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Het evenwicht
bewaren
In de meeste Europese landen woedt een
debat over de pensioenen. België vormt
hierop geen uitzondering : witboek,
groenboek, nationale pensioenconferentie. De financiering en de leefbaarheid
van ons pensioenstelsel staan meer dan
ooit open voor debat. Ondanks de vele
stemmen die zich hebben laten horen,
lijkt er een consensus te ontstaan rond
het evenwichtige standpunt dat Integrale
sinds jaar en dag verdedigt : een onontbeerlijk en leefbaar wettelijk pensioen,
aangevuld met een stevige en aangemoedigde tweede pijler.
In de loop van de komende jaren zullen
nieuwe boekhoudregels en nieuwe solvabiliteitsnormen van toepassing worden
op de werking van Integrale. Ook hier
is er nood aan evenwicht : een gewettigde bescherming tegen risico en volatiliteit mag niet leiden tot overdreven eisen
op het gebied van vorming van eigen

kapitaal. Een overdreven veiligheid
nastreven in een wereld die van nature
sterk schommelt, zal alleen leiden tot
stabiele maar eveneens teleurstellende
rendementen voor de inspanningen die
door de ondernemingen en hun werknemers geleverd worden om een adequate
sociale bescherming op te bouwen. Het
evenwicht tussen veiligheid en rendement dient meer dan ooit behouden te
blijven. Laat ons hopen dat de recente
beursstormen en de natuurlijke voorzichtigheid die samengaat met de invoering
van nieuwe risicometingen de wetgevers
en de controleoverheden niet aansporen
tot een ongezond opbod.
De reactie van de ploeg van Integrale
op de financiële en economische crisis
werd gekenmerkt door een evenwichtig streven naar een verhoging van de
liquiditeit van haar beleggingen, zonder
het rendement op lange termijn in het
gedrang te brengen waarvan haar aangeslotenen moeten genieten.
Het sombere klimaat dat op de financiele markten heerst, heeft ons niet doen

Een evenwichtige opbouw
Evenwicht, billijkheid en transparantie zijn de drie kernwaarden die de
leidraad vormen van de duurzame visie die Integrale heeft op het pensioen.
Evenwicht kenmerkt 2009 het best. Het jaar stond in het teken van
voorzichtigheid, beheersing en beslissingen met het oog op stabiliteit.

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 ledenondernemingen dit bouwwerk bewaken en overhandigt tenslotte aan haar
aangeslotenen de sleutels tot een dubbel en dik verdiend pensioen.

afwijken van onze belangrijkste doelstellingen : een gematigde groei verzekeren
en onze algemene kosten beheersen.
Wij kunnen een rendement voorstellen
dat tot de hoogste van de markt blijft
behoren met een gemiddelde gewogen
netto-intrestvoet van 4,29 % met behoud
van een solvabiliteitsmarge van meer
dan tweemaal de wettelijke vereisten.
De medewerkers van Integrale die zich
volledig ingezet hebben tijdens deze
moeilijkere periode, hadden het genoegen niet alleen het terugkerend incasso
te zien stijgen met bijna 5 % maar ook
nieuwe leden te zien toetreden. Op deze
manier wordt de spreiding van onze
klantenportefeuille evenwichtiger door
een daling van het relatieve gewicht van
de contracten.
Integrale heeft een nooit geziene financiële crisis doorstaan maar is op koers
gebleven en verkeert in een goede
gezondheid. In 2010 zal zij dankzij
deze goede gezondheid 85 kaarsjes
kunnen uitblazen en met vertrouwen de
komende jaren tegemoet zien.

Voor de Directie,

DIEGO AQUILINA
Voorzitter
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Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale,
de inﬂatie en het gemiddelde brutorendement van
staatsobligaties in Euro met een looptijd van 10 jaar (in %)
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• Over gemiddeld 10 opeenvolgende jaren bedraagt het door Integrale toegekende nettorendement 5,05 %
tegenover 4,15 % voor staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, bij een gemiddelde inflatie van
2,12 %. In een context van negatieve inflatie is Integrale er in 2009 in geslaagd een nettorendement na
inflatie van meer dan 4 % te behalen.
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Evolutie van het gemiddelde
nettorendement voor de aangeslotenen
(in %)
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• Het rendement van een groepsverzekering dient op lange termijn gemeten te
worden. Ongeacht het soort contract groeit dit rendement aanzienlijk tussen
een kapitalisatie op 5 jaar en een kapitalisatie op 25 jaar. Na 25 jaar stijgt
het nettorendement van de gemeenschappelijke kas tot een gemiddelde van
7,21 %.
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• Een reserve van € 1.000, overgedragen naar Integrale wordt met 3,3 vermenigvuldigd over 20 jaar en met 5,6 over 25 jaar.
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Evolutie van het totale incasso België en
Luxemburg (in € duizend)
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• Zonder rekening te houden met een buitengewone reserveoverdracht die in
2008 door een belangrijk pensioenfonds gestort werd, overtreft het peil van
het totale incasso over 2009 dat van 2008 met bijna 9,8 %.
Het incasso van Integrale België over het jaar 2009 bedraagt € 147,6 miljoen, een stijging met € 12,76 miljoen ten aanzien van het jaar 2008. Deze
algemene groei is voornamelijk te verklaren door :
» de stijging van het terugkerend incasso
» de stijging van de consolidatieplannen voor brugpensioenen door de weerslag van de crisis
» de groeiende belangstelling voor aanvullende pensioenplannen voor contractuele ambtenaren van openbare instellingen
» het stijgende vertrouwen in de 3de pijler waar steeds meer particulieren kiezen voor de individuele levensverzekeringsproducten van Integrale
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• Het niveau van het terugkerend incasso is gestegen met 4,87 %. Deze stijging
is enerzijds het resultaat van de inflatie in 2008 die een belangrijke indexering veroorzaakte in 2009 en anderzijds van de realisatie van talrijke nieuwe
zaken.
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• Ondanks de stijgende verplichtingen verbonden aan reglementeringen, het
groeiende aantal contracten en de daaruit voortvloeiende werklast, werd de
beheersing van de algemene kosten volgehouden en nog verstevigd. De algemene onkostenratio tegenover de beheerde activa bedraagt 0,50 %, voor een
streefcijfer tussen 0,60 % en 0,70 %.
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Vereiste marge
• In 2009 heeft Integrale haar solvabiliteitsmarge op meer dan twee keer het
wettelijk vereiste minimum gehouden. Rekening houdend met de onzekerheid
op de financiële markten heeft Integrale ook een uitzonderlijke voorziening
voor marktrisico’s aangelegd. Zij dekt het risico van waardevermindering op
effecten waarvoor er geen actieve markt bestaat. Deze voorziening bedraagt
€ 23,2 miljoen.

• De door Integrale België en Luxemburg beheerde technische voorzieningen
stijgen globaal met 6,08 % in 2009. Over de tien laatste jaren is het bedrag
van de technische voorzieningen gemiddeld met 8,1 % gestegen.

Integrale blijft nettobelegger voor de
komende jaren (in € duizend)
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• Op basis van voorzichtige veronderstellingen geprojecteerd over 10 jaar zullen de binnenkomende kasstromen (de geïnde premies vermeerderd met de
financiële opbrengsten en de uitbetaling van vervallen activa) hoger blijven
dan de uitgaande kapitaalstromen (de te betalen kapitalen of renten en werkingskosten). Bijgevolg hoeft onze gemeenschappelijke kas geen activa te realiseren tijdens deze troebele periode op de financiële markten.

Representatieve nettowaarden van de technische
verbintenissen in marktwaarde per risicoaard (in %)

Vastrentende beleggingen
Beleggingspool en aandelen
Huurpanden
Overige beleggingen

per 31 december 2007

per 31 december 2008

per 31 december 2009

• Om haar verbintenissen met gewaarborgde rentevoet te dekken in een context die onstabiel geworden is door de financiële crisis, heeft Integrale ervoor gekozen om
haar vastrentende beleggingen te versterken. Tegenover 2008 is vooral het aandeel van de staatsobligaties sterk gestegen tegenover dat van de bedrijfsobligaties,
waarvan het risico niet meer voldoende opbracht.
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De financiële crisis die een economische crisis werd, nog strengere
controles, het algemene probleem van de pensioenen in België die heel
wat vragen doet oprijzen, 2012 dat met rasse schreden nadert en die
nieuwe verplichtingen oplegt, denken we maar aan Solvency II en IFRS, …
Allemaal uitdagingen waarmee Integrale in 2009 geconfronteerd werd
en waarvoor zij de nodige maatregelen reeds nam.
Tijdens het boekjaar heeft Integrale haar beloften gehouden en gedaan wat zij aangekondigd had. De Gemeenschappelijke Verzekeringskas bleef voorrang geven aan
evenwicht en aan veilige strategische keuzes om goede resultaten te waarborgen.
Gezien het uiteindelijke resultaat is gebleken dat haar beslissingen de juiste waren
en dit weerspiegelde zich in gematigde groei, een rendement dat tot de hoogste van
de markt blijft behoren, beheersing van de algemene kosten, het opstarten van alle
overeengekomen verbeteringsacties …
De resultaten zijn overtuigend, toch was 2009 ontegensprekelijk een moeilijk en
zeer gestresseerd jaar. In dergelijk onzeker klimaat heeft Integrale zich nog meer
dan gewoonlijk willen onderscheiden door een maximale inzet van de aanwezige
middelen en een pro-actieve houding: het hele personeel heeft zich ingezet voor de
aangeslotenen. Dit engagement en haar manier van werken maken van Integrale een
organisatie die flexibel kan inspelen op wijzigende marktomstandigheden en zo nog
meer het verschil kan maken met haar con-collega’s.
Tenslotte heeft Integrale er in 2008 voor gekozen haar solvabiliteitsmarge op een
hoog niveau te houden. Deze belangrijke beslissing heeft haar leden-ondernemingen niet ontmoedigd, in tegendeel nieuwe bedrijven aangezet om beroep te doen
op haar diensten. Het aantal leden-ondernemingen van de Gemeenschappelijke
Verzekeringskas is toegenomen zowel in aantal als in verscheidenheid. Deze positieve tendens die zich al sedert enkele jaren doorzet, toont het vertrouwen in de
organisatie Integrale.
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2009, een jaar vol uitdagingen

Opbouw 2009
Degelijke prestaties ondanks de crisis
Na een eerste rampzalig kwartaal op de beursmarkten,
gevolgd door een heropleving midden maart, zijn de rentevoeten in 2009 uiterst volatiel gebleven. Ondanks het gebrek aan
stabiliteit zijn de verschillende strategische beslissingen van
Integrale op meer dan één gebied rendabel gebleken.
Het geconsolideerde incasso stijgt in 2009 met 9,8 % dit zonder rekening te houden met een uitzonderlijke transfert die in
2008 gebeurde door een belangrijk pensioenfonds.
Behalve de aanhoudende toename van het terugkerend
incasso, liggen een aantal redenen aan de basis van deze
algemene groei.

ben te kiezen voor brugpensioen en het beheer hiervan aan
Integrale toe te vertrouwen.
»» De derde komt van de derde pijler. Meer en meer particulieren hebben hun vertrouwen geschonken aan Integrale in
het kader van individuele levensverzekeringsproducten. In dit
verband wordt de Gemeenschappelijke Verzekeringskas al
verschillende jaren vernoemd door consumentenbladen die
onze producten aanbevelen omdat wij gekend zijn voor ons
hoge rendement en onze lage beheerskosten.
»» Tenslotte heeft het incasso van ons Luxemburgse filiaal ook
duidelijk bijgedragen tot dit resultaat.

»» De eerste reden voor de toename van dit incasso komt van
een nieuw type klant. Integrale heeft deelgenomen aan
verschillende openbare aanbestedingen voor aanvullende
pensioenplannen die bestemd waren voor contractuele ambtenaren. Enkele werden door overheidsinstellingen uit het
Noorden van het land aan haar toegewezen.

Behalve de positieve ontwikkeling van het incasso manifesteert
zich jaar na jaar de vooropgestelde diversificatie van de klantenportefeuille van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas
steeds duidelijker. Dit leidt tot een rechtstreekse daling van het
relatieve belang van grote bedrijven en dus een geringere
kwetsbaarheid van Integrale mocht er één afhaken.

»» De tweede toename is onvermijdelijk een rechtstreeks gevolg
van de crisis die talrijke ondernemingen ertoe gebracht heb-

Dit jaar houdt de beslissing over de toewijzing van het resultaat
de solvabiliteitsmarge op meer dan tweemaal van de vereiste
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Veelbelovende ontwikkeling van
de activiteiten van IIS

marge. Uit voorzichtigheid heeft Integrale eveneens een uitzonderlijke voorziening voor het marktvolatiliteitrisico aangelegd.
Deze dekt het volledige risico op waardeverlies van effecten
waarvoor er geen actieve markt bestaat.
De financiële resultaten van afgelopen boekjaar laten ons toe
om aan alle soorten contracten opnieuw een nettorendement
van minstens 4 % toe te kennen. Het gemiddelde gewogen
rendement op de gehele portefeuille bedraagt 4,29 %.
Bovendien blijft het incasso ruim hoger dan de uitgaven, hierdoor blijft Integrale eens te meer nettobelegger. Deze situatie
wordt sinds december 2009 nog versterkt door het verbod van
vervroegde pensioenuitkeringen vóór de leeftijd van 60 jaar.
Daardoor kunnen de uitgaande kasstromen beter ingeschat
worden.
Ondanks de toenemende verplichtingen die ontstaan uit
nieuwe reglementeringen, de stijging van het aantal contracten
en de werklast dat dit met zich meebrengt, werd de beheersing van de algemene kosten voortgezet en verder versterkt.
De ratio van de algemene kosten tegenover de beheerde
activa bedraagt 0,50 % voor een streefdoel van 0,60 %
tot 0,70 %. Deze doelstelling werd bewust onder de marktwaarde bepaald, rekening houdend met de «best in class» van
alle soorten kosten tesamen.

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.
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2009 is het eerste volledige boekjaar voor de werking
van Integrale Insurance Services (IIS), dat ruimschoots haar
bestaansreden bevestigde. De groeiende complexiteit van het
beheer van pensioenorganismen wegens nieuwe wettelijke en
reglementaire vereisten heeft IIS talrijke opportuniteiten geboden om haar kennis in het beheer van pensioenverbintenissen
te valoriseren. Voor zowel de volledige beheersopdrachten
voor rekening van derden als voor compliance, interne audit of
actuariële berekeningen kan IIS voortaan rekenen op een grote
erkenning voor haar deskundigheid, en dit zowel in België als
in het buitenland.

De interne controle ontplooit zich
De interne controle is gericht op het formaliseren en verbeteren
van alle procedures in het kader van de optimalisatie van het
beheer van de onderneming. In het opzet van de nieuwe reglementaire vereisten en de toekomstige normen van Solvency II,
heeft de nieuwe aanpak van de interne controle, die in 2008
gelanceerd werd, in 2009 vaste vorm gekregen. Bestaande
goede praktijken werden verder ontwikkeld en gedocumenteerd. Zo heeft de opgerichte stuurgroep onder meer een intern
controlehandvest voorgesteld aan het ganse personeel.

Volgehouden voorzichtigheid
inzake beleggingen en
nauwlettender risicobeheer
De strategische aanbevelingen van de Raad hebben Integrale
aangezet om voorrang te geven aan veiligheid. Dat heeft zich
in 2009 vertaald in de keuze van de beleggingsportefeuille en
in het beleid van het risicobeheer.
»» Beleggingsportefeuille
Om haar verbintenissen tegen gewaarborgde rentevoet te
dekken, heeft Integrale ervoor geopteerd om, in de onstabiele marktomstandigheden als gevolg van de financiële
crisis, haar beleggingen in liquide activa te versterken. Ten
aanzien van 2008 is het aandeel van de staatsobligaties
sterker gestegen tegenover dat van de bedrijfsobligaties.
Het hieraan verbonden risico werd onvoldoende gecompenseerd door haar opbrengst. Integrale beschikt daardoor
over een aanzienlijk gedeelte liquiditeiten die op korte termijn te gelde kunnen gemaakt worden. Anderzijds heeft de
gemeenschappelijke kas haar vastgoedbeleggingen verder uitgebreid. Zij heeft tegen gunstige voorwaarden twee

nieuwe gebouwen aangekocht, die op lange termijn aan
kwalitatief betere huurders verhuurd zijn en aldus stabiele
geïndexeerde inkomsten zullen opleveren.
»» Risicobeheer
Het risicobeheer is zowel kwantitatief als kwalitatief.
Kwantitatief gezien heeft het nieuwe Asset & Liability
Management (ALM) beheermodel, dat in 2009 gedocumenteerd en bijgewerkt werd, ons toegelaten de totale
vrijstelling van de opbouw van een knipperlichtreserve te
behouden, waarover Integrale sinds 2006 reeds beschikte.
Tijdens een moeilijk jaar als 2009 is dit des te meer opmerkelijk. Op kwalitatief gebied heeft de gemeenschappelijke
kas getracht zoveel mogelijk risico’s in kaart te brengen,
dit door middel van het simuleren van talrijke scenario’s die
buiten het normale verwachtingspatroon vallen. Het continuïteitsplan voor het behoud van een minimale activiteit
evolueerde eveneens in 2009. Dit zowel op het gebied
van de effectieven als op dat van de infrastructuur.

De nieuwe bestuursorganen
staan in de startblokken
Met de rondzendbrief van 30 maart 2007 heeft de C.B.F.A.
de financiële instellingen gevraagd een memorandum van
goed bestuur op te stellen waarin zij er zich toe verbinden om
een geheel van regels en gedragingen te eerbiedigen om een
gezond beheer te verzekeren. Integrale heeft die richtlijnen niet
afgewacht om goede bestuurspraktijken toe te passen en kon
al in 2008 snel haar bestuursorganen formeel wijzigen om
aan deze nieuwe vereisten te voldoen. Het gaat hierbij om
onafhankelijke en interne controlefuncties en integriteitsbeleid.

Nieuwe reglementen die
nageleefd moeten worden
Het afgelopen jaar werden voor de verzekeringssector verschillende nieuwe reglementeringen ingevoerd. Twee ervan hebben al een weerslag gehad op het beheer van Integrale en
zullen in de toekomst ook nog een weerslag hebben.
»» De eerste biedt een betere voorspelbaarheid van de uitgaande kasstromen. Het gaat hier om het einde van de wetgeving op de vervroegde uitkering van pensioenen vanaf 1
januari 2010. In de tweede pijler kan men voortaan vóór
zijn zestigste zijn pensioenkapitaal niet meer opnemen. De
gemeenschappelijke kas beschikt zo over een betere kennis van de perioden waarin haar verbintenissen moeten uitgekeerd worden. In 2009 heeft die verandering voor een
aanzienlijke extra werklast gezorgd bij Integrale, die alle
nodige maatregelen getroffen heeft om vóór het einde van
het jaar nog alle belanghebbenden te laten genieten van de
vervroegde uitkering. Dit gebeurde in samenspraak met de
betrokken leden-ondernemingen.
»» De tweede maatregel is een rechtstreeks gevolg van de
crisis en betreft de verplichte solvabiliteitverzekering voor
verzekeringsbedrijven. Verzekeringsbedrijven die producten
verkopen aan particulieren worden verplicht een bijdrage te
storten in geval van faillissement.

Integrale verfijnt haar
strategische positionering
Om de drie jaar organiseert Integrale een strategisch seminarie over de ontwikkeling van haar activiteiten. Ieder seminarie, waarop ongeveer één derde van de leden van de Raad
(Bureau van de Raad en Voorzitters van de gespecialiseerde
comités) samenkomt en die bijgestaan wordt door de Directie,
is een gelegenheid om de evolutie van de markt te bekijken,
de balans van de afgelopen jaren op te maken en doelstellingen voor de volgende jaren te bepalen. In volle financiële
crisis en op het ogenblik van fundamentele vragen over de
financiering van de pensioenen in België heeft Integrale haar
strategische positionering voor de komende jaren verduidelijkt.
De sombere vooruitzichten voorspellen voor 2010 een aanzienlijke groei van de werkloosheid, tesamen met een negatieve loonindexering zal dit leiden tot een onvermijdelijke
daling van het incasso. Anderzijds heeft de nationale pensioenconferentie nog geen beslissing genomen over de koers
die moet gevolgd worden om het probleem van de financiering van de pensioenen in België op te lossen, meer specifiek
met het oog op de veroudering en de daling van de duur
van de bijdragen : behoud van de verworven rechten, veralgemening van de tweede pijler door aanvullende pensioenen
toegankelijk te maken voor alle werknemers, langere werkduur,
geen fiscale vrijstelling van de 3de pijler... Allemaal vragen zonder antwoord die Integrale mee in overweging nam om tijdens
haar strategisch seminarie 2009 te beslissen en haar toekomstige positionering te bepalen :
»» verschillende ontwikkelingshoofdlijnen: ondernemingsplannen, brugpensioenplannen, sectorplannen en plannen
voor contractuele ambtenaren ;
»» een versterkt partnerschapbeleid.
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2009, een jaar vol uitdagingen

2012 nadert: een stap
dichter bij Solvency II en het
IFRS-reportingsysteem
In 2009 heeft Integrale alle mogelijke maatregelen en schikkingen getroffen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op
twee grote veranderingen in haar werking die in 2012 zullen
in voltooiing gaan: Solvency II en IFRS.

Integrale versterkt zich op
Europees gebied
Al verschillende jaren is de gemeenschappelijke kas opzoek
naar organisaties die haar filosofie van verzekeren kunnen
delen om daarna elkaar wederzijds te versterken in financiële
weerbaarheid en nieuwe markten aan te boren.
In 2009 werd er in de doelstelling voor de oprichting van
een Europees platform met een juridische structuur naar Frans
recht vooruitgang geboekt met de MGEN (Mutuelle Générale
d’Education Nationale, actief op het gebied van gezondheidszorgen) en de UMR (Union des Mutuelles Retraites, bestemd
voor particulieren). Dit grote project, dat drie elkaar aanvullende kennisgebieden samenbrengt, opent nieuwe mogelijkheden. Elk van de partners blijft bij zijn leest maar deelt dezelfde
waarden, geniet van het ritme van verschillende activiteitencycli en heeft schaalvoordelen. Dit platform zal precieze toepassingsmechanismen voorzien voor financiële solidariteit tussen
de partners. Het is voor Integrale eveneens een gelegenheid
om buiten België nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor de 2de
en 3de pijler.
Nog vóór de voltooiing van deze belangrijke opportuniteit, die
voorzien is in 2010, heeft het partnerschap tussen MGEN,
UMR en Integrale al geleid tot een gemeenschappelijk project door de oprichting van Europamut in Portugal. Europamut
werd in oktober jl. in Lissabon opgericht met als doel de deskundige kennis en service van de drie partners voortaan op
de Portugese markt aan te bieden. Hun producten leven, pensioenen en gezondheid zijn er voortaan beschikbaar via dit
gemeenschappelijke filiaal.
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»» Solvency II
Solvency II is de toekomstige noodzaak vanuit een
Europese reglementering, die elke verzekeraar en herverzekeraar verplicht rekening te houden met de risico’s die
eigen zijn aan haar activiteit en dit door er voldoende kapitaal aan toe te wijzen om ze te kunnen dekken. Solvency II
dreigt deze vereisten op een hoger peil te brengen, zowel
op het gebied van de kwantitatieve maatregelen als op
dat van de kwalitatieve maatregelen en de communicatie.
In bepaalde lidstaten werden er al verschillende impactstudies uitgevoerd, Integrale heeft hieraan deelgenomen.
»» IFRS (Koninklijk Besluit van 27 september 2009
betreffende geconsolideerde rekeningen)
De financiële informatienormen, IFRS (International Financial
Reporting Standards) genaamd, zijn de internationale
boekhoudnormen bestemd voor beursgenoteerde ondernemingen of ondernemingen die beroep doen op beleggers,
om hun financiële staten te harmoniseren en te verduidelijken. Deze normen zullen voor de gemeenschappelijke
kas van toepassing zijn op de geconsolideerde rekeningen
vanaf het boekjaar afgesloten per 31 december 2012.
Integrale bereidt zich erop voor, door de invoering van de
infrastructuur en de daarmee verbonden opleidingen.

Integrale communiceert steeds
meer
Integrale heeft gekozen voor transparantie en kwaliteit in haar
klantenrelaties. 2009 heeft hieraan geen afbreuk gedaan.
De opleidingscyclus «Integrale Academy» liep over 7 sessies
met telkens 40 tot 60 deelnemers. Deze deelnemers bestaan
uitsluitend uit leden-ondernemingen waaraan personeelsleden toegevoegd werden. De deskundigheid van de gekozen sprekers met wie Integrale nauwe contacten onderhoudt,
werd ruimschoots gewaardeerd. De Gemeenschappelijke
Verzekeringskas werd aangespoord om het initiatief in 2010
voort te zetten. Daarnaast zal ze eveneens op regelmatige
basis vergaderingen organiseren bij klanten om het nauwe
partnerschap verder te versterken.

De initiatieven voor de externe communicatie werden onderhouden en verder verfijnd. Dat is in het bijzonder het geval
voor de nieuwe website met haar persoonlijke toegangsmodule «Integrally yours», de presentatiemappen en brochures, de
publicatie van newsletters en newsflashes en de communicatieinitiatieven over de Luxemburgse en Portugese filialen. Integrale
is overigens steeds nadrukkelijker aanwezig in zakenkringen
en beroepsorganisaties in de regio’s waar zij actief is.
Tenslotte werd er op organisatorisch gebied een advisory
board opgericht om meer in het bijzonder te kunnen luisteren
naar grote ondernemingen die niet zetelen in de Raad van
Bestuur. Op het einde van de twee vergaderingen die in de
loop van het jaar georganiseerd werden, kon dit initiatief op
veel lof rekenen, het zal dus voortgezet worden.

Ontwikkeling van diensten en
vaardigheden
Om zich door het jaar 2009 en al zijn uitdagingen te worstelen heeft het personeel van Integrale zich ingezet om zo discreet en nauwgezet mogelijk de contracten van haar klanten te
beheren, dit ondanks herhaalde werkpieken die voortvloeiden
uit activiteiten en realisatie van interne projecten.
Toch blijft, in een dergelijke context en ondanks alles, opleiding
een prioriteit. Om de ontwikkelingen bij Integrale te ondersteunen, werden er meerdere opleidingsplannen verstrekt en dit
voornamelijk op het gebied van IFRS en interne controle. Het
personeelsbestand werd versterkt om in de toekomst te kunnen
beschikken over aanvullende vaardigheden en te kunnen voldoen aan de reglementaire verplichtingen en de voortdurende
ontwikkeling van de IIS-activiteiten.

Evolutie van het personeelsbestand
van de groep in voltijdse equivalenten
In 10 jaar tijd is het aantal personen dat het team
van Integrale vormt met 36,6 % gestegen. In de periode 2008 - 2009 is het aantal voltijdse equivalenten stabiel gebleven, dit ondanks de stijging van de
werklast. Deze situatie toont de wil van Integrale aan,
om haar algemene kosten te beheersen zonder de
kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten.
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In de steigers voor 2010
Van de financiële crisis naar de economische crisis en voortaan ook de sociale crisis … 2010 kondigt zich opnieuw
aan als een moeilijk jaar. Integrale pakt het aan door te
rekenen op haar ervaring en haar strategische keuzes:
»» Integrale wil een gematigde stijging van haar incasso
verzekeren en nettobelegger blijven. Naast het nauwlettend toezicht op het terugkerend incasso, zal zij bijzondere aandacht schenken aan de door de paritaire
comités georganiseerde sectorplannen, aan brugpensioenplannen van ondernemingen, aan specifieke contracten voor contractuele ambtenaren van de openbare
sector en aan de lancering van een invaliditeitsproduct.
Competitief blijven door een goede algemene kostenratio te behouden ten voordele van het rendement zal
haar prioriteit blijven!
»» De beleggingsportefeuille zal in 2010 van dezelfde
aard blijven als die van 2009. Integrale blijft staatsbeleggingen selecteren eerder dan bedrijfsobligaties
zolang de risico’s onvoldoende worden gecompenseerd door de opbrengst. Voorts zullen de vastgoedbeleggingen behouden blijven, terwijl Integrale een
tandje wil bijsteken in de keuze van «ethische»
beleggingen.
»» Om het hoofd te bieden aan de toekomstige vereisten van Solvency II en het IFRS- reportingsysteem, heeft
Integrale tot nu toe alle mogelijke schikkingen getroffen. Zij zal dit blijven doen maar wenst zich te versterken en haar toekomst veilig te stellen door nationale
en Europese partnerschappen. De lancering van een
Europees platform staat op de agenda voor 2010.
»» Op het gebied van de infrastructuur en organisatie
zal de Gemeenschappelijke Verzekeringskas in 2010
«Integrally yours» verder blijven promoten, het administratieve en actuariële beheer van IIS blijven consolideren, zal zij zorgen voor de voortdurende verbetering
van het Asset & Liability Management model en zal
zij de invoering van de interne controle afwerken. Om
dat te verwezenlijken zullen de actuariële, juridische en
informaticateams versterkt worden. Er zal bijzondere
aandacht geschonken worden aan het continuïteitsplan
en de interne communicatie.
»» Tenslotte is 2010 het jaar van de 85ste verjaardag
van Integrale. 85 jaren die besteed werden aan de
groepsverzekering en haar aanverwanten. Naar
aanleiding hiervan is Integrale van plan zich tot haar
leden-ondernemingen en partners te wenden om hun
tevredenheid te meten en rekening te houden met de
resultaten van dit referendum.

40
20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jaarverslag 2009

13

f
Pont du pays de Liège (verbinding E40-E25) • Luik (België)

De aanvullende pensioenen en hun
aanverwanten
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 elke werknemer.
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.
»» Multi-ondernemingen partner : de leden-ondernemingen, multinationals en
KMO’s zijn actief in verschillende sectoren en landen. Bij Integrale vinden ze een
beheerder van hun aanvullend pensioen, vanaf het opstarten van het pensioenplan tot de uitkering van de prestaties.
»» Partner van de sectoren en van de Organismen voor de Financiering van
Pensioenen (OFP) : Integrale is enerzijds een pionier in het uitwerken van sectorale pensioenstelsels en anderzijds stelt Integrale aan de OFP’s deskundigen ter
beschikking in het beheer van groepsverzekeringen, als consulent maar ook als
beheerder voor rekening van derden.
»» Partner van particulieren : particulieren die aan het einde van hun beroepsleven
van hun pensioenkapitaal willen genieten of dit kapitaal wensen te herbeleggen,
vinden bij Integrale een gamma individuele aanvullende producten die speciaal
voor hen ontworpen werden.
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fundamenten
De fundamenten van Integrale

Een portefeuille van aangepaste
oplossingen

statutair en administratief beheer en Risk Management.
De dienstverlening voor rekening van derden wordt verzorgd
door Integrale Insurance Services (IIS).

1. De groepsverzekering die verder reikt dan enkel de
groep
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.
Daarenboven stelt Integrale een erg complete dienstverlening
voor : beheer en organisatie van brugpensioenrenten, individuele producten, hypotheekleningen en vastgoedleasing.
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 haar
filiaal Integrale Luxemburg.

2. Raadgeving en beheer voor rekening van derden
Integrale biedt aan Organismen voor de Financiering van
Pensioenen die bepaalde activiteiten wensen uit te besteden, de
volgende oplossingen aan: boekhouding, compliance, interne
audit, actuariaat, reporting, Asset & Liability Management,

Profiel van de aangeslotenen van
Integrale in België
Omdat zij aanwezig is in de drie regio’s van België
en in Luxemburg, omdat zij een verscheidenheid aan
producten en diensten aanbiedt en omdat zij de
bedoeling heeft het hele proces van de opbouw van
een aanvullend pensioen te begeleiden, kan Integrale
geen type-profiel van een aangeslotene uitwerken. Uit
de statistieken van 2009 blijkt dat de aangeslotenen
van Integrale:
• in alle Belgische provincies wonen, hoofdzakelijk
gevestigd in Antwerpen, Luik en Henegouwen
• grotendeels tussen 30 en 59 jaar oud zijn
• hoofdzakelijk arbeiders en bedienden zijn

Jaarverslag 2009
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Raad van Bestuur

(50% leden-ondernemingen, 50% aangeslotenen)

Deugdelijk bestuur

Bureau van de Raad

Auditcomité

Integrale is geen klassieke verzekeringsmaatschappij. Het is
een «Gemeenschappelijke Verzekeringskas» opgericht door
verschillende ondernemingen. Volgende specifieke beginselen
vormen de basis van haar werking:

Financieel Comité

Bezoldigingsen benoemingscomité

»» paritair beheer
aangeslotenen,

door

de

werkgevers

en

de

»» 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 op veiligheid, beheersing van de
uitgaven en totale verdeling van de winsten aan alle
aangeslotenen.
Het beleid van Integrale wordt gekenmerkt door evenwicht,
transparantie en billijkheid, in lijn met haar waarden. Deze
duidelijke beleidsfilosofie is verankerd in de werking van haar
bestuursorganen.

De Raad van Bestuur

(Leden
-ondernemingen)

Aangeduide
actuaris

Directie
Aangeslotenen

College van
Commissarissen

(50 % leden-ondernemingen,
50 % aangeslotenen)

Erkende
commissaris

vier gespecialiseerde comités: het Bureau van de Raad, het
Auditcomité, het Financieel Comité en het Bezoldigings- en
benoemingscomité

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.

Bestuurders die
de werkgevers
vertegenwoordigen

Bestuurders die
de aangeslotenen
vertegenwoordigen

De leden-ondernemingen of hun afgevaardigden duiden in de
Algemene Vergadering de bestuurders die hen vertegenwoordigen aan, alsook de onafhankelijke bestuurders. De bestuurders
die de aangeslotenen vertegenwoordigen worden benoemd in
overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14 april 1971.

Alain De Longueville,
Voorzitter

Georges Sels, Voorzitter in
functie

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

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
▶▶Georges Sels - Alain De Longueville,
Voorzitters van de Raad van Bestuur

16

Algemene
Vergadering

interne
audit

Integrale

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de Directie
* Onafhankelijke bestuurders
Het gemiddelde aanwezigheidspercentage tijdens de vergaderingen van de
Raad van Bestuur bedraagt 70 %.

Het Bureau van de Raad

Het Auditcomité

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 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.

Bureau van de Raad

Aanwezigheid tijdens de
vergaderingen in 2009

Alain De Longueville

4/4

Etienne De Loose

4/4

Pierre Meyers

4/4

Georges Sels – Voorzitter in
functie

4/4

Het Auditcomité

Aanwezigheid tijdens de
vergaderingen in 2009

Victor Fabry

3/4

Pierre Meyers, Voorzitter

3/4

François Vanderschelde

4/4

Johan Delesie

4/4

Arnoud de Pret

4/4

Francis Frédérick (in functie
tot juni)

0/2

Pierre Kempeneers (in functie
vanaf juni)

2/2

Francis Lefèvre

3/4

Thai Binh Nguyen

4/4

▶▶Georges Sels,
Voorzitter van het Bureau van de Raad

Het Auditcomité houdt toezicht op de wettelijke controle van
de jaarrekening. Het doet aanbevelingen aan de Raad van
Bestuur over de benoeming, de herbenoeming, de bezoldiging
en de onafhankelijkheid van de erkende Commissaris.

▶▶Pierre Meyers,
Voorzitter van het Auditcomité

Het Financieel Comité
Integrale heeft een duurzame visie op
het aanvullende pensioen
Integrale werd opgericht om aanvullende verzekeringsproducten (2de en 3de pijler) aan te bieden die
het wettelijke pensioen ondersteunen en aan haar
begunstigden op termijn het best mogelijke pensioen
verschaffen. Haar duurzame visie op het aanvullend
pensioen vormt de kern van haar strategie en haar
beleid.

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.
Het Financieel Comité

Aanwezigheid tijdens de
vergaderingen in 2009

Arnoud de Pret, Voorzitter

2/2

Alain De Longueville

2/2

Victor Fabry

2/2

De kern van haar strategie

Francis Frédérick

0/2

• Deugdelijke bestuurspraktijken

Eduard Lambrechts

2/2

• Faire behandeling van alle klanten

Pierre Meyers

2/2

Marc Moles le Bailly

2/2

• Strikte beheersing van de algemene kosten om het
rendement dat wordt toegekend aan de aangeslotenen te optimaliseren

Sabine Moonen

2/2

• Een transparant communicatiebeleid

Thai Binh Nguyen

2/2

• Beleggingen met eerbied voor sociale, ethische
en ecologische maatstaven

François Vanderschelde

2/2

De kern van haar handelswijze

Het Financieel Comité wordt bijgestaan door de Directie

• De papierberg verkleinen

De onafhankelijke specialisten

• Het energieverbruik verminderen

Etienne de Callataÿ

• Voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden
van het personeel

Hervé Coppens d’Eeckenbrugge

• Eerbied voor alle betrokken partijen

Philip Neyt
Peter Vanden Houte
▶▶Arnoud De Pret,
Voorzitter van het Financieel Comité
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Het Bezoldigings- en benoemingscomité
Het Bezoldigings- en benoemingscomité wordt bijgestaan door
de Voorzitter van de Directie en formuleert voorstellen aan de
Raad van Bestuur over de benoeming van de Directieleden,
bepaalt de bezoldiging van de Directieleden 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 voor de uitoefening van externe functies.

▶▶Philippe Delaunois,
Voorzitter van het Bezoldigings-en benoemingscomité

Het Bezoldigings- en
benoemingscomité

Aanwezigheid tijdens de
vergaderingen in 2009

Philippe Delaunois, Voorzitter 2/2
Pierre Meyers

2/2

Georges Sels

2/2

Al 40 jaar. Een beetje geschiedenis …
14 mei 1969 is een scharniermoment in het bestaan van Integrale! Een korte terugblik :
• 1925/1931 - Een hele tijd na de maatregelen van kanselier Bismarck in Duitsland start België met een wettelijk pensioenstelsel voor werknemers. Dat stelsel berust op de kapitalisatie van zogenaamde ‘wettelijk’ verplichte stortingen.
Integrale wordt opgericht op initiatief van Luikse ondernemingen en in 1931 wordt zij erkend als Gemeenschappelijke
Verzekeringskas voor het beheer van de werknemerspensioenen. Aanvullende stortingen worden toegelaten, zo ontstaat de voorloper van de groepsverzekering in ons land. Vanaf nu wordt de werking van Integrale gekenmerkt door
één enkel tarief voor iedere aangeslotene (klein of groot), totale verdeling van alle winsten en paritair beheer.
• 1944 - De sociale zekerheid wordt ingevoerd. De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme inflatie veroorzaakt en het
kapitalisatiestelsel, dat doeltreffend was in de jaren ‘30 moet gaandeweg plaats ruimen voor een wettelijk pensioen
gebaseerd op repartitie. Het vroegere systeem wordt niet meer ondersteund door de overheid en na een aantal hervormingen worden de bijdragen in 1967 volledig stopgezet.
• 1967/1969 - Paul Kerstenne, directeur van de gemeenschappelijke kas Integrale en twee actuarissen van het Ministerie
van Sociale Voorzorg, de heer Robert Consael en zijn opvolger, de heer Hector de Langhe doen hun uiterste best om de
regering te overtuigen om een aanvullend pensioenstelsel met kapitalisatie te behouden, dat de geest en de vereisten van
het vroegere systeem zou bewaren: één enkel tarief voor elke aangeslotene en volledige herverdeling van de winsten.
Hun inspanningen worden beloond met het Koninklijke Besluit van 14 mei 1969, dat officieel het stelsel van extralegale stortingen vastlegt dat sindsdien door Integrale wordt toegepast.
In de loop van de laatste 40 jaar is Integrale blijven geloven in dit systeem van sociale bescherming, is het dit blijven
verdedigen en blijven promoten. De gemeenschappelijke kas heeft de verdere aanpassing gevraagd aan de nieuwe
eisen van haar aangeslotenen om een oplossing aan te bieden die technisch vergelijkbaar is met de producten van
commerciële verzekeraars, maar met eerbied voor de gelijkheid tussen de aangeslotenen en de totale verdeling van de
resultaten door middel van een paritair beheer.
1969 is dus niet alleen het jaar waarin de mens zijn eerste stappen op de maan zette, Eddy Merckx zijn eerste
Ronde van Frankrijk won en Generaal de Gaulle zijn ontslag gaf, het is eveneens het jaar van een opmerkelijke fase
in de evolutie van het aanvullende pensioen in België!
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Integrale

De Directie
De Directie wordt voorgezeten door de
directeur-generaal en is belast met het
dagelijks 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 ze eerbiedigen allemaal de
regels inzake compliance en deugdelijk
bestuur.

▶▶Luc Gaspard,
▶▶Frédéric Struyf,
Directeur juridische
Business
en fiscale zaken
Development
Director

Het College van Commissarissen
en de 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 het Auditcomité en aan de Raad van
Bestuur. Het doet hieromtrent de voorstellen die het nuttig acht.
Commissarissen die de leden-ondernemingen
vertegenwoordigen
Jacques Vanhees, Voorzitter
Patrick Danneau
Jacques Legrand
Commissarissen die de aangeslotenen
vertegenwoordigen
Luc Allaerts
José Berlémont
Karel Buelens

▶▶Diego Aquilina,
▶▶Philippe Delfosse, ▶▶Patrice Beaupain,
Directeur-Generaal, Adjunct directeurFinancieel direcVoorzitter van de
generaal, Actuaris
teur en Human
Directie
Resources

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

De 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 Isabelle
Rasmont, bedrijfsrevisor.

De Erkende actuaris

▶▶jacques Vanhees,
Voorzitter van het College van Commissarissen

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 Sabine Wuiame
van PricewaterhouseCoopers.

Deugdelijk bestuur
Sedert 2008 werden de bestuursorganen van Integrale gewijzigd om tegemoet te komen aan de eisen van de rondzendbrief van de C.B.F.A. inzake onafhankelijke controlefuncties, interne controlefuncties en integriteitbeleid. Buiten de invoering van deze organen wenst Integrale de daadwerkelijke aanwezigheid op en de actieve deelname aan de regelmatig
geplande opvolgingsvergaderingen van de leden van de Raad van Bestuur, het Bureau van de Raad, het Auditcomité, het
Financieel Comité en van het Bezoldigings- en benoemingscomité in de verf te zetten.
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Verslagen
Beheersverslag
Verslag van de bedrijfsrevisor
Verslag van het College van Commissarissen
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Beheersverslag

Integrale blijft
netto-investeerder

Financiële strategie

Het overgrote deel van de verbintenissen van Integrale is verbonden aan de
tweede pijler. Bij groepsverzekeringen
kan de verzekerde het contract niet afkopen voor de leeftijd van 60 jaar. Dit heeft
als gevolg dat Integrale de uitgaande
geldstromen goed kan inschatten en bijgevolg wordt Integrale niet blootgesteld
aan het risico van een massale «run on
the bank» zoals bij een bankier of een
verzekeraar met een grote portefeuille
van individuele levensverzekeringen wel
het geval zou kunnen zijn.

Als direct gevolg van de crisis hebben
de intrestvoeten in 2009 onvermijdelijk een sterke volatiliteit gekend. Om
in deze situatie haar verbintenissen met
gegarandeerd rendement te dekken
heeft Integrale een erg actief financieel
beleid gevoerd gedurende het afgelopen boekjaar.
Ze heeft er in eerste instantie voor gekozen om haar beleggingen in liquide
activa te versterken en meerwaarden te
realiseren op obligaties. Meer nog dan
de voorbije jaren is het deel staatsobligaties fors gestegen tegenover de bedrijfsobligaties waarbij het eraan verbonden
risico onvoldoende werd gecompenseerd door de opbrengst.
Eind 2009 was het gedeelte staatsobligaties in marktwaarde bijna verdubbeld
tegenover 2008.

Zo blijven volgens voorzichtige hypotheses de inkomende geldstromen (inkomende premies plus financiële producten
en opbrengsten uit gerealiseerde activa)
hoger dan de uitgaande geldstromen
(te betalen kapitalen of renten en werkingskosten). Bijgevolg is onze gemeenschappelijke kas niet verplicht om activa
te realiseren gedurende deze moeilijke
periode op de financiële markten.

De aankoopwaarde van de gestructureerde EMTN (Euro Medium Terms
Notes) producten, geïndexeerd op
EuroStoxx50, is licht gestegen. Deze
producten
bieden
voorwaardelijke
kapitaalgaranties.

Zowel het Auditcomité als de Raad van
Bestuur hebben geregeld het liquiditeitsniveau van Integrale op de voet gevolgd.

Aan de andere kant heeft Integrale haar
vastgoedbeleggingen verder uitgebreid.
Ze heeft twee nieuwe gebouwen aangekocht tegen voordelige voorwaarden.
De gebouwen zijn verhuurd op lange
termijn aan kwalitatief goede huurders
en brengen bijgevolg een terugkerende,
geïndexeerde huur op.

De Raad van Bestuur en het Auditcomité
in het bijzonder waken erover dat de
evaluatieregels actueel en relevant blijven, rekening houdend met de evolutie
van de algemene stand van zaken en de
financiële markten.

De Raad van Bestuur heeft in 2009 haar
wens geuit om een ethisch handvest op te
stellen inzake beleggingen. Deze stap is
niet nieuw want Integrale heeft altijd verantwoorde beleggingskeuzes gemaakt
(verbod op kinderarbeid en slavernij,
terwijl tegelijkertijd elke vorm van discriminatie vermeden werd samen met het
verbod op beleggingen in tabaksproducten of aanverwanten). Het gaat evenwel
om een nog duidelijkere formalisering
van de ingezette strategie. Sedert 2009
bijvoorbeeld waakt Integrale erover dat
haar vastgoedbeleggingen maximaal
voldoen aan de BREEAM-normen (BRE
Environmental Assessment Method), de
referentie op de markt inzake ecologische en duurzame gebouwen.

Evaluatie van de activa

Het merendeel van de dekkingswaarden van de technische verbintenissen dienen geëvalueerd te
worden tegen marktwaarde, met uitzondering van de titels die uitgegeven worden door publieke overheden.
Sedert het begin van de financiële crisis bestond er voor een belangrijk aantal financiële instrumenten geen actieve
markt meer die toeliet om de echte
waarde voor bepaalde activaklassen te
bepalen door het gebruik van hulpmiddelen zoals Bloomberg en Reuter.
Door deze inactiviteit op de markten
heeft de C.B.F.A. een kader ontwikkeld
dat de voorwaarden bepaalt die gerespecteerd moeten worden om een beroep
te kunnen doen op modelwaarden. Het
gaat om een uitzonderlijke crisismaatregel die toelaat om terug te komen tot
marktwaarden wanneer de markt daar
rijp voor is.

Integrale heeft een intern waarderingsmodel ontwikkeld dat goedgekeurd werd door onze revisor
PricewaterhouseCoopers. Het model
werd gebruikt vanaf de afsluiting van
de rekeningen van het jaar 2008 voor
de hele obligatieportefeuille en Euro
Medium Term Note (EMTN).
Dit model berekent voor elke titel een
waarde in functie van een actualisatievoet bepaald voor elke uitgever (SWAPcurve) en verbonden aan de graad
van ondergeschiktheid van de lening
met verwijzing naar de Spread Credit
Default Swap (CDS) of de ITRAXX-index.
Het doel van de evaluatie is een realistische prijs te bepalen waartegen het
actief zou kunnen onderhandeld worden
tussen bereidwillige en onafhankelijke
partijen. De waarde van het model doet
op die manier dienst als een potentiële
marktwaarde.
Eind 2009 en ook vandaag nog kan
men enkel vaststellen dat, ondanks een
lichte economische heropleving, een
bepaald type financieel instrument nog
altijd inactief blijft op de markten : de
eeuwigdurende obligaties. De marktwaarden werden weerhouden voor alle
activa, aandelen en obligaties, met uitzondering van de eeuwigdurende obligaties, waarvoor Integrale een intern
model gebruikt. In 2009 heeft ze uit
voorzichtigheid de parameters van
2008 nog versterkt. We signaleren niettemin dan het verschil tussen de waarde
die Bloomberg afficheert en onze interne
waardering € 54 miljoen bedraagt. De
Raad van Bestuur meent dat dit verschil
de realiteit niet weergeeft wegens de
inactiviteit op de markt van dit type financieel instrument.
Een bepaalde onzekerheid blijft boven
de markten hangen. De financiële crisis
is overgegaan in een economische crisis met het risico dat bepaalde bedrijven failliet gaan met als gevolg dat
bepaalde obligatie-emittenten niet meer
aan hun verbintenissen kunnen voldoen.
Om op dit marktrisico te anticiperen, stelt
de Raad van Bestuur uit voorzichtigheid
voor om in 2009 een uitzonderlijke voorziening aan te leggen die op een algemene manier het risico van waardevermindering van de titels waarvoor geen
actieve markt bestaat, indekt. Deze voorziening bedraagt € 23,2 miljoen euro.
Ze zal weer teruggenomen worden wanneer de markt opnieuw actief wordt of
ten laatste op 31 december 2012.
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Deze voorziening is vastgelegd voor de
titels zonder actieve markt, in dit geval
de eeuwigdurende leningen. Hierbij
werd het verschil berekend tussen de
door het model gegeven waarde en een
schatting van de titel gebaseerd op de
rentecurve vermeerderd met een hoge
rentemarge. Deze hoge rentemarge is
net zoals de waargenomen spread lager
met een waarschijnlijkheid van 95 %.
Integrale meent dat de waardering van
het model, aangevuld met deze voorziening, elke waardedaling van deze
titels met een belangrijke veiligheid zal
dekken.

Resultaat
van het boekjaar
Het omzetcijfer van Integrale België
voor het jaar 2009 bedraagt € 147,66
miljoen, een vooruitgang van € 12,76
miljoen tegenover het jaar 2008, een
uitzonderlijke premie gestort in 2008
door een belangrijk pensioenfonds buiten beschouwing gelaten.

Alle beleggingsproducten van Integrale
worden onderworpen aan strikte evaluatieregels. De toepassing van deze
regels hebben in 2009 waardeverminderingen veroorzaakt in de activaklasse van de eeuwigdurende obligaties indien de marktwaarde lager is
dan de aankoopprijs.		
Deze nettowaardevermindering bedraagt
€ 11,6 miljoen.
Ons
ALM-model
(Asset
Liability
Management) toont aan dat we aan
onze langetermijnverbintenissen kunnen
voldoen zonder onze resultatenrekening te benadelen. Eens te meer heeft
Integrale de totale vrijstelling gekregen
van storting aan de knipperlichtreserve.

»» De stijging van het terugkerend
incasso van 4,8 % ;

De resultaten laten dit jaar toe om een
minimum nettorendement van 4 % te
verlenen (technische intrestvoet en winstverdeling inbegrepen). Als gevolg hiervan zal Integrale in 2009 een gemiddeld gewogen nettorendement van
4,29 % toekennen aan de technische
voorzieningen.

»» De stijging van de plannen voor
de consolidatie van brugpensioen verbonden aan de gevolgen
van de crisis ;

De Raad wenst in het bijzonder twee
indicatoren te onderstrepen die de
gezonde financiële situatie van Integrale
benadrukken :

»» Het groeiend belang van de
aanvullende
pensioenplannen
voor contractuele ambtenaren
van publieke instellingen ;

»» Integrale beschikt over een reservefonds dat overeenkomt met
meer dan het dubbel van de vereiste solvabiliteitsmarge.

»» Het groeiend vertrouwen van de
derde pijler waar meer en meer
particulieren kiezen voor de individuele
levensverzekeringsproducten van Integrale.

»» Voor elke aangeslotene blijft
de dekking van de verworven
rechten hoger dan 100%, hetgeen bewijst dat Integrale op elk
moment in staat is om haar verbintenissen na te komen.

Deze algemene groei is voornamelijk te
danken aan :

Buiten de positieve evolutie van dit
omzetcijfer is de Raad van Bestuur verheugd over de diversificatie van de
klantenportefeuille van de gemeenschappelijke kas die zich jaar na jaar voortzet
en zo een betere verdeling van het klantenrisico genereert.
Het algemeen niveau van de technische
voorzieningen bedraagt € 1.445,99
miljoen, hetzij een stijging van 5,66 %.
Het reservefonds bedraagt € 108,73
miljoen.
Ondanks de situatie namen de financiële
opbrengsten toe tot € 112,91 miljoen
tegen € 82,67 miljoen in 2008.
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De gerealiseerde meerwaarden bedragen € 26,37 miljoen tegenover € 2,29
miljoen in 2008 dankzij de resultaten
die voornamelijk werden vrijgemaakt
op de obligatieportefeuille en op de
leasingcontracten.

Integrale

De beheersing van de algemene kosten blijft een voortdurende bezorgdheid
van onze gemeenschappelijke kas.
Voor dit boekjaar bedraagt de verhouding tussen de beheerskosten en de
activa onder beheer 0,50 % tegenover
0,53 % in 2008. Deze ratio is lager dan
diegene die de Raad van Bestuur heeft
vastgelegd.
De Raad van Bestuur onderstreept de op
dit gebied geleverde prestatie door de
gemeenschappelijke kas. Terwijl talrijke
financiële instellingen er door de crisis
toe verplicht werden over te gaan tot
ontslagen en herstructureringen, werd

de beheersing van de algemene kosten doorgezet en versterkt bij Integrale.
Dit ondanks de toename van het aantal
contracten en de werklast die hieraan
verbonden is of die voortkomt uit het
groeiend aantal verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving.

Filialen
Integrale
Luxembourg n.v.
Het zakencijfer van Integrale Luxembourg
n.v., opgebouwd uit premies en reserveoverdrachten, is voor het vijfde jaar op
rij boven de € 10 miljoen gebleven.
In 2009 bedraagt de omzet € 11,59
miljoen tegenover € 10,12 miljoen in
2008.
Haar solvabiliteitsmarge is meer dan het
dubbele, vereist door het Reglement van
het Groothertogdom van 14 december
1994 inzake uitoefeningsmodaliteiten
van verzekeringsmaatschappijen.
De Raad benadrukt de rol van de filialen en in het bijzonder dat van haar
Luxemburgs filiaal voor wat openingen
naar Europese markten betreft. Dankzij
de partnerschappen die de gemeenschappelijke kas ontwikkelt in het buitenland zouden de activiteiten beheerd
door Integrale Luxembourg zich moeten
uitbreiden.

Europamut n.v.
Het partnerschap tussen MGEN (Mutuelle
Générale d’Education Nationale actief
op het gebied van gezondheidszorgen),
UMR (Union des Mutuelles Retraites
gericht naar particulieren) en Integrale
resulteerde in de oprichting en ontwikkeling van Europamut in Portugal.
Europamut werd in oktober opgericht
in Lissabon om de competenties van de
drie partners op de Portugese markt voor
te stellen. Voortaan zijn hun producten
leven, pensioen en gezondheidszorgen
direct toegankelijk via dit gezamelijke
filiaal.
Na de lancering eind 2009, zou
Europamut haar eerste contracten in de
loop van 2010 moeten concretiseren,
zodra de commerciële inspanningen op
het terrein ontplooid worden.

Integrale Immo
Management n.v.

Het eigen vermogen is gestegen van
€ 9,7 miljoen in 2008 tot € 10 miljoen
in 2009.

Integrale Immo Management heeft
tot maatschappelijk doel het beheer
van het vastgoedpark, de aankoop
van vastgoed voor verhuring en
vastgoedleasingverrichtingen.

Overige vastgoedfilialen

In 2009 heeft Integrale Immo
Management twee belangrijke aankopen gerealiseerd :
»» een gebouw in Nijvel ;
»» een gebouw in Zaventem.
Het boekjaar 2009 van Integrale Immo
Management werd afgesloten met een
winst van € 23.004.

Ariane Building n.v.
Eind 2009 bedroeg de bezettingsgraad
van dit gebouw 97 %.
De omzet over het jaar 2009 bedraagt
€ 3,27 miljoen tegen € 2,75 miljoen
voor het boekjaar 2008. Dit filiaal tekent
in 2009 een verlies op van € 299.680
tegenover een winst van € 182.355 in
2008. Haar balanstotaal op 31 december 2009 bedraagt € 56.401.844
tegenover € 56.775.616 in 2008.
De evaluatieprocedure heeft er niet toe
geleid een bijkomende waardevermindering te acteren bovenop die van 2007.
Er zal bijzondere 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.
IIS werd opgericht in maart 2008 en
biedt oplossingen aan organismen voor
de financiering van pensioenen, zowel
uit de publieke als uit de private sector.
Het gaat hierbij om een waaier van
diensten zoals prestaties inzake interne
audit, actuariaat, boekhouding, financiële reporting of compliance.
2009 was het eerste volledige boekjaar
voor de activiteiten van IIS. De behaalde
resultaten zijn bemoedigend. De toenemende complexiteit van het beheer van
pensioenorganismen die voortvloeit uit
de nieuwe wettelijke vereisten en reglementeringen en de crisis hebben IIS talrijke gelegenheden geboden om haar
kennis inzake beheer van pensioenverbintenissen te laten renderen.

Voor alle andere vastgoedfilialen komen
de resultaten van het boekjaar 2009
overeen met het budget en gaan ze licht
vooruit tegenover 2008.

Deelnemingen en
partnerschappen
B.V.P.I.
De B.V.P.I., de Belgische Vereniging van
Pensioeninstellingen is een erkende en
gewaardeerde partner van de overheid
op het gebied van de tweede pijler. In
2009 heeft de vereniging samen met de
C.B.F.A. gewerkt aan het op punt stellen
van solvabiliteitstests voor organismen
voor de financiering van de pensioenen.
Ze heeft eveneens deelgenomen aan
verscheidene werkgroepen gewijd aan
het project van de Kruispuntbank van de
tweede pijler en aan de evolutie van de
wetgeving.

Amonis
Amonis is marktleider voor pensioen
van zorgverleners voor wat de sociale
RIZIV-voordelen en het Vrij Aanvullend
Pensioen betreft. In 2009 heeft Integrale
het partnerschap met Amonis met succes
voortgezet door een efficiënte oplossing
aan te reiken voor een groepsverzekering voor deze zorgverleners.

Aangestelde
actuaris en
aanvullende
opdrachten
De opdracht van aangestelde actuaris
werd toevertrouwd aan mevrouw Sabine
Wuiame van PricewaterhouseCoopers.
Haar jaarlijkse honoraria werden
bepaald op € 22.990 btw inbegrepen.
Aanvullende opdrachten in het kader van
risicobeheersing en studies van dossiers
werden aan PricewaterhouseCoopers
toevertrouwd voor een bedrag van
€ 37.915,35 btw inbegrepen.

Belangrijke
gebeurtenissen na
de afsluiting van het
boekjaar
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 2009.
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. De Raad heeft in het bijzonder
gewaakt over de toepassing van de evaluatieregels van het huidige profiel van
de markt.

A.E.I.P.

Perspectieven 2010

De «Association Européenne des
Institutions Paritaires» (A.E.I.P.) promoot
actief het paritair beheer van instellingen
voor sociale bescherming. De A.E.I.P.
is een erkende gesprekspartner op
Europees niveau wat betreft pensioenstelsels, pensioenfondsen, gezondheidszorg
en voorzorg.

Buiten de evolutie van de financiële
markten die we volgen om onze posities veilig te stellen, blijft Integrale in
2010 een maximum aantal maatregelen nemen om zich voor te bereiden
op de toekomstige ontwikkelingen van
haar activiteitsdomein. Het gaat in het
bijzonder om maatregelen met betrekking tot Solvency II, de pensioenproblematiek in België, de lancering van een
nieuwe verzekering voor de individuele
levensverzekeringsproducten met gegarandeerd rendement en de implementatie van het reportingschema IFRS voor de
geconsolideerde balans eind 2010. De
voornaamste maatregelen werden opgestart in 2009 en lopen door in 2010 en
vertalen zich in opleidingen, selectie van
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technische oplossingen, gegevens of in
het behoud van een zo hoog mogelijk
niveau van de solvabiliteitsmarge.
Integrale houdt haar dekkingsgraad
van de verworven rechten op meer dan
100 % en beschikt over een reservefonds dat tweemaal de vereiste solvabiliteitsmarge bedraagt.

Onderzoek en
ontwikkeling
In 2009 heeft Integrale een strategisch
seminarie georganiseerd om de ontwikkeling van haar activiteiten te verfijnen.
Door rekening te houden met de perspectieven, ondersteunt de Raad van
Bestuur de volgende keuzes :
»» Het ontwikkelen van bedrijfsplannen, plannen voor de consolidatie van brugpensioenen,
sectorplannen en plannen voor
contractuelen van de publieke
sector ;
»» Het beleid van partnerschappen
volgens de modellen van Amonis
en Ogeo Fund intensiveren ;
»» Platformen creëren die aanvullende kennis en expertise bijeenbrengen, nieuwe perspectieven
openen en de financiële solidariteit van elke partner versterken.
Alle onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven van Integrale worden in deze zin
genomen.
De lancering van een invaliditeitsverzekeringsproduct blijft op de agenda en is
gepland in 2010.

Gebruik van
financiële
instrumenten
Integrale heeft slechts occasioneel
een beroep gedaan op afgeleide
instrumenten.
Er werd een aan- en verkoop van opties
georganiseerd in mei 2009. Deze operatie diende om de aandelenportefeuille
gedeeltelijk in te dekken tegen een
daling van 10 %.

Tegenstrijdige
belangen van de
bestuurders
Tijdens het boekjaar was geen enkele
bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks
betrokken in een belangenconflict ten
opzichte 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.
Op kwantitatief gebied werd in 2009
het Asset & Liability Management
beheersmodel dat ontwikkeld werd
in 2008, verder gedocumenteerd en
geactualiseerd.
Op kwalitatief gebied heeft de
Gemeenschappelijke
Verzekeringskas
zoveel mogelijk risico’s in kaart
gebracht, door middel van het simuleren van talrijke scenario’s, die buiten het
normale verwachtingspatroon vallen.
Het continuïteitsplan voor het behoud
van een minimale activiteit heeft vorm
gekregen in 2009, zowel op het gebied
van de effectieven als op dat van de
infrastructuur.
Omwille van de crisis heeft de Raad van
Bestuur de beleggingsportefeuille minutieus onderzocht. De vastgoedrisico’s
krijgen verder bijzondere aandacht. De
Raad van Bestuur blijft erg nauwlettend
toezien op de evolutie van de waardering van de activa. Het risico verbonden aan het gebrek aan activiteit op
bepaalde financiële markten is gedurende het hele boekjaar en bij het afsluiten van de jaarrekeningen uitgebreid
geanalyseerd.
De geleverde informatie binnen dit
beheersverslag mag niet als exhaustief en limitatief beschouwd worden.
Bijkomende risico’s, waarvan wij nu niet
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op de hoogte zijn of die we momenteel als niet-relevant beschouwen, kunnen eveneens een invloed 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.

Bekwaamheid en
onafhankelijkheid
van het Auditcomité
Rekening houdend met hun ervaring
beschikken de leden van het Auditcomité
over kennis van zaken op het gebied van
financiën, boekhouding en audit, maar
ook van levensverzekeringen. Alle leden
zijn al jarenlang bestuurders van de
Gemeenschappelijke Verzekeringskas.

Goedkeuring van de
rekeningen
De Raad van Bestuur legt de rekeningen
voor aan de Algemene Vergadering.
»» Het
balanstotaal
€ 1.657.528.795,70.

bedraagt

»» Het
reservefonds
€ 108.729.993,05.

bedraagt

»» De technische voorzieningen bedragen € 1.445.993.933,73, het
reservefonds inbegrepen.
Wij danken de leden-ondernemingen en
de aangeslotenen 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 van het
boekjaar. Samen hebben we het evenwicht en de stabiliteit bewaard waaraan
de Raad bijzonder gehecht is.
De Raad van Bestuur

VERSLAG VAN DE DE BEDRIJFSREVISOR OVER
DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2009
Aan de Leden van de Integrale Gemeenschappelijke Verzekeringskas,
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 2009. Deze jaarrekening met een balanstotaal van EUR 1.657.528.796 en waarvan
de resultatenrekening een bedrag toont aan premies, onder aftrek van herverzekering gelijk aan EUR 125.369.982,
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 2009 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 28 mei 2010

De Bedrijfsrevisor
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA
Vertegenwoordigd door I Rasmont
Bedrijfsrevisor

Jaarverslag 2009

25

Verslag van het College
van Commissarissen
over de jaarrekening
op 31 december 2009
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 : 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.
Wij hebben ons het hele jaar door vergewist van de doeltreffendheid van de
interne controle en wanneer wij dat nodig achtten, hebben wij bijkomende
inlichtingen gevraagd die nuttig waren voor de uitvoering van onze taak.
De totale balans bedraagt € 1.657.528.795,70. De resultatenrekening
onderging een nettowaardevermindering van € 11.554.163,12 op de
beleggingsportefeuille en er werd een voorziening voor marktrisico van
€ 23.200.000,00 aangelegd. Na dotatie aan de technische voorzieningen, om het gegarandeerd rendement op de verschillende ondertekende
contracten te dekken en aan de opwaardering van de financieringsfondsen,
werd er een dotatie van € 4.342.918,34 aan het fonds voor de winstverdeling gedaan, waarvan een bedrag van € 4.097.614,91 zal worden toegekend als deelname in de winst.
Na deze verrichting bedragen de technische voorzieningen
€ 1.445.993.933,73 tegenover € 1.368.525.703,55 vorig jaar, een stijging van € 77.468.230,18.
Tot besluit verklaren wij zonder voorbehoud 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, 19 april 2010
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Umicore Precious Metals Refining • Hoboken (België)*

Staten & Balans
Financiële staten & sociale balans

Actief
(x 1.000 €)

2009

B. Onroerend actief (staat n°1)

34

10

34
34

10
10

1 580 853
19 817
2 639
17 178

1 496 966
20 265
2 511
17 754

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
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
			 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

501
501
864
637

1 524
140
1 153
16
69
144

497
713
396
492
080
816

1 448
137
1 068
16
68
157

200
783
069
806
137
405

16 415
14 359
14 012
347

II.  Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen
2. Overige

844
844

821
821

III. Overige vorderingen

850

1 235

27 948
564
27 384

17 138
585
16 553

28 114
27 829
285

25 259
25 000
259

1 657 529

1 561 333

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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28
28
23
4

13 163
11 469
10 357
1 112

F. Overige activabestanddelen

28

539
539
367
172

5 545

I.  Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen
			 1. Verzekeringsnemers
			 3. Overige

		

36
36
25
11

7 417

E. Vorderingen

		

2008

Passief
(x 1.000 €)

B. Achtergestelde schulden (staten n°7 en 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»

2008

115 000
115 000

115 000
115 000

1 445 994
1 321 050
1 093 902
100 892
126 256

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

11 871

16 282

4 343
108 730
108 730

108 711
108 711

7 417

5 545

I.   Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

23 570
215

588
238

III. Andere voorzieningen

23 355

350

64 356
1 082

70 453
1 354

58 046

64 002

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

G. Schulden
I.
		

2009

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

5
3
1
1
2

228
022
977
045
206

5 097
2 068
1 082
986
3029

1 192

1 222

1 657 529

1 561 333
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Technische rekening levensverzekering
2009

(x 1.000 €)

1. Premies, onder aftrek van herverzekering
		

125 370

99 993

126 912

101 424

-1 542

-1 431

112 913

82 671

438

278

438

278

2° bons, obligaties en vorderingen

438

278

B. Opbrengsten van andere beleggingen

75 911

77 686

2 361

2 111

73 550

75 575

C. Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

10 192

2 422

D. Meerwaarden op de realisatie

26 372

2 285

1 588

13

468

796

-116 121

-90 185

120 532

86 779

121 030

87 156

-498

-377

-4 411

3 406

-4 411

3 406

-4 411

3 406

A. Brutopremies
B. Uitgaande herverzekeringspremies (-)

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

1. verbonden onderneming
		

			

1. Opbrengsten van terreinen en gebouwen

			

2. Opbrengsten van andere beleggingen

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 (-)

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

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

					

- einde boekjaar (+)

11 871

16 282

					

- begin boekjaar (-)

-16 282

-12 876

-59 922

-30 904

-58 031

-56 434

-58 031

-56 434

-77 517

-163 744

-1 261

-1 169

20 747

108 479

-1 891

25 530

-1 891

25 530

-1 891

25 530

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 +)
				

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 (+)

  

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

			 1. Wijziging van de andere technische voorzieningen, zonder aftrek
				 van herverzekering (stijging -, daling +)
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2008

1° wijziging van de andere technische voorzieningen (stijging -, daling +)

2009

(x 1.000 €)

2008

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

-4 343

8 836

8. Nettobedrijfskosten (-)

-3 936

-3 353

A.  Acquisitiekosten

2 102

1 900

C.  Administratiekosten

2 665

2 291

-831

-838

-55 638

-64 006

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

9. Beleggingslasten (-)
A. Beheerslasten van beleggingen

32 500

9 866

B. Waardecorrecties op beleggingen

22 588

48 594

550

5 546

C. Minderwaarden op de realisatie

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

-3 861

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

-379

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
		
		

100

30 708

31 064

4 637

46

393

1980

11 115

-477

-4 580
11 172

Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

     Per einde van het boekjaar

146

31 101

32 567

90

10 443

7 200

22

841

112

11 284

7 200

34

19 817

25 367

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
     Per einde van het boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (a)-(c)

11 172
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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
140 136

1 119 468

- Aanschaffingen

3 950

1 065 694

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

-1 041

-968 771

Per einde van het vorige boekjaar
		
		
		

Mutaties tijdens het boekjaar

81

- Andere mutaties (+) (-)

      Per einde van het boekjaar

143 045

1 216 472

2 353

51 399

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
		

Mutaties tijdens het boekjaar
21 649

- Geboekt
- Afgeboekt (-)
     Per einde van het boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (a)-(c)

-21

-9 972

2 332

63 076

140 713

1 153 396

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

De onderneming
(rechtstreeks)

Aantal

%

12 150

75 %

INTEGRALE LUXEMBOURG n.v.
bd Prince Felix, 63
L - 1513 Luxembourg Kirchberg

9 900

99 %

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

5 159

99,98 %

VITAL BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/105
B - 4000 Liège

5 000

REGENT BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/107
B - 4000 Liège

ARIANE BUILDING n.v.
place Saint-Jacques 11/104
B - 4000 Liège

Dochterondernemingen

Gegevens geput uit de laatste
beschikbare jaarrekening
Jaarrekening
per

Munteenheid (*)

%

Eigen
vermogen

Nettoresultaat

(+) of (-) (in duizenden
munteenheden)
31.12.09

EUR

6 870

-300

1%

31.12.09

EUR

8 125

3

0,02 %

31.12.09

EUR

2 694

23

50 %

31.12.09

EUR

777

47

5 500

55 %

31.12.09

EUR

1 021

-121

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

7 000

70 %

31.12.09

EUR

10 009

311

INTEGRALE ZAVENTEM BUILDING n.v.       
place Saint-Jacques 11/110
B - 4000 Liège

1 375

55 %

EUR

605

55 %

EUR

NIVELLES PROPERTY n.v.                 
place Saint-Jacques 11/109
B - 4000 Liège
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Maatschappelijke rechten
gehouden door
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▶▶* volgens de officiële codificering.

N° 3. Actuele waarde van de beleggingen
C. Beleggingen

1 505 051

      I. Terreinen en gebouwen

27 171

      II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

36 539

Verbonden ondernemingen

36 539

1. Deelnemingen

25 367

2. Bons, obligaties en vorderingen

11 172

      III. Overige financiële beleggingen
1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten
2. Obligaties en andere vastrentende effecten

1 441 341
104 139
1 106 814

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten

16 492

5. Overige leningen

69 080

7. Overige

144 816

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

285
285

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

155

Marktrisico

23 200
23 355

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   

32 185
147 185

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  

7 441
7 441

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

1 977

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

1 045
3 022
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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

70

Huuropbrengsten

127

Leasingopbrengsten

351

Toe te rekenen kosten:
- Intresten op voorschot

302

- Intresten op renteswap

10

- Andere

332
1 192

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

126 912

a) 1. Individuele premies
			

21 583

2. Premies betreffende groepsverzekeringsovereenkomsten

105 329

b) 1. Periodieke premies

61 664

2. Enige premies

65 248

c) 1. Premies van overeenkomsten zonder winstdeling

7 427

2. Premies van overeenkomsten met winstdeling

119 198

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

287

2. Herverzekeringssaldo

-213

3. Commissielonen (art.37)

502

III. Levensverzekering, rechtstreekse zaken
Brutopremies in België

126 912

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

66,80

101 315,10

75

2,13

3 885,20

68,93

105 200,30

74

Uitzendkrachten of personen
ter beschikking gesteld van de
onderneming
TOTAAL   
*

Vorig boekjaar

74

75

69,40

105 238,70

0,69

1 252,40

70,09

106 491,10

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 *

5 325

1. a) Bezoldigingen

3 545

b) Pensioenen

22

c) Andere rechtstreekse sociale voordelen

71

2. Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen

891

3. Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen

502

4. Andere personeelsuitgaven

119

5. Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten

-23

a) Dotaties
b) Bestedingen en terugnemingen

-23

6. Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming

198
1 692

II.   Diverse goederen en diensten *

281

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 (-)
V.   Overige lopende lasten *

1 909

1. Fiscale bedrijfskosten *

80

a) Onroerende voorheffing

53

b) Overige

27

2. Bijdragen gestort aan openbare instellingen

29

3. Theoretische kosten

138

4. Overige

1 662
-189

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

189

b) Overige

189
9 018

  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
2. Andere taksen ten laste van de onderneming

4 912

3 977

379

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

15 848

10 873

15

10
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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 *

6 000

B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden *

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

7 500

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

24 047

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

2

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

674

Verkoop van Call

1 110

Renteswapcontracten

907

Onroerende verbintenissen (verkoop)

383

Verbintenissen ondergeschikte lening Integrale Luxembourg n.v.

2 479

N° 18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met onder				 nemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Verbonden ondernemingen
Betrokken balansposten

Afgesloten
boekjaar

C.II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

Vorig
boekjaar

36 539

28 501

		

1+3. Deelnemingen

25 367

23 864

		

2+4. Bons, obligaties en vorderingen

11 172

4 637

- Overige

11 172

4 637

E. Vorderingen

197
3

125
3

194

122

79

59

79

59

35 000

35 000

2 479

2 479

I.

Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

III. Overige vorderingen
G. Schulden
V. Overige schulden

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Afgesloten
boekjaar

Vorig boekjaar

Persoonlijke en reële waarborgen
- Door de onderneming gestelde of onherroepelijk
beloofde persoonlijke en zakelijke                                                                                                                                  
zekerheden als waarborg voor schulden of
verplichtingen van verbonden ondernemingen
-  Andere betekenisvolle financiële verplichtingen
Ondergeschikte lening Integrale Luxembourg n.v.

N° 19 bis. Financiële betrekkingen met :
de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
1.  Bezoldiging van de commissaris(sen)  

75

2.  Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de     
     vennootschap door de commissaris(sen)
- Andere controleopdrachten
- Belastingadviesopdrachten
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
     de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
- Andere controleopdrachten
- Belastingadviesopdrachten
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen.
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19
9
2

N° 21. Wijzigingen in de waarderingsregels (art. 16) (art. 17).
A. Vermelding van de wijzigingen en hun verantwoordingen
Op de post E.III. van het passief : «Voorzieningen voor overige risico’s en lasten - Andere voorzieningen» werden de waarderingsregels aangepast
Voor deze post werden de waarderingsregels als volgt aangevuld : «Het algemene marktrisico waar we opmerken dat deze
volledig of gedeeltelijk inactief is»
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 (*)
E.III.passief : «Voorzieningen
voor overige risico's - Andere
voorzieningen»

Bedragen

Betrokken posten en sub-posten (*)

Technische rekening 9.A.3, «Beleggingslasten
- voorzieningen met financieel karakter
23 200 1° toevoegingen»

Bedragen
23 200

(*) 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 intrestvoet vast te stellen op 3,25 %. De
C.B.F.A. heeft een «knipperlichtvoet» van 3,19% 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 2009 met een «scoring» van
100 %. De voorziening voor beheers -en administratiekosten (Art. 31 § 2.- 4° - KB Leven 14.11.2003) werd
samengesteld voor een bedrag van € 5.785.000
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.
Het jaarverslag kan licht afwijken van deze bepalingen.
»» 3. Integrale beschikt door haar juridische vorm strikt genomen niet over eigen vermogen. Ze beschikt over een
reservefonds voor het beheer van «extralegaal pensioen» dat elk deficit opvangt. Het reservefonds dient
minstens gelijk te zijn aan 5 % van tak 21 en 1% van tak
23. Het reservefonds bedraagt € 108.729.993,05 en
bevindt zich in de door het Koninklijk Besluit van 14
november 2003 toegelaten marge, die gelijk is aan
drie keer de aan te leggen solvabiliteitsmarge, die overeenkomt met ongeveer 12 % van de voorzieningen. Het
reservefonds bedraagt 8,23 % 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
€ 182.000 bedroeg, wordt behouden.

voordien

»» 6. De opdracht van aangestelde actuaris werd toevertrouwd aan Mevrouw Sabine Wuiame. De jaarlijkse
honoraria bedragen € 22.990 btw inbegrepen.
»» 7. In de sociale balans bevat de tabel over personeelsbewegingen 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. Conform het advies van onze Raad werd de voorziening van € 350.000 voor vastgoedgeschillen die voordien werd aangelegd, teruggebracht tot € 155.000.
Voor één van de geschillen, werd de voorziening teruggenomen, gezien het gunstige cassatiearrest. Voor het
andere geschil wordt de voorziening aangehouden.
»» 9. Door het gebrek aan liquiditeit op de obligatiemarkt
heeft Integrale gebruik gemaakt van een waarderingsmodel voor financiële activa waarvoor geen notering
beschikbaar was op de beurs. Dit model werd gevalideerd door PricewaterhouseCoopers. Het waarderingseffect bedraagt € 54.767.360,23 en vertegenwoordigt het positieve waarderingsverschil tussen de
nettoboekwaarde en dat van Bloomberg.
»» 10.Op 31/12/09, hebben we geconstateerd dat de obligatiemarkt een zekere activiteit heeft gekend behalve
voor de eeuwigdurende leningen. Het waarderingsmodel van de activa houdt rekening met dit aspect «gebrek
aan activiteit» voor de eeuwigdurende leningen.
»» 11.Een voorziening voor marktrisico werd aangelegd,
rekening houdend met de hardnekkige financiële crisis waarmee de verzekeringsmaatschappijen geconfronteerd werden in 2008 en 2009. Ze bedraagt
€ 23.200.000.
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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)

55,70

17,30

66,80 (VTE)

69,40 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

83 712,80

17 602,30

101 315,10 (T)

105 238,70 (T)

Personeelskosten

3 749 579

788 424

4 538 003 (T)

4 772 078 (T)

94 230 (T)

87 394 (T)

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

56,00

18,00

68,50

54,00

18,00

66,50

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

2,00

2,00

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

30,00

6,00

33,70

secundair onderwijs

11,00

1,00

11,80

hoger niet-universitair onderwijs

14,00

2,00

15,30

lager onderwijs

universitair onderwijs

5,00

3,00

6,60

26,00

12,00

34,80

secundair onderwijs

9,00

6,00

13,10

hoger niet-universitair onderwijs

9,00

5,00

13,20

universitair onderwijs

8,00

1,00

8,60

56,00

18,00

68,50

Vrouwen
lager 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

2,13
3 885,20
198 097

2. Ter beschikking van
de onderneming gestelde
personen

II. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
1. Voltijds
A. Ingetreden
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in
het personeelsregister werden ingeschreven

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

29,00

29,00

3,00

3,00

26,00

26,00

31,00

31,00

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
B. Uitgetreden
Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd

2,00

2,00

29,00

29,00

1,00

1,00

30,00

30,00

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Brugpensioen
Afdanking
Andere reden
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

35,00

36,00

539,00

400,00

24 141,81

17 916,00

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever  
Aantal betrokken werknemers

28,00

29,00

Aantal gevolgde opleidingsuren

40,00

55,00

1 791,60

2 463,45

Nettokosten voor de onderneming
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

Jaarverslag 2009

39

The Montjuic Communications Tower • Barcelona (Spanje)

Bijlagen
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 10 december 2009.

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.
»» 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.
»» 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.

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

Dit document heeft tot doel de beleggingsregels van onze
representatieve waarden ten opzichte van de wiskundige reserves toe te lichten en wordt aan de waarderingsregels toegevoegd. Het wordt herzien telkens wanneer de financiële toestand dit vereist en minstens om de drie jaar.

waarvan maximum 1 % in Private
Equity

1. INLEIDING

»» de grens voor de EMTN-producten,
verbonden aan aandelen of
aandelenindixen
(bijvoorbeeld
EuroStoxx50), bedraagt 15 %,

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

»» met inbegrip van de EMTNproducten, het plafond bedraagt
25 %

Obligaties

minimum 55 %

Onroerende goederen (gebouwen
en leasings)

plafond van 30 % (en maximum 5%
per gebouw)

Opties

plafond van 2,5 % in functie van de
onderliggende marktwaarde.

Andere leningen

plafond van 5 %

Participaties

beslissing geval per geval

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

De grenzen worden vastgelegd in functie van de nettoboekwaarde van de activa.

»» 2. Het streven naar optimale opbrengst moet gepaard
gaan met ethische of maatschappelijk verantwoorde benaderingen die passen bij de fundamentele waarden van
Integrale en die de veiligheid en het rendement van de
beleggingen vrijwaren.

Het plafond voor beleggingen in aandelen en obligaties moet
geïnterpreteerd worden met een tijdelijke schommelingmarge
van 5 % (in absolute termen) als gevolg van de evolutie van
de markten.

»» 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.

Het gebruik van het hefboomeffect door schulden te maken
moet beperkt blijven tot vastgoedverrichtingen en moet zowel
aan het Auditcomité als aan de Raad van Bestuur meegedeeld
worden.
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De verdeling van de activa wordt berekend op basis van
de boekhoudkundige nettowaarde van het totaal van de
activa.

de Raad van Bestuur op voorstel van het Financieel Comité.
Op dit ogenblik werd gekozen voor de «Msci Euro Index
netto herbelegde dividenden».

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.

b. Er worden essentieel twee bevek instrumenten gebruikt
om deze activaklassen te beheren, de Bevek Degroof
Equities EMU Index Institutional (kapitalisatie), beheer op
index sinds 18/05/2006 en de Bevek Degroof Equities
EMU Behavioral Value (kapitalisatie) van Bank Degroof
sinds 01/08/2006. De beoordeling van dit beheer (toekenning van de netto return en het risico ten aanzien van
de benchmark) wordt opgevolgd door de Directie. De
doelstelling van het beheer op index (1ste bevek) is de return
op de portefeuille te laten samenvallen met de return van
de benchmark, terwijl in het actieve beheer (2de bevek) het
aanvullende risico behoorlijk beloond dient te worden. De
observatieperiode bedraagt 36 opeenvolgende maanden.

De Financieel Directeur controleert of de grens die per uitgever
bepaald is, voor het geheel van de beleggingen alle activarubrieken inbegrepen, nageleefd wordt. Deze verdeling van de
activa per uitgever wordt minstens per kwartaal voorgelegd in
de bijlagen bij het overzicht van de financiële toestand.
Het Auditcomité controleert elk kwartaal of de beleggingsgrenzen nageleefd worden.
De waardering van de marktwaarde van de activa wordt elk
kwartaal voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

3. WAARDERINGSREGELS
Op 25 maart 2010, wijzigde de Raad van Bestuur de regels
die de waardering van de activa voor afsluiting van de jaarrekening regelen.

4. BELEGGINGSREGELS
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.
Bovendien mogen de represtentatieve waarden de proporties
vastgelegd in het artikel 10 § 4 van het Koninklijk Besluit van 22
februari 1991 over het algemeen reglement inzake de controle
van verzekeringsondernemingen, niet overstijgen.
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.

4.1. ROERENDE ACTIVA
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 bedrag in de globale portefeuille vertegenwoordigen
kunnen echter gedaan worden in effecten die niet beursgenoteerd zijn. Het totale bedrag van de beleggingen in nietbeursgenoteerde effecten mag echter in geen geval boven 2%
van de totale activa liggen.
Beheer:
a. Het beheer van deze activaklasse gebeurt door afwegen tegen een benchmark. Dit laatste word bepaald door
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c. Sommige effecten die met de voorafgaandelijke instemming van de Directie verworven werden, of die bij de
omzetting van obligaties verkregen werden, mogen niet
meer dan 2 % van de totale activa bedragen.
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 ;
»» 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.
Definities
I.H.E.P. (Individuele Herbelegging met Eenmalige Premie)
Het betreft individuele verzekeringscontracten die zonder fiscale voordelen onderschreven werden. Zij zijn van het type:
»» Klassieke lijfrente
»» Verzekeringsbon (kapitalisatiebon)
»» Kapitaal Obligatieproduct: voorlopige rente met herneming van het kapitaal na 8 jaar en 1 dag
»» 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.
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 maximale hoge rentevoeten worden elke maand door
de Directie bepaald.
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 obligatieportefeuille opgezet, om het rendement
te waarborgen en de financiële resultaten van deze activiteit
af te zonderen.

Hoofdportefeuille
De belangrijkste portefeuille bevat obligaties die geen deel
uitmaken van de I.H.E.P-portefeuille (individuele herbelegging
met eenmalige premie). 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»
(naar een degradatie tot «non investment grade» of speculatierisico), wordt er een financieel onderzoek naar de
uitgever uitgevoerd. De Directie beslist ofwel om de titel
te verkopen, ofwel om hem in portefeuille te houden en
continu zijn evolutie te volgen. In geval van daling van
de rating onder de Baa3-notering zullen de leden van de
Raad van Bestuur geïnformeerd worden.
b. De investeringen worden gerealiseerd in debiteuren
met een minimum rating om een gemiddelde 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 %

tingen 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.
e. Het totaal van de obligaties dat een notering lager dan
A (Standard & Poors), A3 (Moody’s) vertegenwoordigt, of
geen notering heeft, mag de grens van 30 % van de totale
boekwaarde van de obligaties niet overtreffen. Iedere overschrijding van deze grens als gevolg van daling van de
notering wordt aan het Auditcomité gemeld.
Converteerbare
obligaties

obligaties

en

in

aandelen

aflosbare

»» 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 obligaties «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 nettoboekwaarde
van het totaal van de activa (zie punt 2 – strategische
verdeling). 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

De Directie zorgt voor voldoende spreiding van haar
beleggingen in termen van :
»» Risico per sector/instelling
»» Risico’s verbonden
kredietinstrumenten

met

de

structuren/types//

»» Tegenpartijrisico
De staat van deze spreiding wordt minstens éénmaal per
jaar aan het Financieel Comité meegedeeld.
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 verplich-

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’s (Euro Medium Term Note) zijn de Euro variant van
de MTN’s. Het gaat om schuldbrieven met over het algemeen
een looptijd tussen dat van «Commercial paper» (papier aan
toonder) en langlopende effecten (obligaties).
Het hoofdkenmerk van de EMTN’s 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.
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EMTN’s vallen onder de activaklasse van aandelen (zie punt
2 – strategische verdeling) rekening met de onderliggende
risico’s.
Afgeleide producten en Swaps
De financiële contracten met een vervaltermijn en opties
mogen gebruikt worden met de goedkeuring van de Directie
binnen de vooraf bepaalde grenzen. Deze instrumenten worden gebruikt om het rendement van activa te verhogen of te
beveiligen in functie van een vrij goed beheerst risico.
De afgeleide producten, die uitsluitend verhandeld worden op
gereglementeerde termijnmarkten of OTC (over the counter)
van landen van de eurozone zijn de enige die mogen gebruikt
worden. Het gebruik van die producten betreft uitsluitend financiële instrumenten (rentevoeten, aandelen, munten).
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 definitie van aandelenopties is onder meer opgenomen in
de waarderingsregels.
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.
Het gebruik van het hefboomeffect om schulden te maken,
moet beperkt blijven tot vastgoedverrichtingen en moet zowel
aan het Auditcomité als aan de Raad van Bestuur meegedeeld
worden. Voor elke operatie is goedkeuring door de Directie
vereist.
Verrichtingen van effectenleningen
De verrichtingen van effectenleningen kunnen enkel toegestaan
worden aan instellingen die bevoegd zijn om dergelijke verrrichtingen uit te voeren en die voor hun langetermijnverplichtingen een rating A (S & P) of A3 (Moody’s) hebben. 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.
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Neerlegging en bewaring van effecten
Bevek deelbewijzen worden neergelegd bij Bank Degroof.
Omdat deze beveks ICBRW’s naar Belgisch recht zijn, controleert de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(C.B.F.A.) de beheeronderneming Degroof Fund Management
Company. In het kader van deze controle wordt het bedrijf
regelmatig onderworpen aan een inspectie ter plaatse. Hierbij
wordt de algemene organisatie van de onderneming gecontroleerd, evenals de werking van de interne controle en de
functies : compliance, interne audit, en risicobeheer, maar ook
de beheerprocessen en de investeringen.
De controleoverheid gaat ook na of de scheiding van de functies goed nageleefd wordt, zoals bijvoorbeeld de scheiding
tussen de rol van de depositohouder, die van de beheerder
en die van de administratieve agent. De C.B.F.A. onderzoekt
ook eventuele belangenvermengingen en de procedures die
ingezet worden om ze op te lossen. De beheeronderneming
kiest zelf haar makelaars op basis van de kwaliteit van hun
werk. De beheeronderneming ontvangt geen enkele terugbetaling op de verrichtingen. Iedere dag worden de posities van
de beveks afgestemd tussen de beheerder, de administratieve
agent en de depositohouder. De depositohouder is daarnaast
belast met de inhouding van de voorheffingen op de dividenden en past hiermee de verdragen toe die dubbele belastingen
moeten vermijden.
»» De aandelen die Integrale rechtstreeks in bezit heeft, zijn
gedeponeerd bij de banken KBC, ING en Degroof. Iedere
maand voert onze back office een afstemmingscontrole ;
»» De overige effecten die Integrale rechtstreeks in bezit
heeft, zijn gedeponeerd bij verschillende banken : HSBC,
DEGROOF, ING, DELTA LLOYD, BNP PARIBAS FORTIS,
PETERCAM. Minstens om de drie maanden 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 lijst van de inschrijvingen op naam de overdracht van
de kasbons bij de uitgevende bank controleren.
»»

Ieder jaar controleren het College van Commissarissen en
de erkende commissaris het werkelijke bestaan van de bij
de verschillende bewaaragenten gedeponeerde effecten.

4.2. VASTGOEDACTIVA
Verhuurvastgoed
Om het financiële rendement van deze activaklasse te optimaliseren mogen financiële structuren (filialen) opgericht worden.
Alle beoogde soorten vastgoedbeleggingen moeten in België
gelegen zijn. De investeringscriteria voor vastgoed werden
vastgelegd tijdens het Financiële Comité van 21 november
2001 en bevestigd door de Raad van Bestuur van 13 december 2001.
Voor iedere belegging van meer dan 15 miljoen euro geeft de
Raad van Bestuur vooraf haar akkoord.
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.
Investeringen in woon-, handels- en industriegebouwen behoren niet tot de strategie en vereisen in voorkomend geval de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.
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 minstens gelijk moet zijn aan
de rentevoeten van de staatsleningen op 10 jaar, vermeerderd
met 125 basispunten.
Op verzoek van de Raad van Bestuur of van de Directie kan
er aan een onafhankelijke deskundige een schatting gevraagd
worden.

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.

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.
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 zoals bepaald door de Directie
naargelang van de marktomstandigheden.

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.

De vastgoedleasingoperaties van het operationele type
werden eveneens gerealiseerd door ons vastgoedfiliaal
«Integrale Immo Management», onder financiële voorwaarden zoals hierboven beschreven.
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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 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.

6. FINANCIEEL BOORDTABEL
EN REPORTING
Dit document omvat de analyse van de verschillende activaklassen. Het wordt maandelijks voorgelegd aan de leden
van de Directie en aan de risicobeheerder, 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 Institutional
– kapitalisatie
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.
De doelstelling van het beheer op index bestaat erin de
return van de benchmark zo dicht mogelijk te benaderen
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en de «tracking error» tot maximaal 1 % te beperken. De
Total Expense Ratio (+/- 60 basispunten) wordt meestal om
de drie maanden weer aan Integrale afgestaan. De doelstelling na wederafstand is dat de minderprestatie van de
bevek tegen de benchmark gemiddeld maximum 0,15 %
per jaar bedraagt.
»» 2. Bevek Degroof Equities EMU Behavioral Value
– kapitalisatie
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.
Het actieve beheer moet een hogere return bieden dan
de benchmark, rekening houdend met het bijkomende
risico. In de praktijk moet de return op de portefeuille
boven de benchmark liggen over een periode van 36
opeenvolgende maanden. De doelstelling is een «information ratio» tussen 0,3 en 0,5 (wanneer bijvoorbeeld de
«excess» return 2 % bedraagt, met een «tracking error» van
4, dan is de informatieratio = 0,5). 		
De tracking error is de mate van het relatieve risico
dat door een fonds genomen wordt tegenover zijn
referentie-index. Dit wordt bekomen door het verschil te berekenen van de prestaties op jaarbasis van
een fonds tegenover de referentie-index. Hoe geringer de tracking error, des te beter het fonds in risicotermen zijn referentie-index benadert. 		
De tracking error van dit fonds is bepaald op minder dan
6 % tegenover de MSCI EMU NDR-index. 		
Het proces kiest voor leefbare en in hun sector ondergewaardeerde ondernemingen en beperkt de sectoriële
afwijkingen.
»» 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 EuroStoxx50
op vervaldatum. Deze producten, waarvan de juridische
structuur sterk aanleunt bij die van de obligaties, hebben
een onderliggend risico eigen aan de EuroStoxx50. Deze
producten hebben eveneens de bijzondere eigenschap
van een aankoopoptie die zal uitgevoerd worden vanaf
het moment dat het niveau van de EuroStoxx50 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 ;
»» 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 prestatie vergeleken met een referentie-index (JP Morgan EMU of eender welke andere
geschikte index), want het beheer gebeurt in functie van de
duur en de gewaarborgde rentevoeten van onze verbintenissen, en niet met betrekking tot een rentecurve ;
»» lijst van de BBB (of Baa)-effecten en de effecten zonder
rating ;
»» afstemming tussen de portefeuille en onze depositoposities ;
»» tegenpartijrisico, alle effecten tesamen ;
»» onderlinge afhankelijkheid van de leningen in portefeuille.
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.

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:
Staatsobligaties > voor effecten uitgegeven door een
OESO-staat en bij voorkeur een staat uit de eurozone,
gebeurt de waardering tegen boekwaarde : aankoopwaarde gecorrigeerd door de lineaire afschrijving van de
premie, ontvangen bij de aankoop van het effect, of de
betaalde waardevermindering en de eventuele geboekte
waardeverminderingen.
Corporate > wanneer de markt actief is, op basis van de
koersen waargenomen op het Bloomberg-instrument, of bij
professionele tussenpersonen verkregen inlichtingen.
Corporate > wanneer de markt niet actief is, aan de
hand van het intern ontwikkelde model. Dit model wordt
regelmatig getest in functie van de marktpraktijken enerzijds en andere modellen die door de verzekeringsmarkt
gebruikt worden anderzijds. Het model is door de erkende
Commissaris bekrachtigd en door de C.B.F.A. aanvaard.
»» 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, of volgens een op de D.C.F-methode gesteunde
schatting.
»» Vastgoedleasing:
De evaluatie gebeurt in nettoboekwaarde;
»» Hypotheekleningen:
De evaluatie gebeurt in nettoboekwaarde;
»» Voorschotten op polissen:
De evaluatie gebeurt in nettoboekwaarde.

Vastgoed

»» Deelbewijzen van beleggingspools:
De evaluatie gebeurt in marktwaarde.

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.

»» Opties:
De evaluatie gebeurt in marktwaarde voor opties verhandeld op een gereglementeerde markt en in functie van
de onderliggende waarde voor de OTC opties (over the
counter).

Vastgoedleasing
Buiten het totale rendement bevat het verslag het vrijgemaakte
rendement per contract.
Totale activa
Jaarlijks wordt een tabel gemaakt die de schattingen van de
rendementen per activaklasse weergeeft.

Rendement van de beleggingen : jaar 2009
Het brutorendementen behaald door de belangrijkste activaklassen voor het boekjaar 2009 zijn de volgende :
»» belangrijkste obligatieportefeuille : een actuarieel rendement van 5,75 % per 31-12-2009
»» aandelen (rendementen)
»» Bevek Degroof Equities Index EMU: + 27,93 %
»» Bevek Degroof Equities Behavioral Value EMU:
+ 33,15 %
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»» Nettofinanciering van vastgoedleasing : 5,95 %
»» Vastgoed: 5,72 %
»» Hypotheekleningen – overige leningen en voorschotten:
5%
»» EMTN portefeuille: 7,88 % (potentieel)
Werkingswijze van Integrale
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.
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 %.
Integrale rekent geen andere kosten aan.
Winstverdeling
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.
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Samenvatting van de waarderingsregels
ALGEMENE BEGINSELEN
Op 25 maart 2010 heeft de Raad van Bestuur de waarderingsregels gewijzigd.
De waarderingsregels verwijzen naar de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekeningen van verzekeringsondernemingen.

ACTIEF
B. IMMATERIËLE ACTIVA
B.II.

Immateriële vaste activa  

Immateriële vaste activa ter waarde van € 25.000,00 of minder worden in het eerste jaar volledig afgeschreven.
Immateriële vaste activa ter waarde van meer dan
€ 25.000,00 worden lineair afgeschreven naargelang van
hun vermoedelijke gebruiksduur, zonder dat die meer dan 5
jaar kan bedragen.

C. BELEGGINGEN
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.

C.II.

Beleggingen in verbonden ondernemingen en
deelnemingen

Deelnemingen worden gewaardeerd op basis van hun nettoaankoopwaarde, 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.

De opname in het resultaat van het verschil tussen de aankoopen de terugbetalingswaarde gebeurt op lineaire basis en prorata temporis.
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.
De portefeuille van Integrale bevat drie verschillende soorten
eeuwigdurende obligaties :
a) Vastrentende obligaties
b) Obligaties met «step-up»
c) Obligaties met een rentevoet «cms + spread»
De eeuwigdurende obligaties ondergaan systematisch waardeverminderingen wanneer de marktwaarde lager is dan de
aankoopwaarde.
Wat de tresorieobligaties en andere tresorietitels met vaste
opbrengst, die gekwalificeerd zijn als ondersteuners van de
liquiditeit, betreft : zij ondergaan waardeverminderingen
indien hun marktwaarde lager is dan de behaalde waarde,
door toepassing van de andere bepalingen, die in deze regels
vermeld worden.

C.III. 4 tot 7 Schuldvorderingen
Er worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar lager is dan
hun boekwaarde.

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.

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.
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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.

D. 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.

E. 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- of realisatiewaarde bij het afsluiten van de
rekeningen kleiner is dan hun aankoopwaarde.

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.
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.

AFSCHRIJVINGEN
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
2,5 %
(tak 21)
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.

PASSIEF
C. 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 nietverworven 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
berekening 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.
»» 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
»» 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.
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»» 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-, Financieen Assurantiewezen.

E. 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.
»» 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.
»» 3. Het algemene marktrisico indien blijkt dat de markt
geheel of gedeeltelijk inactief is.

VERDELING VAN DE OPBRENGSTEN EN LASTEN
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

Integrale 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

