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Wat gebeurde er in 2019?
Eind 2018 besliste de raad van bestuur van
water-link om zich voor de pensioenuitkeringen
van statutaire personeelsleden aan te sluiten
bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF).
In 2019 bereidden we samen met de Federale
Pensioendienst (FPD) de transitie voor. En vanaf 1
januari 2020 nam de GPF de uitbetaling van de pensioenen vlot over.
Sinds 1 januari 2020 organiseert de FPD het administratief beheer van de pensioenen voor de
verplichtingen die nog onder het pensioenfonds
vielen. Water-link en het pensioenfonds pasten
daartoe ook hun beheers- en dienstverleningsovereenkomst aan.
Door die nieuwe aanpak beslisten we om een
nieuwe ALM-studie (Assets Liability Management)
te laten uitvoeren door adviesbureau Willis Towers
Watson. Op basis van die studie pasten we de parameters voor de berekeningen van de verplichtingen aan.
Op basis van die ALM-studie wijzigden we ook de
Statement of Investment Principles (SIP). De
belangrijkste veranderingen in de nieuwe strategische asset allocatie of activaspreiding zijn:
•

een lichte stijging voor de obligaties met een
laag risico t.o.v. obligaties met een hoog risico
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•

een stijging voor de aandelen t.o.v. alternatieve
activa

De SIP bevat ook de bijhorende tactische allocatielimieten per activaklasse.
Naar aanleiding van de ‘IORP II’-richtlijn werd Jan
Geerardyn (Conac) aangesteld voor de sleutelfunctie risicobeheer.
In het kader van de GDPR-wetgeving stelden we
een privacyverklaring op en bezorgden die aan alle
aangeslotenen. De Data Protection Officer houdt
een register van verwerkingsactiviteiten en een
risicomatrix bij. Hij bespreekt die documenten op
regelmatige basis met het pensioenfonds en werkt
ze indien nodig bij.
In 2019 werden geen klachten geregistreerd over
deugdelijk bestuur. De minimale normen van deugdelijk bestuur worden beschreven in het Charter
Deugdelijk Bestuur en hebben betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•

de beleidsstructuur
interne controle
bedrijfscontinuïteit
uitbestedingsbeleid
interne en externe informatie
integriteitsbeleid
klachtenprocedure
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Het charter wordt elk jaar aangepast aan het
desgevallend gewijzigd wettelijk of reglementair kader of het gewijzigde beleidskader van het
pensioenfonds.
In het kader van de professionalisering van IBP
water-link werd de samenstelling van de raad van
bestuur nogmaals herzien. We pasten de statuten
aan. Er zetelen nu maximaal negen bestuurders:
•
•
•

drie vertegenwoordigers van de inrichter
drie vertegenwoordigers van het statutaire
personeel
drie onafhankelijke bestuurders

Om de continuïteit van zijn activiteiten te verzekeren, stelde het dagelijks bestuur een procedureboek op, inclusief een continuïteitsplan op korte
termijn. In 2020 zal het een structurele oplossing
formuleren.

een duidelijke leidraad. En kunnen we een helder
afgelijnd verkoopproces voorleggen aan geïnteresseerde partijen.
De interne auditor stelde vast dat de beleidsstructuur van het pensioenfonds is aangepast
aan de omvang en aard van de organisatie. De
Compliance Officer formuleerde een aantal verbeterpunten in verband met de GDPR-richtlijnen. Die
namen we in het voorjaar van 2020 onder handen.
De raad van bestuur ondernam in 2019 de nodige
stappen om de periodieke evaluatie van alle
dienstverleners te organiseren. Het investeringscomité bereidde de evaluatie van de asset managers voor.

In samenspraak met onze juridische adviseur stelden we een nota op rond de procedure voor
de verkoop van het rechtstreeks aangehouden
vastgoed. Zo beschikt het investeringscomité over
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Financiering en verplichtingen
Het overzicht van de totale verplichtingen van water-link ten overstaan van de statutaire werknemers
zag er op 31 december 2019 zo uit:

Statutaire werknemers

IBP

GPF

TOTAAL

financieringsstelsel

kapitalisatie

repartitie (1)

op basis van kapitalisatiehypothese

groep 1

159,3

-

159,3

groep 2

-

180,4

180,4

groep 3

42,0

213,3

255,3

totaal (excl. solvabiliteit)

201,3

393,7

595,0

solvabiliteit

1,4

totaal (incl. solvabiliteit)

202,7

dekkingswaarden

316,3

saldo (‘+’ = overschot)

+113,6

1,4

393,7

596,4

(1) De verplichtingen van het GPF worden hier op dezelfde
manier en aan dezelfde hypothesen voorgesteld als die van
het IBP. Ze houden geen rekening met de responsabiliteitsbijdrage die momenteel 50% bedraagt.

316,3
ACTIVA

202,7

113,6

VERPLICHTINGEN

OVERSCHOT
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Door de aansluiting bij het GPF is de vroegere
opdeling in diverse actieven, slapers en rentetrekkers (met elk hun eigen financieringsmethode)
geschrapt. We definiëren nu volgende groepen:
Groep 1 = statutair benoemde personeelsleden die
op pensioen gingen voor 1 januari 2020 en volledig
ten laste blijven van de IBP water-link OFP.
Groep 2 = statutair benoemde personeelsleden die
op pensioen gingen voor 1 januari 2020 en volledig
ten laste komen van het GPF.

nodig. En de bijzondere schuldvordering van het
pensioenfonds ten aanzien van de sponsor werd
geschrapt.
Het pensioenfonds fungeert als doorgeefluik voor
de betaling van de basis- en responsabiliseringsbijdragen aan het GPF, zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst met water-link. De patronale toelagen die in het herstelplan 2010 werden bepaald,
zijn niet veranderd. Water-link heeft zich geëngageerd om die bijdragen verder te betalen.

Groep 3 = statutair benoemde personeelsleden die
op pensioen gingen na 1 januari 2020, en voor de
wettelijke statutaire pensioenverplichtingen ten
laste zijn van het GPF en voor de pensioensupplementen van de IBP.
Naar aanleiding van de nieuwe ALM-studie in 2019
verlaagde de actualisatievoet van 4% naar 2,5%.
Er is geen onderfinanciering meer van de verplichtingen waarvoor het pensioenfonds nu nog
verantwoordelijk is. Er is dus ook geen herstelplan
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Beleggingen-activa
De verdeling van de activa (uitgedrukt in miljoen
euro) zag er op 31 december 2019 als volgt uit

Activaklasse

Positie

%

Obligaties laag risico

107,0

33,8%

Obligaties hoog risico

11,3

3,6%

Aandelen

85,0

26,9%

106,9

33,8%

6,1

1,9%

316,3

100%

Alternatieve activa
Cash
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Op 31 december 2019 bedroeg het gewogen
gemiddelde rendement van alle activa samen 9,5%.
Naar aanleiding van de ALM-studie in 2019 werd de
SIP aangepast. De nieuwe strategische asset-allocatie en de bijhorende tactische allocatiegrenzen
werden erin verwerkt (zie tabel).

STRATEGISCHE
ALLOCATIE

MINIMUM %

MAXIMUM %

37,50%

27,50%

47,50%

overheidsobligaties *

12,50%

7,50%

25,00%

bedrijfsobligaties Investment
Grade

12,50%

10,00%

15,00%

senior loans

12,50%

10,00%

15,00%

5,00%

2,50%

7,50%

obligaties groeilanden

5,00%

2,50%

7,50%

hoogrentende bedrijfsobligaties

0,00%

0,00%

2,50%

converteerbare obligaties

0,00%

0,00%

2,50%

C. AANDELEN (LINKED)

35,00%

25,00%

45,00%

aandelen Europa

10,00%

7,50%

12,50%

aandelen wereld ex-Europa

15,00%

10,00%

20,00%

aandelen groeilanden

5,00%

2,50%

7,50%

beursgenoteerd vastgoed Europa

5,00%

0,00%

7,50%

22,50%

15,00%

30,00%

15,00%

10,00%

20,00%

private equity

5,00%

2,50%

7,50%

private debt

2,50%

0,00%

5,00%

Achtergestelde Leningen

0,00%

0,00%

2,50%

A. OBLIGATIES LAAG RISICO

B. OBLIGATIES HOOG RISICO

D. ALTERNATIEVE ACTIVA
direct vastgoed Europa

* inclusief inflatiebeschermde obligaties
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Op basis van de strategische asset-allocatie
bedraagt de verwachte return of mediaanreturn
de volgende elf jaar 3,57% voor interne werkingskosten. Rekening houdend met de interne kosten
bedraagt de verwachte netto-rendement 3,4%.
De SIP vermeldt de principes rond duurzaam
beleggen (waarbij we rekening houden met sociale, ethische en milieugerelateerde aspecten) en
de stappen die het pensioenfonds daarin neemt.
Gezien het voortschrijdende leerproces wil de IBP
geleidelijk overgaan naar een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. En
dat zonder negatieve gevolgen voor het beoogde
langetermijnrendement.
De raad van bestuur heeft zich daarom tot doel
gesteld om haar definitieve aanpak rond duurzaam
beleggen te beschrijven na de volgende ALMstudie. Die wordt ten laatste in 2022 georganiseerd.
Op basis van die studie zal ook de SIP worden
vernieuwd. In tussentijd zal duurzaamheid een criterium zijn bij elke analyse. En zal er altijd een ESGrapportering van het fonds worden opgevraagd
indien beschikbaar.

hebben een identieke investeringsstrategie: de
selectie van mature Belgische bedrijven die nood
hebben aan groeikapitaal en professionalisering.
De raad van bestuur besliste op voordracht van
het strategische investeringscomité om de eigen
vastgoedvennootschappen te verkopen. En op
een andere manier in de activaklasse van vastgoed
te beleggen. Om zo voldoende risicospreiding te
garanderen.
Het vastgoed in de vennootschap van Portinvestco
werd succesvol verkocht. Voor de verkoop van de
andere vennootschappen werkten we een zeer
strikte en formele verkoopprocedure uit die de raad
van bestuur goedkeurde. Belangrijk daarbij is dat
er naar prijszetting en waarborgen marktconforme
voorwaarden kunnen worden gerealiseerd.
Begin 2020 lopen er verschillende onderhandelingen rond de verkoop. Parallel aan dat verkoopproces zoeken we naar beleggingsalternatieven, zodat
we bij de verkoop van een vennootschap kunnen
herbeleggen in ander vastgoed.

We kozen ook voor enkele tactische bijsturingen:
•

Om de portefeuille meer stabiliteit te geven,
werd de weging van overheids- en bedrijfsobligaties verhoogd. Die behoren namelijk tot de
minst volatiele activaklassen.

•

Er werd meer belegd in obligaties uit groeilanden om de inkomenscomponent van de portefeuille te verhogen.

•

Aandelen werden al in de eerste helft van 2019
deels afgebouwd na het sterke beursherstel,
ondanks het uitblijven van betere winstverwachtingen voor bedrijven.

De obligaties uitgegeven door Genova (met onderliggend het Hilton-hotel op de Groenplaats in
Antwerpen) en uitzendgroep Vivaldis werden vervroegd terugbetaald. Dat ligt in lijn met de strategische beslissing om zoveel mogelijk via extern
beheerde fondsen te beleggen in plaats van individuele obligaties.
Er werd ingetekend op het derde fonds van private
equity-beheerder KeBeK, op wiens tweede fonds
we in 2016 al hadden ingetekend. Beide fondsen
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Beleggingen-activa
De coronacrisis en de oliecrash zorgden
voor heel wat onzekerheid. Dat leidde tot een
verkoopgolf op de financiële markten, vergelijkbaar met de crisis in 2008 (september/
oktober). Ondanks de maatregelen van de
centrale banken en de overheden, blijft het
erg onduidelijk wanneer en in welke mate
de economie van deze historische klap zal
herstellen.

Het pensioenfonds kan rekenen op de ondersteuning van water-link, die als inrichter zijn
verplichtingen blijft nakomen.

Door die commotie is de portefeuille van
het pensioenfonds gedaald. Maar dankzij
de overdracht van een groot deel van zijn
verplichtingen naar het GPF, beschikt het
pensioenfonds over voldoende buffer. Op
31 december 2019 was er een overschot
van 113,6 miljoen euro ten opzichte van de
langetermijnverplichtingen.
Het investeringscomité staat regelmatig in
contact met Candriam en de fondsbeheerders
om de evolutie nauwgezet op te volgen. Zo
ondersteunt het comité de raad van bestuur.
En heeft het pensioenfonds de situatie goed
onder controle.
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