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Brussel, 4 oktober 2017
Betreft :

Sectoraal Pensioenstelsel : Garagebedrijf
Contract(en) : 610917-xxx-xx / 90.xxx.xxx

Geachte,
Wij hebben vernomen dat u niet langer werkzaam bent binnen de sector. Uw aansluiting bij het sectorale pensioenstelsel wordt
bijgevolg stopgezet. U beschikt in dit kader over “verworven reserves”. Het komt er op neer dat hetgeen gestort werd in uw
voordeel, uw eigendom is en blijft. U dient ons te laten weten welke bestemming u wil geven aan uw verworven reserves.
Met dit schrijven beogen wij u te informeren over enerzijds de voordelen die u opgebouwd heeft op de datum van uittreding en
anderzijds de verschillende mogelijkheden waarover u beschikt.
1. Hoeveel bedragen de voor u opgebouwde voordelen?
Verworven reserves op 22/01/2017
Dit zijn de reserves die voor u op de datum van uw uittreding, zijn opgebouwd overeenkomstig het
pensioenreglement.
Wettelijke rendementsgarantie waarop u recht heeft overeenkomstig de Wet op de Aanvullende
Pensioenen.
De Wet op de Aanvullende pensioenen voorziet dat uw reserves een bepaald minimumbedrag moeten
bereiken. Indien uw verworven reserves lager zijn dan dit minimum is de inrichter verplicht om het tekort
bij te passen. Indien u kiest voor een overdracht van uw reserves naar een andere pensioeninstelling kan
dit bijgevolg tot gevolg hebben dat het overdraagbare bedrag hoger is dan uw verworven reserves.
Volledigheidshalve dient opgemerkt dat er geen bijpassing moet gebeuren indien uw verworven reserves
hoger zijn dan dit minimum.

1.181,19 EUR
1.139,55 EUR

2. Met welke gegevens hebben wij rekening gehouden om uw reserves te berekenen?
Geboortedatum
: 17/09/1961
Geslacht
: mannelijk
Uittredingsdatum
: 22/01/2017
Einddatum
: 01/10/2026
3. Welke bestemming kan u geven aan uw reserves?
U beschikt over 2 mogelijkheden; ofwel kan u :

Optie 1: een einde maken aan het (de) bestaande contract(en) en de reserves overdragen naar een andere
pensioeninstelling. Binnen deze optie heeft u 2 subopties: ofwel kan u de reserves overdragen naar de pensioeninstelling van
uw nieuwe werkgever of sector (Optie 1.a), ofwel naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in
verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt (Optie 1.b).

Optie 2: de reserves bij Sepia behouden zonder wijziging van de pensioentoezegging en zonder verdere premiebetaling.
Sepia is een merk en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037.
Teneinde u bij te staan in deze keuze vindt u hierna (in bijlage 2) de belangrijkste implicaties van deze beide opties
beschreven.
4. Hoe dient u uw keuze kenbaar te maken?
Wij verzoeken u vriendelijk ons uw keuze te communiceren binnen een termijn van 30 dagen volgend op dit schrijven. U kan
hiervoor gebruik maken van het antwoordformulier op de keerzijde. Gelieve ons een exemplaar van dit formulier, volledig
ingevuld en ondertekend, terug te zenden. Bij gebrek aan antwoord binnen deze termijn, gaan wij ervan uit dat u kiest voor optie
2. U kan evenwel te allen tijde vragen om uw reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling (optie 1.).
5. Waar kan u terecht voor meer informatie?
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij de helpdesk van de vzw SEFOCAM, Woluwedal 46/7 te 1200 BRUSSEL, op
het nr. 02/761.00.70 of per e-mail : helpdesk@sefocam.be. U kan tevens steeds de jaarlijkse situatie van uw pensioenrechten
raadplegen via www.mypension.be.
Met vriendelijke groeten,

Frank De Windt
Coördinator ad interim

Edito 36
Bijlage 1: Antwoordformulier
Betreft :

Sector
Contract(en)
Verzekerde
Geboortedatum
Uittredingsdatum
Einddatum

:
:
:
:
:
:

Garagebedrijf
610917xxxxx / 90.xxx.xxx
PAALTJES PIET
17/09/1961
22/01/2017
01/10/2026

Geslacht : mannelijk

GEKOZEN MOGELIJKHEID
OPTIE 1: EEN EINDE MAKEN AAN HET (DE) BESTAANDE CONTRACT(EN) EN DE RESERVES OVERDRAGEN
VERWORVEN RESERVES
OP 22/01/2017

WETTELIJKE RENDEMENTSGARANTIE
OP 22/01/2017

OVERDRAAGBAAR
OP 22/01/2017

1.181,19 EUR

1.139,55 EUR

1.181,19 EUR

Overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke voorschriften, zullen deze bedragen geactualiseerd worden tot op de effectieve
overdrachtsdatum.
Optie 1.a.: overdracht naar de
pensioeninstelling van de
nieuwe werkgever

Optie 1.b.: overdracht naar een
instelling die de winst verdeelt
en de kosten beperkt

Naam nieuwe werkgever

:

Naam pensioeninstelling

:

Adres pensioeninstelling

:

IBAN nummer
pensioeninstelling

:

BIC Code

:

Contractnummer

:

Referentie voor
overdracht

:

BELANGRIJK

:

Naam pensioeninstelling

:

Adres pensioeninstelling

:

IBAN nummer
pensioeninstelling

:

BIC Code

:

Contractnummer

:

Referentie voor
overdracht

:

BELANGRIJK

:

Om de procedure te bespoedigen, gelieve contact op
te nemen met de betrokken pensioeninstelling.

Om de procedure te bespoedigen, gelieve contact op
te nemen met de betrokken pensioeninstelling.

OPTIE 2: DE RESERVES BIJ SEPIA BEHOUDEN ZONDER WIJZIGING VAN DE PENSIOENTOEZEGGING EN
ZONDER VERDERE PREMIEBETALING
PRESTATIES IN GEVAL VAN
LEVEN OP 01/10/2026 (*)

PRESTATIES IN GEVAL VAN
OVERLIJDEN

1.269,88 EUR

De verworven reserves op datum van overlijden

(*) Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op de pensioenleeftijd kan ontvangen zo u uw reserves tot op dat
moment in dit pensioenplan laat. Bij de berekening van dit bedrag werd rekening gehouden met een verondersteld rendement
van 0,75% vanaf 01.01.2017. Deze raming is louter informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend
worden.

Datum

: ……. / ……. / ……………….

Handtekening

: ………………………………………………………………………

Terugsturen naar de vzw SEFOCAM, Woluwedal 46/7 te 1200 BRUSSEL

Bijlage 2: Toelichting bij de keuzemogelijkheden (Optie 1 “overdracht” en Optie 2 “behoud”)

Optie 1. Overdracht van de reserves naar een andere pensioeninstelling



Ingeval van overdracht van de reserves naar een andere pensioeninstelling verlaat u het pensioenplan van de
voormalige inrichter. Door de overdracht verliest u alle verdere aanspraken jegens de voormalige inrichter.



Uw reserves worden op een nieuw contract bij de nieuwe pensioeninstelling geplaatst. De verdere aangroei van de
reserves zal gebeuren volgens de regels van de nieuwe pensioeninstelling.



De overdracht is kosteloos maar de nieuwe pensioeninstelling kan mogelijks wel bepaalde kosten aanrekenen
voor het beheer van de contracten.



Het is raadzaam om de modaliteiten die van toepassing zullen zijn op te vragen bij de nieuwe pensioeninstelling
alvorens voor deze optie te kiezen. Het is mogelijk dat optie 2 een beter resultaat voor u oplevert.



Binnen deze optie kan u kiezen voor ofwel:
o Optie 1.a. Overdracht naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever of sector: Indien u bij uw nieuwe
werkgever wordt aangesloten bij een aanvullend pensioenplan (ondernemingsplan of sectorplan), dan kan u uw
reserves overdragen naar de pensioeninstelling die dit plan beheert.
o Optie 1.b. Overdracht naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in
verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt. Het betreft instellingen die over een erkenning
beschikken overeenkomstig artikel 22 van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
bedienden. De lijst met instellingen is terug te vinden op de website van de fsma (www.fsma.be) via volgend pad:
‘toezicht  pensioenen  aanvullende pensioenen  werknemers  lijsten  Instellingen art. 22 Wet 12-07-1957’

Optie 2. Behoud van uw reserves bij Sepia zonder wijziging van de pensioentoezegging en zonder verdere premiebetaling



In deze optie blijft de inrichter betrokken bij de in het verleden gedane pensioenopbouw, uiteraard zonder verdere
premiebetaling.



U geniet verder van dezelfde gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeling als deze in het (de) sectora(a)l(e)
pensioenstelsel(s) en u behoudt uw overlijdensdekking, zijnde de op het moment van overlijden opgebouwde
reserves.



Uw aanvullend pensioenkapitaal zal worden uitbetaald op de datum waarop uw wettelijk rustpensioen effectief
ingaat. Voor meer informatie over de datum vanaf dewelke dit in uw concreet geval mogelijk is, kan u terecht op
www.mypension.be.



Op moment van uitbetaling zullen wij de nodige sociale en fiscale inhoudingen verrichten op uw kapitaal.

