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Na een evolutie van miljoenen jaren verwierf de
giraf een unieke anatomie met zijn bijzonder lange
nek. Hij kan er niet alleen mee grazen in de toppen
van de bomen, waar andere zoogdieren niet bij
kunnen, zijn hals biedt hem ook een uitstekend
overzicht op de omgeving. Met zijn lange nek
is de giraf het grootste dier ter wereld. Hij kan
meer dan 5,5 m lang worden.
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Toekomstperspectieven

De kansen grijpen
2016 was een overgangsjaar en een jaar van
versterking. Integrale kan de toekomst op een
serene manier aanpakken. De bescherming
van de rechten van haar aangeslotenen blijft
centraal staan in haar dagelijkse aanpak.
Maar zelfs met nieuwe, verstevigde funderingen heeft Integrale nog grote uitdagingen.
Ze kan echter ook de kansen grijpen die
voortspruiten uit deze uitdagingen. We
overlopen ze hierna in de vorm van vragen
en antwoorden.

Vallen er nog wettelijke veranderingen te
verwachten in de sector van de levensverzekeringen?
Het KB69 dat al enkele tientallen jaren de
werking van de activiteiten van Integrale
regelt, wordt momenteel herzien om rekening
te houden met de veranderingen die voortvloeien uit Solvency II. Het ontwerp dat de
toezichthouder, het kabinet van de minister
van pensioenen en van economische zaken
momenteel opmaakt, zou in 2017 afgerond
moeten zijn. Deze stap moet Integrale juridisch
in orde stellen.
Daarentegen zal de omzetting van Europese bepalingen zoals MiFID (richtlijn om
beleggers te beschermen), de PRIIPS-verordening, anti-witwasmaatregelen, FATCA
(communicatie over fiscale kwesties) of CRS
(communicatie en rapportering) heel wat
gevolgen hebben voor de administratieve
werklast van Integrale.
Het domein van de aanvullende pensioenen
is volop in beweging en evolueert voortdurend. Het is voorzien dat zelfstandigen als
natuurlijke persoon vanaf 2017 bovenop
hun vrij aanvullend pensioen een tweedepijlerpensioenplan kunnen invoeren. Dit
systeem was voordien enkel toegankelijk
voor zelfstandigen in een vennootschap.

In 2017 zou onze wetgevende macht ook
de organisatie moeten voorzien van een
vrijwillige tweedepijlerbijdrage in een
groepsverzekering of pensioenfonds. Deze
maatregelen kunnen gunstig zijn voor de
evolutie van het incasso in de tweede pijler.

Is er nog diversificatie
mogelijk op het vlak
van de levensverzekeringen?
Sedert het prille begin - en ook al is Integrale
actief in één productgroep (leven) - heeft ze
er altijd naar gestreefd om de oplossingen
voor haar aangeslotenen te optimaliseren.
Om zich aan de gecombineerde marktomstandigheden en wetgeving aan te passen,
zal Integrale haar aanbod uitbreiden met tak
23-producten. Dergelijk product is een individueel levensverzekeringscontract dat geen
rendementsgarantie op termijn biedt, maar
een potentieel hoger rendement naargelang de
kwaliteit van de onderliggende beleggingen.
In 2017 zal Integrale voor haar aangeslotenen
twee producten invoeren in de activaklassen
waarin Integrale een erkende deskundigheid
heeft opgebouwd: rechtstreeks vastgoed en
EMTN (gestructureerde producten die een
blootstelling aan de beurs mogelijk maken,
maar tegelijk het risico op verlies beperken
wanneer de markten een duik nemen).

Op welke SCR-ratio
mikt Integrale?
De prudentiële norm die Solvency II vereist
is een SCR van 100 %. Integrale neemt daar
echter geen genoegen mee. Ze is vast van
plan om haar risicobereidheid te vergroten,
met de bedoeling om op termijn 135 % te
behalen. Bovendien wordt deze indicator
niet één keer per jaar gemeten op 31 december. Deze ratio is dynamisch, volatiel.
Hij schommelt onvermijdelijk volgens de

19

marktomstandigheden. Integrale volgt hem
dus het hele jaar door op.

Kunnen de gewaarborgde rentevoeten
nog naar beneden herzien worden?
Door de aanhoudende daling van de rentevoeten op de financiële markten heeft Integrale
beslist om, net zoals de meeste spelers in
de verzekeringswereld, haar gewaarborgde
technische rentevoet op 1 januari 2017 te
verlagen. De nieuwe rentevoet van 0,75 %
is van toepassing op alle nieuwe contracten,
alle nieuwe aansluitingen aan bestaande
contracten, de nieuwe stortingen voor de
contracten met eenmalige premies en de
premieverhogingen voor de contracten met
terugkerende premies. Deze wijziging heeft
geen invloed op de opgebouwde reserves
van eind december 2016. Deze genieten
en zullen blijven genieten van de tariefschijven uit het verleden op basis van hun
ingangsdatum tot het einde van de looptijd
van deze contracten.
Ondanks deze bepaling, en tegelijk beantwoordend aan de nieuwe criteria van
Solvency II, zet Integrale haar beleid van
concurrerende rendementen en beperkte
kosten verder om de aangeslotenen het best
mogelijke rendement te kunnen bieden. Ze
voorziet geen verdere verlagingen in 2017.
Laten we tot besluit onthouden dat 2016
toegespitst werd op het prudentiële
en het organisatorische luik, maar dat
Integrale kon aantonen hoe relevant
haar heel eigen kenmerken zijn op de
verzekeringsmarkt. Voor de toekomst
wil Integrale deze diversificatie in stand
houden, haar markten doelgericht aanpakken en de kwaliteit van haar beheer
waarborgen om haar prestaties in haar
core business te bestendigen in 2017
en daarna.

