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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 vijf 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 vijf afzonderlijke vermogens. 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 (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 (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 (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 (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 
(PSC 142.01) 

 

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). 
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Beheerde pensioenstelsels - Per 31 december 2019 beheert Sefoplus de volgende 

pensioentoezeggingen: 

 

 karakteristieken 

SAP PC 112 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2019 : 1,64 %  

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 149.02 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2019 : 2,01 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 149.03 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 
- (pensioen)bijdrage per 31.12.2019 : 0,96 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 149.04 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 
- (pensioen)bijdrage per 31.12.2019 : 1,92 % 

- overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves 

SAP PSC 142.01 - vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement 

- (pensioen)bijdrage per 31.12.2019 :1,64 % 

- 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 en het SAP PSC 

142.01. 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 vijf 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 en het SAP PSC 

142.01 werd door de Sectorale Inrichters verder toevertrouwd aan Belfius Verzekeringen nv, dat ook 

voor 31 december 2018 reeds optrad als solidariteitsinstelling.  

 

Belangrijke gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar - Sefoplus OFP is een multi-sectoraal 

pensioenfonds dat ook openstaat om op te treden als pensioeninstelling voor andere sectorale 

inrichters. Begin 2020 werd de in artikel 8, §1 van de statuten voorziene toetredingsprocedure opgestart 

door FBZ - SAP Textiel, dat zal optreden als multi-sectorale inrichter van:  

 het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel dat per 1.1.2021 wordt ingevoerd ten voordele 

van de arbeiders van het Paritair comité nr. 120 voor de textielsector (SAP PC 120); en 
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 het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel dat per 1.1.2021 wordt ingevoerd ten voordele 

van de bedienden van het Paritair comité nr. 214 voor de bedienden van de textielsector (SAP PC 

214).  

Het FBZ - SAP Textiel wenst per 1.1.2021 het beheer en de uitvoering van de pensioentoezeggingen 

van het SAP PC 120 en het SAP PC 214 toe te vertrouwen aan Sefoplus OFP, en bijgevolg per 1.1.2021 

toe te treden tot Sefoplus OFP als sectorale inrichter (bijdragende onderneming). Op 9 april 2020 heeft 

de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 8, §1 van de statuten, na een positief advies van de 

Raad van Bestuur, positief beslist over de toetreding van FBZ SAP Textiel per 1.1.2021. Hiertoe zullen 

binnen Sefoplus OFP vanaf 1.1.2021 twee nieuwe afzonderlijke vermogens worden ingericht waarin de 

activa en pensioenverplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PC 120 resp. de 

activa en pensioenverplichtingen verbonden aan de pensioentoezegging van het SAP PC 214 worden 

beheerd. In de loop van 2020 zullen de nodige documenten worden opgemaakt (de toetredingsakte tot 

de beheersovereenkomst, het specifiek luik van het financieringsplan en het specifiek luik van de SIP) 

en de verdere afspraken worden gemaakt omtrent de concrete modaliteiten van deze toetreding.  

 

Zoals voor elke organisatie in België, had de coronacrisis onvermijdelijk ook een impact op Sefoplus 

OFP. Conform het continuïteitsbeleid van Sefoplus OFP inzake continuïteit, werden hiertoe onmiddellijk 

de nodige maatregelen genomen en noodplannen uitgevoerd en werd de situatie nauwlettend 

opgevolgd zowel vanuit de dagelijkse operationele werking (coördinator), de Raad van Bestuur en het 

Investeringscomité. Aangezien de kritieke functies en activiteiten van Sefoplus OFP grotendeels 

uitbesteed zijn, werd hierbij ook bijzondere aandacht besteed aan de continuïteit bij de externe 

dienstverleners waarop Sefoplus OFP in dit kader een beroep doet. Voor de pensioenadministratie 

kunnen de processen vanop afstand worden gedaan en was er geen impact naar aanleiding van de 

zogenaamde “lock down” maatregelen. De continuïteit van de pensioenadministratie (uitbetalingen van 

pensioen- en overlijdensprestaties; communicatie aan aangeslotenen / pensioengerechtigden; 

databeheer; etc.) kwam niet in het gedrang. Daarnaast werden hieromtrent 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. De berichtgeving en de aanbevelingen van de FSMA in het kader van de 

coronacrisis werden goed opgevolgd en hiermee werd rekening gehouden. De vergaderingen van de 

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

per videoconferentie georganiseerd, conform de instructies hieromtrent van de FSMA en - na publicatie 

ervan - conform de wet van 14/05/2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie.  

 
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 pensioentoezggingen 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.    
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2 Samenstelling organen en adviescomités 
 

1 Algemene Vergadering 

 

Op 31 december 2019 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 

 
Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2019 

Vanaf 21.01.2019 heeft het Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen 

Raphaëlle Pollet aangeduid ter vervanging van Marie Van Breusegem. 
 

Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2019 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van de Algemene Vergadering na de afsluiting van het 

boekjaar 2019.  

 

2 Raad van Bestuur 

 

Op 31 december 2019 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 
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Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2019 

Er waren volgende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar 2019: 

- de Algemene Vergadering nam op 21.01.2019 nota van het ontslag van Katrien Verwimp en 

benoemde ter vervanging op 16/10/2019 Veerle Cnop met ingang van 16/10/2019 voor de 

resterende duur van het mandaat (tot 15.11.2022); 

- de Algemene Vergadering nam op 21.01.2019 nota van het ontslag van Angelo Basile en 

benoemde ter vervanging op 21.01.2019 Jean-Michel Hutsebaut met ingang van 21.01.2019 

voor de resterende duur van het mandaat (tot 15.11.2022).  

- De Algemene Vergadering nam op 21.01.2019 nota van het ontslag van Marie Van Breusegem 

en benoemde ter vervanging op 16/10/2019 Raphaëlle Pollet met ingang van 16/10/2019 voor 

de resterende duur van het mandaat (tot 15.11.2022). 

 

Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2019 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur sinds de afsluiting van het 

boekjaar 2019.  

 

3 Dagelijks bestuur (operationeel orgaan) 

 

Op 31 december 2019 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 

 

Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2019 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur tijdens het boekjaar 2019. 

 

Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2019 

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

boekjaar 2019.  

 

4 Investeringscomité (adviescomité) 

 

Op 31 december 2019 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 

 

Wijzigingen samenstelling in de loop van boekjaar 2019 

Er waren volgende wijzigingen in de samenstelling van het Investeringscomité tijdens het boekjaar 2019: 
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- de Raad van Bestuur nam op 21.01.2019 nota van het ontslag van Angelo Basile en benoemde 

ter vervanging op 15.03.2019 Bart De Wit met ingang van 15.03.2019 voor de resterende duur 

van het mandaat (tot 04.12.2022).  

 

Wijzigingen samenstelling na afsluiting van boekjaar 2019 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het Investeringscomité sinds de afsluiting van het 

boekjaar 2019.  

 
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 

(Dirk Van Den Broeck) 
01.01.2019 01.01.2022 

Erkende commissaris 
Ernst & Young (EY) 

(Barbara Gheysen) 
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 

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 een actieplan uitgewerkt om in de loop van 2020 de governance documenten aan te passen 

en/of de nieuwe verplichte geschreven beleidslijnen op te stellen. 

 

1 Rapport van de interne audit functie 

 

Op de Raad van Bestuur van 10 maart 2020 werd het eerste rapport van de interne audit functie over 

het boekjaar 2019 (eerste operationeel jaar van Sefoplus) besproken.  

 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de notulen en de bijlagen van deze bijeenkomst.  
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2 Rapport van de compliance functie 

 

Op de Raad van Bestuur van 12 december 2019 werd het eerste rapport van de compliance functie 

over het boekjaar 2019 (eerste operationeel jaar van Sefoplus) besproken.  

 

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

 

3 Rapport van de risicobeheer functie 

 

Op 01.01.2020 werd de risicobeheer functie aangesteld. Op de Raad van Bestuur van 10/03/2020 heeft 

de verantwoordelijke voor de risicobeheer functie zijn werkzaamheden toegelicht (methodiek) en een 

planning aan de Raad van Bestuur voorgelegd. In de loop van 2020 zal de risicobeheer functie zijn 

eerste rapport aan de Raad van Bestuur voorstellen.   

 

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

Raad van Bestuur van 10.03.2020. 

 
4 Governance documenten 

 

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

van Bestuur een actieplan uitgewerkt om in de loop van 2020 de governance documenten aan te passen 

en/of de nieuwe verplichte geschreven beleidslijnen op te stellen. 

 
5 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 niet gewijzigd in de loop van het boekjaar 

2019. 

 

Het financieringsplan werd op 04.12.2018 goedgekeurd door de Raad van Bestuur en op 21.01.2019 

bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Het financieringsplan bepaalt o.a. de technische 

voorzieningen, de financieringsmethodes voor de pensioentoezeggingen beheerd door SEFOPLUS 

OFP, 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. Minstens 

om de drie jaar wordt het financieringsplan herzien, met name dus op uiterlijk tegen 04.12.2021 tenzij 

de omstandigheden een eerdere herziening vereisen. Het financieringsplan werd niet gewijzigd in de 

loop van het boekjaar 2019. 

 
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.  Minstens om de drie jaar wordt de SIP herzien, met name dus op uiterlijk tegen 04.12.2021, 

tenzij de omstandigheden een eerdere herziening vereisen. De SIP werd niet gewijzigd in de loop van 

het boekjaar 2019. 
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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 2019 5 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; 

- Uitdieping overeenkomsten met vermogensbeheerders; 

- Toelichting omtrent vastrentende instrumenten; 

- … 

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 punt 6).  

 

 
4 Populatie 
 

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

31.12.2018 (cijfers op datum van overdracht van de activa en pensioenverplichtingen van Sepia naar 

Sefoplus OFP): 

 
Sefoplus 

OFP 
Totaal 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2019  

 Gepensioneerden in 
2019  

Overlijdens 
in 2019  

 Afkopen 
in 2019  

 Uittredingen 
in 2019  

Indiensttredingen 
in 2019  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2019  

Aantal  
Actieven 

                          
52.062  

2.664 334 20 7.552 8.959 

                          
53.469  

Aantal 
Slapers 

                          
72.134  

                          
76.668  

Totaal 
                       

124.196  
                       

130.137  

 
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  
 

Beheer van activa via afzonderlijke vermogens - Om het beheer van de 5 pensioenstelstel uit te 

voeren, werden volgende 5 afzonderlijke vermogens aangelegd: 

 Garagebedrijf (PC112) 

 Koetswerk (PC 149.02) 

 Metaalhandel (PSC 149.04) 

 Edele Metalen (PSC 149.03) 

 Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) 

 

Op 01.01.2019 werd er overgegaan tot een collectieve overdracht van de pensioenreserves van Belfius 

Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP. Deze reserves bedroegen op het moment van 
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overdracht 386.539.845 EUR en werden toegewezen aan de verschillende afzonderlijke vermogens op 

basis van de respectievelijke pensioenverplichtingen verbonden aan de 5 sectorale 

pensioentoezeggingen (die op het moment van de overdracht gezamenlijk 350.080.383 EUR 

bedroegen). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de notulen (en bijlagen) van de Raad van 

Bestuur van 21.01.2019. 

 

In het kader van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd opgemerkt dat er op het moment van de 

hiervoor vermelde overdracht een fout gebeurde bij de toewijzing van de pensioenverplichtingen en de 

overeenstemmende 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 pensioenverplichtingen / activa werd toegewezen aan de twee betrokken afzonderlijk 

vermogens. Om deze fout recht te zetten zal er, in de loop van 2020, een overdracht van activa (en 

onderliggende pensioenverplichtingen) worden uitgevoerd van het afzonderlijk vermogen Edele Metalen 

(PSC 149.03) naar het afzonderlijk vermogen Terugwinning van Metalen (PSC 142.01).  Voor verdere 

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

 
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, dat in de loop van 2019 correct 

werd gevolgd en in uitvoering waarvan de volgende bijdragen door de Sectorale Inrichters (via de RSZ) 

aan Sefoplus werden gestort. 

 

Datum  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2019 1.231.969  53.178 

28/02/2019 4.265.588  184.127  

31/03/2019 2.064.112  89.099 

30/04/2019 2.125.325  91.741  

31/05/2019 3.291.571  142.083  

30/06/2019 2.009.372  86.736 

31/07/2019 206.705  8.922  

31/08/2019 4.253.828  183.620  

30/09/2019 2.334.521  100.771 

31/10/2019 1.174.044  50.678 

30/11/2019 3.775.766  162.984  

31/12/2019 3.098.953  133.769  

 
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. 

 
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%. 
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Deze kosten dekken alle administratiekosten (actuarieel beheer, administratief beheer, personeel, …) 

maar niet de investeringskosten die zullen worden afgehouden bij de rendementsberekening. 

 

Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau - In 2019 behaalde 

Sefoplus OFP een beleggingsrendement van 14,01%, waardoor de activa op 31.12.2019 463.935.743 

EUR bedroegen. Een deel van dit rendement wordt per 31.12.2019 toegewezen aan individuele 

rekeningen van de aangeslotenen, in overeenstemming met de regels voorzien in de resp. 

pensioenreglementen en het financieringsplan. Na de toekenning van het netto financieel rendement 

bedroegen de totale pensioenverplichtingen op 31.12.2019 421.649.690 EUR. Het financieringsniveau 

van de pensioenverplichtingen ten opzichte van de WAP-rendementsgarantie, op 31;12.2019, was gelijk 

van 110,03%.  

 
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 Investeringen 
 

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 2019 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. Naar aanleiding van de herziening van de SIP 

tegen uiterlijk eind 2021, zal in de loop van 2021 een nieuwe ALM-studie worden uitgevoerd. 
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Op basis van deze 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% 

 

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.  

 

Sefoplus OFP wordt in hoofdzaak met de volgende risico’s geconfronteerd: 

 

Type risico  Mogelijke impact  Maatregelen tot beheersing van het risico 

Tegenpartijrisico 
Risico dat een tegenpartij in gebreke 
blijft en hierdoor haar verplichtingen 

niet meer kan nakomen 

Waardevermindering van de 
activa, veroorzaakt door een 

daling van het 
financieringsniveau en heeft 
impact op het rendement in 

het pensioenplan 

Mix van de kapitalisatie van de 
ondernemingen en de looptijd van de 

contracten 
 

Diversificatie op het vlak van de ratings van  
de tegenpartijen, waarbij investeringen van 

hoge kwaliteit overheersen. 
 

Diversificatie op het vlak van de 
economische sectoren waarin de 

ondernemingen actief zijn 
 

Sefoplus OFP wenst dit risico te beperken en 
zal erop toezien (minimale rating = BBB-

rating) 

Volatiliteitsrisico 

Het risico dat de waarde van de activa 
en passiva niet op dezelfde manier 

evolueren als de financiële of 
demografische factoren  

Daling van het 
financieringsniveau 

 
Onvermogen om de betaling 

van uitkeringen en kosten 
uit te voeren op 

vervaldatum 

De activa worden zo opgebouwd dat ze de 
verhoging van de passiva kunnen overtreffen 

op de lange termijn 

Valutarisico 
Het risico dat de waarde van een 
belegging wordt be¨nvloed door 

wisselskoersschommelingen 

Slechte prestatie van het 
fonds 

Sefoplus OFP wil het wisselkoersrisico 
minimaal houden en legt op dat meer dan 

de helft van de beleggingen in euro 
gebeuren 

Liquiditeitsrisico 

Onvermogen om tijdig en tegen een 
juiste prijs voldoende activa te 

liquideren en zo de cash flows van de 
passiva te dekken 

Aangeslotenen, 
begunstigden en andere 

schuldeisers kunnen 
vertragingen van de 

uitbetalingen ondervinden 

De cash nodig voor de werkingskosten zijn 
goed en tijdig gekend 
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Concentratierisico 
Risico dat verband houdt met een 

grote concentratie in bepaalde activa 
of bepaalde markten 

Slechte prestaties van een 
bepaalde activaklasse met 
een grote concentratie kan 
grote impact hebben op het 

financieringsniveau 

Sefoplus OFP heeft bij het bepalen van de 
activaspreiding in het kader van de 

beleggingsstrategie rekening gehouden met 
dit risico. 

 
Ruime geografische diversificatie van de 

beleggingen 
 

Diversificatie op het vlak van de 
economische sectoren waarin de 

tegenpartijen actief zijn 

 

 

 

7 Jaarrekening 
 

Het vrij vermogen op 31 december 2019 bedroeg 46.134.404 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 

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

deze op 31.12.2018 350.080.383 EUR bedroegen. 

 

De geïnde werkgeversbijdragen ter financiering van de beheerde sectorale pensioentoezeggingen 

bedroegen voor het boekjaar 2019 30.147.337 EUR, waarvan 3.957.595 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 2019 werd nog 3.642.013 EUR aan bijdragen gestort die 

betrekking hadden op het boekjaar 2018. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2019 

6.288.359 EUR, waarvan 111.062 EUR nog diende uitbetaald te worden op het moment van de 

afsluiting van het boekjaar (rekening houdend met de in de toepasselijke sectorale cao’s vastgelegde 

formaliteiten inzake uitbetaling van de pensioenprestaties). De overige schulden, gelijk aan 95.201 EUR 

zijn schulden aan dienstverleners en/of de fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de globale jaarrekening van boekjaar 2019 een getrouw beeld geeft 

over de evolutie van de activiteiten en de financiële situatie van Sefoplus OFP in boekjaar 2019 en 

vraagt de Algemene Vergadering de kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun 

bestuurdersmandaat in boekjaar 2019. 

 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 

 

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 

 

 

 

Kristof Eraly        Lieve De Preter 

Bestuurder        Bestuurder 
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Peter Daeninck        Veerle Cnop 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Christophe Lagrange       Paul De Schutter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Stefan Sabbe        Ivan Aerts 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Raphaëlle Pollet       Jean-Michel Hutsebaut 

Bestuurder        Bestuurder 
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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 2019 
Afzonderlijk vermogen  
Garagebedrijf (PC 112) 
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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 vijf 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 vijf afzonderlijke vermogens. De 

aparte jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die 

verschillend zijn van de 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 2019. 

 

 

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 01/01/2019  

 Gepensioneerden in 
2019  

Overlijdens 
in 2019  

 Afkopen 
in 2019  

 Uittredingen 
in 2019  

Indiensttredingen 
in 2019  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2019  

Aantal  
Actieven 

26.181  

1.299 144 9 3.801 4.504 

26.884                       

Aantal 
Slapers 

33.743  36.092  

Totaal 59.924 62.976 

 
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  
 

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)). Na de collectieve overdracht van de 

activa en de pensioenverplichtingen van Belfius Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP, werden 

op 01.01.2019 activa ten bedrage van 189.572.971 EUR toegekend aan dit afgezonderd vermogen. De 

pensioenverplichtingen bedroegen op dat moment 171.691.947 EUR 

 

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 rekeningen van de aangeslotenen gelijk is aan 1,64% van het jaarlijks 

brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan. 
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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  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2019 571.517  24.670  

28/02/2019 1.981.130  85.517  

31/03/2019 917.145  39.589  

30/04/2019 757.397  32.693  

31/05/2019 1.599.233  69.032  

30/06/2019 900.479  38.870  

31/07/2019 0  0  

31/08/2019 2.172.160  93.763  

30/09/2019 794.757  34.306  

31/10/2019 602.107  25.990  

30/11/2019 1.755.268  75.767  

31/12/2019 1.441.986  62.244  

 
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. 

 
Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau - In 2019 behaalde het 

Afzonderlijk vermogen Garagebedrijf (PC 112) een beleggingsrendement van 14,04%, waardoor de 

activa op 31.12.2019 226.326.264EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, nl. 13,28% werd per 

31.12.2019 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 31.12.2019 205.914.124 EUR. Het 

financieringsniveau van de pensioenverplichtingen ten opzichte van de WAP-rendementsgarantie op 

31.12.2019, was gelijk van 109,91%.  

 
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 
 

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 
2019. 
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4 Jaarrekening 
 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk vermogen Garagebedrijf (PC 112) op 31 december 2019 bedroeg  

21.931.364 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 205.914.124 EUR opgenomen als technische 

voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2018 171.691.947 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 2019 13.426.518 EUR, 

waarvan 1.677.680 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 2019 werd nog  

1.677.680 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2018. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2019 

3.158.661 EUR. De overige schulden, gelijk aan 41.687 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of 

de fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2019 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 2019. 

 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 

 

 

 

Kristof Eraly        Lieve De Preter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Peter Daeninck        Veerle Cnop 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Christophe Lagrange       Paul De Schutter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Stefan Sabbe        Ivan Aerts 

Bestuurder        Bestuurder 
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Raphaëlle Pollet       Jean-Michel Hutsebaut 

Bestuurder        Bestuurder 
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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 2019 
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 vijf 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 vijf afzonderlijke vermogens. De 

aparte jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die 

verschillend zijn van de 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 2019. 

 

 

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 31.12.2018 (beschikbare cijfers op datum van overdracht van de activa en 

pensioenverplichtingen van Sepia naar Sefoplus OFP): 

 

Koets-
werk 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2019  

 Gepensioneerden in 
2019  

Overlijdens 
in 2019  

 Afkopen 
in 2019  

 Uittredingen 
in 2019  

Indiensttredingen 
in 2019  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2019  

Aantal  
Actieven 

4.742  

232 30 1 646 764 

4.860                       

Aantal 
Slapers 

7.481  7.864  

Totaal 12.223 12.724 

 
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  
 

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)). Na de collectieve overdracht van de 

activa en de pensioenverplichtingen van Belfius Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP, werden 

op 01.01.2019 activa ten bedrage van 37.158.552 EUR toegekend aan dit afgezonderd vermogen. De 

pensioenverplichtingen bedroegen op dat moment 33.653.659 EUR 

 

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  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2019 128.134  5.531  

28/02/2019 444.227  19.175  

31/03/2019 207.088  8.939 

30/04/2019 187.198  8.080 

31/05/2019 206.705  8.922  

30/06/2019 154.981  6.689  

31/07/2019 206.705 8.922 

31/08/2019 154.693  6.677  

30/09/2019 510.502  22.036  

31/10/2019 0  0  

30/11/2019 386.398  16.679  

31/12/2019 155.776  6.724  

 

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. 

 

Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau - In 2019 behaalde het 

Afzonderlijk vermogen Koetswerk (PSC 149.02) een beleggingsrendement van 13,97%, waardoor de 

activa op 31.12.2019 44.576.459 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, nl. 12,13% werd per 

31.12.2019 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 31.12.2019 40.589.265 EUR. Het 

financieringsniveau van de pensioenverplichtingen ten opzichte van de WAP-rendementsgarantie op 

31.12.2019, was gelijk van 109,82%.  

 
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 
2019. 
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4 Jaarrekening 
 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk vermogen Koetswerk (PSC 149.02) op 31 december 2019 

bedroeg 4.661.965 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 40.589.265 EUR opgenomen als 

technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2018 33.653.659 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 2019 3.072.374 

EUR, waarvan 695.240 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 2019 werd 

nog 365.274 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2018. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2019 

522.869 EUR. De overige schulden, gelijk aan 8.539 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of de 

fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2019 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 2019. 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 

 

 

 

Kristof Eraly        Lieve De Preter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Peter Daeninck        Veerle Cnop 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Christophe Lagrange       Paul De Schutter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Stefan Sabbe        Ivan Aerts 

Bestuurder        Bestuurder 



24 

 

 

 

 

Raphaëlle Pollet       Jean-Michel Hutsebaut 

Bestuurder        Bestuurder 
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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 2019 
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 vijf 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 vijf afzonderlijke vermogens. De 

aparte jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die 

verschillend zijn van de 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 2019. 

 

 

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 31.12.2018 (beschikbare cijfers op datum van overdracht van de activa en 

pensioenverplichtingen van Sepia naar Sefoplus OFP): 

 

Edele 
Metalen 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2019  

 Gepensioneerden in 
2019  

Overlijdens 
in 2019  

 Afkopen 
in 2019  

 Uittredingen 
in 2019  

Indiensttredingen 
in 2019  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2019  

Aantal  
Actieven 

367  

13 1 0 43 47 

371                       

Aantal 
Slapers 

115  144  

Totaal 482 515 

 
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  
 

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)). Na de collectieve overdracht van 

de activa en de pensioenverplichtingen van Belfius Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP, 

werden op 01.01.2019 activa ten bedrage van 461.691 EUR toegekend aan dit afgezonderd vermogen. 

De pensioenverplichtingen bedroegen op dat moment 274.330 EUR.  

 

In het kader van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd opgemerkt dat er op het moment van de 

hiervoor vermelde overdracht een fout gebeurde bij de toewijzing van de pensioenverplichtingen en de 

overeenstemmende activa (met inbegrip van het surplus) aan het Afzonderlijk vermogen Edele Metalen 

(PSC 149.03). De gegevens van Edele Metalen (PSC 149.03) en Terugwinning van Metalen (PSC 

142.01) werden omgewisseld. Er werd foutief rekening gehouden met pensioenverplichtingen van 

418.143 EUR, in plaats van 274.330 EUR, ten gevolge waarvan te veel activa aan het het Afzonderlijk 

vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) werden toegewezen. Dit zal worden rechtgezet door overdracht 
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van activa ten belope van 179.894,16 EUR (de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de financiële 

rendementen van de investeringsportefeuille) op 31.03.2020 naar het Afzonderlijk Vermogen 

Terugwinning van metalen (PSC 142.01). Voor verdere toelichting verwijzen we naar de notulen van de 

vergadering van de Raad van bestuur van 10.03.2020. 

 
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  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2019 4.136  178  

28/02/2019 13.985  603  

31/03/2019 6.418  277 

30/04/2019 5.473  236 

31/05/2019 11.015  475  

30/06/2019 5.555  239  

31/07/2019 0 0 

31/08/2019 14.733  636  

30/09/2019 112.949  4.875 

31/10/2019 8.910 384 

30/11/2019 12.069  521  

31/12/2019 9.265  400  

 

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. 

 

Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau - In 2019 behaalde het 

Afzonderlijk vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) een beleggingsrendement van 13,27%, waardoor 

de activa op 31.12.2019 545.978 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, nl. 4,91% werd per 

31.12.2019 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 31.12.2019 499.164 EUR. Het 

financieringsniveau van de pensioenverplichtingen ten opzichte van de WAP-rendementsgarantie op 

31.12.2019, was gelijk van 109,38%.  

 
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. 
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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 
2019. 

 

4 Jaarrekening 
 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) op 31 december 2019 

bedroeg 56.582 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 499.164 EUR opgenomen als technische 

voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2018 274.330 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 2019 202.707 EUR, 

waarvan 10.153 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 2019 werd nog  

11.956 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2018. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2019 

3.698EUR. De overige schulden, gelijk aan 30 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of de fiscale 

administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2019 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 2019. 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 

 

 

 

Kristof Eraly        Lieve De Preter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Peter Daeninck        Veerle Cnop 

Bestuurder        Bestuurder 
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Christophe Lagrange       Paul De Schutter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Stefan Sabbe        Ivan Aerts 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Raphaëlle Pollet       Jean-Michel Hutsebaut 

Bestuurder        Bestuurder 
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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 2019 
Afzonderlijk vermogen  
Metaalhandel (PSC 149.04) 
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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 vijf 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 vijf afzonderlijke vermogens. De 

aparte jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die 

verschillend zijn van de 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 2019. 

 

 

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 31.12.2018 (beschikbare cijfers op datum van overdracht van de activa en 

pensioenverplichtingen van Sepia naar Sefoplus OFP): 

 

Metaal-
Handel 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2019  

 Gepensioneerden in 
2019  

Overlijdens 
in 2019  

 Afkopen 
in 2019  

 Uittredingen 
in 2019  

Indiensttredingen 
in 2019  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2019  

Aantal  
Actieven 

19.014  

1.034 148 10 2.790 3.348 

19.572                       

Aantal 
Slapers 

28.868 30.466 

Totaal 47.882 50.038 

 
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  
 

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)). Na de collectieve overdracht van 

de activa en de pensioenverplichtingen van Belfius Verzekeringen NV (Sepia) naar Sefoplus OFP, 

werden op 01.01.2019 activa ten bedrage van 150.110.876 EUR toegekend aan dit afgezonderd 

vermogen. De pensioenverplichtingen bedroegen op dat moment 150.110.876 EUR 

 

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  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2019 488.239  21.075  

28/02/2019 1.690.038 72.952 

31/03/2019 871.488 37.618 

30/04/2019 1.110.009 47.914 

31/05/2019 1.365.805 58.956 

30/06/2019 884.195 38.167 

31/07/2019 0 0 

31/08/2019 1.865.497 80.526 

30/09/2019 755.172 32.597 

31/10/2019 522.126 22.538 

30/11/2019 1.503.352 64.893 

31/12/2019 1.384.223 59.751 

 
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. 

 
Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau - In 2019 behaalde het 

Afzonderlijk vermogen Metaalhandel (PSC 149.04) een beleggingsrendement van 14,01%, waardoor 

de activa op 31.12.2019 180.974.438 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, nl. 12,59% werd 

per 31.12.2019 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 31.12.2019 164.171.006 

EUR. Het financieringsniveau van de pensioenverplichtingen ten opzichte van de WAP-

rendementsgarantie op 31.12.2019, was gelijk van 110,23%.  

 
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 
 

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 
2019. 
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4 Jaarrekening 
 

Het vrij vermogen van het Afzonderlijk vermogen Metaalhandel (PSC 149.04) op 31 december 2019 

bedroeg 18.233.581 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 164.171.006 EUR opgenomen als 

technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2018 135.952.021 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 2019 12.488.768 

EUR, waarvan 1.521.552 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 2019 werd 

nog 1.472.929 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2018. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2019 

2.452.493 EUR. De overige schulden, gelijk aan 29.289 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of 

de fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2019 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 2019. 

 

 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 

 

Luc Missante        Ortwin Magnus 

Bestuurder (Voorzitter)       Bestuurder (Ondervoorzitter) 

 

 

 

Kristof Eraly        Lieve De Preter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Peter Daeninck        Veerle Cnop 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Christophe Lagrange       Paul De Schutter 

Bestuurder        Bestuurder 

 

 

 

Stefan Sabbe        Ivan Aerts 

Bestuurder        Bestuurder 



34 

 

 

 

 

Raphaëlle Pollet       Jean-Michel Hutsebaut 

Bestuurder        Bestuurder 
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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 2019 
Afzonderlijk vermogen  
Terugwinning van metalen 
(PSC 142.01) 
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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 vijf 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 vijf afzonderlijke vermogens. De 

aparte jaarverslagen betreffende de afzonderlijke vermogens bevatten enkel de elementen die 

verschillend zijn van de 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 2019. 

 

 

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 31.12.2018 (beschikbare cijfers op datum van overdracht van de activa en 

pensioenverplichtingen van Sepia naar Sefoplus OFP): 

 

Terug-
Winning 

 Aangeslotenen 
op 01/01/2019  

 Gepensioneerden in 
2019  

Overlijdens 
in 2019  

 Afkopen 
in 2019  

 Uittredingen 
in 2019  

Indiensttredingen 
in 2019  

 Aangeslotenen 
op 31/12/2019  

Aantal  
Actieven 

1.758  

86 11 0 272 296 

1.782                       

Aantal 
Slapers 1.927 2.102 

Totaal 3.685 3.884 

 
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  
 

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)). Na de collectieve 

overdracht van de activa en de pensioenverplichtingen van Belfius Verzekeringen NV (Sepia) naar 

Sefoplus OFP, werden op 01.01.2019 activa ten bedrage van 9.235.753 EUR toegekend aan dit 

afgezonderd vermogen. De pensioenverplichtingen bedroegen op dat moment 8.508.425 EUR.  

 

In het kader van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd opgemerkt dat er op het moment van de 

hiervoor vermelde overdracht een fout gebeurde bij de toewijzing van de pensioenverplichtingen en de 

overeenstemmende activa (met inbegrip van het surplus) aan het Afzonderlijk vermogen Terugwinning 

van Metalen (PSC 142.01). De gegevens van Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) en Edele 

Metalen (PSC 149.03) werden omgewisseld. Er werd foutief rekening gehouden met 

pensioenverplichtingen van 8.364.612 EUR in plaats van 8.508.425 EUR, ten gevolge waarvan te weinig 

activa aan het Afzonderlijk vermogen Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) werden toegewezen. Dit 

zal worden rechtgezet door de overdracht van activa ten belope van 179.894,16 EUR (de hoogte van 
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dit bedrag is afhankelijk van de financiële rendementen van de investeringsportefeuille) op 31.03.2020 

vanuit het Afzonderlijk vermogen Edele Metalen (PSC 149.03) naar het Afzonderlijk Vermogen 

Terugwinning van metalen (PSC 142.01). Voor verdere toelichting verwijzen we naar de notulen van de 

vergadering van de Raad van bestuur van 10.03.2020. 

 
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  Gestorte Bijdrage   Afgehouden kosten  

31/01/2019 39.942  1.724 

28/02/2019 136.207 5.879 

31/03/2019 61.973 2.675 

30/04/2019 65.247 2.816 

31/05/2019 108.812 4.697 

30/06/2019 64.162 2.769 

31/07/2019 0 0 

31/08/2019 46.743 2.018 

30/09/2019 161.140 6.956 

31/10/2019 40.900 1.765 

30/11/2019 118.678 5.123 

31/12/2019 107.703 4.649 

 

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. 

 

Rendement - toekenning netto financieel rendement - financieringsniveau - In 2019 behaalde het 

Afzonderlijk vermogen Terugwinning van metalen (PSC 142.01) een beleggingsrendement van 13,89%, 

waardoor de activa op 31.12.2019 11.512.605 EUR bedroegen. Een deel van dit rendement, nl. 12,15% 

werd per 31.12.2019 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 

31.12.2019 10.476.130 EUR. Het financieringsniveau van de pensioenverplichtingen ten opzichte van 

de WAP-rendementsgarantie op 31.12.2019, was gelijk van 109,89%.  

 
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. 
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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 
2019. 

 
4 Jaarrekening 
 

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

december 2019 bedroeg 1.150.258 EUR. Sefoplus OFP heeft hierbij in totaal 10.476.130 EUR 

opgenomen als technische voorzieningen voor pensionering en overlijden, waar deze op 31.12.2018 

8.508.426  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 2019 956.970 EUR, 

waarvan 119.636 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 2019 werd nog 

114.176 EUR aan bijdragen gestort die betrekking hadden op het boekjaar 2018. 

 

Het totaal van de bruto pensioenkapitalen die werden uitbetaald bedroeg voor het boekjaar 2019 

150.639 EUR. De overige schulden, gelijk aan 1.730 EUR zijn schulden aan dienstverleners en/of de 

fiscale administratie. 

 

De Raad van Bestuur verklaart dat de jaarrekening van boekjaar 2019 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. 
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