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1 Inleiding  

 

Overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) stelt Sefoplus OFP, dat thans zeven  afzonderlijke 

vermogens heeft ingesteld, elk jaar een verslag op over de globale jaarrekening (globaal jaarverslag) 

en een apart jaarverslag over elk van de aparte jaarrekeningen van de afzonderlijke vermogens. 

Aangezien twee van deze afzonderlijke vermogens pas zijn ingesteld per 01.01.20211, zal het eerste 

apart jaarverslag voor deze afzonderlijke vermogens worden opgesteld in 2022. De aparte 

jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die verschillend zijn 

van deze opgenomen in het globaal jaarverslag of die enkel betekenisvol zijn voor het betrokken 

afzonderlijk vermogen. Voor de overige elementen wordt er verwezen naar het globaal jaarverslag.  

 

 

“Sectorale Inrichters” sectoraal aanvullend pensioenstelsel of “SAP” 

Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 

ten gunste van de arbeiders binnen het paritair 

comité voor het Garagebedrijf (SAP PC 112), 

Sociaal Fonds voor de 

koetswerkondernemingen 

inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 

ten gunste van de arbeiders van het paritair 

subcomité voor het Koetswerk ( SAP PSC 149.02) 

Fonds voor Bestaanszekerheid - Edele 

metalen 

inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 

ten gunste van de arbeiders van het paritair 

subcomité voor de Edele Metalen (SAP PSC 

149.03) 

Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité 

voor de metaalhandel 

inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 

ten gunste van de arbeiders van het paritair 

subcomité voor de Metaalhandel (SAP PSC 

149.04) 

Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor 

de terugwinning van metalen 

inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 

ten gunste van de arbeiders van het paritair 

subcomité voor de Terugwinning van Metalen ( 

SAP PSC 142.01) 

Fonds voor Bestaanszekerheid-Sectoraal 

Aanvullend Pensioen voor de 

Textielnijverheid (FBZ-SAP Textiel) 

Multi-sectorale inrichter van: 

 Het sociaal sectoraal pensioenstelsel ten 

gunste van de arbeiders van het paritair 

comité voor de textielnijverheid (SAP PC 

120); 

 Het sociaal sectoraal pensioenstelsel van 

ten gunste van de bedienden van het 

paritair comité voor de bedienden van de 

textielnijverheid (SAP PC 214); en 

 Het sociaal sectoraal pensioenstelsel ten 

gunste van de arbeiders van het paritair 

subcomité voor de textielnijverheid uit het 

                                                      
1 Afzonderlijke Vermogen Arbeiders Textielnijverheid (PC 120 – PsC 120.01) en Afzonderlijk Vermogen Bedienden 

Textielnijverheid (PC 214). 
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arrondissement van Verviers (SAP PsC 

120.01) 

 

1.1 Oprichting 

 

Op 15 november 2018 werd Sefoplus OFP opgericht, als multi-sectoraal pensioenfonds (IBP) aan wie 

de Sectorale Inrichters (de bijdragende ondernemingen) per 1 januari 2019 het beheer en de uitvoering 

van de pensioentoezegging van hun SAP hebben toevertrouwd. Deze pensioentoezeggingen werden 

tot 31 december 2018 beheerd en uitgevoerd door Belfius Verzekeringen en 50 % medeverzekerd door 

KBC Verzekeringen (onder de merknaam ‘Sepia’). Op 19 november 2018 werd Sefoplus toegelaten 

door de FSMA. De pensioenreserves en de pensioenverplichtingen werden per 1 januari 2019 

overgedragen van Belfius Verzekeringen (Sepia) naar Sefoplus OFP.   

 

Doel - Sefoplus OFP heeft tot doel om op te treden als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of 

IBP (pensioenfonds), met het oog op het verstrekken van pensioenuitkeringen in de zin van de wet van 

27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna 

“WIBP”). Op dit moment treedt Sefoplus OFP op als pensioeninstelling voor de huidige Sectorale 

Inrichters (zie tabel hierboven), maar staat er ook voor open in de toekomst ook op te treden voor andere 

sectorale inrichters (waarvoor een specifieke toetredingsprocedure wordt voorzien in de statuten). 

 

In dit kader diende FBZ-SAP Textiel, begin 2020 een toetredingsverzoek in, in het kader van het beheer 

en de uitvoering van het SAP PC 120, het SAP PC 214 en het SAP PSC 120.01 (die per 1.1.2021 

werden ingevoerd). Dit toetredingsverzoek werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 

Sefoplus OFP gehouden op 09.04.2020, waardoor FBZ-SAP Textiel per 01.01.2021, als multi-sectorale 

inrichter is toegetreden tot Sefoplus OFP. 

 

1.2 Beheerde pensioenstelsels 

 

Per 31 december 2020 beheert Sefoplus de volgende pensioentoezeggingen: 

 

 karakteristieken 

SAP PC 112 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2020 : 1,64 %  

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 149.02 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2020 : 2,01 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 149.03 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2020 : 0,96 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 149.04 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2020 : 1,92 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 142.01 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2020 :1,64 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

 



4 

 

Met ingang van 01.01.2020 staat Sefoplus OFP ook in voor het beheer van de volgende 

pensioentoezeggingen: 

 

SAP PC 120 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 01.01.2021 : 1,00 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PC 214 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 01.01.2021 : 1,00 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 120.01 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 01.01.2021 :1,00 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

 

Sefoplus staat enkel in voor het beheer en de uitvoering van de pensioentoezegging (pensioenluik) van 

het SAP PC 112, het SAP PSC 149.02, het SAP PSC 149.03, het SAP PSC 149.04, het SAP PSC 

142.01, het SAP PC 120, het SAP PC 214 en het SAP PSC 120.01. De toepasselijke 

pensioenreglementen worden vastgesteld per sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. De WAP-

rendementsgarantie, zoals vastgelegd in artikel 24 van de wet betreffende de aanvullende pensioenen 

(WAP) is van toepassing op deze sectorale pensioentoezeggingen. In geval van een wijziging van de 

rentevoet gebruikt voor de berekening van de WAP-rendementsgarantie wordt de verticale methode 

toegepast. Dit betekent dat de oude rentevoet van toepassing was tot op het moment van de wijziging, 

op de bijdragen verschuldigd op basis van het pensioenreglement vóór de wijziging, en de nieuwe 

rentevoet wordt toegepast op de bijdragen verschuldigd op basis van het pensioenreglement vanaf de 

wijziging en op het bedrag resulterend uit de kapitalisatie tegen de oude rentevoet(en) van de bijdragen 

verschuldigd op basis van het pensioenreglement tot op het moment van de wijziging. 

 

Het gaat in de acht gevallen om een sociaal SAP, dat ook voorziet in een solidariteitsluik. Sefoplus OFP 

treedt enkel op als pensioeninstelling (beheer en uitvoering van het pensioenluik) en niet als 

solidariteitsinstelling. Het beheer en de uitvoering van de solidariteitstoezeggingen (solidariteitsluik) van 

het SAP PC 112, het SAP PSC 149.02, het SAP PSC 149.03, het SAP PSC 149.04, het SAP PSC 

142.01, het SAP PC 120, het SAP PC 214 en het SAP PsC 120.01 werd door de Sectorale Inrichters 

toevertrouwd aan Belfius Verzekeringen nv. 

 

1.3 Belangrijke gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar 2020 

 

Ook in 2021 werden de maatregelen die reeds in 2020 werden genomen in het kader van de 

coronacrisis, conform het continuïteitsbeleid van Sefoplus OFP inzake continuïteit ook in 2021 

verdergezet. De situatie werd nauwlettend opgevolgd zowel vanuit de dagelijkse operationele werking 

(coördinator), de Raad van Bestuur en het Investeringscomité, met bijzondere aandacht voor de 

continuïteit bij de externe dienstverleners waarop Sefoplus OFP in dit kader een beroep doet. Net zoals 

in 2020, kwam ook in 2021 (tot datum van opstellen van dit jaarverslag) de continuïteit van de 

pensioenadministratie (uitbetalingen van pensioen- en overlijdensprestaties; communicatie aan 

aangeslotenen / pensioengerechtigden; databeheer; etc.) niet in het gedrang. Daarnaast werden 

regelmatige contacten georganiseerd door de coördinator en de voorzitter van het Investeringscomité 

met de externe vermogensbeheerders teneinde de situatie op de financiële markten en de impact 

hiervan op de activa beheerd in de afzonderlijke vermogens nauwgezet op te volgen en de nodige 

instructies te geven aan de vermogensbeheerders. Tot nog toe werden ook in 2021 de vergaderingen 

van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en het Investeringscomité 

per videoconferentie georganiseerd. 
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In het kader van de wijziging van de WIBP naar aanleiding van de IORP II implementatie, heeft de Raad 

van Bestuur in de loop van 2020 alle governance documenten aangepast (zoals besproken in hoofdstuk 

3.4 van het algemene luik van dit document). 

 

Op 11.03.2021 heeft FBZ P2P Taxi+ een toetredingsverzoek ingediend voor het beheer en de uitvoering 

van: 

 het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel dat per 1.1.2022 zou worden ingevoerd ten 

voordele van de arbeiders werkzaam bij werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het 

paritair comité 140 én die een bijdrage verschuldigd zijn aan het “Sociaal Fonds voor 

taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur” en 

 het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel dat per 1.1.2022 zou worden ingevoerd ten 

voordele van de bedienden werkzaam bij werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het 

Paritair Comité 140 én die een bijdrage verschuldigd zijn aan het “Sociaal Fonds voor 

taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur”. 

 

Dit toetredingsverzoek zal, overeenkomstig artikel 8 worden besproken door de Raad van Bestuur, die 

vervolgens een aanbeveling zal formuleren aan de Algemene Vergadering. Het is uiteindelijk de 

Algemene Vergadering die een finale beslissing zal nemen. 

 

1.4 Transparantieverslag 

 

Dit jaarverslag dient eveneens als transparantieverslag dat door Sefoplus OFP, overeenkomstig artikel 

42 WAP wordt opgesteld in het kader van het beheer en de uitvoering van de sectorale 

pensioentoezeggingen van de Sectorale Inrichters. Dit jaarverslag/transparantieverslag zal worden 

gepubliceerd op de gedeelde website ven Sefocam VZW / Sefoplus OFP, waar het kan worden 

geconsulteerd door de aangeslotenen die dit wensen. Een apart transparantieverslag zal door de 

solidariteitsinstelling worden opgesteld met betrekking tot het beheer en de uitvoering van de sectorale 

solidariteitstoezeggingen. 

 

2. Samenstelling organen en adviescomités 

 

2.1 Algemene Vergadering 

 

2.1.1 Samenstelling 

Op 31 december 2020 was de Algemene Vergadering als volgt samengesteld:  

 

“Sectorale Inrichters” vaste vertegenwoordiger 

Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf Nadia Van Nieuwenhuijsen 

Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen Antoon De Bruecker 

Fonds voor Bestaanszekerheid - Edele metalen Marie-Christine Heeren 

Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de 

metaalhandel 

Ortwin Magnus 

Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de 

terugwinning van metalen 

Raphaëlle Pollet 
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2.1.2 Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2020 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van de Algemene Vergadering in de loop van het 

boekjaar 2020. 

 

2.1.3 Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2020 

Naar aanleiding van de toetreding van het FBZ –SAP Textiel (zoals besproken in punt 1.1) op 

01.01.2021 is de samenstelling van de Algemene Vergadering als volgt gewijzigd: 

 

“Sectorale Inrichters” vaste vertegenwoordiger 

Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf Nadia Van Nieuwenhuijsen 

Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen Antoon De Bruecker 

Fonds voor Bestaanszekerheid - Edele metalen Marie-Christine Heeren 

Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de 

metaalhandel 

Ortwin Magnus 

Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de 

terugwinning van metalen 

Raphaëlle Pollet 

Fonds voor Bestaanszekerheid-Sectoraal 

Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid 

(FBZ-SAP Textiel) 

Marc Blomme (vaste vertegenwoordiger PC 

120) 

Bart De Crock (vaste vertegenwoordiger PC 

214) 

Christian Jacquemin (vaste 

vertegenwoordiger PsC 120.01) 

 

2.2 Raad van Bestuur 

 

2.2.1 Samenstelling 

Op 31 december 2020 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:  

naam 
datum 

benoeming 
datum einde 

mandaat 
datum 

publicatie BS 
hoedanigheid 

(*) 

1. Luc Missante 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG voorzitter 

2. Peter Daeninck 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

3. Stefan Sabbe 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

4. Christophe Lagrange 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

5. Kristof Eraly 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

6. Raphaëlle Pollet 16.10.2019 15.11.2022 13.01.2020 WG 

7. Ortwin Magnus 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 
WN 

ondervoorzitter 

8. Lieve De Preter 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WN 

9. Veerle Cnop 16.10.2019 15.11.2022 13.01.2020 WN 

10. Paul De Schutter 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WN 

11. Jean-Michel 

Hutsebaut 
21.01.2019 15.11.2022 13.01.2020 WN 

12. Ivan Aerts 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WN 

(*) paritaire Raad van Bestuur: WG = werkgeversvertegenwoordiger; WN = werknemersvertegenwoordiger 

 



7 

 

2.2.2 Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2020 

De Raad van Bestuur nam nota van het ontslag van Christophe Lagrange op 31.12.2020. De jaarlijkse 

Algemene Vergadering zal een vervanger benoemen voor de resterende duur van het 

bestuurdersmandaat. 

 

2.2.3 Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2020 

Naar aanleiding van de toetreding van het FBZ –SAP Textiel (zoals besproken in punt 1.1) op 

01.01.2021 is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt gewijzigd.  

 

naam 
datum 

benoeming 
datum einde 

mandaat 
datum 

publicatie BS 
hoedanigheid 

(*) 

1. Luc Missante 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG voorzitter 

2. Peter Daeninck 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

3. Stefan Sabbe 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

4. Kristof Eraly 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WG 

5. Raphaëlle Pollet 16.10.2019 15.11.2022 13.01.2020 WG 

6. Marc Blomme 01.01.2021 15.11.2022  WG 

7. Wim Van Goethem 01.01.2021 15.11.2022  WG 

8. Pascal Dewandeleer 01.01.2021 15.11.2022  WG 

9. Ortwin Magnus 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 
WN 

ondervoorzitter 

10. Lieve De Preter 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WN 

11. Veerle Cnop 16.10.2019 15.11.2022 13.01.2020 WN 

12. Paul De Schutter 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WN 

13. Jean-Michel 

Hutsebaut 
21.01.2019 15.11.2022 13.01.2020 WN 

14. Ivan Aerts 15.11.2018 15.11.2022 14.12.2018 WN 

15. Gieljan Van Mellaert 01.01.2021 15.11.2022  WN 

16. Hilde Willems 01.01.2021 15.11.2022  WN 

17. Béatrice Louviaux 01.01.2021 15.11.2022  WN 

 

2.3 Dagelijks bestuur (operationeel orgaan) 

 

2.3.1 Samenstelling 

Op 31 december 2020 was het Dagelijks Bestuur als volgt samengesteld:  

naam datum  
benoeming 

datum einde 
mandaat  

hoedanigheid (*) 

1. Luc Missante 04.12.2018 04.12.2022 WG voorzitter 

2. Kristof Eraly 04.12.2018 04.12.2022 WG 

3. Ortwin Magnus 04.12.2018 04.12.2022 WN ondervoorzitter 

4. Lieve De Preter 04.12.2018 04.12.2022 WN 

 

2.3.2 Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2020 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur tijdens het boekjaar 2020. 
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2.3.3 Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2020 

Evenmin waren er wijzigingen in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur sinds de afsluiting van het 

boekjaar 2020.  

 

2.4 Investeringscomité (adviescomité) 

 

2.4.1 Samenstelling 

Op 31 december 2020 was het Investeringscomité als volgt samengesteld:  

naam datum  
benoeming 

datum einde 
mandaat  

hoedanigheid (*) 

1. Jeroen De Soete 04.12.2018 04.12.2022 Externe deskundige 

Voorzitter 

2. Bart De Wit 15.03.2019 04.12.2022 WN 

3. Frédéric Cornet 04.12.2018 04.12.2022 WG 

4. Frans Biebaut 04.12.2018 04.12.2022 Externe deskundige 

 

2.4.2 Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2020 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het Investeringscomité in de loop van het boekjaar 

2020.  

 

2.4.3 Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2020 

Bart De Wit heeft op 31.05.2021 ontslag genomen als lid van het Investeringscomité. De Raad van 

Bestuur zal een vervanger benoemen in de loop van 2021. 

 

2.5 Sleutel- en andere functies 

 

(sleutel)functie  naam vertegenwoordiger sinds tot 

Compliance functie 
Younity BVBA 

(Elise Laeremans) 
01.01.2020 01.01.2023 

Risicobeheer functie 
BDO 

(Pierre Poncelet) 
01.01.2020 01.01.2023 

Interne audit functie 
Grant Thorton 

(Els Hostyn) 
01.01.2019 01.01.2022 

Erkende commissaris 
Ernst & Young (EY) 

(Joeri Klaykens) 
01.01.2019 01.01.2022 

DPO 
BDO 

(Laurence Troussart) 
01.01.2019 01.01.2022 

Raadgevend actuaris 
AON 

(Patrick Marien) 
01.01.2019 01.01.2022 

 

Voorafgaand aan de benoeming van de verantwoordelijken voor de sleutelfuncties werden de fit & 

proper formaliteiten bij de FSMA gevolgd. 

 
3. Activiteiten betreffende deugdelijk bestuur 

 

SEFOPLUS OFP heeft het prudentieel kader zoals vastgelegd in de WIBP en het koninklijk besluit 

betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van 12 januari 
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2007 (KB WIBP) geïmplementeerd, alsook de governance verplichtingen inzake deze wetgeving op 

datum 31 december 2019. Er wordt gezorgd voor een ongoing verdere opvolging van de betrokken 

documenten van Sefoplus OFP en de toepasselijke praktijk.  

 

In het kader van de wijziging van de WIBP naar aanleiding van de IORP II implementatie, heeft de Raad 

van Bestuur de bestaande governance documenten aangepast alsook de beheersovereenkomst, de 

SIP, het financieringsplan en de statuten (zie verder). 

 

3.1 Rapport van de interne audit functie 

 

Op de Raad van Bestuur van 11 maart 2021 werd het rapport van de interne audit functie over het 

boekjaar 2020 besproken. Een actieplan werd opgesteld om de in dit rapport geformuleerde 

opmerkingen op te volgen. 

 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de notulen en de bijlagen van deze bijeenkomst.  

 

3.2 Rapport van de compliance functie 

 

Op de Raad van Bestuur van 08 december 2020 werd het rapport van de compliance functie over het 

boekjaar 2020 besproken. Een actieplan werd opgesteld om de in dit rapport geformuleerde 

opmerkingen op te volgen. 

 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de notulen en de bijlagen van de deze bijeenkomst.  

 

3.3 Rapport van de risicobeheerfunctie 

 

Op de Raad van Bestuur van 24 september.2020 werd het rapport van de risicobeheerfunctie over de 

vooruitgang in het boekjaar 2020 besproken. Tijdens deze vergadering werd ook het risicobeheerbeleid 

besproken en goedgekeurd. Tijdens de Raad van Bestuur van 08 december 2020 heeft de 

risicobeheerfunctie ook het ORA-beleid besproken, waarna ook dit document werd goedgekeurd. (zie 

ook punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de notulen en de bijlagen van de bijeenkomst van de 

Raad van Bestuur van 24 september 2020 en 08 december 2020. 

 

3.4 Governance documenten 

 

In het kader van de wijziging van de WIBP naar aanleiding van de IORP II implementatie, heeft de Raad 

van Bestuur in de loop van 2020 de governance documenten opnieuw bekeken en aangepast waar 

nodig. 

 

Tijdens de Raad van Bestuur van 10 maart 2020 werd het beloningsbeleid besproken en goedgekeurd. 

Het document geeft een overzicht van de richtlijnen die gevolgd moeten worden bij de bepaling van de 

beloning (indien van toepassing) van de leden van de operationele organen, de verantwoordelijken voor 

de sleutelfuncties, het personeel, de externe dienstverleners en alle andere personen waarvan de 

beroepswerkzaamheden gevolgen hebben voor Sefoplus OFP. Het document maakt deel uit van het 

integriteitsbeleid. 
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Tijdens de Raad van Bestuur van 12 mei 2020 werden de andere onderdelen van het integriteitsbeleid 

van Sefoplus OFP besproken. Het betreft de beleidsnota integriteit, de deontologische code, de 

beleidsnota omtrent belangenconflicten, het klokkenluidersbeleid en het beleidsdocument rond 

klachtenbehandeling. Tijdens deze bijeenkomst werden ook de charters voor de verschillende 

sleutelfuncties en het continuïteitsbeleid besproken en goedgekeurd. 

 

Tijdens de Raad van Bestuur van 08 december 2021 werd tenslotte het uitbestedingsbeleid, het 

organogram en het beleid inzake interne controlemaatregelen besproken en goedgekeurd. 

 

In het kader van de hoger vermelde IORP II implementatie, heeft de Raad van Bestuur, in samenwerking 

met de risicobeheerfunctie, een risicobeheerbeleid opgesteld. Dit document geeft enerzijds een 

overzicht van alle risico’s waaraan Sefoplus OFP is blootgesteld (identificatie / inventarisatie), die als 

volgt worden gegroepeerd: 

 Financiële risico’s (risico’s gekoppeld aan de beleggingsportefeuille) 

 Actuariële risico’s (risico’s gekoppeld aan het evenwicht tussen verplichtingen en activa) 

 Operationele risico’s (risico’s gekoppeld aan de werking van Sefoplus OFP) 

 Bestuurlijke risico’s (risico’s gekoppeld aan de blootstelling aan juridische, financiële of fiscale 

sancties bij het niet naleven van specifieke regelgeving) 

 

Daarnaast wordt ook omschreven welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te verminderen 

en hoe Sefoplus OFP met de resterende risico’s omgaat (risicobeheer). Het risicobeheerbeleid werd 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 september 2020. 

 

De Raad van Bestuur heeft op 8 december 2020 ook het ORA-beleid goedgekeurd. Dit document geeft 

weer hoe Sefoplus OFP een ORA (‘Own Risk Assessment’) zal uitvoeren. De eerste ORA zal 

plaatsvinden in het najaar van 2021. 

 

Alle hogervermelde governance documenten worden minstens om de drie jaar herzien, of eerder, indien 

de omstandigheden dit vereisen. 

 

3.5 Statuten, beheersovereenkomst, financieringsplan en SIP 

 

De beheersovereenkomst werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 04.12.2018 en 

bekrachtigd door de Algemene Vergadering op 21.01.2019. De beheersovereenkomst legt de werkings- 

en beheersregels afgesproken tussen Sefoplus OFP en de Sectorale Inrichters vast, daarbij rekening 

houdend met de bepalingen van de WIBP en KB WIBP. Minstens om de drie jaar wordt de 

beheersovereenkomst herzien, met name dus uiterlijk tegen 04.12.2021, tenzij de omstandigheden een 

eerdere herziening vereisen. 

 

De beheersovereenkomst werd aangepast in het kader van de hoger vermelde IORP II implementatie, 

alsook in het kader van de toetreding van FBZ-SAP Textiel. Naar aanleiding van deze toetreding werd 

ook een toetredingsakte tot de beheersovereenkomst opgesteld. De beheersovereenkomst en de 

toetredingsakte tot de beheersovereenkomst tussen FBZ-SAP Textiel en Sefoplus OFP werden 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 september 2020 en vervolgens bekrachtigd door de 

Algemene Vergadering op 17 december 2020.  

 

Ook de statuten werden gewijzigd in het kader van de hoger vermelde IORP II implementatie, alsook 

in het kader van de toetreding van FBZ-SAP Textiel (i.e. eerste toetreding van een multi-sectorale 
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inrichter). Deze wijzigingen werden voorafgaand met de FSMA besproken. De wijziging van de statuten 

werd beslist door de Algemene Vergadering op haar bijeenkomst van 17 december 2020. 

 

Het financieringsplan werd in de loop van 2020 grondig herbekeken en aangepast naar aanleiding 

van de toetreding van de textielsector. Het financieringsplan bestaat uit (i) een algemeen luik dat van 

toepassing is voor alle SAPs waarvoor Sefoplus OFP het beheer uitvoert, en (ii) een specifiek luik per 

SAP. Het financieringsplan bepaalt o.a. de technische voorzieningen, de financieringsmethodes voor 

de pensioentoezeggingen, de regels ter vaststelling van het netto financieel rendement en de 

toekenning ervan aan de individuele rekeningen van de aangeslotenen en de vrije reserve, daarbij 

rekening houdend met het beheer van de activa en de verplichtingen in afzonderlijke vermogens. Het 

financieringsplan is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name de 

WIBP en het KB WIBP. Het gewijzigde financieringsplan werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur 

van 08 december 2020 en bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 17 december 2020.Het 

financieringsplan zal uiterlijk tegen 17 december 2023 worden herzien tenzij de omstandigheden een 

eerdere herziening vereisen.  

 

De verklaring inzake de beleggingsbeginselen (Statement of Investment Principles of “SIP”) legt de 

beginselen inzake het strategisch beleggingsbeleid van de IBP vast, dat wordt uitgevoerd door het 

Investeringscomité. De SIP is opgesteld overeenkomstig de principes bepaald in de WIBP en het KB 

WIBP. Ook dit document werd, naar aanleiding van de toetreding van de textielsector en de hiervoor 

vermelde IORPII-implementatie, grondig herzien. De SIP werd opgesplitst in (i) een algemeen luik (van 

toepassing voor alle Sectorale Inrichters / afzonderlijke vermogens) en (ii) een specifiek luik per 

afzonderlijke vermogen. Tevens werden de beleidslijnen omtrent duurzaamheid (ESG) en omtrent de 

uitoefening van de aandeelhoudersrechten (betrokkenheidsbeleid in de zin van art 95 §2 WIBP) 

toegevoegd. De aangepaste SIP werd door de Raad van Bestuur van 08 december 2020 goedgekeurd 

en door de Algemene Vergadering van 17 december 2020 bekrachtigd. 

 

In mei 2021 werd een ALM-studie uitgevoerd, waarbij het de bedoeling is om het beleggingsbeleid te 

evalueren en waar nodig aan te passen, rekening houdend met de actuele karakteristieken van de 

verschillende activaklassen. In de komende de maanden zal de SIP worden aangepast in het kader van 

de resultaten van deze ALM-studie. 

 

3.6 Activiteiten van het investeringscomité 

 

Het Investeringscomité is een adviescomité dat instaat voor de opvolging en uitvoering van het 

investeringsbeleid. Het Investeringscomité is in de loop van het boekjaar 2020 7 keren samengekomen 

en heeft haar advies en werkzaamheden telkens toegelicht op de eerstkomende bijeenkomst van de 

Raad van Bestuur. O.a. volgende onderwerpen / punten werden door het Investeringscomité besproken, 

opgevolgd of uitgediept: 

- Opzet financiële opvolgingstool / opvolging prestaties vermogensbeheerders (naleving SIP / 

andere afspraken/instructies); 

- Uitdieping SIP en Financieringsplan; 

- Opstellen en uitdiepen ESG-beleid; 

- Analyse nieuwe communicatieverplichtingen aan de aangeslotenen; 

- … 

De Raad van Bestuur benadrukt het belang van de goede en voortdurende opvolging van de financiële 

situatie en het rendement van de onderliggende investeringen van de activa van Sefoplus OFP. De 

investeringsresultaten worden uitgebreid besproken in dit jaarverslag (zie hoofdstuk 5 van het algemeen 

luik van dit document of hoofdstuk 2 van de specifieke luiken).  
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4. Populatie 

 

Onderstaande overzicht geeft de globale populatie weer van Sefoplus OFP en de evolutie ervan sinds 

31.12.2019: 

 

Sefoplus 
OFP 

Totaal 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2020  

 Gepensioneerden in 
2020  

Overlijdens 
in 2020  

 Afkopen 
in 2020  

 Uittredingen 
in 2020  

Indiensttredingen 
in 2020  

 Aangeslotenen 
op 31/12/20  

Aantal  
Actieven 

                          
53.469 

2.285 264 24 6.016 7.134 

                          
52.015  

Aantal 
Slapers 

                          
76.668  

                          
82.683  

Totaal 
                       

130.137  
                       

134.698  

 
Dit zijn de globale (geconsolideerde) cijfers op niveau van Sefoplus OFP. In de aparte jaarverslagen per 

afzonderlijk vermogen, worden de specifieke cijfers per afzonderlijk vermogen vermeld. 

 

 
5. Financiering  

 

5.1 Beheer van activa via afzonderlijke vermogens 

 

Om het beheer van de 8 pensioenstelstel uit te voeren, worden de volgende 7 afzonderlijke vermogens 

ingericht: 

 Afzonderlijk Vermogen Garagebedrijf (PC112) 

 Afzonderlijk Vermogen Koetswerk (PC 149.02) 

 Afzonderlijk Vermogen Metaalhandel (PSC 149.04) 

 Afzonderlijk Vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) 

 Afzonderlijk Vermogen Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) 

 Afzonderlijk Vermogen Arbeiders Textielnijverheid (PC 120 – PSC 120.01) – met ingang van 

1.1.2021 

 Afzonderlijk Vermogen Bedienden Textielnijverheid (PC 214) – met ingang van 1.1.2021 

 

Binnen Sefoplus OFP worden vanaf 1.1.2021 twee nieuwe afzonderlijke vermogens ingericht, waarin 

de activa en pensioenverplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PC120 en 

SAP PC120.01, respectievelijk de activa en pensioenverplichtingen verbonden aan de 

pensioentoezegging van het SAP PC214, worden beheerd. Alle nodige documenten werden in de loop 

van 2020 besproken en aangepast, opdat rekening kon gehouden worden met de specifieke kenmerken 

van de toetredende Sectorale Inrichter en de pensioentoezeggingen van het SAP PC 120, het SAP PC 

214 en het SAP PSC 120.01 ingericht door deze Sectorale Inrichter. 

 

In het kader van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd opgemerkt dat bij de collectieve overdracht 

van de pensioenreserves van Belfius Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP uitgevoerd op 

01.01.2019 een fout gebeurde bij de toewijzing van de activa (met inbegrip van het surplus) over de 

verschillende afzonderlijke vermogens. De gegevens omtrent de pensioenverplichtingen / de 

toegewezen activa van Edele Metalen (PSC 149.03) en Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) 

werden omgewisseld waardoor niet het juiste bedrag aan activa werd toegewezen aan de twee 

betrokken afzonderlijk vermogens. Om deze fout recht te zetten werd er op 12.05.2020 een overdracht 

van activa uitgevoerd van het Afzonderlijk Vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) naar het Afzonderlijk 
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Vermogen Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) ten bedrage van 166.649,17 EUR. Voor verdere 

toelichting verwijzen we naar de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van 10.03.2020. 

 

5.2 Financieringswijze 

 

De pensioenverplichtingen worden gefinancierd via patronale bijdragen die worden geïnd bij de 

werkgevers die ressorteren onder de respectievelijke paritaire (sub)comités. De inning is door de 

Sectorale Inrichters toevertrouwd aan de RSZ, die maandelijks het in de respectievelijke sectorale cao’s 

vastgelegde bijdragepercentage (pensioenbijdrage + solidariteitsbijdrage) inhoudt op de brutolonen van 

de arbeiders onderworpen aan RSZ-bijdragen. De bijdragepercentages die per Sectorale Inrichter 

worden ingehouden ter financiering van de pensioentoezeggingen worden hiervoor in punt 1 (“Beheerde 

pensioenstelsels) opgesomd. 

 

Deze financieringswijze wordt ook vastgelegd in het financieringsplan. In 2020 heeft de coronacrisis een 

impact gehad op de uitvoering van het financieringsplan. Concreet was het bedrag van de geïnde 

premies lager dan oorspronkelijk verwacht. Vermits ook de pensioenverplichtingen minder snel zijn 

gestegen, heeft dit geen impact op het financieringsniveau van Sefoplus OFP. De volgende bijdragen 

werden door de Sectorale Inrichters (via de RSZ) aan Sefoplus gestort in de loop van 2020: 

 

 

Datum Verwachte bijdragen  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2020 1.271.935 1.636.904  54.772  
29/02/2020 4.394.767  4.394.767 191.080  
31/03/2020 2.032.698  2.032.698  89.364  
30/04/2020 1.521.110  1.817.395  79.843  
31/05/2020 3.564.405  3.564.405  156.699  
30/06/2020 2.043.295  2.034.350  89.427  
31/07/2020 1.529.034  1.529.034  67.218  
31/08/2020 3.329.078  3.329.078  146.332  
30/09/2020 1.800.043  1.800.043  79.114  
31/10/2020 1.347.169  1.176.511  51.460  
30/11/2020 3.907.390  3.715.750  163.001  
31/12/2020 3.128.989  1.181.974  51.852  

 
Dit zijn de globale (geconsolideerde) cijfers op niveau van Sefoplus OFP. In de aparte jaarverslagen per afzonderlijk 
vermogen, worden de specifieke cijfers per afzonderlijk vermogen vermeld. 

 

5.3 Kostenstructuur 

 

De kosten van het betrokken jaar worden gefinancierd door een kostenpercentage dat wordt 

afgehouden op de globale bruto werkgeversbijdragen die worden geïnd, gelijk aan 4,50%. Deze kosten 

dekken alle administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) maar niet de 

investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

5.4 Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau 

 

In 2020 behaalde Sefoplus OFP een globaal beleggingsrendement van 3,19%, waardoor de activa op 

31.12.2020 498.103.312 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement werd per 31.12.2020 

toegewezen aan individuele rekeningen van de aangeslotenen, in overeenstemming met de regels 
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voorzien in de resp. pensioenreglementen en het financieringsplan. Na de toekenning van het netto 

financieel rendement bedroegen de totale pensioenverplichtingen op 31.12.2020 452.720.224 EUR. Het 

financieringsniveau van de activa ten opzichte van de pensioenverplichtingen, op 31.12.2020, was gelijk 

aan 110,02%.  

 
Dit zijn de globale (geconsolideerde) cijfers op niveau van Sefoplus OFP. In de aparte jaarverslagen per afzonderlijk 
vermogen, worden de specifieke cijfers per afzonderlijk vermogen vermeld. 

 

6. Beleggingsbeleid 

 

De principes en beleidslijnen die gelden voor de beleggingen van Sefoplus OFP zijn door de Raad van 

Bestuur vastgelegd in de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (zie ook hoger - punt 3.5).  

 

Het beleggingsbeleid is gericht op het realiseren van een optimaal rendement dat toelaat de 

verplichtingen van de Sectorale Inrichters die voortvloeien uit de sectorale pensioenstelsels (met 

inbegrip van de WAP-rendementsgarantie) te waarborgen, terwijl de risico’s op een laag niveau blijven.  

 

De Raad van Bestuur neemt de strategische en beleidsbeslissingen omtrent het beleggingsbeleid, hierin 

geadviseerd door het Investeringscomité die de Raad van Bestuur daarnaast ook bijstaat in de 

uitvoering en de opvolging van het beleggingsbeleid, in overeenstemming met de principes en regels 

vastgelegd in de SIP. 

 

In samenspraak met de Sectorale Inrichters heeft de Raad van Bestuur bij het vaststellen van de 

beginselen inzake het beleggingsbeleid in de SIP beslist dat er gewerkt wordt met één gezamenlijk 

beleggingsbeleid dat geldt voor alle afzonderlijke vermogens, ermee rekening houdend dat de aard en 

de duur van de verplichtingen van de vijf beheerde sectorale pensioentoezeggingen, gelijklopend zijn. 

De gemiddelde looptijd van de verplichtingen bedroeg in 2020 20 jaar. 

 
De beleggingsstrategie is gebaseerd op de lange termijn allocatie van de activacategorieën. Bij het 

bepalen van de strategische activa allocatie (SAA) werd rekening gehouden met de ALM-studie die 

uitgevoerd werd in 2018 bij de oprichting van Sefoplus OFP. Zoals hoger aangegeven, werd er in mei 

2021 een nieuwe ALM-studie uitgevoerd die aanleiding kan geven tot wijzigingen in de 

beleggingsstrategie. De SIP zal in de komende maanden worden aangepast op basis van de resultaten 

van deze ALM-studie. 

Op basis van de ALM-studie van eind 2018 heeft de Raad van Bestuur de volgende strategische activa 

allocatie (SAA) bepaald: 

 

Activaklasse  Strategische allocatie  Marge% 

Aandelen 35% 25% - 45% 

  Europa 13% 5% - 15% 

  Wereld 12% 10% - 25% 

  Groeilanden 0% 0% - 5% 

  Europees vastgoed 10% 0% - 10% 

  Diversen 0% 0% - 5% 

Obligaties 65% 55% - 75% 

  Euro overheidsobligaties 32,50% 15% - 50% 

  Euro bedrijfsobligaties 32,50% 15% - 50% 

  Inflation linked obligaties 0% 0% - 10% 
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De pensioenregelingen zijn van het type vaste bijdragen zonder rendementsgarantie en bieden 

bijgevolg geen dekking tegen biometrische risico’s, noch een beleggingsrendement of een hoogte van 

uitkering. 

 

7. Duurzaamheidsbeleid 

 

In 2020 werd een duurzaamheidsbeleid opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 08 

december 2020. Het beleidsdocument beschrijft hoe Sefoplus OFP omgaat met de 

duurzaamheidsrisico’s en hoe het zijn maatschappelijke rollen zal opnemen. Het beleid maakt een 

onderscheid tussen het algemene luik, waarin de algemene richtlijnen worden weergegeven die gelden 

voor alle Sectorale Inrichters / afzonderlijke vermogens. In de specifieke luiken van de SIP (per 

afzonderlijk vermogen) wordt desgevallend rekening gehouden met de specifieke voorkeuren van de 

Sectorale Inrichter / het betrokken afzonderlijk vermogen. 

 

Het is de bedoeling dat dit duurzaamheidsbeleid geleidelijk aan zal worden uitgevoerd, met een 

volledige implementatie tegen 01.01.2022. 

 

Sinds 10 maart 2020 is de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende 

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector2 (hierna: “de SFDR”) van 

toepassing. Deze Verordening richt zich op de rol die het financiële stelsel moet spelen bij de EU 

transitie naar een duurzamere economie. In dit kader is betrouwbare en duidelijke informatie over 

duurzaamheid voor zowel de beleggers als de samenleving als geheel van bijzonder belang. De SFDR 

is dan ook gericht  o.m. op het geven van transparantie over de mate waarin duurzaamheid een rol 

speelt in de beleggingsportefeuille. De SFDR is van toepassing op alle spelers in de financiële 

dienstensector, waarbij ook IBP’s, zijn meegenomen in het toepassingsgebied. Niettegenstaande 

Sefoplus OFP dit streven eveneens van belang acht, is er op dit moment nog veel onduidelijkheid 

omtrent de interpretatie en de toepassing van de voorziene SFDR (rapporterings)verplichtingen op 

IBP’s. Zo werd er voor IBP’s nog geen specifieke toelichting gegeven door de FSMA, wat wel is gebeurd 

voor de andere spelers in de financiële dienstensector (cf. Mededeling FSMA_2021_06 dd. 9/03/2021). 

 

Op entiteitsniveau  (Sefoplus OFP) voorziet Sefoplus OFP zoals hiervoor toegelicht in een 

duurzaamheidsbeleid, opgenomen in de SIP, dat ook de gedragslijnen inzake de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid omvat (art. 3 SFDR). Rekening houdend met de beperkte 

omvang, de aard en de schaal van Sefoplus OFP als IBP, houdt het niet expliciet rekening met de 

negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zoals bepaald in artikel 4 

SFDR en de aankomende secundaire wetgeving. Sefoplus OFP dat slechts één personeelslid 

tewerkstelt (i.e. de coördinator) heeft niet de capaciteit, noch de data ter beschikking, om de aanvullende 

due diligence en de daaraan gelinkte uitgebreide rapporteringsvereisten uit te voeren.  

 

Wat het beloningsbeleid betreft is de (eventuele) beloning van de bestuurders, leden van andere 

operationele organen of adviescomités, sleutelfuncties en externe medewerkers met kritieke functies 

die betrokken zijn bij het operationeel beheer van Sefoplus, niet afhankelijk van de mate waarin Sefoplus 

OFP duurzaamheidsrisico’s meeneemt in het beleggingsbeleid (art. 5 SFDR). 

 

Op productniveau, staat Sefoplus OFP (slechts) in voor het beheer en de uitvoering van de 

pensioentoezeggingen van de Sectorale Inrichters en wordt reeds voldaan aan de 

                                                      
2, Samen te lezen met Verordening (EU) 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader 

ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088.  
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informatieverplichtingen bedoeld in art. 41 IORP II Richtlijn (zoals ingeschreven in de WIBP). Verder 

wordt opgemerkt dat, wat betreft de verplichtingen omtrent ‘duurzame producten’, Sefoplus OFP geen 

financiële producten heeft die ecologische of sociale kenmerken (of een combinatie hiervan) promoten 

(art. 8 SFDR) of duurzame beleggingen tot doel hebben (art. 9 SFDR), en acht de hiermee verbonden 

rapporteringsverplichtingen voorzien in art. 8-9 SFDR bijgevolg niet van toepassing. 

 

Daarnaast omvat het duurzaamheids- of ESG-beleid ook het betrokkenheidsbeleid in de zin van artikel 

95 §2 WIBP (implementatie Shareholders Rights Directive). Voor de uitoefening van de 

aandeelhoudersrechten verwijst Sefoplus OFP, dat zelf geen rechtstreekse beleggingen doet maar zijn 

beleggingen laat uitvoeren via zijn vermogensbeheerders, naar het betrokkenheidsbeleid van zijn 

vermogensbeheerders. Een overzicht van de uitgeoefende rechten, kan worden geconsulteerd via 

volgende links: 

 Uitgeoefende stemrechten door Candriam Belgium: 

https://www.candriam.com/497016/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam-

policies/voting-report.pdf 

 Uitgeoefende stemrechten door BNP Paribas Asset Management: https://docfinder.bnpparibas-
am.com/api/files/4A9D6883-8110-46B2-9560-173E31568323 

 

Op jaarlijkse basis zullen de uitgeoefende rechten worden geëvalueerd en wordt er nagegaan of deze 

nog overeenstemmen met de door de verschillende sectoren gekozen strategieën. 

 

8. Jaarrekening 

 

Het vrij vermogen op 31 december 2020 bedroeg 48.534.455 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 

452.720.224 EUR opgenomen als technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, terwijl 

deze op 31.12.2019 421.649.690 EUR bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen ter financiering van de beheerde sectorale pensioentoezeggingen 

bedroegen voor het boekjaar 2020 27.510.207 EUR, waarvan 3.214.849 EUR nog te ontvangen is 

rekening houdend met de typische décalage inzake de inning van bijdragen die eigen is aan sectorale 

aanvullende pensioenstelsels. In de loop van 2020 werd nog 3.998.973 EUR aan bijdragen gestort die 

betrekking hadden op het boekjaar 2019. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2020 

7.317.883 EUR. De overige schulden, gelijk aan 143.000 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of 

de fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de globale jaarrekening van boekjaar 2020 een getrouw beeld geeft 

over de evolutie van de activiteiten en de financiële situatie van Sefoplus OFP en vraagt de Algemene 

Vergadering de kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 

boekjaar 2020. 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

         

https://www.candriam.com/497016/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam-policies/voting-report.pdf
https://www.candriam.com/497016/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam-policies/voting-report.pdf
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Overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) stelt Sefoplus OFP, dat thans zeven afzonderlijke 

vermogens heeft ingesteld, elk jaar een verslag op over de globale jaarrekening (globaal jaarverslag) 

en een apart jaarverslag over elk van de aparte jaarrekeningen van de zeven afzonderlijke vermogens. 

Aangezien twee van deze afzonderlijke vermogens pas zijn ingesteld per 01.01.2021 zal het eerste 

apart jaarverslag voor deze afzonderlijke vermogens worden opgesteld in 2022.  De aparte 

jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die verschillend zijn 

van deze opgenomen in het globaal jaarverslag of die enkel betekenisvol zijn voor het betrokken 

afzonderlijk vermogen. Voor de overige elementen wordt er verwezen naar het globaal jaarverslag.  

 

Met betrekking tot de algemene situering en de governance structuur en activiteiten wordt er verwezen 

naar punt 1 - 3 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 2020. 

 

 

1. Populatie 

 

Onderstaande overzicht geeft de populatie weer van het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de 

verplichtingen worden beheerd verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PC 112 en de 

evolutie ervan sinds 31.12.2018 (beschikbare cijfers op datum van overdracht van de activa en 

pensioenverplichtingen van Sepia naar Sefoplus OFP): 

 

Garage-
Bedrijf 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2020  

 Gepensioneerden in 
2020  

Overlijdens 
in 2020  

 Afkopen 
in 2020  

 Uittredingen 
in 2020  

Indiensttredingen 
in 2020  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2020  

Aantal  
Actieven 

26.884  

1.137 124 13 3.954 3.453 

25.874                        

Aantal 
Slapers 

36.091  39.281  

Totaal 62.976 65.155 

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PC 112 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP worden 
vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

2. Financiering  

 

2.1 Beheer van activa via een afzonderlijk vermogen 

 

De activa en de verplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PC 112 worden 

beheerd in een afzonderlijk vermogen binnen Sefoplus OFP (Afzonderlijk Vermogen Garagebedrijf (PC 

112)). Op 01.01.2020 bedroegen deze activa 226.326.264 EUR, terwijl de pensioenverplichtingen 

205.914.124 EUR bedroegen.  

 

2.2 Financieringswijze 

 

Het SAP PC 112 wordt gefinancierd door de werkgeversbijdragen die worden geïnd bij de werkgevers 

die ressorteren onder PC 112, waarvan de netto pensioenbijdrage (d.i. na aftrek van de beheerskosten, 

de 8,86% bijzondere RSZ-bijdrage en de solidariteitsbijdrage) die wordt ingeschreven op de individuele 
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rekeningen van de aangeslotenen gelijk is aan 1,64% van het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-

inhoudingen worden gedaan. 

 

In uitvoering van het financieringsplan werden door het Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf (Sectorale 

Inrichter), via de RSZ, de volgende bijdragen aan Sefoplus gestort: 

 

Datum Verwachte bijdragen Gestorte Bijdrage Afgehouden kosten 

31/01/2020 563.889 928.858 24.282 

29/02/2020 1.975.985 1.975.985 86.437 

31/03/2020 928.858 928.858 41.345 

30/04/2020 695.142 790.498 35.186 

31/05/2020 1.626.575 1.626.575 72.402 

30/06/2020 931.433 931.433 41.460 

31/07/2020 697.049 697.049 31.027 

31/08/2020 1.517.298 1.517.298 67.538 

30/09/2020 820.248 820.248 36.511 

31/10/2020 613.804 613.804 27.321 

30/11/2020 1.780.765 1.780.765 79.265 

31/12/2020 1.426.233 66.707 2.969 

 

 

2.3 Kostenstructuur 

 

De kosten van het betrokken jaar worden gefinancierd door een kostenpercentage dat overeenkomstig 

de toepasselijke sectorale cao wordt afgehouden van de globale jaarlijkse bruto werkgeversbijdragen 

die worden geïnd ter financiering van het SAP PC 112., gelijk aan 4,50%. Deze kosten dekken alle 

administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) maar niet de 

investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

2.4 Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau 

 

In 2020 behaalde het Afzonderlijk vermogen Garagebedrijf (PC 112) een beleggingsrendement van 

3,43%, waardoor de activa op 31.12.2020 241.335.622 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, 

nl. 3,04% werd per 31.12.2020 toegewezen aan de individuele rekeningen van de aangeslotenen, in 

overeenstemming met de regels voorzien in het pensioenreglement en het financieringsplan. Na de 

toekenning van het netto financieel rendement bedroegen de totale pensioenverplichtingen op 

31.12.2020 219.374.770 EUR. Het financieringsniveau van de activa ten opzichte van de 

pensioenverplichtingen op 31.12.2020, was gelijk van 110,01%.  

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PC 112 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP wordt 
vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

 

3. Investeringen 
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Voor de informatie omtrent het beleggingsbeleid, de strategische asset allocatie (SAA) en de 

beleggingsrisico’s verwijzen we naar punt 6 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over 

boekjaar 2020. 

4. Jaarrekening 

 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Garagebedrijf (PC 112) op 31 december 2020 bedroeg  

23.428.769 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 219.374.770 EUR opgenomen als technische 

voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2019 205.914.124 EUR bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen bij de werkgevers die ressorteren onder PC 112 ter financiering van de 

sectorale pensioentoezegging van PC 112 bedroegen voor het boekjaar 2020 12.201.654 EUR, 

waarvan 1.499.561 EUR nog te ontvangen is rekening houdend met de typische décalage inzake inning 

van bijdragen die eigen is aan sectorale aanvullende pensioenstelsels. In de loop van 2020 werd nog  

1.975.985 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2019. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2020 

3.722.545 EUR. De overige schulden, gelijk aan 67.850 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of 

de fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2020 van het Afzonderlijk Vermogen 

Garagebedrijf (PC 112) een getrouw beeld geeft over de evolutie van de activiteiten en de financiële 

situatie van dit afzonderlijk vermogen in boekjaar 2020. 

 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

         

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 
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Sefoplus OFP  
 

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)  

vergund door de FSMA op 19.11.2018 

FSMA identificatienummer 50.624  

ondernemingsnummer 0715.441.019 

Woluwedal 46, 1200 Brussel 

 

JAARVERSLAG boekjaar 2020 
Afzonderlijk Vermogen  
Koetswerk (PSC 149.02) 
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Overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) stelt Sefoplus OFP, dat thans zeven afzonderlijke 

vermogens heeft ingesteld, elk jaar een verslag op over de globale jaarrekening (globaal jaarverslag) 

en een apart jaarverslag over elk van de aparte jaarrekeningen van de zeven afzonderlijke vermogens. 

Aangezien twee van deze afzonderlijke vermogens pas zijn ingesteld per 01.01.2021 zal het eerste 

apart jaarverslag voor deze afzonderlijke vermogens worden opgesteld in 2022.  De aparte 

jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die verschillend zijn 

van deze opgenomen in het globaal jaarverslag of die enkel betekenisvol zijn voor het betrokken 

afzonderlijk vermogen. Voor de overige elementen wordt er verwezen naar het globaal jaarverslag. 

 

Met betrekking tot de algemene situering en de governance structuur en activiteiten wordt er verwezen 

naar punt 1 - 3 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 2020. 

 

1. Populatie 

 

Onderstaande overzicht geeft de populatie weer van het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de 

verplichtingen worden beheerd verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 149.02 en de 

evolutie ervan sinds 01.01.2020: 

 

Koets-
werk 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2020  

 Gepensioneerden in 
2020  

Overlijdens 
in 2020  

 Afkopen 
in 2020  

 Uittredingen 
in 2020  

Indiensttredingen 
in 2020  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2020  

Aantal  
Actieven 

4.860  

202 29 1 642 549 

4.674                        

Aantal 
Slapers 

7.864  8.367  

Totaal 12.724 13.041 

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 149.02 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
worden vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

2. Financiering  

 

2.1 Beheer van activa via een afzonderlijk vermogen 

 

De activa en de verplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 149.02 worden 

beheerd in een afzonderlijk vermogen binnen Sefoplus OFP (Afzonderlijk vermogen Koetswerk (PSC 

149.02)). Op 01.01.2020 bedroegen deze activa 44.576.459 EUR, terwijl de pensioenverplichtingen 

40.589.265 EUR bedroegen. 

 

2.2 Financieringswijze 

 

Het SAP PSC 149.02 wordt gefinancierd door de werkgeversbijdragen die worden geïnd bij de 

werkgevers die ressorteren onder PSC 149.02, waarvan de netto pensioenbijdrage (d.i. na aftrek van 

de beheerskosten, de 8,86% bijzondere RSZ-bijdrage en de solidariteitsbijdrage) die wordt 

ingeschreven op de individuele rekeningen van de aangeslotenen gelijk is aan 2,01% van het jaarlijks 

brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan. 
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In uitvoering van het financieringsplan werden door het Sociaal Fonds voor de 

koetswerkondernemingen (Sectorale Inrichter), via de RSZ, de volgende bijdragen aan Sefoplus 

gestort: 

 

Datum Verwachte Bijdrage  Gestorte Bijdrage  Afgehouden kosten  

31/01/2020 130.077 130.077 5.601 

28/02/2020 456.474 456.474 20.194 

31/03/2020 214.903 214.903 9.791 

30/04/2020 160.818 194.322 8.854 

31/05/2020 375.912 375.912 17.127 

30/06/2020 215.094 215.094 9.800 

31/07/2020 160.914 160.914 7.331 

31/08/2020 345.089 345.089 15.723 

30/09/2020 184.175 184.175 8.391 

31/10/2020 137.844 3.829 174 

30/11/2020 403.577 219.301 9.992 

31/12/2020 324.795 324.795 14.798 

 

2.3 Kostenstructuur 

 

De kosten van het betrokken jaar worden gefinancierd door een kostenpercentage dat overeenkomstig 

de toepasselijke sectorale cao wordt afgehouden van de globale jaarlijkse bruto werkgeversbijdragen 

die worden geïnd ter financiering van het SAP PSC 149.02., gelijk aan 4,50%. Deze kosten dekken alle 

administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) maar niet de 

investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

2.4 Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau 

 

In 2020 behaalde het Afzonderlijk Vermogen Koetswerk (PSC 149.02) een beleggingsrendement van 

4,25%, waardoor de activa op 31.12.2020 48.430.530 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, nl. 

3,67% werd per 31.12.2020 toegewezen aan individuele rekeningen van de aangeslotenen, in 

overeenstemming met de regels voorzien in het pensioenreglement en het financieringsplan. Na de 

toekenning van het netto financieel rendement bedroegen de totale pensioenverplichtingen op 

31.12.2020 43.901.656 EUR. Het financieringsniveau van de activa ten opzichte van de 

pensioenverplichtingen op 31.12.2020, was gelijk van 110,32%.  

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 149.02 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
wordt vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

 

3. Investeringen 
 

Voor de informatie omtrent het beleggingsbeleid, de strategische asset allocatie (SAA) en de 

beleggingsrisico’s verwijzen we naar punt 6 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 

2020. 
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4. Jaarrekening 

 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Koetswerk (PSC 149.02) op 31 december 2020 

bedroeg 4.782.346 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 43.901.656 EUR opgenomen als 

technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2019 40.589.265 EUR 

bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen bij de werkgevers die ressorteren onder PSC 149.02 ter financiering 

van de sectorale pensioentoezegging van PSC 149.02 bedroegen voor het boekjaar 2020 2.792.868 

EUR, waarvan 339.632 EUR nog te ontvangen is rekening houdend met de typische décalage inzake 

inning van bijdragen die eigen is aan sectorale aanvullende pensioenstelsels. In de loop van 2020 werd 

nog 371.648 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2019. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2020 

684.899 EUR. De overige schulden, gelijk aan 12.679 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of de 

fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2020 van het Afzonderlijk Vermogen 

Koetswerk (PSC 149.02) een getrouw beeld geeft over de evolutie van de activiteiten en de financiële 

situatie van dit afzonderlijk vermogen in boekjaar 2020. 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

         

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 
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ondernemingsnummer 0715.441.019 

Woluwedal 46, 1200 Brussel 

 

JAARVERSLAG boekjaar 2020 
Afzonderlijk Vermogen  
Edele Metalen (PSC 149.03) 
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Overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) stelt Sefoplus OFP, dat thans zeven afzonderlijke 

vermogens heeft ingesteld, elk jaar een verslag op over de globale jaarrekening (globaal jaarverslag) 

en een apart jaarverslag over elk van de aparte jaarrekeningen van de zeven afzonderlijke vermogens. 

Aangezien twee van deze afzonderlijke vermogens pas zijn ingesteld per 01.01.2021 zal het eerste 

apart jaarverslag voor deze afzonderlijke vermogens worden opgesteld in 2022.  De aparte 

jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die verschillend zijn 

van deze opgenomen in het globaal jaarverslag of die enkel betekenisvol zijn voor het betrokken 

afzonderlijk vermogen. Voor de overige elementen wordt er verwezen naar het globaal jaarverslag. 

 

Met betrekking tot de algemene situering en de governance structuur en activiteiten wordt er verwezen 

naar punt 1 - 3 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 2020. 

 

 

1. Populatie 

 

Onderstaande overzicht geeft de populatie weer van het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de 

verplichtingen worden beheerd verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 149.03 en de 

evolutie ervan sinds 31.12.2019: 

 

Edele 
Metalen 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2020  

 Gepensioneerden in 
2020  

Overlijdens 
in 2020  

 Afkopen 
in 2020  

 Uittredingen 
in 2020  

Indiensttredingen 
in 2020  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2020  

Aantal  
Actieven 

371  

13 2 0 65 45 

345                        

Aantal 
Slapers 

144  200 

Totaal 515 545 

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 149.03 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
worden vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

 
2. Financiering  

 

2.1 Beheer van activa via een afzonderlijk vermogen 

 

De activa en de verplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 149.03 worden 

beheerd in een afzonderlijk vermogen binnen Sefoplus OFP (Afzonderlijk vermogen Edele Metalen 

(PSC 149.03)). Op 01.01.2020 bedroegen deze activa 545.978 EUR, terwijl de pensioenverplichtingen 

499.164 EUR bedroegen. 

 

Zoals in hoofstuk 5.1 aangehaald in het algemene luik van dit verslag, werd in het kader van de afsluiting 

van het boekjaar 2019 opgemerkt dat bij de collectieve overdracht van de pensioenreserves van Belfius 

Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP uitgevoerd op 01.01.2019 een fout gebeurde bij de 

toewijzing van de activa (met inbegrip van het surplus) over de verschillende afzonderlijke vermogens. 

De gegevens omtrent de pensioenverplichtingen / de toegewezen activa van Edele Metalen (PSC 

149.03) en Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) werden omgewisseld waardoor niet het juiste 

bedrag aan activa werd toegewezen aan de twee betrokken afzonderlijk vermogens. Om deze fout recht 
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te zetten werd er op 12.05.2020 een overdracht van activa uitgevoerd van het Afzonderlijk Vermogen 

Edele Metalen (PSC 149.03) naar het Afzonderlijk Vermogen Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) 

ten bedrage van 166.649,17€. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de notulen van de vergadering 

van de Raad van bestuur van 10.03.2020. 

 

2.2 Financieringswijze 

 

Het SAP PSC 149.03 wordt gefinancierd door de werkgeversbijdragen die worden geïnd bij de 

werkgevers die ressorteren onder PSC 149.03, waarvan de netto pensioenbijdrage (d.i. na aftrek van 

de beheerskosten, de 8,86% bijzondere RSZ-bijdrage en de solidariteitsbijdrage) die wordt 

ingeschreven op de individuele rekeningen van de aangeslotenen gelijk is aan 0,73% van het jaarlijks 

brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan. 

 

In uitvoering van het financieringsplan werden door het Fonds voor Bestaanszekerheid - Edele metalen 

(Sectorale Inrichter), via de RSZ, de volgende bijdragen aan Sefoplus gestort: 

 

Datum Verwachte Bijdrage  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2020 3.544 3.544 153 

28/02/2020 12.850 12.850 583 

31/03/2020 6.241 6.241 298 

30/04/2020 4.609 4.897 234 

31/05/2020 10.850 10.850 519 

30/06/2020 6.241 6.241 298 

31/07/2020 4.705 4.705 225 

31/08/2020 9.890 9.890 473 

30/09/2020 5.185 5.185 248 

31/10/2020 3.937 96 5 

30/11/2020 11.714 4.350 208 

31/12/2020 9.506 9.506 454 

 

 

2.3 Kostenstructuur 

 

De kosten van het betrokken jaar worden gefinancierd door een kostenpercentage dat overeenkomstig 

de toepasselijke sectorale cao wordt afgehouden van de globale jaarlijkse bruto werkgeversbijdragen 

die worden geïnd ter financiering van het SAP PSC 149.03., gelijk aan 4,50%. Deze kosten dekken alle 

administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) maar niet de 

investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

2.4 Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau 

 

In 2020 behaalde het Afzonderlijk vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) een beleggingsrendement 

van 3,88%, waardoor de activa op 31.12.2020 631.593 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, 

nl. 2,23% werd per 31.12.2020 toegewezen aan individuele rekeningen van de aangeslotenen, in 

overeenstemming met de regels voorzien in het pensioenreglement en het financieringsplan. Na de 

toekenning van het netto financieel rendement bedroegen de totale pensioenverplichtingen op 
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31.12.2020 568.949 EUR. Het financieringsniveau van de activa ten opzichte van de 

pensioenverplichtingen op 31.12.2020, was gelijk van 111,01%.  

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 149.03 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
wordt vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

3. Investeringen 
 

Voor de informatie omtrent het beleggingsbeleid, de strategische asset allocatie (SAA) en de 

beleggingsrisico’s verwijzen we naar punt 6 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 

2020. 

 

4. Jaarrekening 

 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) op 31 december 2020 

bedroeg 74.199 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 568.949 EUR opgenomen als technische 

voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2019 499.164 EUR bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen bij de werkgevers die ressorteren onder PSC 149.03 ter financiering 

van de sectorale pensioentoezegging van PSC 149.03 bedroegen voor het boekjaar 2020 79.725 EUR, 

waarvan 11.522 EUR nog te ontvangen is rekening houdend met de typische décalage inzake inning 

van bijdragen die eigen is aan sectorale aanvullende pensioenstelsels. In de loop van 2020 werd nog  

10.153 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2019. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2020 10.523 

EUR. De overige schulden, gelijk aan 16 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of de fiscale 

administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2020 van het Afzonderlijk vermogen 

Edele Metalen (PSC 149.03) een getrouw beeld geeft over de evolutie van de activiteiten en de 

financiële situatie van dit afzonderlijk vermogen in boekjaar 2020. 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

         

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 
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Overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) stelt Sefoplus OFP, dat thans zeven afzonderlijke 

vermogens heeft ingesteld, elk jaar een verslag op over de globale jaarrekening (globaal jaarverslag) 

en een apart jaarverslag over elk van de aparte jaarrekeningen van de zeven afzonderlijke vermogens. 

Aangezien twee van deze afzonderlijke vermogens pas zijn ingesteld per 01.01.2021 zal het eerste 

apart jaarverslag voor deze afzonderlijke vermogens worden opgesteld in 2022.  De aparte 

jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die verschillend zijn 

van deze opgenomen in het globaal jaarverslag of die enkel betekenisvol zijn voor het betrokken 

afzonderlijk vermogen. Voor de overige elementen wordt er verwezen naar het globaal jaarverslag. 

 

Met betrekking tot de algemene situering en de governance structuur en activiteiten wordt er verwezen 

naar punt 1 - 3 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 2020. 

 

 

1. Populatie 

 

Onderstaande overzicht geeft de populatie weer van het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de 

verplichtingen worden beheerd verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 149.04 en de 

evolutie ervan sinds 31.12.2019: 

 

Metaal-
Handel 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2020  

 Gepensioneerden in 
2020  

Overlijdens 
in 2020  

 Afkopen 
in 2020  

 Uittredingen 
in 2020  

Indiensttredingen 
in 2020  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2020  

Aantal  
Actieven 

19.572  

844 100 10 2.680 2.831 

19.341                        

Aantal 
Slapers 

30.466 32.574 

Totaal 50.038 51.915 

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 149.04 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
worden vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

2. Financiering  

 

2.1 Beheer van activa via een afzonderlijk vermogen 

 

De activa en de verplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 149.04 worden 

beheerd in een afzonderlijk vermogen binnen Sefoplus OFP (Afzonderlijk vermogen Metaalhandel (PSC 

149.04)). Op 01.01.2020 bedroegen deze activa 180.974.438 EUR, terwijl de pensioenverplichtingen 

164.171.006 EUR bedroegen. 

 

2.2 Financieringswijze 

 

Het SAP PSC 149.04 wordt gefinancierd door de werkgeversbijdragen die worden geïnd bij de 

werkgevers die ressorteren onder PSC 149.04, waarvan de netto pensioenbijdrage (d.i. na aftrek van 

de beheerskosten, de 8,86% bijzondere RSZ-bijdrage en de solidariteitsbijdrage) die wordt 

ingeschreven op de individuele rekeningen van de aangeslotenen gelijk is aan 1,92% van het jaarlijks 

brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan. 
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In uitvoering van het financieringsplan werden door het Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor 

de metaalhandel, via de RSZ, de volgende bijdragen aan Sefoplus gestort: 

 

Datum Verwachte Bijdrage  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2020 532.567 532.567 22.934 

28/02/2020 1.806.553 1.806.553 77.619 

31/03/2020 817.568 817.568 35.031 

30/04/2020 611.815 764.649 32.763 

31/05/2020 1.435.878 1.435.878 61.524 

30/06/2020 824.063 824.063 35.309 

31/07/2020 616.686 616.686 26.423 

31/08/2020 1.349.336 1.349.336 57.816 

30/09/2020 732.649 732.649 31.392 

31/10/2020 548.293 548.293 23.493 

30/11/2020 1.585.369 1.585.369 67.929 

31/12/2020 1.267.474 679.985 29.136 

 

 

2.3 Kostenstructuur 

 

De kosten van het betrokken jaar worden gefinancierd door een kostenpercentage dat overeenkomstig 

de toepasselijke sectorale cao wordt afgehouden van de globale jaarlijkse bruto werkgeversbijdragen 

die worden geïnd ter financiering van het SAP PSC 149.04., gelijk aan 4,50%. Deze kosten dekken alle 

administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) maar niet de 

investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

2.4 Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau 

 

In 2020 behaalde het Afzonderlijk Vermogen Metaalhandel (PSC 149.04) een beleggingsrendement 

van 3,48%, waardoor de activa op 31.12.2020 195.165.212 EUR bedroegen. Een deel van dit 

rendement, nl. 3,27% werd per 31.12.2020 toegewezen aan de individuele rekeningen van de 

aangeslotenen, in overeenstemming met de regels voorzien in het pensioenreglement en het 

financieringsplan. Na de toekenning van het netto financieel rendement bedroegen de totale 

pensioenverplichtingen op 31.12.2020 177.467.882 EUR. Het financieringsniveau van de activa ten 

opzichte van de pensioenverplichtingen op 31.12.2020, was gelijk van 109,97%.  

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 149.04 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
wordt vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

 

3. Investeringen 
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Voor de informatie omtrent het beleggingsbeleid, de strategische asset allocatie (SAA) en de 

beleggingsrisico’s verwijzen we naar punt 6 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over 

boekjaar 2020. 

4. Jaarrekening 

 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Metaalhandel (PSC 149.04) op 31 december 2020 

bedroeg 19.023.495 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 177.467.882 EUR opgenomen als 

technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2019 164.171.006 EUR 

bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen bij de werkgevers die ressorteren onder PSC 149.04 ter financiering 

van de sectorale pensioentoezegging van PSC 149.04 bedroegen voor het boekjaar 2020 11.524.628 

EUR, waarvan 1.352.583 EUR nog te ontvangen is rekening houdend met de typische décalage inzake 

inning van bijdragen die eigen is aan sectorale aanvullende pensioenstelsels. In de loop van 2020 werd 

nog 1.521.552 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2019. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2020 

11.524.628 EUR. De overige schulden, gelijk aan 12.679 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of 

de fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2020 van het Afzonderlijk Vermogen 

Metaalhandel (PSC 149.04) een getrouw beeld geeft over de evolutie van de activiteiten en de financiële 

situatie van dit afzonderlijk vermogen in boekjaar 2020. 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

        

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 
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Overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) stelt Sefoplus OFP, dat thans zeven afzonderlijke 

vermogens heeft ingesteld, elk jaar een verslag op over de globale jaarrekening (globaal jaarverslag) 

en een apart jaarverslag over elk van de aparte jaarrekeningen van de zeven afzonderlijke vermogens. 

Aangezien twee van deze afzonderlijke vermogens pas zijn ingesteld per 01.01.2021 zal het eerste 

apart jaarverslag voor deze afzonderlijke vermogens worden opgesteld in 2022.  De aparte 

jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die verschillend zijn 

van deze opgenomen in het globaal jaarverslag of die enkel betekenisvol zijn voor het betrokken 

afzonderlijk vermogen. Voor de overige elementen wordt er verwezen naar het globaal jaarverslag. 

 

Met betrekking tot de algemene situering en de governance structuur en activiteiten wordt er verwezen 

naar punt 1 - 3 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 2020. 

 

 

1. Populatie 

 

Onderstaande overzicht geeft de populatie weer van het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de 

verplichtingen worden beheerd verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 142.01 en de 

evolutie ervan sinds 31.12.2019: 

 

Terug-
Winning 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2020  

 Gepensioneerden in 
2020  

Overlijdens 
in 2020  

 Afkopen 
in 2020  

 Uittredingen 
in 2020  

Indiensttredingen 
in 2020  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2020  

Aantal  
Actieven 

1.782  

89 9 0 218 256 

1.781                        

Aantal 
Slapers 

2.102 2.261 

Totaal 3.884 4.042 

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 142.01 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 

worden vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

2. Financiering  

 

2.1 Beheer van activa via een afzonderlijk vermogen 

 

De activa en de verplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PSC 142.01 worden 

beheerd in een afzonderlijk vermogen binnen Sefoplus OFP (Afzonderlijk Vermogen Terugwinning van 

metalen (PSC 142.01)). Op 01.01.2020 bedroegen deze activa 11.512.605 EUR, terwijl de 

pensioenverplichtingen 10.476.130 EUR bedroegen. 

 

Zoals in hoofstuk 5.1 aangehaald in het algemene luik van dit verslag, werd in het kader van de afsluiting 

van het boekjaar 2019 opgemerkt dat bij de collectieve overdracht van de pensioenreserves van Belfius 

Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP uitgevoerd op 01.01.2019 een fout gebeurde bij de 

toewijzing van de activa (met inbegrip van het surplus) over de verschillende afzonderlijke vermogens. 

De gegevens omtrent de pensioenverplichtingen / de toegewezen activa van Edele Metalen (PSC 

149.03) en Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) werden omgewisseld waardoor niet het juiste 

bedrag aan activa werd toegewezen aan de twee betrokken afzonderlijk vermogens. Om deze fout recht 

te zetten werd er op 12.05.2020 een overdracht van activa uitgevoerd van het afzonderlijk vermogen 
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Edele Metalen (PSC 149.03) naar het afzonderlijk vermogen Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) 

ten bedrage van 166.649,17€. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de notulen van de vergadering 

van de Raad van bestuur van 10.03.2020. 

 

2.2 Financieringswijze 

 

Het SAP PSC 142.01 wordt gefinancierd door de werkgeversbijdragen die worden geïnd bij de 

werkgevers die ressorteren onder PSC 142.01, waarvan de netto pensioenbijdrage (d.i. na aftrek van 

de beheerskosten, de 8,86% bijzondere RSZ-bijdrage en de solidariteitsbijdrage) die wordt 

ingeschreven op de individuele rekeningen van de aangeslotenen gelijk is aan 1,92% van het jaarlijks 

brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan. 

 

In uitvoering van het financieringsplan werden door het Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de 

terugwinning van metalen (Sectorale Inrichter), via de RSZ, de volgende bijdragen aan Sefoplus gestort: 

 

Datum Verwachte bijdragen  Gestorte Bijdrage  
 Afgehouden 

kosten  

31/01/2020 41.858 41.858 1.803 

29/02/2020 142.906 142.906 6.248 

31/03/2020 65.128 65.128 2.899 

30/04/2020 48.727 63.030 2.806 

31/05/2020 115.190 115.190 5.127 

30/06/2020 66.463 57.518 2.560 

31/07/2020 49.680 49.680 2.211 

31/08/2020 107.466 107.466 4.783 

30/09/2020 57.785 57.785 2.572 

31/10/2020 43.291 10.489 467 

30/11/2020 125.965 125.965 5.607 

31/12/2020 100.982 100.982 4.495 

 

 

2.3 Kostenstructuur 

 

De kosten van het betrokken jaar worden gefinancierd door een kostenpercentage dat overeenkomstig 

de toepasselijke sectorale cao wordt afgehouden van de globale jaarlijkse bruto werkgeversbijdragen 

die worden geïnd ter financiering van het SAP PSC 142.01, gelijk aan 4,50%. Deze kosten dekken alle 

administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) maar niet de 

investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

2.4 Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau 

 

In 2020 behaalde het Afzonderlijk Vermogen Terugwinning van metalen (PSC 142.01) een 

beleggingsrendement van 3,83%, waardoor de activa op 31.12.2020 12.540.355 EUR bedroegen. Een 

deel van dit rendement, nl. 3,23% werd per 31.12.2020 toegewezen aan individuele rekeningen van de 

aangeslotenen, in overeenstemming met de regels voorzien in het pensioenreglement en het 

financieringsplan. Na de toekenning van het netto financieel rendement bedroegen de totale 
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pensioenverplichtingen op 31.12.2020 11.406.968 EUR. Het financieringsniveau van de activa ten 

opzichte van de pensioenverplichtingen op 31.12.2020, was gelijk van 109,94%.  

 
Dit zijn de cijfers voor het afzonderlijk vermogen waarin de activa en de verplichtingen verbonden aan de 
pensioentoezegging van het SAP PSC 142.01 worden beheerd. De globale cijfers op niveau van Sefoplus OFP 
wordt vermeld in het geconsolideerd jaarverslag van Sefoplus OFP. 

 

3. Investeringen 
 

Voor de informatie omtrent het beleggingsbeleid, de strategische asset allocatie (SAA) en de 

beleggingsrisico’s verwijzen we naar punt 6 van het globaal jaarverslag van Sefoplus OFP over boekjaar 

2020. 

 
4. Jaarrekening 

 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Terugwinning van metalen (PSC 142.01) op 31 

december 2020 bedroeg 1.225.646 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 11.406.968 EUR 

opgenomen als technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2019 

10.476.130 EUR bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen bij de werkgevers die ressorteren onder PSC 142.01 ter financiering 

van de sectorale pensioentoezegging van PSC 142.01 bedroegen voor het boekjaar 2020 911.332 EUR, 

waarvan 92.972 EUR nog te ontvangen is rekening houdend met de typische décalage inzake inning 

van bijdragen die eigen is aan sectorale aanvullende pensioenstelsels. In de loop van 2020 werd nog 

119.636 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2019. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2020 

243.752 EUR. De overige schulden, gelijk aan 3.208 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of de 

fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2020 van het Afzonderlijk Vermogen 

Terugwinning van metalen (PSC 142.01) een getrouw beeld geeft over de evolutie van de activiteiten 

en de financiële situatie van dit afzonderlijk vermogen in boekjaar 2019. 

 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

        

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 

 


