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VOORWOORD
Het sectoraal pensioenfonds Pensio B staat sinds 2007 in voor het financieel 

en administratief beheer van het aanvullend pensioenplan voor Belgische 

bouwvakarbeiders (het Construoplan) . In dit plan wordt voor elke aangeslotene 

een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd . Dé uitdaging voor Pensio B is 

garanderen dat de toekomstige verplichtingen gerespecteerd worden door 

middel van een zorgvuldig beheer van de ontvangen en opgebouwde activa . 

Begin 2020 werden we allen geconfronteerd met de Covid-19 pandemie .  

In 2020 zorgde deze voor een negatief effect op de activiteit binnen de 

bouwsector (en de andere economische sectoren) . In de loop van 2020 én 2021 

heeft de activiteitsgraad binnen de bouwsector zich echter terug kunnen herstellen, 

met als gevolg dat de tewerkstelling binnen de bouwsector zich eind 2021 ongeveer 

terug op het peil van eind 2019 bevindt . 

Om zijn toekomstige engagementen te kunnen nakomen belegt Pensio B de haar toevertrouwde middelen op de 

financiële markten . In deze optiek zijn de trends en evoluties van deze markten van belang voor het Construoplan . Door 

de Covid-pandemie kenden de financiële markten in 2020 een sterke neerwaartse beweging . Echter, naar het einde van 

2020 herstelde het vertrouwen zich en werd een aanzienlijke herstelbeweging ingezet . De onzekerheid met betrekking 

tot de evolutie van de corona-crisis zorgde in 2021 nog wel voor volatiliteit op de financiële markten, maar 2021 kan 

wel samengevat worden als een jaar dat in het teken van het herstel stond . De verschillende financiële indicatoren 

toonden in de loop van het jaar positieve tendensen . Begin 2022 veroorzaakt de Oekraïne-crisis wel weer een drastisch 

nieuwe realiteit . De effecten op langere termijn zijn momenteel moeilijk in te schatten, maar op korte termijn heeft 

deze situatie wel degelijk zijn impact .

Wat betekende deze bewogen jaren nu voor de resultaten van Pensio B? Sinds zijn start kiest Pensio B voor een 

voorzichtige aanpak . Voor het veertiende jaar op rij zorgt deze strategie voor een positief rendement . Voor 2021 

kijken we terug op een rendement van 9,88% . De buffer, waarmee we eventuele toekomstige schommelingen op 

de markt kunnen opvangen, is dus verstevigd . In het perspectief van de effecten van de huidige Oekraïne-crisis op 

onze beleggingen blijkt dat geen overbodige luxe .

Verder heeft Pensio B in 2021 ook ingezet op een uitbreiding van zijn activiteiten op het vlak van risicobeheer . Zo 

werd een eerste keer een Own Risk Assessment (ARO) oefening uitgevoerd . Deze ORA liet toe om de voornaamste 

risico’s te identificeren en werd afgesloten met een concreet actieplan met specifieke actiepunten . Deze ORA 

oefening stelt ons in staat om onze opdracht (het garanderen van onze toekomstige engagementen) te realiseren .  

En wat zijn de uitdagingen voor 2022?

In eerste instantie werd in het sectoraal akkoord voor de bouwsector een belangrijke doelstelling gelanceerd, 

die een directe impact heeft op Pensio B . Dit ambitieus project betreft het uitwerken en uitvoeren van een 

sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden die actief zijn in de bouwsector . In tweede instantie 

zullen de effecten van de huidige crisis op de beleggingsportefeuille van nabij opgevolgd worden, zowel 

op het vlak van de inhoud én het rendement van onze beleggingen .

Pensio B doet dus wat er van haar verwacht wordt, met zin voor verantwoordelijkheid jaar na jaar de 

volgende doelstelling realiseren: het garanderen van de verplichtingen die we aangaan voor onze 

bouwvakarbeiders en de ondernemingen die hen tewerkstellen .

DE VLAMINCK Gianni 
Voorzitter
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Voorzitter
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Ondervoorzitter
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VERKLARING
VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VERKLARING

Conform art. 55 van het KB van 5 juni 2007 in verband met de jaarrekening van de 
instellingen  voor bedrijfspensioenvoorziening brengen wij u verslag uit over de jaarrekening 
afgesloten per  31 december 2021 en verklaren wij dat:

� De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
evolutie van de activiteiten en van de financiële
situatie van de instelling . De Raad van bestuur
beroept zich hiervoor tevens op de verslagen van
de erkende commissaris, de aangewezen actuaris,
de compliance officer en de interne auditor .

� Er zich geen belangrijke gebeurtenissen hebben
voorgedaan na het einde van het boekjaar .

� Het financieringsplan gevolgd is en dat de
actualisatievoet die gebruikt wordt voor de
berekening van de provisies (2,0% per jaar)
lager ligt dan het verwacht rendement van de
onderliggende dekkingswaarden .

� Het transparantieverslag voldoende duiding geeft
over de strategische uitgangs-punten in verband

met de allocatie van de investeringen en de 
aangepastheid ervan aan de hypothesen uit het 
financieringsplan .

� Er uit het verslag van de interne auditor blijkt dat
de nodige maatregelen genomen zijn om via een
voortdurende interne controle de kwaliteit van de
dienstverlening te verzekeren . 

� In uitvoering van de beleidslijnen Inzake
risicobeheer werd een eerste Own Risk Asssesment 
(ORA) uitgevoerd waarbij zowel de actuariële,
operationele als de financiële risico’s en de
bijhorende beheersende maatregelen in kaart
werden gebracht .
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ORGANOGRAM 
(Situatie op 31/12/2021)

1. ALGEMENE VERGADERING 

Voorzitter Dhr. DE HONDT Twain
Secretaris Dhr . DE VLAMINCK Gianni

2. RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter Dhr. DE VLAMINCK Gianni
Ondervoorzitter Dhr . VOCHTEN Jan
Ondervoorzitter Dhr . VANDENBERGHE Patrick

Bestuurder Dhr . VANDYCKE Johan
Bestuurder Dhr . DAERDEN Justin
Bestuurder Dhr . HILAMI Brahim
Bestuurder Dhr . DE WIT Hendrik
Bestuurder Dhr . DE MEESTER Niko
Bestuurder Dhr . VANDEWIELE Eric
Bestuurder Dhr . WAEYTENS Jean-Pierre
Bestuurder Dhr . VANHOE Marnix

In 2021 heeft de Raad van Bestuur 5 maal vergaderd . 

3. DAGELIJKS BEHEER

CEO Dhr . VANDENWIJNGAERT Bruno
Directeur generaal Mevr . DEROOSE Barbara

4. INVESTERINGEN

Manager Investments Dhr . CAROYEZ Bernard
Investment Analyst Dhr . DEROME Lionel

5. FINANCIEEL COMITÉ

Dhr . BOOGMANS Dirk 
Dhr . DE BILDERLING Fabian
Dhr . MOYAERT Patrick
Dhr . TINANT Marc
Dhr . ZEGERS Armand

6. ERKEND COMMISSARIS

Deloitte, vertegenwoordigd door Dhr . VROLIX Maurice 

7. INTERNE AUDITOR

Dhr . VAN BENEDEN Eric

8. RISK OFFICER

Mevr . DE SAEDELEER Veerle

9. ACTUARIËLE FUNCTIE

Mevr . DELVA Lotte, NEXYAN

10. COMPLIANCE OFFICER

Dhr . FEYS Frédéric

6

VERKLARINGEN VAN dE RAAd VAN bEStuuR



bEKNOPt OVERZICHt

1. BEKNOPTE BALANS OP 31-12-2021

ACtIEF PASSIEF

In miljoen euro 2021 2020 In miljoen euro 2021 2020

Vaste Activa 0,07 0,16 Eigen vermogen 248,41 178,61

Beleggingen 752,12 655,40 Technische voorzieningen 632,54 601,89

Vorderingen 107,09 100,58 Schulden 0,73 0,74

Liquide middelen 19,73 20,03 Overlopende rekeningen 0,11 0,11

Overlopende rekeningen 2,78 2,75  

  tOtAAL 881,79 781,35  tOtAAL 881,79 781,35

2. BEKNOPTE RESULTAATSVERWERKING OP 31/12/2021

2021 2020

Toe te wijzen winst aan het boekjaar 69 805 052 -1 325 656

Sociaal fonds 69 805 052 -1 325 656
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Aan elke actieve aangeslotene wordt een kwartaaldotatie op een individuele rekening toegekend, deze dotaties 
worden gekapitaliseerd aan de minimum wettelijke intrestvoet . De technische provisie is gelijk aan de som van 
alle individuele rekeningen . De voorbije 14 jaar zijn deze technische provisies gegroeid van +/- 75 miljoen euro 
naar zo’n 632 miljoen euro .

Om de technische provisies (of toekomstige verplichtingen) te dekken zijn er activa nodig . Deze activa nemen 
jaar na jaar toe . Enerzijds bestaat de aangroei van de activa uit nieuwe kwartaaldotaties die gestort worden, 
en anderzijds zijn er de resultaten van de beleggingsstrategie . Op dit moment beschikt Pensio B over bijna  
900 miljoen euro activa . 
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9

De mooie aangroei van de activa kan natuurlijk maar gerealiseerd worden dankzij de resultaten van de beleg-
gingsstrategie . Tot nu toe is het rendement 14 jaar op rij positief geweest . Dit zorgt ervoor dat we over een sterke 
buffer beschikken om toekomstige schokken op de financiële markten op te vangen .

De evolutie van de uitkeringen kent een sterk positieve trend . Op een periode van 5 jaar zijn de uitkeringen meer 
dan verdrievoudigd . De negatieve trend tussen 2017 en 2018 is volledig door technische redenen verklaarbaar . De 
termijn tussen verwerving van rechten en de effectieve uitkering is in de loop van 2017 versneld door veranderde 
regelgeving . Dit had als gevolg dat in 2017 meer uitkeringen en in 2018 minder uitkeringen werden uitbetaald dan 
verwacht kon worden op basis van de vroegere periodiciteit van uitbetaling . Vanaf 2019 volgt de evolutie opnieuw 
de te verwachten trend . Verder kan vastgesteld worden dat het grootste aandeel van uitkeringen ten gevolge van 
pensionering gebeuren . Het aantal uitkeringen ten gevolge van transferts van reserves is verwaarloosbaar .
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TRANSPARANTIE  
VERSLAG

1. ALGEMENE VOORStELLING

 Pensio B is het pensioenfonds dat instaat voor 
het beheer en de uitvoering van het sectorale  
pensioenstelsel (het Construoplan) dat in de 
bouwsector georganiseerd is bij collectieve arbeids-
overeenkomst (cao) van16 november 2006 en laatst 
gewijzigd werd bij cao van 10 december 2020 .

 Pensio B werd in 2007 door de FSMA (de Autoriteit 
voor Financiële Diensten en Markten) erkend als 
organisme voor de financiering van pensioenen 
(OFP) . Dit verslag heeft dus betrekking op het 
beheer van het pensioenstelsel gedurende het  
15de werkingsjaar van Pensio B, van 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2021 .

 Het Construoplan dat beheerd wordt door 
Pensio B, is van het type ‘cash balance’ . De 
inrichter van het plan belooft een pensioen dat 
bestaat uit een vastgestelde bijdrage, verhoogd 
met een rendement dat bepaald wordt in het 
pensioenreglement . 

 In het kader van het pensioenluik wordt elke 
actieve arbeider automatisch aangesloten bij het 
pensioenstelsel en krijgt elke actieve arbeider dus 
een dotatie op de individuele rekening toegekend 
die overeenstemt met een percentage van zijn 
loon . Dat percentage evolueert in functie van de 
anciënniteit van de arbeider in de sector . 

10



Verklaringen van de raad van bestuur 11

TRANSPARANTIE  
VERSLAG

 Bovendien wordt een aanvullende dotatie van 
maximaal 2 .000 EUR per jaar toegekend aan de 
arbeiders die voldoen aan de voorwaarden van 
het SWT-stelsel (stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag), maar toch actief blijven in de 
sector .

 Naast het pensioenluik bevat het Construoplan 
ook een solidariteitsluik, waarmee de arbeiders 
dezelfde voordelen kunnen genieten bij weerverlet 
of ziekte tijdens het eerste jaar . Het solidariteitsluik 
omvat ook overlijden tijdens de loopbaan .

 Het door het Construoplan toegekende rendement 
is het wettelijke minimumrendement dat van 
toepassing is op de werkgeversbijdragen, namelijk 
1,75% sinds januari 2016 .

 Vanaf 1 januari 2016 is dit wettelijke minimum- 
rendement, gezien de context van extreem 
lage rentevoeten, gewijzigd naar een variabel 
rendement dat jaarlijks herzien zou kunnen 
worden . Voortaan is dit rendement afhankelijk van 
een percentage (85% in 2020) van het gemiddelde 
van de laatste 24 maanden van de rendementen 
van Belgische obligaties op 10 jaar . Een ondergrens 
werd vastgesteld op 1,75% en een bovengrens 
op 3,75% . Het nieuwe rendement is zowel van 
toepassing op de geaccumuleerde reserves als op 
de nieuwe dotaties tot de volgende herziening . 

 In 2021 is een rendement van 1,75% van kracht . 
Van 2003 tot 2015 bedroeg dit percentage 3,25% .
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2. FINANCIERINGSPLAN VAN dE PENSIOENtOEZEGGING

 Elk kwartaal storten de werkgevers van de 
bouwsector bijdragen aan de RSZ . Na inhouding 
van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 
stort de RSZ de bijdragen aan de inrichter (fbzp-
fsep Constructiv), die verantwoordelijk is voor 
de financiering van de pensioentoezegging . 
Vervolgens keert de inrichter driemaandelijks een 
bijdrage uit aan Pensio B in uitvoering van de 
beheersovereenkomst tussen hen beide . 

 Er is geen persoonlijke bijdrage ten laste van de 
werknemers . 

 Voor het pensioenluik komt het bedrag van de 
bijdrage overeen met het geraamde bedrag van 
de dotaties op de individuele rekeningen van de 
aangeslotenen van de sector . Als de bijdragen 
onvoldoende of te veel blijken te zijn, worden ze 
aangepast in de loop van het tweede semester .

 De dotaties worden gestort op een individuele 
rekening op naam van elke aangeslotene . Vanaf 1 
januari 2014 werd het percentage van de dotatie 
naar boven toe herzien en varieert het tussen 
0,25% en 2,65%, afhankelijk van de anciënniteit van 
de arbeider in de sector .

SECtORALE ANCIËNNItEIt PERCENtAGE VAN HEt REFERENtIELOON

0 tot 4 jaar 0,25%

5 tot 9 jaar 0,45%

10 tot 14 jaar 1,10%

15 tot 19 jaar 1,35%

20 tot 24 jaar 1,65%

25 tot 29 jaar 2,20%

30 jaar en meer 2,65%

 Bovendien worden er sinds begin 2009 
aanvullende dotaties in het pensioenplan (max . 
2 .000 EUR/jaar) voorzien voor de arbeiders die 
voldoen aan de voorwaarden van het SWT-
stelsel, maar beslissen om toch actief te blijven 
in de sector . Dat betekent concreet dat de 
leeftijdsgrens om aanspraak te kunnen maken op 
een aanvullende dotatie, in 2015 verhoogd is van 
58 naar 60 jaar .

 Voor het solidariteitsluik wordt de bijdrage 
geraamd op basis van een solidariteitspercentage . 
Deze bijdrage kan aangepast of zelfs aangevuld 
worden in de loop van het jaar .

 De inrichter heeft zich er in zijn financieringsplan 
toe verbonden om het verschil te betalen als de 
marktwaarde van de activa op het einde van het 
jaar onvoldoende is om de pensioentoezeggingen 
(som van de reserves op de individuele rekeningen 
van de arbeiders) te dekken .

 Het financieringsplan voorziet ook in de 
mogelijkheid voor de inrichter om zijn bijdrage 
te beperken in functie van de dekkingsgraad 
(toezeggingen vergeleken met de activa) . 

 Eind 2021 bedraagt de dekkingsgraad van de activa 
ten opzichte van de toezeggingen 139% .

12
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Evolutie van de dekkingsgraad

Aangezien de dekkingsgraad hoger ligt dan 120%, 
heeft de Raad van Bestuur gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om het bedrag van de bijdragen 2020 
te verminderen met 5 miljoen EUR .

Bijgevolg bedroeg het totaal van de bijdragen, 
werkingskosten niet inbegrepen, 46,3 miljoen EUR 
in 2021 . De gemiddelde duur van de verplichtingen  
(of duration) wordt geraamd op 15 jaar .

JAAR 2017 2018 2019 2020 2021

Dekkingsgraad 125% 123% 131% 130% 139%
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3. bELEGGINGSStRAtEGIE

Van bij de opstart in 2007 heeft Pensio B besloten om te kiezen voor een defensieve beleggings- 
strategie waarbij de voorkeur gegeven wordt aan gematigde risico’s om de veiligheid en het  
rendement van de beleggingen te waarborgen. 
Deze strategie wordt beschreven in de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) waarin het volledige 
beleggingsbeleid in detail uitgelegd wordt. Ze beantwoordt aan de kwaliteitseisen die de wetgever 
inzake voorziet. De SIP wordt op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de aangeslotenen.

3.1. STRATEGISCHE ALLOCATIE VAN DE ACTIVA

Gezien de duur van zijn toezeggingen moet Pensio B  
beschikken over een visie op lange termijn, die 
uitmondt in een strategische allocatie van zijn 
activa . Om te beslissen wat de beste strategie is, 
voert Pensio B elke drie jaar een ALM-studie (Asset 
Liability Modelling) uit om de evolutie van zijn activa 
zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met zijn 
toezeggingen op korte en lange termijn . 

In 2019 werd een nieuwe ALM-studie uitgevoerd 
en in juni 2019 is een nieuwe verklaring inzake 
beleggingsbeginselen (SIP) in werking getreden . 
Deze dekt de periode 2019-2022 . 

De strategische allocatie die van kracht is, bestaat uit 
de volgende activa:

De bedoeling van deze allocatie van activa is dat ze 
op lange termijn een jaarlijks doelrendement in de 
orde van 2,9% met een volatiliteit van 5,3% oplevert .

Eind 2021 bedroeg het totaalbedrag van de activa 
in marktwaarde 900 miljoen EUR en was het op de 
volgende manier verdeeld:

ACtIVAKLASSEN GEWICHt (%)

2019-2022

Obligaties 43%

Aandelen 22%

Verzekering 7%

Vastgoed/infrastructuur 26%

Liquide middelen 2%

  ACtIVA
2020 2021

MILJOEN EuR % MILJOEN EuR %

Obligaties* 248,7 30,9% 220,0 24,5%

Aandelen 184,3 22,9% 234,6 26,1%

Verzekering met gewaarborgde rente** 70,3 8,8% 67,5 7,5%

Vastgoed/infrastructuur*** 270,5 33,7% 310,7 34,5%

Liquide middelen 30,1 3,7% 66,8 7,4%

tOtAAL 803,9 100% 899,6 100%

(*)     inclusief een alternatief fonds voor 5 Mn  
(**)   in marktwaarde, waarvan het merendeel in obligaties en het saldo in aandelen en liquide middelen 
(***) de vastgoedklasse omvat obligaties, aandelen en andere instrumenten, maar geen rechtstreeks vastgoed .

14

tRANSPARANtIEVERSLAG



Het gediversifieerde activabeheer werd door Pensio B 
toevertrouwd aan externe beheerders, namelijk: KBC 
Asset Management, Degroof-Petercam AM, Candriam, 
DG Infra Yield, PMV, Pertinea, AXA IM, State Street 

Global Advisors, Groupama AM, DNCA, Natixis/H²O, 
Pimco, BNP IP, Allianz Belgium, Schelcher, Schroders, 
Tikehau, Quaero en Patrizia .

3.2. RENDEMENT VAN DE BELEGGINGEN

Het behaalde rendement in 2021 bedroeg 9,88% . Deze 
performantie beschouwt verzekeringsbeleggingen 

aan een gewaarborgde rente in marktwaarde .

JAAR 2017 2018  2019 2020 2021

Rendement 3,89% 0,07% 11,46% 2,42% 9,88%

Evolutie van het jaarlijkse rendement

Evolutie van de activa 
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4. KOStENStRuCtuuR 

4.1. WERKINGSKOSTEN

De werkingskosten bestaan uit administratiekosten 
(personeel, gegevensverwerking,  . . .) . Om deze kosten 
te dekken, stort de inrichter een driemaandelijkse 
dotatie voor dit specifieke doel .

In 2021 bedroegen deze kosten 1 .411 .210 EUR, 
of 3,05% van de bijdragen die door de werkgever 
gestort werden .

4.2. FINANCIËLE KOSTEN

Deze kosten omvatten voornamelijk de beheers-, 
verzekerings- en bankkosten . Op het niveau van het 
beheer van de activa worden de financiële kosten 
geraamd op het gemiddelde van de activa in de 
portefeuille in de loop van het jaar . 

Over het hele jaar worden deze financiële kosten 
geraamd op 0,25% van de gemiddelde activa .

5. ESG-ASPECtEN EN duuRZAAMHEId

5.1. BELEID INZAKE DUURZAAM EN 

VERANTWOORD BELEGGEN

De prioriteit van Pensio B is een veilige bron van 
financiering zijn en een minimumrendement 
realiseren in het belang van zijn begunstigden .
In het kader van duurzaam en verantwoord 
beleggen (SRI) wenst Pensio B echter meer en meer 
rekening te houden met ecologische, sociale en 
governancethema’s (ESG) . 
Bij elke nieuwe belegging worden de beleggings- 
oplossingen die gekwalificeerd worden als ‘SRI’,  
geanalyseerd en bij voorkeur gekozen, op voorwaarde  
dat dit geen negatieve impact op de rendements-
doelstelling heeft .

Eind 2021 hadden alle genoteerde fondsen-beheer-

ders de ‘Principles for Responsible Investments’ van 
de Verenigde Naties (UN PRI) ondertekend . Deze  
beheerders beheren ongeveer 50% van de portefeuille  
van Pensio B . 

In fondsen of mandaten met SFDR-classificatie is 
76% belegd in oplossingen van het duurzame type 
(classificatie 8 of 9 - cf . 5 .3) .

De andere beleggingen van Pensio B worden 
rechtstreeks uitgevoerd in maatschappijen of 
projecten waarvoor Pensio B in de mate van het 
mogelijke rekening houdt met de ESG-factoren 
(bv . groene gebouwen, maatschappelijke impact, 
ondersteuning van de binnenlandse economie,  . . .) .

5.2. BELEID INZAKE ESG-RISICO’S OF 

DUURZAAMHEID

In 2020 heeft Pensio B een beleid inzake het beheer 
van de ESG-risico’s opgesteld . Dit werd in maart 2021 
goedgekeurd .

16

tRANSPARANtIEVERSLAG



5.3. INFORMATIE EN MELDING VAN NEGATIEVE INVLOEDEN 

OP HET VLAK VAN DUURZAAMHEID

Volgens de verordening betreffende informatie-
verschaffing over duurzaamheid in de financiële-
dienstensector (SFDR) wordt een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening beschouwd als een  
financiëlemarktdeelnemer en wordt een pensioen-
plan beschouwd als een financieel product .

Promotie of precontractuele documentatie behoren 
niet tot de doelstellingen van Pensio B, want de 
begunstigden worden automatisch aangesloten en 
kunnen geen beleggingskeuze maken .

Pensio B positioneert zich niet als een financiële-
marktdeelnemer die een financieel product aanbiedt 

en de ecologische of sociale kenmerken promoot  
of die duurzame beleggingen volgens de SFDR- 
verordening tot doel heeft .

Bijgevolg maakt Pensio B geen kwantitatieve analyse 
en brengt het geen verslag uit van de belangrijkste 
negatieve invloeden van de beleggingsbeslissingen 
op de duurzaamheidsaspecten .

Het meent dat deze aanpak momenteel gerecht-
vaardigd is, rekening houdende met de omvang, de 
aard van de activiteiten en de kost van een dergelijke 
kwantitatieve analyse (proportionaliteitsbeginsel) .

5.4. INFORMATIE INZAKE DE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS 

EN UITWERKING VAN HET ENGAGEMENTBELEID

Naar aanleiding van de transparantievereisten 
uit de richtlijn betreffende de rechten van 
aandeelhouders heeft Pensio B in december 2020 
een engagementbeleid goedgekeurd waarin 
beschreven wordt op welke manier Pensio B de 
betrokkenheid van de aandeelhouders integreert in 
zijn beleggingsstrategie in aandelen . 

De uitwerking van dit beleid is op de volgende manier 
gebeurd, afhankelijk van de vraag of het rechtstreekse 
beleggingen in aandelen of beleggingen via 
activabeheerders betreft:

5.4.1. Rechtstreekse beleggingen  
in aandelen

 Stemgedrag

Overeenkomstig zijn engagementbeleid oefent 
Pensio B zijn stemrechten uit voor de maatschappijen 
die een belangrijke belegging vertegenwoordigen 
en/of waarvoor Pensio B een belangrijk deel van het 
kapitaal vertegenwoordigt .

Pensio B doet geen beroep op de diensten van een 
stemadviseur .

 Belangrijkste stemmen

De genoteerde maatschappijen waarin Pensio B  
rechtstreeks aandeelhouder is, bevinden zich 

allemaal in België, voornamelijk in de sector van het 
genoteerde vastgoed .

Pensio B kan fysiek aanwezig zijn op de algemene 
vergaderingen of via volmacht aan de stemming 
deelnemen .

In 2021 werden alle stemmen uitgebracht via 
volmacht, met steminstructies . Pensio B heeft 
gestemd voor de algemene of buitengewone 
vergaderingen van zes maatschappijen .

De beslissingen hadden betrekking op de volgende 
onderwerpen:

- Kapitaaloperaties en financiële operaties

- Benoemingen/beloning van de raad van bestuur

- Beloning van de leidinggevenden en werknemers

- Formaliteiten (goedkeuring van de rekening, verslag 
van de revisor, benoeming/kwijting/beloning van 
de revisor, wijziging van de statuten,  . . .)

- Andere 

De enige besluiten waarvoor Pensio B zich onthouden 
heeft bij de stemming, hebben betrekking op het 
beloningsbeleid of -verslag van zes maatschappijen 
waarvoor deze punten op de agenda stonden .
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5.4.2. beleggingen in aandelen via activabeheerders

De beleggingsstrategie in genoteerde aandelen wordt voornamelijk uitgevoerd 
via discretionaire mandaten of de aankoop van gespecialiseerde fondsen . De links 
naar het engagement- en stembeleid/de engagement- en stemverslagen van de 
beheerders zijn hieronder opgenomen .

KBC AM: het stem- en engagementverslag 2021 is beschikbaar op 
www .kbc .be/documentatie-beleggen .

Candriam: in het kader van dit aandelenmandaat oefent de beheerder het 
stemrecht van Pensio B uit bij volmacht (proxy voting) . Het gevolgde stembeleid 
is beschikbaar op: 
www .candriam .com/en/professional/market-insights/sri-publications/ .
In 2021 heeft de beheerder deelgenomen aan 110 algemene vergaderingen .

Degroof: in de beheersovereenkomst wordt aan de beheerder gevraagd om 
bij de beleggingen rekening te houden met de ESG-criteria . De stemrechten 
werden vanaf 2021 uitgeoefend volgens het stembeleid van de beheerder 
die heeft deelgenomen aan 30 algemene vergaderingen . Het stem- en 
engagementbeleid zijn beschikbaar op:
https://funds .degroofpetercam .com/verantwoord-beleggen-1 .html .

AXA IM: het stembeleid (in het Engels) is beschikbaar op:
www .axa-im .com/who-we-are/stewardship-and-engagement .

State Street Global Advisors: het engagement- en stemverslag is 
beschikbaar op:
https://www .ssga .com/be/en_gb/institutional/ic/capabilities/esg/asset-
stewardship .

Quaero: het stembeleid en het stemverslag, dat opgenomen is in het 
‘sustainability report’, zijn beschikbaar op:
https://quaerocapital .com/en/sustainability/responsible-investment/
overview/ .

Patrizia : duurzaamheidsverslag, met inbegrip van het engagement- 
en stemverslag:
www .fidante .com/investment-managers/ucits/belgium-patrizia-low-
carbon-core-infrastructure-fund .
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ACTIVITEITEN 
VERSLAG

Pensio B OFP beheert het aanvullend sectoraal pensioenplan voor de arbeiders van de bouwsector.  
Het plan werd opgestart op 01-01-2007 en bestaat uit een pensioenluik en een solidariteitsluik.

1. KERNCIJFERS

1.1. AANTAL ACTIEVE AANGESLOTENEN

Alle arbeiders verbonden krachtens een arbeiders- 
overeenkomst met één of meerdere werkgevers  
worden vanaf 01-01-2007 of vanaf de datum van hun 

indiensttreding na 01-01-2007, aangesloten aan de 
pensioentoezegging .
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Verklaringen van de raad van bestuur 21

LEEFtIJd
ACtIEVEN

MANNEN VROuWEN tOtAAL

van 15 tot en met 19 jaar 3 432 41 3 473

van 20 tot en met 24 jaar 13 852 171 14 023

van 25 tot en met 29 jaar 17 985 201 18 186

van 30 tot en met 34 jaar 19 797 162 19 959

van 35 tot en met 39 jaar 19 012 164 19 176

van 40 tot en met 44 jaar 17 547 139 17 686

van 45 tot en met 49 jaar 17 036 166 17 202

van 50 tot en met 54 jaar 17 308 131 17 439

van 55 tot en met 59 jaar 15 278 134 15 412

van 60 tot en met 64 jaar 3 774 52 3 826

65 jaar en ouder 204 5 209

tOtAAL 145 225 1 366 146 591
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1.2. AANTAL PASSIEVE AANGESLOTENEN

Arbeiders die gedurende 2 opeenvolgende kwartalen 
geen prestaties in de bouwsector hebben, worden 
verondersteld de sector te hebben verlaten .
De aangeslotenen die dit wensen, kunnen hun 
opgebouwde reserve eventueel overdragen .

Als de reserve bij Pensio B blijft, wordt een jaarlijks 
rendement van toegekend dat gelijk is aan het 
wettelijk minimum rendement . Voor 2021 bedraagt 
dit 1,75% .

LEEFtIJd
PASSIEVEN

MANNEN VROuWEN tOtAAL

van 15 tot en met 19 jaar 342 6 348

van 20 tot en met 24 jaar 5 890 123 6 013

van 25 tot en met 29 jaar 14 592 258 14 850

van 30 tot en met 34 jaar 25 199 397 25 596

van 35 tot en met 39 jaar 27 334 431 27 765

van 40 tot en met 44 jaar 23 727 392 24 119

van 45 tot en met 49 jaar 19 662 322 19 984

van 50 tot en met 54 jaar 17 547 298 17 845

van 55 tot en met 59 jaar 14 238 299 14 537

van 60 tot en met 64 jaar 8 789 133 8 922

65 jaar en ouder 267 13 280

tOtAAL 157 587 2 672 160 259
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1.3. TECHNISCHE PROVISIE

Aan elke actieve aangeslotene wordt, in functie van 
zijn anciënniteit in de sector, een kwartaaldotatie 
op een individuele rekening toegekend . De dotaties 
worden gekapitaliseerd aan de minimum wettelijke 

intrestvoet . Vanaf 1 januari 2016 bedraagt deze 
intrestvoet 1,75% .
De technische provisie is gelijk aan de som van alle 
individuele rekeningen .

LEEFtIJd
OPGEbOuWdE RESERVE

tOtAAL
ACtIEVEN PASSIEVEN

jonger dan 25 1 918 941 399 641 2 318 582

25 tem 29 7 959 925 3 113 640 11 073 565

30 tem 34 23 244 306 12 140 710 35 385 015

35 tem 39 38 189 675 22 102 736 60 292 411

40 tem 44 50 999 372 26 481 983 77 481 355

45 tem 49 66 363 344 27 242 614 93 605 959

50 tem 54 93 174 952 31 389 143 124 564 096

55 tem 59 111 424 535 31 331 328 142 755 863

60 tem 64 41 269 558 30 300 687 71 570 245

65 en ouder 489 581 27 336 516 918

tOtAAL 435 034 189 184 529 820 619 564 009

tOtALE tECHNISCHE PROVISIE

Som van de individuele rekeningen 619 564 009

Vrijgekomen, nog niet uitbetaalde reserves 10 616 393

Overlevingsrentes (solidariteitsluik) 2 309 717

Pensioenrentes 53 362

tOtAAL 632 543 481

totale technische provisie

De technische provisie wordt verhoogd met de 
reserves die zijn vrijgekomen naar aanleiding van de 
pensionering of het overlijden van een aangeslotene 
maar op 31 december 2021 nog niet zijn uitbetaald 
omdat de spildatum nog niet werd bereikt (zie ook 

punt 5 voor een detailoverzicht van 2021) of omdat de 
dossiers administratief niet in orde zijn (bijvoorbeeld 
het identificeren van de begunstigden in geval van 
overlijden) .
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2. uItKERINGEN

2.1. ALGEMEEN

De pensioen- en solidariteitstoezegging voorziet in 
uitkeringen aan de arbeiders bij overlijden of op de 
pensioendatum .

De rechten komen vrij op de pensioen- of 
overlijdensdatum . Het reglement bepaalt echter dat 
de datum van betaling gelijk is aan de laatste dag van 
de vierde maand volgend op het trimester waarin de 
rechten vrijgekomen zijn . Dit houdt in dat niet alle 
vrijgekomen rechten in het betreffende kalenderjaar 
effectief uitbetaald worden .

In punt 2 .2 . en 2 .3 . wordt een overzicht gegeven 
van de vrijgekomen rechten per kalenderjaar ; punt 
2 .4 . geeft een overzicht van de effectief uitbetaalde 
sommen (overlijden, pensioen maar ook de 
transferts van reserves van uittreders die de transfert 
van hun opgebouwde reserve naar een andere 
pensioeninstelling vragen) .

Evolutie van het jaarlijkse rendement

Vrijgekomen recht in euro

VRIJGEKOMEN RECHt IN € AANtAL dOSSIERS

OVERLIJdEN PENSIOEN OVERLIJdEN PENSIOEN

2021 2 090 623 30 096 689 789 4 989

ALGEMEEN tOtAAL 32 187 312 5 778

Overlijden

Pensioen

94 %

6 %
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Overlijden per maand (2021)

2.2. OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een gehuwde of wettelijk 
samenwonende actieve arbeider wordt via het 
solidariteitsluik voorzien in een overlevingsrente . 
Deze rente wordt in kapitaal uitbetaald zolang het 
minimumbedrag voor de uitkering van een rente 
(300,00 €) niet bereikt is .

Indien de overleden arbeider geen partner heeft of 
indien het gaat om een slaper, wordt de opgebouwde 
reserve via het pensioenluik aan de begunstigden 
uitgekeerd . Deze hebben de keuze om de uitkering in 
kapitaal of in rente op te nemen . 

2021
OVERLIJdEN

dOSSIERS SOM (€)

Januari 66 231 434

Februari 59 144 873

Maart 73 223 124

April 77 256 167

Mei 64 187 404

Juni 64 96 197

Juli 55 129 922

Augustus 59 126 916

September 63 175 745

Oktober 65 167 678

November 70 155 550

December 74 195 612

tOtAAL 789 2 090 623
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2.3. PENSIOEN

Op de pensioenleeftijd (65 jaar) wordt de opgebouwde 
reserve aan de arbeider uitgekeerd . Indien een arbeider 
zijn wettelijk pensioen vervroegd opneemt (vanaf 60 

jaar), kan het pensioenkapitaal eveneens op die datum 
uitbetaald worden .

Pensioneringen per maand (2021)

2021
tuSSEN 60 EN 65 65 EN OudER tOtAAL

dOSSIERS SOM (€) dOSSIERS SOM (€) dOSSIERS SOM (€)

Januari 217 1 579 596 224 1 156 531 441 2 736 127

Februari 131 784 382 219 952 799 350 1 737 180

Maart 118 749 269 164 883 114 282 1 632 382

April 142 1 038 592 221 1 022 540 363 2 061 132

Mei 788 5 448 734 199 1 085 273 987 6 534 008

Juni 174 1 146 393 208 1 189 048 382 2 335 441

Juli 203 1 354 429 225 1 084 747 428 2 439 175

Augustus 184 1 381 345 202 1 031 743 386 2 413 089

September 171 1 292 188 185 1 012 193 356 2 304 381

Oktober 164 1 195 869 197 878 170 361 2 074 039

November 130 879 917 187 954 135 317 1 834 051

December 136 871 005 200 1 124 678 336 1 995 683

tOtAAL 2 558 17 721 717 2 431 12 374 971 4 989 30 096 689
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2.4. UITBETALINGEN

De uitbetalingen gebeuren ten vroegste op de 
spildata (de laatste dag van de vierde maand 
volgend op het kwartaal waarin de laatste dag 

activiteit vóór pensionering of het overlijden zich 
heeft voorgedaan) zoals bepaald in het pensioen- en 
solidariteitsreglement . 

Overzicht van de spildata

LAAtStE dAG ACtIVItEIt VOOR PENSIOEN OF OVERLIJdEN IN SPILdAtuM

1ste kwartaal 31 juli

2de kwartaal 31 oktober

3de kwartaal 31 januari

4de kwartaal 30 april

Dossiers die op de spildatum niet volledig zijn of 
dossiers van slapers waar we dus geen bijkomende 
loongegevens verwachten, worden uitbetaald op het 
einde van de maand waarin alle nodige gegevens 
ontvangen werden .

De sommen die uitbetaald worden zijn de op- 
gebouwde reserves aan de begunstigden in geval van 
overlijden en pensioen en de transferts van reserve  
indien een uittreder de transfert van zijn opgebouwde  
reserve naar een andere pensioeninstelling heeft  
gevraagd .

bEtALINGEN 

2021
PENSIOEN OVERLIJdEN tRANSFERt tOtAAL

KAPItAAL RENtE
PENSIOENLuIK SOLIdARItEItSLuIK

KAPItAAL RENtE

# SOM # SOM # SOM # SOM # SOM # SOM # SOM

januari 678 4 804 699,08 4 810,30 63 98 343,72 16 76 165,17 205 23 094,91 5 17 874,83 971 5 020 988,01

februari 225 951 597,90 0 0,00 64 78 300,55 2 2 984,78 0 0,00 1 3 566,08 292 1 036 449,31

maart 209 884 234,60 0 0,00 44 51 726,19 1 5 083,97 0 0,00 6 18 741,34 260 959 786,10

april 585 4 401 569,42 4 810,30 83 124 638,48 30 106 090,91 207 23 268,95 5 21 916,78 914 4 678 294,84

mei 398 1 606 467,42 0 0,00 44 67 079,02 1 7 102,88 1 144,28 0 0,00 444 1 680 793,60

juni 252 1 046 609,61 0 0,00 54 53 730,41 0 0,00 0 0,00 5 6 206,43 311 1 106 546,45

juli 566 3 899 169,63 4 810,30 72 135 555,36 23 88 009,74 221 25 376,79 4 5 816,67 890 4 154 738,49

augustus 212 900 576,71 0 0,00 53 101 984,96 1 814,62 0 0,00 1 2 185,85 267 1 005 562,14

september 240 834 174,80 0 0,00 58 85 719,24 0 0,00 0 0,00 1 1 806,05 299 921 700,09

oktober 1 003 8 226 396,92 4 810,30 92 160 096,32 31 90 954,48 227 26 139,36 5 25 518,60 1 362 8 529 915,98

november 224 973 061,91 0 0,00 58 61 286,53 0 0,00 0 0,00 2 3 044,73 284 1 037 393,17

december 219 1 033 562,13 0 0,00 66 97 656,71 3 1 588,64 0 0,00 0 0,00 288 1 132 807,48

Totaal 4 811 29 562 120,13 16 3 241,20 751 1 116 117,49 108 378 795,19 861 98 024,29 35 106 677,36 6 582 31 264 975,66

ALGEMEEN 

tOtAAL
29 565 361 1 592 937 106 677 31 264 976

De vermelde bedragen zijn brutobedragen.

Effectieve uitbetalingen (in €)
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Pensioen 

94,55 %

Overlijden 
Pensioenluik kapitaal

3,57 %

Overlijden 
Solidariteitsluik kapitaal

1,21 %

Overlijden 
Solidariteitsluik rente

0,31 %

Transfert 
0,34 %

Pensioenrente 
0,01 %

Getransfereerde reserves in 2021

totaal van de effectief uitbetaalde rechten tijdens 2021
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In 2021 vrijgekomen maar nog niet uitbetaalde reserves

De uitbetalingen gebeuren ten vroegste op de 
spildata (de laatste dag van de vierde maand na het 

kwartaal waarin de rechten vrijkomen) zoals bepaald 
in het pensioen- en solidariteitsreglement .

Het dossier wordt pas uitbetaald als de begunstigde 
het aanvraagformulier en alle stavingsstukken 
en documenten ingevuld en ondertekend heeft 

bezorgd . Het voordeel wordt slechts uitbetaald indien 
het bedrag min €15 bedraagt .

VRIJGEKOMEN RESERVE IN 2021,  

NOG NIEt uItbEtAALd

SPILdAtuM NOG NIEt bEREIKt
dOSSIER AdMINIStRAtIEF  

NIEt IN ORdE

Pensioen 6 600 932 373 204

Overlijden 798 941 74 526

totaal 7 399 873 447 730

Transferts in behandeling 101 315

ALGEMEEN tOtAAL 7 948 918
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3. JAARLIJKSE COMMuNICAtIE

3.1. PENSIOENFICHE

Op 11 oktober 2021 werden de pensioenfiches aan alle actieve arbeiders verstuurd . 
Deze pensioenfiche geeft de stand van de individuele rekening op 01/01/2021 weer .
Aan de actieve aangeslotenen die door een eerdere periode van tewerkstelling in de 
sector eveneens een passieve rekening hebben, werd een overzicht van beide rekeningen 
gestuurd . 
136 .677 actieve aangeslotenen hebben een actieve pensioenfiche ontvangen . Bij 27 .513 
werd het overzicht van hun slapende rekening toegevoegd .

In de maand december werden de pensioenfiches aan de passieve arbeiders ouder 
dan 55 jaar gestuurd . Er werden 16 .195 fiches verstuurd .

3.2. DOTATIEOVERZICHT WERKGEVERS

Op 6 oktober 2021 werd aan elke werkgever een overzicht gestuurd van de dotaties 
die, in 2020, op de individuele rekening van de arbeiders bij hem in dienst in 2020, 
gestort werden .
Er werden 27 .943 overzichten verstuurd .
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