JAARVERSLAG 2017 VAN DE RAAD VAN BESTUUR
AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Woord van de Voorzitter
In dit verslag doet de Raad van Bestuur van het OFP DuPont European Pension
Fund (hierna “OFP”) verslag van de ontwikkelingen van het fonds gedurende het
verslagjaar 2017.
Het OFP werd afgelopen jaar uitgebreid met twee nieuwe secties (DuPont
Nederland en Genencor Nederland), naast de reeds bestaande sectie DuPont België.
Hierdoor is het vermogen van het OFP meer dan verzesvoudigd tot meer dan EUR
250 miljoen eind januari 2017.
Het vermogen wordt collectief belegd, maar voor de drie secties geldt er een
administratieve ring-fencing van het vermogen (conform het financieringsplan)
waardoor we de dekkingsgraden afzonderlijk kunnen vermelden zoals weergegeven
in dit jaarverslag. De bijdragen worden eveneens apart per sectie en nadien per
bijdragende onderneming berekend.
Afgelopen jaar 2017 werd er een continuïteitstoets uitgevoerd welke hoofdzakelijk
een impact had op het financieringsplan (assumpties) en werd er gewerkt aan de
verdere professionalisering van het OFP, onder andere door de oprichting van een
informeel investeringscomité. In 2018 zal de Raad van Bestuur zich verder
ontfermen over de Global Data Protection Regulation (GDPR) om de documenten en
de werkwijze van het OFP volledig in overeenstemming met de betreffende wet- en
regelgeving te brengen. De komende periode zal tevens in het teken staan van
veranderingen die voortvloeien uit de organisatiewijzigingen binnen de aangesloten
(Dow)Dupont-ondernemingen.

Erik van Diepen
Voorzitter Raad van Bestuur

Pagina 1

Inleiding
Het OFP heeft tot doel een aanvullende dekking te voorzien bij pensionering,
overlijden en invaliditeit ten voordele van de deelnemers aangesloten bij de
pensioenplannen die door het OFP beheerd worden.

De leden van het OFP
Zijn lid van het OFP op 31 december 2017:
•

DuPont de Nemours (Belgium) B.V.B.A., Antoon Spinoystraat 6, 2800
Mechelen, vertegenwoordigd door Edith Hamelryckx;

•

DuPont Coordination Center C.V.A., Antoon Spinoystraat 6, 2800 Mechelen,
vertegenwoordigd door Edith Hamelryckx;

•

E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, Wilmington,
Delaware 19898 (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door Mark Durkovic;

•

DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht,
Nederland, vertegenwoordigd door Maarten Verburg;

•

DuPont Filaments Europe B.V., Minckelersstraat 8, 6372 PP Landgraaf,
Nederland, vertegenwoordigd door Maarten Verburg;

•

Pioneer Seed Holding Nederland B.V., Baanhoekweg 33, 3313 LA Dordrecht,
Nederland, vertegenwoordigd door Maarten Verburg;

•

Genencor International B.V., Archimedesweg
Nederland, vertegenwoordigd door Bart Koops.

30,

2333

CN

Leiden,

De Raad van Bestuur
Zijn bestuurder op 31 december 2017:
•

De heer Erik van Diepen, voorzitter;

•

De heer Christopher Newton, bestuurslid;

•

De heer Wim Stragier, secretaris.
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Jaarrekening boekjaar 2017 (1 januari tot 31 december)
Aangeslotenen
Eind 2017 waren er 779 aangeslotenen, van wie 638 actieve werknemers (inclusief
invaliden), 123 personen met uitgestelde rechten en 18 rentetrekkers. verdeeld
over drie secties. De tabel hieronder toont de verdeling van de aangeslotenen per
sectie
Van de personen met uitgestelde rechten in de sectie DuPont België is 1 persoon
aangesloten bij het Cash Balance plan.
Populatie
Actieven
Uitgestelde Rechten
Rentetrekkers
Totaal

DuPont
België
299
40
0
339

DuPont
Nederland
265
48
17
330

Genencor
Nederland
74
35
1
110

Totaal
638
123
18
779
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Resultatenrekening
2017

2016

52.138.575
+14.264.356
-2.397.668
+225.787.436

-2.253.039
+3.555.010
-1.506.676
-11.914.351

+776.926
-186.146.387
+95.593
-569.999
+1.358.358
-1.030.040

+347.656
+7.895.191
+12.921
-306.492
+156.420
-492.718

+22.308.314

+1.322.634

Opbrengsten van de financiële vaste activa (+)
Beleggingsopbrengsten
Beleggingskosten
Kosten van schulden
Wisselresultaten
Meerwaarden (+) / minderwaarden (-)
Overige financiële opbrengsten (+)
Overige financiële kosten (-)

+0
+7.440.722
-161.434
-276.090
+8.528.246
+6.778.253
+0
-1.383

+0
+1.116.535
+0
-33.092
-334.359
+574.840
+99
-1.389

Bedrijfsresultaat (+) (-)

-1.292.489

-505.152

Goederen en diensten (-)
Overige (+) (-)

-1.292.369
-120

-505.009
-144

0

0

-264.321

-37.593

Toe te wijzen resultaat van het boekjaar (+) (-)

-72.890.079

+1.473.150

Winst (-)
Verlies (+)

-72.890.079
0

0
1.473.150

Technisch resultaat (+) (-)
Bijdragen
Uitkeringen
Overdracht van pensioenrechten
Wijziging van het aandeel van de herverzekeringsonderneming
in de technische voorziening incl. vorderingen
Wijziging van de technische voorzieningen (daling +) (stijging -)
Herverzekeringsuitkeringen
Afgestane herverzekeringspremies
Overige technische opbrengsten (+)
Overige technische kosten (-)
Financieel resultaat (+) (-)

Uitzonderlijk resultaat
Belastingen op het resultaat (-) (+)
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Technisch Resultaat
Het technisch resultaat toont een winst over 2017 van 52.138.575 EUR.
Bijdragen (+)
De bijdragen (exclusief taksen) in uitvoering van het financieringsplan bedragen in
totaal EUR 14.264.356, waarvan EUR 13.067.473 aan werkgeverstoelagen en
EUR 1.196.883 aan werknemersbijdragen.
Uitkeringen (-)
De uitkeringen betaald door het OFP betreffen een netto totaal van EUR 2.397.668
(exclusief bedrijfsvoorheffing, RIZIV en solidariteitsbijdragen). Dit betreft
uitkeringen onder de vorm van een kapitaal als gevolg van pensionering in de
sectie DuPont België ten belope van EUR 1.678.715, onder de vorm van een
ouderdomsrente in de beide Nederlandse secties ten belope van EUR 662.021 en
uitkeringen onder de vorm van een rente naar deelnemers die een
invaliditeitsuitkering vanwege het OFP ontvangen ten belope van EUR 56.932.
Overdracht van pensioenrechten (-)
De overdracht van pensioenrechten naar het OFP bedraagt EUR 225.787.436.
Van dit bedrag is EUR 226.055.508 gerelateerd aan de collectieve
waardeoverdracht vanuit de Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland, als
onderdeel van de integratie van de Nederlandse secties in het OFP.
De overdracht van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen bedraagt
EUR 268.072. Dit bedrag stemt overeen met individuele overdrachtswaarden voor
aangeslotenen van de sectie DuPont Nederland.
Wijziging van de technische voorzieningen (-)
De technische voorziening met betrekking tot pensionering en overlijden bedraagt
op 31 december 2017 EUR 223.725.380. Van dit bedrag is EUR 101.107 gedekt
door een aandeel van de herverzekeraar als gevolg van de herverzekerde premievrijstelling voor de Nederlandse secties.
De technische voorziening met betrekking tot invaliditeit bedraagt op 31 december
2017 EUR 1.549.757, waarvan EUR 1.050.335 gedekt is door een aandeel van de
herverzekeraar als gevolg van de herverzekerde invaliditeitsrente in België.
De stijging van de technische voorzieningen ten opzichte van vorig jaar is
grotendeels toe te schrijven aan de overdracht van pensioenrechten gerelateerd
aan de grensoverschrijdende activiteit in Nederland vanaf 1 januari 2017 en
anderzijds door het besluit van de Raad van Bestuur om de intrestvoet ter
berekening van de technische voorzieningen per 1 september 2017 te verlagen van
5% naar 4%.
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Afgestane verzekeringspremies (-)
De bijdrage aan de herverzekeringsmaatschappijen voor de verzekering van de
risico’s invaliditeit (premievrijstelling voor de Nederlandse secties en invaliditeitsrente voor de sectie DuPont België) en overlijden bedroeg voor 2017 EUR 569.999.
Wijziging aandeel en vordering op herverzekeraar (+)
Zowel het aandeel van de herverzekeraar in de technische voorziening als de
vordering op de herverzekeraar is gestegen voor een totaal van EUR 776.926.
De stijging ten aanzien van vorig jaar is voornamelijk gedreven door een stijging
van het aantal deelnemers dat een invaliditeitsrente ontvangt vanwege het OFP
(Belgische sectie) of van wie de toekomstige opbouw van de technische voorziening
met betrekking tot pensionering en overlijden wordt afgedekt onder de huidige
assumpties door een premievrijstelling (Nederlandse secties).
Overige technische kosten (-)
Deze kosten bedragen EUR 328.318, zijnde het saldo van de technische kosten
gelijk aan EUR 1.030.040 en winsten gelijk aan EUR 1.358.358. Deze kosten zijn
hoofdzakelijk gerelateerd aan bedrijfsvoorheffing, RIZIV en solidariteitsbijdragen
gerelateerd aan de sectie DuPont België.
Uitzonderlijk voor dit jaar zijn de overige technische opbrengsten gelijk aan EUR
1.148.520 (vervat in de winsten) ter dekking van de gemaakte transactiekosten als
gevolg van de collectieve waardeoverdracht van de Nederlandse secties in het OFP.

Financieel Resultaat
Het financieel resultaat toont een winst over 2017 van 22.308.314 EUR.
Beleggingsopbrengsten (+)
De netto beleggingsopbrengsten bedragen EUR 7.279.288 als het verschil tussen
de bruto beleggingsopbrengsten (EUR 7.440.722) en de beleggingskosten
(EUR 161.434).
Meer- (+) en minderwaarden (-)
Het boekjaar 2017 toont een cumulatieve meerwaarde (gerealiseerd en nietgerealiseerd) van EUR 6.778.253. Het gaat hier om EUR 18.610.405 meerwaarden
en EUR 11.832.152 minderwaarden die bekomen worden bij de verkoop van
beleggingen of bij de bepaling van de marktwaarde van de beleggingen op het
einde van het jaar.

Pagina 6

Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (-)
De wisselresultaten over 2017 dragen bij tot een winst ten belope van EUR
8.528.246. Deze worden bepaald op het ogenblik van verkoop van beleggingen in
vreemde valuta of bij de bepaling van de marktwaarde van de beleggingen op het
einde van het jaar.
Kosten van schulden (-)
De kosten gerelateerd aan de uitstaande schulden bedragen EUR 276.090. Dit
betreft vooral de negatieve intresten (verworven intresten) bij de aankoop van
obligaties.
Overige financiële kosten (-)
Het saldo van de overige financiële kosten (zijnde het verschil tussen de financiële
kosten en winsten) bedraagt EUR 1.383 en heeft betrekking op bankkosten en
andere niet-significante componenten.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat toont een verlies over 2017 ten belope van EUR 1.292.489.
Goederen en diensten (-)
De post goederen en diensten bevat de kosten gerelateerd aan administratieve en
actuariële dienstverlening en de erelonen voor een totaal bedrag van
EUR 1.292.369.
Overig bedrijfsresultaat (-)
Het overig bedrijfsresultaat bedraagt EUR 120 en is gerelateerd aan de kosten voor
de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Belastingen op het resultaat
De belasting op het resultaat bedraagt EUR 264.321 gerelateerd aan de roerende
voorheffing bij aankoop van beleggingen.

Resultaat van het Boekjaar 2017
Het resultaat geeft een toe te wijzen winst van EUR 72.890.079 welke toegewezen
wordt aan het Sociaal Fonds op de balans.
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Balans

ACTIVA

2017

2016

PASSIVA

Investeringen
Beleggingen
Aandeel herverzekeringsonderneming

287.054.578

35.361.976

1.151.442

381.256

Pensionering en overlijden
Invaliditeit

Overgedragen verlies (-)
Vorderingen
2.199.613

Vorderingen op
bijdragende
ondernemingen

1.148.520

Overige vorderingen

3.385.173

1.549.757

381.256

73.457.982

567.903

0

0

Technische schulden
(= uitkeringen)

148.512

203.154

264.698

Fiscale en parafiscale
schulden

281.288

30.982

2.175.769

971.049

6.372.168

0

0

301.338.688

40.901.838

4.431.670

Overlopende rekeningen

Totaal

38.747.494

462.238

Overige schulden

Over te dragen kosten

223.725.380

Schulden

Bijdragen

Verworven opbrengsten

2016

Technische voorzieningen

Surplus (sociaal fonds)

Cash

2017

Overlopende rekeningen
0

0

27.194

0

301.338.688

40.901.838

Toe te rekenen kosten
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ACTIVA
Beleggingen
De totale waarde van de beleggingen bedraagt EUR 287.054.578.
Vorderingen
Het totaal bedrag van EUR 6.733.306 wordt bepaald door Te Ontvangen Bijdragen
in uitvoering van het Financieringsplan (EUR 2.199.613 volledig gerelateerd aan de
sectie DuPont België), een Vordering op de Bijdragende Ondernemingen
(EUR 1.148.520 volledig gerelateerd aan de secties DuPont Nederland en Genencor
Nederland ter dekking van de gemaakte transitiekosten als gevolg van de
collectieve waardeoverdracht), een Vordering op de Herverzekeraar (EUR 11.358)
en Overige Vorderingen (EUR 3.373.815) die voornamelijk gerelateerd zijn aan
toekomstige opbrengsten uit de beleggingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bedragen EUR 6.372.168, verdeeld over de bankrekeningen
van de drie secties, de algemene bankrekening van het OFP en de bankrekening
binnen het investeringsmandaat.
Aandeel van de (her)verzekeringsonderneming in de Technische Voorziening
Het aandeel van de herverzekeraar in de technische voorziening is gelijk aan
EUR 1.050.335 met betrekking tot invaliditeit en EUR 101.107 met betrekking tot
pensionering en overlijden.
PASSIVA
Sociaal Fonds (overschot)
Er is een sociaal fonds op 31 december 2017 van EUR 73.457.982, gelijk aan het
sociaal fonds per 31 december 2016 (EUR 567.903) plus de toe te wijzen winst van
2017 (EUR 72.890.079).
Technische voorzieningen
De technische voorzieningen met betrekking tot pensionering en overlijden
bedragen EUR 223.725.380 en met betrekking tot invaliditeit EUR 1.549.757 op
31 december 2017.
Schulden
De schulden bedragen EUR 2.605.569 en betreffen voornamelijk te betalen
herverzekeringspremies (EUR 148.512), de fiscale en parafiscale schulden
(taks 4,4%, RIZIV en solidariteitsbijdragen, bedrijfsvoorheffing gerelateerd aan de
sectie DuPont België) ten belope van EUR 281.288 en overige schulden
(EUR 2.175.769), voornamelijk gerelateerd aan uitstaande schulden verbonden aan
de beleggingen.
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Financiering
Het financieringsdoel is gelijk aan 100 procent van de Lange Termijn Voorziening
(LTV).
De Lange Termijn Voorziening (LTV) wordt bepaald als zijnde de actuele waarde
van de opgebouwde aanspraken op basis van de assumpties zoals opgenomen in
het financieringsplan (verwacht rendement op de beleggingen), verhoogd met een
buffer die bepaald wordt door de continuïteitstoets (actueel 20%). De Lange
Termijn Voorziening kan echter niet minder bedragen dan de transferwaarde
overeenkomstig de Sociale en Arbeidswetgeving van het land, indien gedefinieerd,
waarin de activiteiten worden uitgevoerd.

Pensioenbijdragen
Pensioenplan type Vaste Prestatie
De totale bijdrage wordt bepaald op 1 januari (berekeningsdatum) en is gelijk aan
het verschil tussen de LTV in het begin van het jaar en de LTV aan het eind van het
jaar. De assumpties die gebruikt worden voor de salarisstijgingen en het
pensioenplafond van elke deelnemende onderneming worden gedefinieerd in het
financieringsplan. Dit stemt overeen met de huidige waarde van 1 jaar dienst plus
de herwaardering van het pensioenvoordeel van de verleden diensttijd
overeenkomstig de assumpties zoals opgenomen in het financieringsplan.
De pensioenbijdrage voor de werkgever is gelijk aan het verschil tussen de totale
bijdrage en de verwachte werknemersbijdragen.
Als de marktwaarde van de activa kleiner is dan het financieringsdoel wordt het
tekort toegevoegd bovenop de pensioenbijdrage voor de werkgever of wordt er een
herstelplan ingediend bij de toezichthouder FSMA.
Wanneer op de datum van evaluatie, de marktwaarde van de activa 120 procent
van de Lange Termijn Voorziening overstijgt, wordt het verschil als negatieve
bijdrage opgenomen voor de sectie DuPont België. Voor de beide Nederlandse
secties geldt een dekkingsgraad van minimum 130% alvorens een korting op de
pensioenbijdrage van kracht wordt mits ook aan nader bepaalde andere
voorwaarden is voldaan.

Beleggingsstrategie
De activa van het OFP worden geïnvesteerd in lijn met de Verklaring van de
Beleggingsbeginselen (SIP) van het OFP. Deze investeringsstrategie is gebaseerd
op het onafhankelijke investeringsadvies ontvangen door de Raad van Bestuur. In
2017 werd een informeel investeringscomité opgericht. De Raad van Bestuur
gelooft dat deze investeringsstrategie rekening houdt met de noodzaak tot
risicocontrole.
Deze strategie voor activaspreiding bestaat uit 58% aandelen (38% EAFE, 10% US,
5% Emerging Markets en 5% Private Equity) en uit 42% obligaties (29%
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overheidsobligaties en 13% bedrijfsobligaties) met een toegestane draagwijdte van
respectievelijk 53%-63% en 37%-47%.
Het OFP heeft besloten om een duidelijke strategie te bepalen die rekening houdt
met sociale, ethische en leefmilieu aspecten door toepassing van een
uitsluitingslijst waarvan de belangrijkste principes beschreven staan in de SIP van
het OFP.
Het OFP draagt de kosten voor het financieel beheer van de activa. Deze kosten
worden in mindering gebracht van het rendement.

Portefeuille
Het vermogensbeheer werd in 2017 uitgevoerd door DuPont Capital Management
(DCM), een dochteronderneming van E. I. du Pont de Nemours and Company.
Onderstaande tabel op 31 december 2017 geeft de spreiding van de geïnvesteerde
activa weer zonder rekening te houden met de waarde van de activa op de cash
rekeningen:
Beleggingscategorie

2017

Aandelen

59,11%

Obligaties

40,89%

Het globale bruto rendement van de portefeuille voor 2017 bedraagt (afgerond)
10% op basis van het portefeuillerapport van DCM.
Financieringsgraad
Het beschikbaar vermogen ter dekking van de technische voorzieningen (niet
afgedekt door een aandeel van de herverzekeraars) bedraagt kEUR 297.426 en is
het resultaat van de som van de marktwaarde van de beleggingen, de liquiditeiten
en de vorderingen, verminderd met de som van de schulden en de partiële provisie
(IBNR) voor zieken in Nederland overgekomen vanuit Stichting Pensioenfonds
Chemours Nederland.

Pagina 11

Door de administratieve ring-fencing van het vermogen per sectie heeft iedere
sectie een aparte evolutie over 2017 als volgt:

Totaal

DuPont
België

DuPont
Nederland

Genencor
Nederland

Marktwaarde Activa Begin
2017 (1)

39.249

39.249

0

0

Cash IN (2)

238.888

3.351

198.761

36.776

6.018

2.720

2.774

524

272.119

39.880

195.987

36.252

23.047

3.404

16.571

3.072

295.166

43.284

212.558

39.324

2.518

1.726

684

108

258

0

146

112

297.426

45.010

213.096

39.320

In ‘000 EUR

Cash OUT (3)
Waarde Activa Einde 2017
excl. Rendement
= (1) + (2) – (3) = (4)
Rendement (5)
Marktwaarde Activa Einde
2017
= (4) + (5) = (6)
Correctie Balans (7)
IBNR (8)
Beschikbaar Vermogen
= (6) + (7) - (8)
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De financieringsgraad ten aanzien van de technische voorzieningen (Lange Termijn
Voorziening in overeenstemming met het financieringsplan) met betrekking tot
pensioen en overlijden (EUR 223.725.380) en met betrekking tot invaliditeit indien
niet afgedekt door een aandeel van de herverzekeraar (EUR 241.520) bedraagt
aldus 133%. Het overschot van 73 miljoen EUR ligt in lijn met de waarde van het
sociaal fonds op de balans. Een opsplitsing van de technische voorziening en
financieringsgraad per sectie is als volgt:

Totaal

DuPont
België

DuPont
Nederland

Genencor
Nederland

Beschikbaar Vermogen

297.425

45.009

213.096

39.320

Lange Termijn
Voorziening (LTV)

223.967

43.852

149.493

30.622

Dekkingsgraad

133%

103%

143%

128%

In ‘000 EUR

De financieringsgraad ten aanzien van de Korte Termijn Voorziening (in lijn met het
financieringsplan en de Sociale en Arbeidswetgeving) bedraagt 144% voor het
totale OFP.
Financieringsplan en Herstelmaatregelen
Op basis van de berekeningen van de aangewezen actuaris, zijn er per
31 december 2017 geen bijkomende herstelmaatregelen nodig op basis van het
huidig financieringsplan. Dit aangezien de financieringsgraden met betrekking tot
de technische voorzieningen op korte en lange termijn de 100% overschrijden.
Het financieringsplan werd aangepast voor een verlaging van de technische
intrestvoet, in lijn met het herberekend verwacht rendement op de activa, van 5%
naar 4% vanaf 1 september 2017. De buffer als resultaat van de continuïteitstoets
werd behouden op 20%. De continuïteitstoets werd in 2017 enkel uitgevoerd voor
de sectie DuPont België. Voor de Nederlandse secties is de impact op de Lange
Termijn Voorziening niet significant omwille van het minimum bepaald door de
Sociale en Arbeidswetgeving (overdrachtswaarde voor actieven en slapers) en werd
in 2016 nog een continuïteitstoets uitgevoerd in verband met de aansluiting bij het
OFP per 1 januari 2017.
Voornoemde aanpassing van het financieringsplan werd goedgekeurd op de Raad
van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 18 december 2017.
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Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar 2017
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar,
met dien verstande dat de pensioenregelingen van de secties Genencor Nederland
en
van DuPont Nederland momenteel worden herbekeken in verband met
wijzigingen van het fiscale kader voor pensioenregelingen in Nederland. De impact
van de wijzigingen zal in kaart gebracht worden en worden gerapporteerd aan de
Raad van Bestuur. Gelet op de huidige dekkingsgraden is hierbij geen gevaar voor
onderfinanciering.
Indexatie
Er geldt een voorwaardelijke indexatie van de opgebouwde pensioenrechten voor
inactieven aangesloten bij de pensioenregelingen van de Nederlandse secties
conform de voorwaarden en ambities zoals opgenomen in het financieringsplan.
In 2017 werd de ambitie partieel toegekend als indexatie voor de pensioenrechten
van de inactieven van beide Nederlandse secties op basis van een referentie-index
van 0,42% zoals van kracht in oktober 2016 als volgt:
•
•

Sectie Genencor Nederland: 0,26% (ambitie 100% van index)
Sectie DuPont Nederland: 0,13% (ambitie 75% van index)

Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2017 zal de volledige ambitie
toegekend worden in 2018 voor de inactieven van beide Nederlandse secties op
basis van een referentie-index van 1,33% zoals van kracht in oktober 2017. Door
de hoge dekkingsgraad zal, conform het financieringsplan, ook sprake zijn van
inhaalindexatie (ten opzichte van de ambitie).

Deugdelijk bestuur van het OFP –
beoordelingen, besprekingen en maatregelen
Bij de oprichting van het OFP werden de vereiste documenten inzake deugdelijk
bestuur goedgekeurd.
De Raad van Bestuur heeft de staat van de interne controle binnen het OFP
beoordeeld. De Raad van Bestuur heeft tijdens het afgelopen boekjaar een
aanpassing doorgevoerd aan de betrokken documenten:
- Interne controle memorandum: identificatie van risico’s, maatregelen van
interne controle
- Charter van de Interne Auditor: rol van de Interne Auditor bij de uitvoering van
het Uitbestedingsbeleid.
De Raad is van oordeel dat de identificatie, in de Nota Interne Controle van de
Raad van Bestuur, van de risico's waaraan het OFP is blootgesteld na de recente
update de werkelijke risico's weergeeft. De maatregelen van interne controle,
voorgesteld in de Nota Interne Controle van de Raad van Bestuur, zijn volgens de
Raad van Bestuur afdoende om een efficiënte interne controle te verzekeren,
rekening houdend met de aard en de omvang van de activiteiten van het OFP.
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De Raad van Bestuur heeft de staat van de compliance functie binnen het OFP
beoordeeld. De Raad van Bestuur heeft tijdens het afgelopen boekjaar een
aanpassing doorgevoerd aan de betrokken documenten:
- Nota Integriteitsbeleid: verdere identificatie van risico’s, versterking van het
integriteitsbeleid
- Charter van de Compliance Officer: rol van de Compliance Officer bij de
uitvoering van het Uitbestedingsbeleid.
De Raad van Bestuur is van oordeel dat de identificatie, in de Nota
Integriteitsbeleid van de Raad van Bestuur, van de risico's waaraan het OFP is
blootgesteld op dit gebied nog steeds de werkelijke risico's weergeeft. De
maatregelen genomen tot verzekering van compliance, als voorgesteld in de Nota
Integriteitsbeleid van de Raad Van Bestuur, zijn volgens de Raad van Bestuur nog
altijd afdoende om een hoge mate van compliance te garanderen, rekening
houdend met de aard en de omvang van de activiteiten van het OFP.
De Raad van Bestuur heeft het uitbestedingsbeleid van het OFP beoordeeld. De
Raad van Bestuur heeft tijdens het afgelopen boekjaar een aanpassing doorgevoerd
aan de Nota Uitbestedingsbeleid door de toevoeging van procedures voor de
selectie en de evaluatie van externe dienstverleners. De Raad van Bestuur is van
oordeel dat de principes, richtlijnen en procedures opgenomen in de Nota
Uitbestedingsbeleid na de recente update beantwoorden aan de vereisten van goed
bestuur.
De Raad van Bestuur heeft het continuïteitsbeleid van het OFP beoordeeld. De Raad
van Bestuur heeft tijdens het afgelopen boekjaar een aanpassing doorgevoerd aan
de Nota Continuïteitsbeleid door de uitbreiding van de toepassing ervan naar de
externe dienstverleners. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de principes,
richtlijnen en procedures opgenomen in de Nota continuïteitsbeleid na de recente
update beantwoorden aan de vereisten van goed bestuur.
De Raad van Bestuur heeft tijdens het afgelopen boekjaar het Charter van het
Investeringscomité goedgekeurd. Het investeringscomité adviseert de Raad van
Bestuur bij de opzet en de uitvoering van het investeringsbeleid.
De Raad van Bestuur heeft het rapport van de Compliance Officer en de Interne
Auditor besproken.
De Raad van Bestuur heeft de P40 rapportering bijgevoegd aan dit verslag gelezen,
besproken en unaniem goedgekeurd.
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Pensioenvoordelen
Op 31 december 2017 werden door het OFP drie gesloten pensioenplannen beheerd
waarin actieve deelnemers pensioenvoordelen opbouwen.
Sectie DuPont België
Type Plan
Voorwaarden
Finaal Pensioensalaris

Pensioenplafond
Normale Pensioenleeftijd

Pensioenvoordeel (Kapitaal)

Vaste Prestatie (Eindloon)
Alle werknemers in dienst voor 1 oktober 2006
Gemiddelde van de laatste 3 jaren (13,9967 maal bruto
maandelijkse basis op 1 april met supplement in geval
van shiftpremies)
Sociaal Zekerheidsplafond voor Pensioen
65 jaar
Diensttijd 1 (S1): dienstjaren vanaf aansluitingsdatum
Diensttijd 2 (S2): minimum tussen Deel 1 en 40 jaar
1,75% keer Finaal Pensioensalaris vermenigvuldigd met
Diensttijd 1 minus 50% van minimum tussen Finaal
Pensioensalaris en Pensioenplafond vermenigvuldigd
met Diensttijd 2 en gedeeld door 40. Het resultaat wordt
vermenigvuldigd met 12,085. In formule: (1,75% x FPS
x S1 - 50% x min(PC, FPS) x S2 / 40) x 12,085.

Sectie DuPont Nederland
Type Plan
Voorwaarden
Pensioensalaris

Franchise
Normale Pensioenleeftijd
Pensioenvoordeel (Rente)

Vaste Prestatie (Eindloon)
Alle werknemers met een minimum leeftijd van 21 jaar
en in dienst voor 1 juli 2013
Jaarsalaris (12 x maandsalaris plus 13de maand en
vakantiegeld per 1 januari) beperkt tot 105.075 EUR
(2018), verminderd met de Franchise
2017 : 16.824 EUR (volgt jaarlijkse verhoging van AOW
pensioen voor alleenstaanden)
67 jaar
1,657% vermenigvuldigd met het pensioensalaris
vermenigvuldigd met de erkende diensttijd

Sectie Genencor Nederland
Type Plan
Voorwaarden
Pensioensalaris

Franchise
Normale Pensioenleeftijd
Pensioenvoordeel (Rente)

Vaste Prestatie (Career Average)
Alle werknemers in dienst voor 1 juni 2015
Jaarsalaris (12 x maandsalaris plus vakantiegeld per
1 mei en de bonus met betrekking tot de 12 voorgaande
maanden) beperkt tot 105.075 EUR (2018), verminderd
met de Franchise
2017 : 13.123 EUR (volgt jaarlijkse verhoging van AOW
pensioen voor alleenstaanden)
67 jaar
1,875% vermenigvuldigd met het pensioensalaris
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