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 P40 - rapportering

Toepassingsveld:

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Identificatie van de IBP

E-mailadres: van de contactpersoon
Contactpersoon: naam en voornaam
Telefoonnummer van de contactpersoon
Aantal bijdragende ondernemingen
Aantal pensioenregelingen (binnen de IBP)
Aantal tewerkgestelden1: door de IBP
o voltijds
o deeltijds
o totaal in voltijdse equivalenten
Personeelskosten2: ten laste van de IBP

Gegevens over de bijdragende onderneming(en)

Een bijdragende onderneming is een onderneming of andere instelling, die bestaat uit of
samengesteld is uit één of meer natuurlijke of rechtspersonen die optreden als werkgever of als
zelfstandige dan wel een combinatie daarvan, en die aan een instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening bijdragen betaalt.

De FSMA vestigt de aandacht op het feit dat de IBP hier enkel  als bijdragende onderneming kan
worden opgegeven indien haar eigen werknemers aangeslotenen zijn.

1
 Sociale balans, code 105.

2
 Sociale balans, code 102.

Bijlage Circulaire
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4. Voor elke bijdragende onderneming dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

4.1. Contactgegevens

4.1.2. Rechtsvorm
4.1.3. Ondernemingsnummer3

4.1.4. Straat + nummer
4.1.5. Postcode
4.1.6. Gemeente
4.1.6.1. Land
4.1.7. Contactpersoon: naam en voornaam
4.1.8. Telefoonnummer van de contactpersoon

4.2. Type van bijdragende onderneming

Er dient een keuze te worden gemaakt tussen:

4.2.1. privaatrechtelijk
4.2.2. publiekrechtelijk, onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de

boekhouding van de ondernemingen
4.2.3. publiekrechtelijk, niet onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de

boekhouding van de ondernemingen

4.3. Type van pensioen

Enkel de IBP's met een publiekrechtelijke bijdragende onderneming dienen hier aan te duiden of het
gaat om:

4.3.1. wettelijke pensioenen en/of
4.3.2. bovenwettelijke pensioenen

4.4. Activiteit van de bijdragende onderneming

4.4.1. Nummer van het (of de) paritair(e) (sub)comité(s). Gelieve hier enkel het nummer of de
nummers op te geven en voor elk nummer een nieuwe lijn toe te voegen

4.4.2. Activiteit : NACE-code(s)4. Gelieve enkel de code(s) op te geven, zonder punten of spaties, en
voor elke code een nieuwe lijn toe te voegen.

3
 Ondernemingsnummer: het unieke identificatienummer (bestaande uit 10 unieke numerieke posities)

toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie.
Gelieve enkel deze 10-cijferige code op te geven, met inbegrip van de “0” en niet voorafgegaan door “BE”.
Bijvoorbeeld: 0412345678 et niet 0412.345.678 of BE412345678.

4
 Informatie over de NACEBEL-codes vindt u op de site van de FOD Economie.

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel/
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4.5. Ratio's

Indien de bijdragende onderneming een buitenlandse onderneming is, volgende ratio's opgeven:

4.5.1. Liquiditeitsratio: vlottende activa op schulden op korte termijn5

4.5.2. Rentabiliteitsratio (ROE: return on equity): winst/verlies na belastingen op eigen vermogen
4.5.3. Solvabiliteitsratio: eigen vermogen op totaal vermogen.

Persoonsgegevens

5. Bestuurders: Naam, voornaam en e-mailadres

Het gaat om de leden van de raad van bestuur van de IBP, die zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen kunnen zijn. Indien een van de leden een rechtspersoon is, moet er ook een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijk persoon worden aangeduid

Er dient ook vermeld te worden wie de voorzitter is van de raad van bestuur

6. Compliance officer: Naam, voornaam en e-mailadres

7. Interne auditor: Naam, voornaam en e-mailadres

8. Operationele organen: Naam van de operationele organen en identiteitsgegevens (naam,
voornaam en e-mailadres) van de leden

9. Beheersfunctie: intern beheer of uitbesteding:  Naam,  voornaam  en  type  (administratie  -
intern, administratie - extern, boekhouding - intern, boekhouding - extern,
portefeuillebeheer - intern, portefeuillebeheer - extern).

Het gaat om de operationele organen, de natuurlijke personen of rechtspersonen die belast
zijn met de administratie, de boekhouding en het portefeuillebeheer. Dit kunnen
personeelsleden of operationele organen zijn van de IBP (dan kiest u voor "intern") of het
beheer kan uitbesteed zijn aan bv. een bijdragende onderneming, een consultant, asset
manager(s), enz. In dit laatste geval kiest u "extern".

10. Toezichtscomité: ja/nee

11. Sociaal comité: ja/nee

5
 De liquiditeitsratio dient niet opgegeven te worden indien de bijdragende onderneming een

verzekeringsonderneming of een kredietinstelling is.
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Gegevens met betrekking tot de pensioenregeling

Voor elke regeling die binnen de IBP wordt beheerd, volgende gegevens verstrekken:

SigedisID van de Belgische regelingen

Inwerkingtreding en eventuele wijzigingen

o Datum van inwerkingtreding van de pensioenregeling;
o Data van de eventuele wijzigingen in de pensioenregeling6: wijzigingen in de pensioenregeling

die een invloed kunnen hebben op de financiële of administratieve organisatie of op de
werkingsvoorwaarden van de IBP;

o Voor elke wijziging moet aangegeven worden of ze retroactief werd toegepast. Een wijziging is
retroactief indien zij ook een impact heeft op de dienstjaren uit het verleden.

Wordt deze pensioenregeling in het kader van een grensoverschrijdende activiteit beheerd?

Voor welke bijdragende ondernemingen wordt deze pensioenregeling ingesteld?

Wat is de duration van de verplichtingen van deze regeling?7 Onder duration wordt de
Macaulay duration verstaan: de gemiddelde looptijd van financiële stromen gewogen naar hun
geactualiseerde waarde volgens de actualisatievoet uit het financieringsplan.
Indien er meerdere actualisatievoeten bestaan, gelieve dan de hoogste te gebruiken. In ieder
geval moet de gebruikte actualisatievoet vermeld worden.

12. Aard van de pensioenregeling

Aangeven welke de aard is van de pensioenregeling. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Activiteiten bedoeld in de artikelen 55, eerste lid, 1°, en 135, eerste lid, 2°, van de WIBP

Hiermee worden de activiteiten bedoeld die verband houden met het aanvullend pensioen voor
werknemers en deze die verband houden met het wettelijk pensioen.

12.1. Ondernemingsregeling

Sectoraal: Indien een ondernemingsregeling geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft
aan een sectorale pensioentoezegging, moet aangegeven  worden  dat  er
opting-out is.

12.2. Sectorregeling
12.3. Multiwerkgeversregeling

6
 Enkel de wijzigingen die in de loop van 2013 zijn aangebracht.

7
Moet niet ingevuld worden voor zuivere vaste bijdrageregelingen (zonder tariefwaarborg).
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12.4. Sociale regeling: aanduiden of de regeling (ondernemings, sector- of multiwerkgever) een
sociale regeling is (d.w.z. met een solidariteitsluik)

12.5. Individuele pensioentoezegging

Activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid, 2°, van de WIBP

Worden bedoeld, de activiteiten verband houdend met het aanvullend pensioen voor zelfstandigen

12.6. Gewone regeling
12.7. Sociale regeling

13. Solidariteit (artikel 74, § 1, 3° en 4°, van de WIBP)

Gelieve voor het solidariteitsluik (indien dit bestaat) het volgende op te geven:

13.1. de gegevens van de beheerder van het solidariteitsstelsel: naam en rechtsvorm
13.2. de prestaties: een beschrijving van de solidariteitsprestaties

14. Aangeslotenen bij de pensioenregeling

Hier dient vermeld te worden wie aangesloten is bij de pensioenregeling:

14.1. alle werknemers8

14.2. een bepaalde categorie van werknemers9: in dit laatste geval moet een beschrijving worden
gegeven van de categorie

15. Aantal aangeslotenen

15.1. Mannen

15.1.1. Actieve aangeslotenen
15.1.2. Aangeslotenen met uitgestelde rechten
15.1.3. Rentegenieters

15.2. Vrouwen

15.2.1. Actieve aangeslotenen
15.2.2. Aangeslotenen met uitgestelde rechten
15.2.3. Rentegenieters

8
 De IBP's die toegelaten zijn voor de activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid, 2°, van de WIBP lezen dit

als "zelfstandigen" en/of "niet-zelfstandigen" zoals bedoeld in artikel 54 van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

9
 Eventueel zelfstandige bedrijfsleiders.
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16. Pensioenleeftijd

Gelieve een getal op te geven voor:

16.1. de normale pensioenleeftijd
16.2. de vervroegde pensioenleeftijd: niets invullen indien deze leeftijd dezelfde is als de normale

pensioenleeftijd

17. Type van pensioenregeling

U dient één of meer van de volgende mogelijkheden aan te duiden:

17.1. Toezegging van het type vaste prestaties (met uitzondering van de cash-balanceregelingen)
17.2. Toezegging van het type vaste bijdragen (zonder tariefwaarborg)
17.3. Toezegging van het type vaste bijdragen met tariefwaarborg
17.4. Cash-balance
17.5. Andere: indien u "andere" aanduidt, moet u een beschrijving geven

18. Type van waarborg en prestaties10

Gelieve voor elke waarborg van de pensioenregeling het type prestatie aan te duiden:

18.1. Aanvullend pensioen op pensioenleeftijd

18.1.1. Rente zonder kapitaaloptie
18.1.2. Rente met kapitaaloptie
18.1.3. Kapitaal

18.2. Overlijden na de pensioenleeftijd

18.2.1. Rente zonder kapitaaloptie
18.2.2. Rente met kapitaaloptie
18.2.3. Kapitaal

18.3. Overlijden vóór de pensioenleeftijd

18.3.1. Rente zonder kapitaaloptie
18.3.2. Rente met kapitaaloptie
18.3.3. Kapitaal

10
 Enkel in te vullen voor de activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid, 1° en 2°, en in artikel 135, eerste lid,

2°, van de WIBP.
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18.4. Invaliditeit vóór de pensioenleeftijd

18.4.1. Rente zonder kapitaaloptie
18.4.2. Rente met kapitaaloptie
18.4.3. Kapitaal
18.4.4. Premievrijstelling

19. Financieringsbron

Geef aan welke financieringsbron(nen) gebruikt word(t)(en) voor de betrokken pensioenregeling

19.1. Werkgeversbijdragen 11

19.2. Werknemersbijdragen
19.3. Persoonlijke bijdragen van zelfstandige bedrijfsleiders

20. Financieringsmethode12

Hier dient u aan te geven welke financieringsmethode(n) gebruikt word(t)(en) voor de betrokken
pensioenregeling. U kunt verschillende van de volgende mogelijkheden aanduiden:

20.1. Unit Credit
20.2. Projected Unit Credit
20.3. Attained Age (constante jaarpremies)
20.4. Aggregate Cost
20.5. Opeenvolgende koopsommen
20.6. Andere: indien u een andere methode gebruikt, dient u die te beschrijven

21. Berekening van het theoretisch bedrag van de technische voorzieningen

Duid aan welke van de drie mogelijke berekeningsmethodes gebruikt wordt voor de berekening van
het theoretisch bedrag van de technische voorzieningen en beschrijf de actuariële hypothesen. De
drie mogelijkheden zijn de volgende:

21.1. Accrued Benefit Obligation (ABO)
21.2. Projected Benefit Obligation (PBO)
21.3. Andere methode die voldoet aan de eisen van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 12

januari 2007

11
 De IBP's die toegelaten zijn voor de activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid, 2° van de WIBP lezen dit als

“zelfstandigen” en/of “niet-zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 54 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

12
 Dit punt moet niet ingevuld worden voor pensioenregelingen van het type vaste bijdragen (zonder

tariefwaarborg).
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Gegevens met betrekking tot de activiteiten bedoeld in artikel 55, eerste lid,
1° en 2°, en artikel 135, eerste lid, 2°, van de WIBP

22. Vrijstellingen

Gelieve aan te geven welke vrijstelling(en) de IBP geniet en eventueel wat de resterende looptijd van
die vrijstelling(en) is

22.1. Vrijstelling van technische voorzieningen

22.1.1. Artikel 163 van de wet van 27 oktober 2006
22.1.2. Artikel 164 van de wet van 27 oktober 2006
22.1.3. Artikel 165 van de wet van 27 oktober 2006
22.1.4. Artikel 166 van de wet van 27 oktober 2006
22.1.5. Artikel 168 van de wet van 27 oktober 2006
22.1.6. Artikel 169 van de wet van 27 oktober 2006
22.1.7. Artikel 170 van de wet van 27 oktober 2006

22.2. Vrijstelling van dekkingswaarden

22.2.1. Vrijstelling beperkt in duur: resterende looptijd
22.2.2. Vordering op de werkgever

26. Herverzekering

Indien de IBP gebruik maakt van een herverzekeringsovereenkomst om in aanmerking te komen
voor de vermindering van de solvabiliteitsmarge of het aandeel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen aanwendt als dekkingswaarde, duidt u dit aan en geeft u de naam, het
adres en de code op van de herverzekeraar(s)

26.1. Solvabiliteitsmarge

26.1.1 Naam, adres en code van de herverzekeraar(s)

26.2. Dekkingswaarden

26.2.1. Naam, adres en code van de herverzekeraar(s)
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Financiële gegevens met betrekking tot de solidariteitsactiviteit

Dit deel moet enkel worden ingevuld indien de pensioenregeling een solidariteitsluik omvat en er
dus bevestigend werd geantwoord op vraag 12.4. of 12.7.

28. Vermogen op het einde van het boekjaar

Alleen het vermogen met betrekking tot de solidariteitsactiviteit en niet het globale vermogen van
de IBP moet hier worden opgegeven.

29. Voorzieningen

Het gaat hier om de voorzieningen die opgesomd zijn in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van
14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de
solidariteitstoezegging en bij artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot
vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een solidariteitsstelsel,
verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst.

29.1. Voor lopende uitkeringen
29.2. Voor fluctuatie van de risico's
29.3. Voor vergrijzing
29.4. Voor afwijkingen met betrekking tot de risico's overlijden en invaliditeit

Bijkomende vragen

Bijdragende ondernemingen

1.1. Beheert de IBP verplichtingen waarvoor er geen bijdragende onderneming (meer) bestaat
(bijvoorbeeld enkel rentegenieters, faillissement van de bijdragende onderneming)?

Pensioenregelingen

2.1. Moeten alle pensioenuitkeringen worden uitbetaald in euro?

2.1.1. Indien neen, moet voor het deel van de verbintenissen dat niet in euro moet worden
uitbetaald de betreffende munt en het bedrag van de verbintenissen in die vreemde
munt worden opgegeven.

Governance

3.1. Zijn er bestuurders of, in voorkomend geval, leden van de andere operationele organen van
wie de functie een einde heeft genomen om andere redenen dan het einde van hun
mandaat?
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3.2. Heeft de compliance officer (indien er een werd aangesteld) een verslag opgesteld dat over
het geheel genomen positief is (en waarin er dus geen melding wordt gemaakt van
problemen)?13

3.3. Heeft de interne auditor (indien er een werd aangesteld) een verslag opgesteld dat over het
geheel genomen positief is (en waarin er dus geen melding wordt gemaakt van
problemen)?14

Administratieve organisatie

5.1. Hebben er zich in het afgelopen boekjaar problemen voorgedaan met betrekking tot de
inhoud van de pensioenfiches, het transparantieverslag of andere documenten voor de
bijdragende onderneming(en), aangeslotenen of rechthebbenden of met betrekking tot de
inhoud van de wettelijke rapportering aan de FSMA (bijvoorbeeld foutieve berekeningen of
verkeerde gegevens)?

5.2. Hebben er zich in het afgelopen boekjaar problemen voorgedaan met betrekking tot de
naleving van de wettelijk voorgeschreven termijnen en periodiciteit voor de uitwisseling van
informatie (bijvoorbeeld bij uittreding, de pensioenfiche, de wettelijke rapportering, ...)?

5.3. Heeft de IBP in het afgelopen boekjaar klachten ontvangen in verband met de pensioen- of
solidariteitsregelingen die zij beheert? Het gaat hier om klachten die aan de IBP zijn gericht,
niet aan de FSMA.

Betalingen

6.1. Wat was, in het afgelopen boekjaar, het percentage van de betalingen of transfers die een
probleem hebben opgeleverd (bijvoorbeeld niet-naleving van de betalingstermijn, niet-
gerechtvaardigde betalingen, verkeerde bedragen, ...)?

Outsourcing15 16

7.1. Zijn er één of meer activiteiten of diensten die door de IBP worden uitbesteed maar
waarvoor er geen schriftelijke overeenkomst is opgemaakt?

7.2. Bestaan er één of meer schriftelijke overeenkomsten die geen clausules bevatten die
garanderen dat de continuïteit van de activiteit of van de dienstverlening en de
overeengekomen capaciteitsvereisten niet in het gedrang komen?

7.3. Zijn er één of meerdere onderaannemers of leveranciers waarop de IBP een beroep heeft
gedaan, die de activiteit die hen werd toevertrouwd of de diensten die zij moesten leveren,
op hun beurt hebben uitbesteed?

7.4. Hebben er zich in de loop van het afgelopen boekjaar één of meerdere problemen
voorgedaan met betrekking tot de uitbesteding?

13
  Indien er geen verslag werd opgemaakt of indien er geen compliance officer werd aangewezen, antwoordt

u "Nee".
14

 Indien er geen verslag werd opgemaakt of indien er geen interne auditor werd aangewezen, antwoordt u
"Nee".

15
 Indien de IBP geen activiteiten uitbesteedt, antwoordt u op alle vragen “Nee”.

16
  Indien u “Ja” antwoordt op de eerste vraag, dient u ook “Ja” te antwoorden op de tweede vraag.
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Informatica

8.1. Heeft de IBP een onderhouds- en/of een herstellingscontract afgesloten met een IT-dienst-
verlener?

8.2. Hebben er zich in de loop van het afgelopen boekjaar één of meer pannes voorgedaan in
het computersysteem die de werking van de IBP gedurende één dag of meer hebben
verstoord?

8.3. Behoort het informaticasysteem toe aan een andere entiteit dan de IBP of de bijdragende
onderneming(en)?

8.4. Houdt de IBP een back-up bij in een ander gebouw?

Financiële gegevens

Gelieve  alle  vragen  te  beantwoorden,  ook  als  het  bedrag  nul  is.  In  dit  laatste  geval  vult  u  in  het
overeenstemmende vakje "0" in

9.1. Wat is het verwacht rendement van de globale beleggingsportefeuille?

9.2. Wat is de standaardafwijking van de waarde van de globale portefeuille, gebaseerd op de
matrix van varianties-covarianties van alle elementen van de portefeuille (verwachte
volatiliteit)?

9.3. Wat zijn de verwachte cashflows voor het komende boekjaar, met uitzondering van de “nog
te innen dotaties”, de vorderingen op ten hoogste één jaar en de schulden op ten hoogste
één jaar?

Deze verwachte cashflows omvatten onder meer:

9.3.1. verwachte stortingen van de bijdragende ondernemingen
9.3.2. verwachte uitkeringen aan de aangeslotenen
9.3.3. verwachte betalingen van verzekeraars en herverzekeraars
9.3.4. te storten premies aan verzekeraars en herverzekeraars
9.3.5. cashflows met betrekking tot bewegingen in de overlopende rekeningen van het

actief17

9.3.6. cashflows met betrekking tot bewegingen in de overlopende rekeningen van het
passief18

9.4. Houdt de IBP afgeleide producten aan die niet als dekking dienen?

9.5. Wat is, op de afsluitdatum, het percentage van de effecten die uitgeleend werden door de
IBP (securities lending)?

17
Voor zover ze niet reeds werden opgenomen onder de andere verwachte cashflows.

18
  Idem.
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9.6. Gelieve voor de volgende posten uit de samenvattende staat van de dekkingswaarden in
procent het deel obligaties en het deel aandelen op te geven:

3.1.1.3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, die aan de
bepalingen van richtlijn 85/611/EEG voldoen, in effecten, in gemengde en
andere effecten

3.2.1.3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, andere
beleggingsinstellingen, in effecten, in gemengde en andere effecten

8.1.3. Gemengde reserves in effecten bij een verzekeringsonderneming

Voorbeeld

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen:

Aard van de waarden Codes Affectatiewaarde

Euro %
3. Rechten van deelneming in instellingen voor

collectieve belegging
3.1. Die aan bepalingen van de richtlijn 85/611/EEG

voldoen:
3.1.1. in effecten
3.1.1.1. obligaties 3.1 3.182.200.612 22,37 %
3.1.1.2. aandelen 3.2 3.473.772.510 24,42 %
3.1.1.3. gemengde en andere effecten 3.3 1.456.067.843 10,23 %
3.1.2. in liquide middelen 3.4 214.011.447 1,50 %
3.1.3. in vastgoed 3.5 341.074.166 2,40 %
3.2. Andere beleggingsinstellingen:
3.2.1. in effecten
3.2.1.1. obligaties 3.6 699.059.696 4,91 %
3.2.1.2. aandelen 3.7 1.134.468.341 7,97 %
3.2.1.3. gemengde en andere effecten 3.8 20.872.434 0,15 %
3.2.2. in liquide middelen 3.9 6.430.073 0,05 %
3.2.3. in vastgoed 3.10 2.759.126 0,02 %
TOTAAL 3.11 10.530.716.246 74,02 %

8. Reserves bij een verzekeringsmaatschappij
8.1. in effecten
8.1.1. obligaties 8.1 62.151.250 0,44 %
8.1.2. aandelen 8.2 56.354.507 0,40 %
8.1.3. gemengde 8.3 14.885.063 0,10 %
8.2. in liquide middelen 8.4 802.404 0,01 %
8.3. in vastgoed 8.5 0 0,00 %
8.4. overige 8.6 150.133.682 1,06 %
TOTAAL 8.7 284.326.906 2,00 %
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3.1.1.3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, die aan de
bepalingen van richtlijn 85/611/EEG voldoen, in effecten, in gemengde en andere
effecten

De FSMA wenst het aandeel van de obligaties en de aandelen te kennen in het bedrag van
1.456.067.843 euro. Dit bedrag stemt dus overeen met 100 %.

Stel dat er voor 500.000.000 euro obligaties en voor 700.000.000 euro aandelen in deze post zitten.
Het aandeel van de obligaties is dan 34,34 % en dat van de aandelen 48,07 %.

3.2.1.3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, andere beleggings-
instellingen, in effecten, in gemengde en andere effecten

De FSMA wenst het aandeel van de obligaties en de aandelen te kennen in het bedrag van
20.872.434 euro. Dit bedrag stemt dus overeen met 100 %.

Stel dat er voor 8.500.000 euro obligaties en voor 10.500.000 euro aandelen in deze post zitten. Het
aandeel van de obligaties is dan 40,72 % en dat van de aandelen 50,31 %.

8.1.3. Gemengde reserves in effecten bij een verzekeringsonderneming

De FSMA wenst het aandeel van de obligaties en de aandelen te kennen in het bedrag van
14.885.063 euro. Dit bedrag stemt dus overeen met 100 %.

Stel dat er voor 9.000.000 euro obligaties en voor 3.000.000 euro aandelen in deze post zitten. Het
aandeel van de obligaties is dan 60,46 % en dat van de aandelen 20,15 %.

Financiering van de rendementsgarantie

10.1. Voorziet de IBP ten aanzien van de bijdragende onderneming(en) in een rapportering over
de graad van financiering van de rendementsgarantie?

10.2. Wordt over deze kwestie beraadslaagd in de raad van bestuur?


