkosten – of zware, moeilijk te beheersen renovatiekosten, lange of
moeilijk in te schatten termijnen voor werken, en een belangrijk
risico op huurleegstand vermijden.
Het financiële aspect moet geanalyseerd worden op twee
manieren: de boekhoudkundige opbrengst die hoger moet zijn
dan de minimum gegarandeerde rentevoet van 4,75 % en de
economische opbrengst die ministens gelijk moet zijn aan de
rentevoeten van de staatsleningen op 10 jaar.
Om de vijf jaar wordt elk gebouw geëvalueerd door een
onafhankelijk expert.
Vastgoedleasing
Definitie
Vastgoedleasing van het financiële type
Worden beschouwd als vastgoedleasing van het financiële
type: de langdurige rechten op gebouwen waarvan de onderneming het vruchtgebruik heeft door contracten van erfpacht,
toezicht, financiële huur of gelijkaardige conventies, wanneer de verschuldigde terugbetalingstermijnen van toepassing door het contract, andere dan renten en beheerskosten,
het geïnvesteerde kapitaal volledig reconstrueren.
Vastgoedleasing van het operationele type
Het gaat om gelijkaardige verrichtingen als het financiële type,
maar met het onderscheid dat het kapitaal niet volledig gereconstrueerd wordt op het einde van de financiële verrichting.
Gerealiseerde verrichtingen
Vastgoedleasingoperaties van het financiële type worden gerealiseerd door Integrale.
Zij bestaan uit de aankoop van gebouwen voor rekening van
een derde. In dit type van contracten worden de erfpacht en
de modaliteiten voor de uitoefening van de aankoopoptie geregeld. Deze verrichtingen worden gerealiseerd onder, ofwel het
stelsel van de registratierechten, ofwel dat van de BTW.
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Het actuariële rendement van de verrichting moet minimum
gelijk zijn aan de gewogen opbrengst van staatsleningen die
overeenstemt met de periode van financiering, verhoogd met
de risicopremie gedefinieerd door de Directie.
De vastgoedleasingoperaties van het operationele type werden
eveneens gerealiseerd door ons vastgoedfiliaal “Integrale Immo
Management”, onder financiële voorwaarden zoals hierboven
beschreven.
Vastgoedcertificaat
Integrale investeert in dit type belegging als de rentevoet van het
actuariële rendement minstens gelijk is aan de OLO-rentevoet
op 10 jaar, verhoogd met een non-liquiditeits –en risicopremie
bepaald door de Directie.
Deelnemingen in beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (Bevak)
Investeringen in dit type activa gebeuren voor zover het geïncasseerde dividend hoger is dan de OLO-rentevoet op 10 jaar,
verhoogd met een non-liquiditeits –en risicopremie bepaald
door de Directie. De financiële analyse van de Bevak’s moet
een voldoende financieel draagvlak vertonen, een gediversifieerd vastgoedpark en solide rentabiliteitsvooruitzichten.
Hypotheekleningen
Integrale kent twee soorten hypothecaire leningen toe: leningen met terugbetaling van kapitaal enerzijds en leningen tegen
enkelvoudige intrest anderzijds. De geleende som bedraagt
maximum 75 % van de marktwaarde van het in waarborg
gegeven goed. In uitzonderlijke gevallen kan de Directie dit
aandeel verhogen, mits haar standpunt te motiveren. Een door
Integrale erkende deskundige maakt een schatting van het vastgoed. De Directie mag evenwel van een schatting afzien in
de mate dat de beschikbare gegevens toelaten een lening met
een vrij goed beheerst risico toe te kennen. Er wordt bij de
Nationale Bank van België een kredietwaardigheidonderzoek
uitgevoerd en de lening kan naargelang van de meegedeelde
gegevens toegestaan worden. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de Directie financiering van vastgoed toestaan via een
eenvoudige hypotheekvolmacht.
De tarieven houden rekening met de kwaliteit van de lener en
de duur van de financiering en worden als volgt bepaald:
Aangeslotenen
- met aflossing:
voet 1 = olo-voet van de periode plus marge
- met enkelvoudige intrest*:
voet 2 = voet 1 plus een extra marge
Niet aangeslotenen
- met aflossing:
voet 3 = voet 1 plus een marge
(dit soort lening is uitzonderlijk)
▶▶* de in levensverzekering gevormde netto kapitalen (90 %) moeten volstaan
om de aflossing op de vervaldag te dekken. Anders wordt betaling van
individuele premies gevorderd, tot de lening volledig gedekt is.

Voorschotten op polissen
Integrale kent voorschotten toe op levensverzekeringscontracten voor zover het reglement, afgesloten met de onderneming

waarvan de werknemer deel uitmaakt, het toelaat, en dit tegen
de volgende voorwaarden:
»» het voorschot mag niet hoger zijn dan het kleinste van de
twee volgende bedragen:
»» 60% van de afkoopwaarde
»» 75% van het kapitaal bij overlijden.
»» het minimumvoorschot bedraagt 6.250 € en kan aangevuld worden met bijkomende schijven van € 6.250 €.
De rentevoet wordt maandelijks vastgesteld en wordt om de vijf
jaar herbekeken. De basisrentevoet wordt berekend ten opzichte
van de OLO-rentevoet op 10 jaar, verhoogd met een premie
bepaald door de Directie.
Niet gewaarborgde leningen
Integrale staat in principe geen dergelijke leningen toe, behalve
met de uitdrukkelijke instemming van de Directie.

5. BEPALING VAN DE RENTEVOETEN
VOOR ALLE BELEGGINGSKLASSEN
In functie van de evolutie van de rentevoeten op de kapitaalmarkt, bepaalt de Directie regelmatig de marges van de rentevoet die Integrale toevoegt aan de rentevoet van staatsleningen
om rekening te houden met het risico –en non liquiditeitsniveau
van de gerealiseerde belegging.

»» 3. EMTN-producten
Het doel van deze producten is het verdelen van hoge
jaarlijkse coupons (gelijk of hoger dan het verwachte rendement van de aandelenmarkt). Zij bieden eveneens een kapitaalgarantie, in functie van het niveau van de EuroStoxx 50
op vervaldatum. Deze producten, waarvan de juridische
structuur sterk aanleunt bij die van de obligaties, hebben
een onderliggend risico eigen aan de EuroStoxx 50. Deze
producten hebben eveneens de bijzondere eigenschap van
een aankoopoptie die zal uitgevoerd worden vanaf het
moment dat het niveau van de EuroStoxx 50 hoger is dan
het initieel niveau tijdens de transactie.
»» 4. Private Equity
Teneinde een rendement te bekomen dat hoger ligt dan dat
van de aandelenmarkt worden investeringen in “Private Equity“
voorzien. Elk project van dit type wordt onderworpen aan
strikte selectiecriteria. Het bedrag van de investering wordt
beperkt tot maximum 2 miljoen euro per project. Het totaal van
de investeringen wordt beperkt tot 1 % van de globale activa.
De duurtijd van de investering wordt geraamd op 4 tot 7 jaar
per project.
Obligaties
Elke portefeuille wordt onafhankelijk beheerd in functie van de
criteria die hierboven vermeld worden. Volgende gegevens zijn
maandelijks beschikbaar per portefeuille:
»» de situatie in boekhoudkundige waarde, in nominale
waarde en in marktwaarde;
»» de looptijd;

6. FINANCIEEL BOORDTABEL EN
REPORTING
Dit document omvat de analyse van de verschillende activaklassen. Het wordt maandelijks voorgelegd aan de leden van de
Directie, om het kwartaal aan de leden van het Auditcomité
voor grondige analyse, aan de Raad van Bestuur en de leden
van het College van Commissarissen en om de zes maanden
aan de leden van het Financieel Comité.
Aandelen
»» 1. Bevek Degroof Equities EMU Index
Het doel is een zo hoog mogelijk totaal rendement toe
te kennen aan haar aandeelhouders. Het accent wordt
gelegd op investeringen in aandelen van de landen die lid
zijn van de Europese Unie en deelnemen aan de Europese
Monetaire Unie door zich te baseren op een geografische
en sectorale verdeling die dicht bij de MSCI kapitalisatiebeurzen van de landen in kwestie liggen.
»» 2. Bevek Degroof Equities EMU Behavioral Value
Het doel is een zo hoog mogelijk totaal rendement toe te
kennen aan haar aandeelhouders. Het accent wordt gelegd
op investeringen in aandelen, gebaseerd op een brede
risicospreiding, van de landen die lid zijn van de Europese
Unie en die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie
die als ondergewaardeerd worden beschouwd in functie
van hun potentieel van toekomstig rendement en in aandelen
van landen die lid zijn van de EMU die in een groeifase
verkeren.

»» de actuariële rentevoet;
»» de evolutie van de posities voor elk effect;
»» de bewegingen gerealiseerd voor de periode;
»» de portefeuille gerangschikt per emittent, per rating, per
looptijd, per liquiditeitscode;
»» ter indicatie wordt de prestatieanalyse bestudeerd met
betrekking tot een referentie- index (JP Morgan EMU),
want we beheren de portefeuille niet met betrekking
tot de rentecurve maar in functie van de duur van onze
verplichtingen;
»» lijst van de BBB-effecten en de effecten zonder rating.
Opties
Een overzicht bevat tevens de herwaardering van alle open
posities in marktwaarde en in boekhoudkundige waarde. Het
principe is de hoogte van de risico’s en het bedrag van de
onderliggende risico’s te bepalen waarop de transacties betrekking hebben. .
Vastgoed
Een verslag van de verhuurde en vacante oppervlakte van elk
gebouw wordt toegevoegd aan de financiële boordtabel. Het
bruto- en nettorendement voor en na afschrijving wordt jaarlijks globaal en per gebouw bepaald. Een evaluatie van de
portefeuille gebeurt tegen aankoopwaarde, restwaarde en
marktwaarde.
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Vastgoedleasing

»» Hypotheekleningen – overige leningen en voorschotten: 5 %

Buiten het totale rendement bevat het verslag het vrijgemaakte
rendement per contract

»» EMTN portefeuille: 11,56 % (potentieel)
Werkingswijze van Integrale

Totale activa
Jaarlijks wordt een tabel gemaakt die de schattingen
van de rendementen per activaklasse weergeeft.
Evaluatie van de activa (verslaggeving C.B.F.A.)
Elk kwartaal delen we aan onze controleautoriteit, de C.B.F.A.,
de staat van onze dekkingswaarden mee. Het gaat hierbij om
de herwaardering van onze activa, rekening houdend met volgende specifieke kenmerken:
»» obligaties: de evaluatie gebeurt in boekhoudkundige
waarde (aankoopwaarde gecorrigeerd door de lineaire
afschrijving van de premie of de betaalde waardevermindering bij de aankoop van het obligatiepapier) voor
de effecten die uitgegeven worden door overheden en in
marktwaarde voor de andere obligatieleningen.
»» aandelen: de evaluatie gebeurt in marktwaarde voor de
beursgenoteerde effecten en in aankoopwaarde voor de
effecten die niet op de beurs genoteerd zijn. (onbelangrijke
positie).
»» huurvastgoed: de evaluatie gebeurt op basis van een
geschatte waarde door een expert, wegens gebrek aan
expertise in restwaarde.

Dat Koninklijk Besluit legt volgende specifieke vereisten op aan
het beheer
»» identieke beheerstoeslagen volgens de soort overeenkomst;
»» de integrale herverdeling van de winsten.
Beheerstoeslagen
De beheerstoeslagen worden momenteel als volgt vastgelegd:
»» contracten met een technische rentevoet van 4,75 %:
toeslag van 5 %;
»» contracten met een technische rentevoet van 3,75 %:
toeslag van 3 %;
»» contracten met een technische rentevoet van 3,25 %:
toeslag van 1 %.

»» vastgoedleasing: de evaluatie gebeurt in
nettoboekhoudkundigewaarde.

Integrale rekent geen andere kosten aan.

»» hypotheekleningen: de evaluatie gebeurt in
nettoboekhoudkundigewaarde

Winstverdeling

»» voorschotten op polissen: de evaluatie gebeurt in
nettoboekhoudkundigewaarde
»» deelbewijzen van beleggingspools: de evaluatie gebeurt in
marktwaarde
»» opties: de evaluatie gebeurt in marktwaarde voor opties
verhandeld op een gereglementeerde markt en tegen
onderliggende relatieve waarde voor de OTC opties (over
the counter).
Rendement van de beleggingen: jaar 2008
Het brutorendementen behaald door de belangrijkste
activaklassen voor het boekjaar 2008 worden als volgt
vertegenwoordigd:
»» belangrijkste obligatieportefeuille: een actuarieel rendement
van 6,45 % op 31-12-2008
»» aandelen (rendementen))
»» Sicav Degroof Equities Index EMU: - 44,22 %
»» Sicav Degroof Equities Behavioral Value EMU: - 50,43 %
»» Nettofinanciëring van vastgoedleasing: 5,77 %
»» Vastgoed: 5,63 %
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De werking van de gemeenschappelijke kas berust op het
Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van extralegale voordelen aan de betaalde werknemers zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust -en overlevingspensioen van de
werknemers en de personen bedoeld in artikel 32, alinea 1,
2 en 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
tewerkgesteld zonder arbeidsovereenkomst.

Integrale

Voor verrichtingen in geval van leven wordt een jaarlijks
globaal rendement toegekend aan alle aangeslotenen.
Voor de verrichtingen in geval van overlijden wordt jaarlijks aan
elke aangeslotene een deel van het herverdelingsfonds toegekend om voor één jaar een proportionele verhoging van de
verzekerde waarden te voorzien in geval van overlijden.

Samenvatting van de waarderingsregels
Deze procedure beschrijft de boekhoudkundige waarderingsregels van de activa en passiva van Integrale. De Raad van Bestuur heeft de
waarderingsregels gewijzigd op 4 maart 2009.
De boekhoudkundige en financiële diensten dienen deze procedure te volgen bij het opstellen van de jaaarrekeningen. De procedure wordt
ter informatie overgemaakt aan alle nieuwe bestuurders en commissarissen en aan de aangestelde Bedrijfsrevisor.

ACTIEF
C.

Onze portefeuille bevat momenteel drie verschillende soorten eeuwigdurende obligaties:
a) Vastrentende obligaties

BELEGGINGEN

b) Obligaties met «step-up»
c) Obligaties met een rentevoet «cms + spread»

C.I. Terreinen en gebouwen
Deze activa worden ofwel geboekt tegen hun aankoopwaarde bestaande uit de aankoopprijs en de bijkomende kosten, zoals niet
terugvorderbare belastingen, ofwel tegen de verkoopprijs.

De eeuwigdurende obligaties ondergaan systematisch waardeverminderingen wanneer de marktwaarde lager is dan de
aankoopwaarde.

C.II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en
deelnemingen

C.III.4 tot 7 Schuldvorderingen

Deelnemingen worden gewaardeerd op basis van hun netto-aankoopwaarde, vermits de bijkomende kosten worden opgenomen
in de resultatenrekening van het boekjaar waarin zij gedragen
werden.
Op schuldvorderingen worden waardeverminderingen toegepast
wanneer hun terugbetaling op de einddatum geheel of gedeeltelijk
onzeker of onwaarschijnlijk is.

C.III.1. Aandelen, deelbewijzen en andere niet
vastrentende effecten met variabele opbrengst
Op deze effecten worden systematisch waardeverminderingen
toegepast in geval van duurzame waardevermindering. Op het
einde van ieder boekjaar wordt ieder bestanddeel van de portefeuille “effecten met variabele opbrengst“ individueel herzien.

Er worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar lager is dan hun
boekwaarde.

Beleggingen in de loop van het boekjaar
overgedragen van rubriek C.- Tak 21 naar
rubriek D.- Tak 23 van het actief
Voor het verschil tussen de boekwaarde en de huidige waarde op
datum van de overdracht worden er terugnames van waardeverminderingen geboekt ten belope van de vroeger geboekte waardeverminderingen, en herwaarderingsmeerwaarden wanneer hun
huidige waarde groter is dan hun boekwaarde.
Deze herwaarderingsmeerwaarden worden geboekt op post A.III.2.
van het passief en worden daar behouden zolang de beleggingen waarop zij betrekking hebben, niet gerealiseerd zijn.

C.III.2. Obligaties en andere vastrentende effecten
Deze effecten worden gewaardeerd op basis van hun aankoopwaarde. Indien hun actuarieel rendement dat bij de aankoop
berekend wordt, rekening houdend met de terugbetalingswaarde op
de einddatum, van het nominale rendement afwijkt, dan wordt het
verschil tussen de aankoopwaarde en de terugbetalingswaarde als
element van intrest opgenomen in het resultaat prorata temporis over
de resterende looptijd van de effecten, in verhoging of vermindering
van de aankoopwaarde van de effecten.

D.

De opname in het resultaat van het verschil tussen de aankoopen de terugbetalingswaarde gebeurt op lineaire basis en prorata
temporis.

E.

Dit principe geldt voor effecten waarvan het rendement volgens de
uitgiftevoorwaarden, uitsluitend bestaat uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde.
Integrale past een waarderingsmethode toe waarbij de meer- en minderwaarden die het gevolg zijn van de verkoop bij arbitrageoperaties van vastrentende effecten, op gespreide wijze kunnen opgenomen worden in het resultaat samen met de toekomstige inkomsten van
de effecten die bij deze arbitrage aangekocht of verkocht werden.
Op de vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast wanneer de terugbetaling op de einddatum van deze effecten
geheel of gedeeltelijk onzeker of onwaarschijnlijk is en zij een duurzame waardevermindering vertonen.

Beleggingen betreffende verrichtingen
verbonden aan beleggingsfondsen (Tak
23)

De beleggingen in deze rubriek worden opgenomen in het actief
van de balans aan hun huidige waarde.

SCHULDVORDERINGEN

Op deze schuldvorderingen worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar
lager is dan hun boekwaarde.

AANDELENOPTIES
Onder aandelenoptie aangewend als dekkingswaarde, moet de
optie verstaan worden die het compenseren of verminderen van het
risico op schommelingen van de aandelenprijzen tot doel heeft:
1. De aandelenopties aangewend als dekkingswaarde worden
bij het afsluiten van de rekeningen gewaardeerd op basis van
hun aankoopwaarde.
2. Op de aandelenopties die niet of niet langer voldoen aan de
vereiste criteria om aangewend te worden als dekkingswaarde,
worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun markt-
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of realisatiewaarde bij het afsluiten van de rekeningen kleiner is
dan hun aankoopwaarde.

kening gebeurt jaarlijks onder de verantwoordelijkheid van een
actuaris, op basis van algemeen erkende actuariële methodes.
»» 3.1. De voorzieningen voor de klassieke levensverzekeringen van tak 21 en de moderne verzekeringen (type
kapitalisatie) van tak 21 met een gewaarborgd rendement
op toekomstige stortingen, worden berekend volgens prospectieve actuariële formules gebaseerd op de technische
basis van de contracten.

HERWAARDERING
Integrale kan overgaan tot het herwaarderen van haar vaste activa,
evenals van de deelnemingen en aandelen die voorkomen onder
rubriek C. van het actief, wanneer de waarde hiervan, bepaald in
functie van hun nut voor de onderneming, een zeker en duurzaam
overschot vertoont in verhouding tot hun boekwaarde. Als de betrokken activa noodzakelijk zijn voor het verderzetten van de activiteiten
van de onderneming of van een deel van haar activiteiten, worden
zij slechts geherwaardeerd voor zover de uitgedrukte meerwaarde
gerechtvaardigd wordt door de rentabiliteit van de activiteiten van
de onderneming of door het betrokken deel van haar activiteiten.

»» 3.2. De technische voorzieningen voor de moderne
levensverzekeringen (type kapitalisatie) van tak 21 zonder
gewaarborgd rendement op toekomstige stortingen, worden berekend volgens retrospectieve formules op grond
van de technische basis van de contracten.
»» 3.3. De technische voorzieningen van de levensverzekering van tak 23 worden berekend door het aantal
eenheden per fonds te vermenigvuldigen met de koers van
een eenheid van het betrokken fonds

Indien de herwaardering betrekking heeft op vaste activa met een
beperkt gebruik in de tijd, worden op de geherwaardeerde waarde
afschrijvingen toegepast, die in een afschrijvingsplan opgenomen
worden, teneinde de ten laste neming te verdelen over de resterende waarschijnlijke gebruiksduur van het vaste actief.

»» 3.4. De voorziening voor schadegevallen van de
activiteitengroep “leven” is gelijk aan het bedrag dat
verschuldigd is aan de begunstigden, verhoogd met de
beheerskosten van de schadegevallen.

AFSCHRIJVINGEN

»» 3.5. Er wordt een voorziening voor financiële risico’s
gevormd wanneer blijkt dat het rendement van de dekkingswaarden niet langer volstaat om de maatschappij in
staat te stellen haar verplichtingen betreffende verzekeringen
na te komen. Deze voorziening wordt gevormd in overeenstemming met de richtlijnen en aanbevelingen van de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De volgende activa maken het voorwerp uit van afschrijvingen berekend volgens het hierna opgestelde plan:
Afschrijvingspercentage (Jaarpercentage)
Gebouw
2,5 %
maatschappelijke zetel
Gebouw als belegging (tak 21)
2,5 %
Installaties en inrichtingen
10 %
afgeschreven in functie van
Rollend materieel
de verwachte gebruiksduur
Meubilair
minimum 10 %
Kantoormateriaal
minimum 10 %
Informaticamateriaal
minimum 33,3 %
Op onroerende waarden worden bijkomende of uitzonderlijke
afschrijvingen toegepast wanneer omwille van hun achteruitgang
of wijzigingen van economische of technologische aard, hun
netto boekwaarde de gebruikswaarde voor de onderneming
overschrijdt.

VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO’S EN
LASTEN

Voorzieningen voor risico’s en lasten, die beantwoorden aan de criteria voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, worden onder
meer gevormd voor:
»» 1. De lasten van grote herstellingen en grote onderhoudswerken. Bij het afsluiten van ieder boekjaar wordt gebouw per
gebouw een voorziening vastgesteld. .

PASSIEF

»» 2. De risico’s op verliezen of lasten die voor Integrale
voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden die zijn
samengesteld als waarborg voor schulden of verbintenissen van
derden, verbintenissen betreffende de aankoop of overdracht
van activa en lopende geschillen.

C.

VERDELING VAN DE OPBRENGSTEN EN LASTEN

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

»» 1. De voorziening voor niet-verworven premies wordt afzonderlijk berekend voor ieder verzekeringscontract.
»» 2. De voorziening voor lopende risico’s wordt berekend op
basis van het geheel van de geschatte schadelast en de administratiekosten, overeenkomend met de lopende en de door de
onderneming nog op zich te nemen contracten, voor zover dit
geschatte bedrag de voorziening voor niet-verworven premies
en de verschuldigde premies met betrekking tot de voornoemde
contracten overschrijdt.
»» 3. De voorziening voor levensverzekering wordt in principe
afzonderlijk berekend voor ieder verzekeringscontract. De bere-
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E.

Integrale

Gezien haar statuut, wordt het geheel van de lasten en opbrengsten van de gemeenschappelijke kas geboekt op de technische
resultatenrekening..
De toewijzing van de beheerskosten tussen tak 21 en tak 23 gebeurt
in functie van de reële uitgaven voor alles wat identificeerbaar is, of
forfaitair voor de andere onkosten.

Theoretische huurbedragen
De huurwordt vastgesteld op basis van de huurwaarde van het
gebouw en de verhuurde oppervlakte.
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Integraal
in uw belang
Het personeel van Integrale is voortdurend op
zoek naar de beste oplossingen en maakt er
een erezaak van dat leden-ondernemingen en
aangeslotenen kunnen genieten van een menselijke, snelle en kwalitatieve dienstverlening.
De dienstverlening van Integrale wordt gekenmerkt door:
»» Afwezigheid van tussenpersonen: geen
makelaars, geen reclame, ... Integrale
spreekt ‘face to face’ met u.
»» Grondige kennis van haar klanten: tijd
en aandacht om te communiceren, elkaar
zo vaak als nodig te ontmoeten, aanvullende uitleg te geven aan het personeel
van de ondernemingen ... Integrale maakt
tijd voor u vrij om u écht te leren kennen.
»» Aanwezigheid in de 3 Belgische regio’s
en in Luxemburg: nabijheid en toegankelijkheid, empathie en dialoog… Integrale
komt naar u toe en spreekt uw taal.
»» Een toegewijde ploeg medewerkers :
één commerciële contactpersoon, één
aangeduide beheerder, deskundigen die te
uwer beschikking staan, ... Integrale doet
u tijd winnen en energie besparen dankzij
één centraal aanspreekpunt voor al uw
vragen.
»» Toegang tot een zeer volledige webstek
met onder meer simulatiemogelijkheden
en «Integrally yours», een interactieve
tool waarmee u uw pensioenplannen kunt
raadplegen.

Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:
Integrale Brussel
Arianelaan 5
1200 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50
info@integrale.be
www.integrale.be
Integrale Liège
Place Saint Jacques, 11/101
B-4000 Liège
Tel.: 00 32 (0)4.232.44.11
info@integrale.be
www.integrale.be

Voor diensten en beheer voor
rekening van derden:

Integrale Antwerpen
Justitiestraat, 4/46
B-2018 Antwerpen
Tel.: 00 32 (0)3.216.40.80

IIS Brussel
Arianelaan, 5
B-1200 Brussel
Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50

info@integrale.be
www.integrale.be

info@iiservices.be
www.iiservices.be

Integrale Luxembourg
Boulevard Prince Félix, 63
L-1513 Luxembourg
Tel.: 00 352 40.66.90.301

IIS Liège
Place Saint Jacques, 11/108
B-4000 Liège
Tel.: 00 32 (0)4.232.44.11

info@integrale.lu
www.integrale.lu

info@iiservices.be
www.iiservices.be

IIntegrale g.v.k.
Onderneming toegelaten onder het codenr 1530
om de volgende verzekeringsverrichtingen
uit te voeren : 21, 23 en 27.
C.B.F.A. : 038362 A (tussenpersoon)
RPR : 0221.518.504 Liège

