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1 Inleiding
Onderstaand financieringsplan is uitgewerkt overeenkomstig de Wet betreffende het toezicht op de
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van 27 oktober 2006 (hierna “WIBP”) en het Koninklijk Besluit
betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna “KB
WIBP”).
Sefoplus OFP werd opgericht op 1 januari 2019 voor het beheer en de uitvoering van de sectorale
pensioenstelsels ingericht ten gunste van de arbeiders binnen het paritair comité voor het Garagebedrijf
(PC 112), het paritair subcomité voor het Koetswerk (PSC 149.02), het paritair subcomité voor de Edele
Metalen (PSC 149.03) het paritair subcomité voor de Metaalhandel (PSC 149.04), en het paritair subcomité
voor de Terugwinning van Metalen (PSC 142.01) alsook de eventuele sectorale pensioenstelsels waarvan
het organisme in de toekomst aanvaardt het beheer en de uitvoering ervan ten laste te nemen.
Vanaf 1 januari 2021 staat Sefoplus OFP ook in voor het beheer en de uitvoering van de sectorale
pensioenstelsels ingericht ten gunste van de arbeiders binnen het paritair comité voor de Textielnijverheid
(PC 120), de bedienden binnen het paritair comité voor de bedienden van de Textielnijverheid (PC 214) en
de arbeiders binnen het paritair subcomité van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement
Verviers (PSC 120.01).
Tot en met 31 december 2021 werden de sectorale solidariteitstoezeggingen van de sectorale
pensioenstelsels ingericht ten gunste van de arbeiders binnen het paritair comité voor het Garagebedrijf
(PC 112), het paritair subcomité voor de Metaalhandel (PSC 149.04), het paritair subcomité voor het
Koetswerk (PSC 149.02), het paritair subcomité voor de Edele Metalen (PSC 149.03), het paritair
subcomité voor de Terugwinning van Metalen (PSC 142.01), het paritair comité voor de Textielnijverheid
(PC 120) en binnen het paritair subcomité van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement
Verviers (PSC 120.01), alsook de bedienden binnen het paritair comité voor de bedienden van de
Textielnijverheid (PC 214) beheerd en uitgevoerd door Belfius Verzekeringen. Vanaf 1 januari 2022 staat
Sefoplus OFP ook in voor het beheer en de uitvoering van deze solidariteitstoezeggingen.
De sectorale aanvullende pensioenstelsels (d.i. de pensioen- en solidariteitstoezegging) die op datum van
de inwerkingtreding van deze SIP (1.1.2022) worden beheerd door Sefoplus OFP, gezamenlijk “de
Sectorale Pensioenstelsels”, zijn bijgevolg:









het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor het garagebedrijf (PC 112), ook afgekort als
“SAP PC 112”;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor het koetswerk (PSC 149.02), ook afgekort als
“SAP PSC 149.02” ;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de metaalhandel (PSC 149.04), ook afgekort
als “SAP PSC 149.04”;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de terugwinning metalen (PSC 142.01), ook
afgekort als “SAP PSC 142.01”;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de edele metalen (PSC 149.03), ook afgekort
als “SAP PSC 149.03”;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de textielnijverheid (PC 120), ook afgekort als
“SAP PC 120”;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de textielnijverheid uit het administratief
arrondissement Verviers (PSC 120.01), ook afgekort als “SAP PSC 120.01”;
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden van de textielnijverheid (PC
214); ook afgekort als “SAP PC 214”.

De sectorale inrichters van deze Sectorale Pensioenstelsels die beheerd worden door Sefoplus OFP
(hierna gezamenlijk “de Sectorale Inrichters” of elk afzonderlijk “de Sectorale Inrichter”) zijn de volgende:


Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf, fonds voor bestaanszekerheid met maatschappelijk zetel
te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164; inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de
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arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het garagebedrijf
(PC 112);
Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, afgekort “Sociaal fonds voor
de metaalhandel”, fonds voor bestaanszekerheid met maatschappelijk zetel te 1140 Evere, Jules
Bordetlaan 164; inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de
ondernemingen die ressorteren onder het paritair subcomité voor de metaalhandel (PSC 149.04);
Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen, fonds voor bestaanszekerheid met
maatschappelijk zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164; inrichter van het sociaal sectoraal
pensioenstelsel voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair
subcomité voor het koetswerk (PSC 149.02);
Fonds voor Bestaanszekerheid - Edele metalen, fonds voor bestaanszekerheid met
maatschappelijk zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164; inrichter van het sociaal sectoraal
pensioenstelsel voor de arbeiders voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder
het paritair subcomité voor de edele metalen (PSC 149.03);
Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen, fonds voor
bestaanszekerheid met maatschappelijk zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 87; inrichter van
het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren
onder het paritair subcomité voor de terugwinning van metalen (PSC 142.01);
Fonds voor Bestaanszekerheid-Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid,
afgekort “FBZ-SAP Textiel”, multi-sectoraal fonds voor bestaanszekerheid met maatschappelijk
zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 100; multi-sectorale inrichter van:
 het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de textielnijverheid die
ressorteren onder het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120);
 het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de textielnijverheid die
ressorteren onder het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214);
 het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de textielnijverheid die
ressorteren onder het paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief
arrondissement Verviers PSC 120.01).

Sefoplus OFP is met andere woorden een multi-sectorale IBP die instaat voor het beheer van de sectorale
pensioentoezeggingen van de verschillende paritaire (sub)comités.
Zoals vastgelegd in de statuten en de beheersovereenkomst worden de activa gesplitst beheerd via
afzonderlijke vermogens en dit zowel wat de pensioentoezeggingen betreft als de
solidariteitstoezeggingen:


Voor elke beheerde sectorale pensioentoezegging wordt hetzij een specifiek Afzonderlijk
Vermogen Pensioen opgericht, hetzij een afzonderlijk compartiment in een Afzonderlijk Vermogen
Pensioen waarbinnen deze sectorale pensioentoezegging samen met één of meerdere andere
sectorale pensioentoezeggingen wordt beheerd:
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112;
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.02;
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.03;
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.04;
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 142.01;
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01, waarbinnen de
pensioentoezegging van PC 120 en de pensioentoezegging van PSC 120.01 elk worden
beheerd in een apart compartiment;
- het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214.



De beheerde sectorale solidariteitstoezeggingen worden in ieder geval afgezonderd beheerd van
de pensioentoezeggingen in overeenstemming met artikel 47 van de wet betreffende de
aanvullende pensioenen (hierna “WAP”) en artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november
2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de
solidariteitstoezegging (hierna “het KB Financiering en Beheer Solidariteit”):
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het
Afzonderlijk
Vermogen
Solidariteit
Sefocam-sectoren, waarbinnen de
solidariteitstoezeggingen van PC 112, PSC 149.02, PSC 149.03, PSC 149.04 en PSC
142.02 globaal worden beheerd (d.i. zonder compartimentering);
het
Afzonderlijk
Vermogen
Solidariteit
Textielnijverheid,
waarbinnen
de
solidariteitstoezeggingen van PC 120, PSC 120.01 en PC 214 elk worden beheerd in een
apart compartiment.

Dit financieringsplan is opgesteld door de Raad van Bestuur in overleg met de Sectorale Inrichters, die
instemmen met het algemeen luik van dit financieringsplan alsook met het/de specifiek(e) luik(en) die van
toepassing zijn op de afzonderlijke vermogens waarin zij betrokken zijn en zich ertoe verbinden het
financieringsplan na te leven.
Deze versie van het financieringsplan treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Het werd
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Sefoplus OFP gehouden op 29 november 2021 en bekrachtigd
door de Algemene Vergadering van Sefoplus OFP gehouden op 21 december 2021.

2 Doel
Het doel van het financieringsplan is:
 Het vastleggen van de principes van financiering en waardering van de pensioen- en
solidariteitsverplichtingen (pensioen- en overlijdensprestaties verbonden aan de beheerde
Sectorale Pensioenstelsels, alsook de wijze waarop deze worden ten uitvoer gebracht. Hiertoe legt
het algemeen luik de algemene beginselen vast die overkoepelend gelden voor alle afzonderlijke
vermogens (d.i. de Afzonderlijke Vermogens Pensioen en de Afzonderlijke Vermogens Solidariteit).
Een specifiek luik bevat de principes eigen aan het betrokken afzonderlijk vermogen. Er wordt
toegezien op een consistente samenhang tussen het algemene en de specifieke luiken, alsook
tussen het financieringsplan en de SIP;
 Het vastleggen van de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen betrokken bij het
financieringsbeleid en de toepasselijke procedures.

3 Algemeen - Specifiek luik
De Raad van Bestuur staat in voor het bepalen van de algemene principes van de technisch-financiële
structuur die worden vastgelegd in het financieringsplan, dat bestaat uit een algemeen luik en een
specifiek luik.
Het algemeen luik legt de algemene beginselen vast die gelden voor elk afzonderlijk vermogen. Deze
worden verder uiteengezet in hoofdstuk 4 van dit algemeen luik. Het algemeen luik moet worden
goedgekeurd door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering, overeenkomstig
artikel 14 van de statuten van Sefoplus OFP.
Voor elk afzonderlijk vermogen (d.i. voor elk Afzonderlijk Vermogen Pensioen en voor elk Afzonderlijk
Vermogen Solidariteit) wordt een eigen specifiek financieringsplan vastgesteld in overeenstemming met
het algemeen luik. Dit wordt vastgelegd in een specifiek luik van het financieringsplan, dat onderdeel
uitmaakt van het globaal financieringsplan en dat enkel van toepassing is op dat specifiek afzonderlijk
vermogen.
In geval er binnen één Afzonderlijk Vermogen Pensioen meerdere sectorale pensioentoezeggingen worden
beheerd in aparte compartimenten, zonder solidariteit tussen deze compartimenten voor de betaling van
de bijdragen, de beheerskosten en de aanzuivering van een onderfinanciering, wordt binnen het specifiek
financieringsplan voor dit Afzonderlijk Vermogen Pensioen een opsplitsing gemaakt per sectorale
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pensioentoezegging. Op het moment van ondertekening van dit financieringsplan, is dit het geval voor het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01, waarbinnen de pensioentoezegging van PC 120
en van PSC 120.01 worden beheerd in 2 aparte compartimenten.
In geval er binnen één Afzonderlijk Vermogen Solidariteit meerdere sectorale solidariteitstoezeggingen
worden beheerd in aparte compartimenten, zonder solidariteit tussen deze compartimenten voor de
betaling van de bijdragen, de beheerskosten en de aanzuivering van een tekort, wordt binnen het specifiek
financieringsplan voor dit Afzonderlijk Vermogen Solidariteit een opsplitsing gemaakt per sectorale
solidariteitstoezegging. Op het moment van ondertekening van dit financieringsplan, is dit het geval voor
het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Textielnijverheid, waarbinnen de solidariteitstoezeggingen van PC
120, van PSC 120.01 en van PC 214 worden beheerd in 3 aparte compartimenten.
In geval er binnen één Afzonderlijk Vermogen Solidariteit meerdere sectorale solidariteitstoezeggingen
globaal worden beheerd, met solidariteit voor de betaling van de bijdragen, de beheerskosten en/of de
aanzuivering van een tekort, wordt er binnen het specifiek financieringsplan voor dit Afzonderlijk Vermogen
Solidariteit geen opsplitsing gemaakt in compartimenten. Op het moment van ondertekening van dit
financieringsplan, is dit het geval voor het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren,
waarbinnen de solidariteitstoezeggingen van PC 112, PSC 149.02, PSC 149.03, PSC 149.04 en PSC
142.01 globaal worden beheerd (d.i. zonder opsplitsing in aparte compartimenten).
Het specifiek luik van het financieringsplan voor een Afzonderlijk Vermogen Pensioen of een Afzonderlijk
Vermogen Solidariteit wordt opgesteld in overleg met de Sectorale Inrichter(s) van het betrokken
afzonderlijk vermogen en/of de paritaire (sub)comité(s), en wordt vervolgens goedgekeurd door de Raad
van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 14 van de statuten van
Sefoplus OFP.
In principe zal de Raad van Bestuur de door de betrokken Sectorale Inrichter(s) of paritair (sub)comité(s)
voorgestelde financieringswijze slechts weigeren indien:
 de voorgestelde financieringswijze niet in overeenstemming is met het algemeen luik van dit
financieringsplan;
 de voorgestelde financieringswijze (mogelijk) resulteert in de niet-naleving van de toepasselijke
wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen;
 de voorgestelde financieringswijze (mogelijk) resulteert in de niet-naleving van de
beheersovereenkomst of de toepasselijke toetredingsakte daartoe;
 de voorgestelde financieringswijze niet in overeenstemming is met de governance documenten
van Sefoplus OFP;
 de voorgestelde financieringswijze (mogelijk) een bijkomend risico voor de overige afzonderlijke
vermogens of, globaal, voor Sefoplus OFP zou inhouden en/of in strijd zou zijn met de belangen
van de aangeslotenen en/of pensioengerechtigden.
Het specifiek luik per afzonderlijk vermogen moet minstens de volgende elementen omvatten:
 een omschrijving van de belangrijkste karakteristieken van de betrokken sectorale pensioen- of
solidariteitstoezegging(en) beheerd binnen dit afzonderlijk vermogen, met in het bijzonder de
karakteristieken die nuttig of noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het prudent niveau van de
verplichtingen en de voorzichtigheid en/of duurzaamheid van de financiering;
 de berekeningsmethodiek gebruikt voor de waardering van de verplichtingen;
 een beschrijving van de wijze waarop en frequentie waarmee de financiering van de verplichtingen
periodiek op hun prudentie en/of duurzaamheid worden getoetst (continuïteitstoets, ALM-studie,
stress-testing, …);
 een overzicht van de bijdragen;
 indien van toepassing, voor de beheerde pensioentoezegging(en) de modaliteiten van het lopende
herstelplan.
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4 Algemene beginselen













De Sectorale Inrichters verbinden zich tot het respecteren van de toepasselijke wet- en regelgeving
waarbij het prudentiebeginsel steeds centraal staat en er wordt gestreefd naar het realiseren van
een financieel evenwicht op korte termijn en op lange termijn.
De verplichtingen ten opzichte de aangeslotenen, hun begunstigden en de pensioengerechtigden
worden op het niveau van elk afzonderlijk vermogen op prudente wijze gewaardeerd, rekening
houdend met de specifieke aard van de sectorale pensioen- of solidariteitstoezegging(en) en de
gekozen beleggingsstrategie voor wat betreft de activa.
Elk afzonderlijk vermogen wordt op regelmatige wijze gefinancierd zodat de nakoming van de
verplichtingen op duurzame wijze wordt gewaarborgd.
Wat de pensioentoezeggingen betreft, toetst Sefoplus OFP het niveau van de technische provisies
minstens om de drie jaar op zijn duurzaamheid aan de hand van een stochastische
continuïteitstoets, ALM-studie en/of een gepast stress-testing model.
Wat de solidariteitstoezeggingen betreft, evalueert Sefoplus OFP jaarlijks of de beschikbare activa
in elk Afzonderlijk Vermogen Solidariteit voldoende zijn ter dekking van de verwachte
solidariteitsverplichtingen van het komende jaar binnen het betrokken Afzonderlijk Vermogen
Solidariteit, op basis van een inschatting van de toekomstige evolutie van de
solidariteitsverplichtingen per Afzonderlijk Vermogen Solidariteit die rekening houdt met een
stijging van de solidariteitsverplichtingen te wijten aan een potentiële fluctuatie van de door de
betrokken solidariteitsprestaties gedekte risico’s. Sefoplus OFP voert deze analyse uit in
samenwerking met de actuaris die overeenkomstig artikel 5 van het KB Financiering en Beheer
Solidariteit is aangesteld. De kosten voor het beheer van de solidariteitstoezeggingen door
Sefoplus OFP, worden gedekt via de specifiek daartoe voorziene werkingsrekeningen (zie verder),
waardoor deze niet moeten worden meegenomen bij deze analyse van de beschikbare activa.
De keuze van de berekeningsparameters gebruikt voor de bepaling van verplichtingen en bijdragen
wordt minstens om de drie jaar getoetst aan de realiteit van het verleden (backtesting) en het
realiteitsgehalte voor de toekomst.
In geval van onderfinanciering van een Afzonderlijk Vermogen Pensioen, waaronder wordt
begrepen een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie (artikel 24 WAP) of ingeval van
een (nakend) tekort binnen een Afzonderlijk Vermogen Solidariteit voor de dekking van de
verwachte solidariteitsprestaties, wordt/worden de betrokken Sectorale Inrichter(s) onmiddellijk op
de hoogte gebracht. In dat geval worden in overleg met de betrokken Sectorale Inrichter(s) van het
betrokken afzonderlijk vermogen en met het Investeringscomité, en in overeenstemming met de
toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomst(en), hetzij de nodige herstelmaatregelen
uitgewerkt (wanneer het gaat om een onderfinanciering van een Afzonderlijk Vermogen Pensioen),
hetzij maatregelen uitgewerkt ter dekking van het (nakend) tekort (wanner het gaat om een
Afzonderlijk Vermogen Solidariteit). Deze maatregelen moeten goedgekeurd worden door de Raad
van Bestuur en vervolgens bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering (in geval van
wijziging van het betrokken specifiek luik van het financieringsplan).
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5 Kosten
De beheerskosten ten laste van de Sectorale Inrichters voor het beheer en de uitvoering van de pensioenen/of solidariteitstoezeggingen worden als volgt opgedeeld en aangerekend.
 Voor de recurrente beheerskosten wordt er gewerkt met de volgende Werkingsrekeningen:
-

De “Werkingsrekening Sefocam-sectoren’: voor de kosten toegewezen aan het Afzonderlijk
Vermogen Pensioen PC 112, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.02, het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.03, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC
149.04, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 142.01, en het Afzonderlijk Vermogen
Solidariteit Sefocam-sectoren. Deze werkingsrekening wordt gevoed met 4,5% van de
bijdragen voor de financiering van de pensioen- en solidariteitstoezeggingen 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, overeenkomstig de toepasselijke sectorale cao’s;

-

De ‘Werkingsrekening SAP PC 120’: voor de kosten toegewezen aan het Afzonderlijk
Vermogen Pensioen PC 120 en het Compartiment SAP PC 120 binnen het Afzonderlijk
Vermogen Solidariteit Textielnijverheid, die wordt gevoed met 4,5% van de bijdragen voor de
financiering van de pensioen- en solidariteitstoezegging van het SAP PC 120, overeenkomstig
de toepasselijke toetredingsakte tot de beheersovereenkomst;

-

De ‘Werkingsrekening SAP PSC 120.01’: voor de kosten toegewezen aan het Afzonderlijk
Vermogen Pensioen PSC 120.01 en het Compartiment SAP PSC 120.01 binnen het
Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Textielnijverheid, die wordt gevoed met 4,5% van de
bijdragen voor de financiering van de pensioen- en solidariteitstoezegging van het SAP PSC
120.01, overeenkomstig de toepasselijke toetredingsakte tot de beheersovereenkomst;

-

De ‘Werkingsrekening SAP PC 214’: voor de kosten toegewezen aan het Afzonderlijk
Vermogen Pensioen PC 214 en het Compartiment SAP PC 214 binnen het Afzonderlijk
Vermogen Solidariteit Textielnijverheid, die wordt gevoed met 4,5% van de bijdragen voor de
financiering van de pensioen- en solidariteitstoezegging van het SAP PC 214, overeenkomstig
de toepasselijke toetredingsakte tot de beheersovereenkomst.

 De recurrente gemeenschappelijke kosten omvatten o.m.:
 de kosten gerelateerd aan het administratief beheer, met inbegrip van de kosten voor de
uitbestede taken van administratief beheer;
 de kosten gerelateerd aan het financieel beheer, met uitzondering van de kosten die
rechtstreeks door de vermogensbeheerders in mindering worden gebracht van het
rendement (in overeenstemming met de toepasselijke dienstverleningsovereenkomsten);
 de kosten gerelateerd aan de boekhouding;
 de kosten gerelateerd aan de governance (opstellen documenten, organisatie van de
bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Dagelijks
Bestuur, het Investeringscomité en eventuele ad hoc werkgroepen);
 de erelonen van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen);
 de erelonen van de (raadgevende) actuaris(sen) van de IBP;
 de erelonen / bezoldiging van de sleutelfuncties en de DPO;
 de erelonen of bezoldiging van een raadsman of juridisch adviseur of andere adviseurs /
deskundigen voor diensten die betrekking hebben op de structuur en de (operationele)
werking van Sefoplus OFP en, desgevallend, op de controle van deze werking;
 de controlekosten te betalen aan de FSMA;
 de kosten gerelateerd aan het opstellen en het neerleggen van de jaarrekeningen (d.i. de
jaarrekeningen per Afzonderlijk Vermogen Pensioen / Solidariteit en de geconsolideerde
jaarrekening op niveau van de IBP) alsook alle andere (gemeenschappelijke) documenten
en akten van de IBP, zoals vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen;
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de publicatiekosten voor de publicaties in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de
activiteiten van de IBP, de organen van de IBP en de documenten van de IBP (statuten,
beheersovereenkomst, financieringsplan, SIP);
 de lidmaatschapsgelden aan PensioPlus;
 de personeelskosten van de IBP;
 indien van toepassing, de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders, de raadgevers
van de Raad van Bestuur (overeenkomstig artikel 24 van de statuten) en/of de
raadgevende leden van de adviescomités
 ...
Het betreft hier een niet-exhaustieve lijst, die kan worden aangevuld met alle andere of bijkomende
gezamenlijke kosten die door de IBP worden gemaakt in het kader van het beheer van de IBP.


Deze recurrente gemeenschappelijke beheerskosten worden over de verschillende
werkingsrekeningen verdeeld pro rata het aantal aangeslotenen van de betrokken pensioen- en/of
solidariteitstoezegging(en) die de Werkingsrekening dekt (dekken), zoals vastgesteld op 31
december van het voorgaande jaar.

 Voor de financiering van deze recurrente beheerskosten storten de Sectorale Inrichters op de
specifieke Werkingsrekening (= kostenrekening) - per kwartaal - het bedrag dat bepaald wordt in
het specifiek luik voor ieder afzonderlijk vermogen. De specifieke modaliteiten worden vastgelegd
in de beheersovereenkomst en/of de toetredingsakten van de betrokken sectoren tot de
beheersovereenkomst, alsook de regels ingeval de middelen ingeschreven op de hogervermelde
Werkingsrekeningen. niet zouden volstaan om de beheerskosten te dekken


Voor de kosten die enkel worden gemaakt voor één Afzonderlijk Vermogen Pensioen / Solidariteit
gelden de volgende regels:


voor de Werkingsrekening Sefocam-sectoren: deze kosten worden afzonderlijk door de
betrokken Sectorale Inrichter betaald aan Sefoplus OFP, desgevallend via Sefocam;



voor de “Werkingsrekening SAP PC 120”: deze kosten worden betaald van deze
Werkingsrekening;



voor de “Werkingsrekening SAP PSC 120.01”: deze kosten worden betaald van deze
Werkingsrekening;



voor de “Werkingsrekening SAP PC 214”: deze kosten worden betaald via deze
Werkingsrekening.



De kosten die enkel worden gemaakt voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112, het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.02, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.03,
het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.04 en het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC
142.0 en/of het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren, worden betaald van de
Werkingsrekening Sefocam-sectoren.



Naar aanleiding van de toetreding van een nieuwe sectorale inrichter of naar aanleiding van het
toevertrouwen door een reeds deelnemende Sectorale Inrichter van het beheer van een bijkomend
sectoraal pensioenstelsel aan Sefoplus OFP, worden er toetredingskosten aangerekend
(waarvan de verdere modaliteiten worden vastgelegd in de betrokken toetredingsakte bij de
beheersovereenkomst). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: (i) de instapkosten; en (ii)
de opstartkosten:
(i) De instapkosten: deze dienen ter dekking door de toetredende sectorale inrichter / de
nieuw beheerde sectoraal pensioenstelsel van een deel van de kosten die destijds zijn
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gemaakt voor de oprichting van Sefoplus OFP (i.e. oprichtingskosten) die zijn vastgelegd
op 125.000 EUR.
Voor het bepalen van het aandeel van de toetredende sectorale inrichter / nieuw beheerde
sectoraal pensioenstelsel in deze kosten (i.e. de instapkosten), wordt de oprichtingskost
per aangeslotene berekend rekening houdend met het aantal aangeslotenen op het
moment van de toetreding / aanvang van het beheer van de sectoraal pensioenstelsel.
Concreet gebeurt de bepaling van dit aandeel als volgt:






Op het moment van de oprichting van Sefoplus OFP (eind 2018) waren er, op basis
van de vijf op dat moment beheerde sectorale pensioentoezeggingen van de
toenmalige 5 sectorale inrichters 124.196 aangeslotenen. De oprichtingskost per
aangeslotene was dus gelijk aan 1,01 EUR (125.000 / 124.196);
Door de toetreding van een sectorale inrichter of het beheer van een bijkomende
sectoraal pensioenstelsel verhoogt het aantal aangeslotenen. De oprichtingskost per
aangeslotene wordt dan als volgt herberekend: 125.000 gedeeld door het nieuw totaal
aantal aangeslotenen (met inbegrip van de aangeslotenen verbonden aan de
toetredende sectorale inrichter / het nieuw beheerd sectoraal pensioenstelsel).
De instapkosten zijn dan gelijk aan deze herberekende oprichtingskost
vermenigvuldigd met het aantal aangeslotenen verbonden aan de toetredende
sectorale inrichter of het bijkomend sectoraal pensioenstelsel. Deze worden na storting
ervan, volgens de hoger vermelde pro rata regel die geldt voor de verdeling van de
gemeenschappelijke beheerskosten, verdeeld over de Werkingsrekeningen (=
kostenrekeningen) van de eerder reeds deelnemende Sectorale Inrichters.

(ii) De opstartkosten: dit zijn de kosten die specifiek worden gemaakt voor de toetreding van
de Sectorale Inrichter / het beheer van het bijkomend sectoraal pensioenstelsel, zoals o.m.
opstellen / aanpassen van documenten, ALM-studie,…


De kosten die onmiddellijk verband houden met het vermogensbeheer / de investeringen (zoals
de fees van de vermogensbeheerders, de eventuele kosten voor de bewaarders, de kosten voor
de oprichting van investeringsfondsen, …) worden ingehouden op het financieel resultaat van het
afzonderlijk vermogen bij de rendementsberekening.

6 Risicobeheer
De Raad van Bestuur heeft in het kader van haar risicobeheerbeleid ook de risico’s inzake financiering
geïdentificeerd, gemeten en bepaald hoe deze worden beheerd en opgevolgd.
Er werd met deze risico’s ook rekening gehouden bij de vaststelling van het financieringsplan (algemeen
luik en specifieke luiken).
De Raad van Bestuur verwijst in dit verband naar haar beleidsnota inzake risicobeheer, alsook naar de
ORA-rapporten die zullen worden opgesteld.
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7 Herziening
Het financieringsplan, zowel het algemeen luik als de verschillende specifieke luiken, zal minstens om de
drie jaar worden geëvalueerd en desgevallend worden herzien, alsook tussenin voor wat het algemeen luik
betreft bij elke significante wijziging op overkoepelend niveau die een (mogelijke) impact heeft op de
algemene financieringsbeginselen die gelden voor alle afzonderlijke vermogens en voor wat elk specifiek
luik betreft bij elke wijziging binnen het afzonderlijk vermogen die een (mogelijke) impact heeft op het
financieringsbeleid op niveau van het afzonderlijk vermogen en op het risicoprofiel en -beleid van het
afzonderlijk vermogen.
Binnen de maand volgend op de bekrachtiging ervan door de Algemene Vergadering wordt het herziene
algemeen luik en/of de herziene specifieke luiken van de afzonderlijke vermogen ter kennis gebracht van
de FSMA.
Dit financieringsplan werd op 29 november 2021 goedgekeurd door de Raad van Bestuur en op 21
december 2021 bekrachtigd door de Algemene Vergadering van het IBP. Het treedt in werking met ingang
van 1.1.2022.

Datum: 21.12.2021

Plaats: Brussel

Voorzitter Sefoplus OFP

Ondervoorzitter Sefoplus OFP

Luc Missante

Ortwin Magnus

SEFOPLUS OFP – Financieringsplan 01.01.2022

12

Sefoplus OFP
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)
vergund door de FSMA op 19.11.2018
FSMA identificatienummer 50.624
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Woluwedal 46, 1200 Brussel

Financieringsplan
SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PC 112.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en
omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
Overzicht van de bijdragen op het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan:
Bruto bijdrage
Garagebedrijf (PC 112) 1,80%

Beheerskosten
4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

Netto bijdrage
1,72% waarvan
 1,64% op individuele
rekening (pensioen)
 0,08% financiering
solidariteitsluik

Zie sectorale CAO dd. 2.12.2021
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1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene voor pensionering, maakt / maken zijn begunstigde(n) –
bepaald overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een
overlijdenskapitaal dat gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de
aangeslotene.

2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 112 zijn ondergebracht in een apart
afzonderlijke vermogen, Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 genoemd.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:
 het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de werkgevers binnen PC 112, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
gesloten in PC 112;
 de vrije reserves.
Het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 kan een verschillend (toegekend) (netto financieel)
rendement hebben dan de andere Afzonderlijke Vermogens Pensioen, zelfs wanneer de activa op dezelfde
manier belegd worden.

2.2 Individuele rekeningen van de aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen worden samengesteld door de bijdragen ter financiering
van de individuele pensioenrechten, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten binnen PC
112 en de toegekende (netto financiële) rendementen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112.
De bedragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:
 de nettobijdragen gestort door de Sectorale Inrichter,
 verminderd met het gedeelte van deze nettobijdragen die, overeenkomstig de toepasselijke
sectorale CAO gesloten in PC 112, worden aangewend ter financiering van de
solidariteitstoezegging,
 verhoogd met de overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in de aanvullende
pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens eerdere
dienstbetrekkingen.

3.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de (netto financiële) rendementen die in het
kader van de in hoofdstuk 6 van dit specifiek luik vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk
toegekend worden op de individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden via een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
De vrije reserve wordt apart opgebouwd voor dit afzonderlijk vermogen.
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De vrije reserve kan aangewend worden om: (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112, indien noodzakelijk, en (ii) om bijkomende rendementen toe te
kennen volgens de regels vastgelegd in het toepasselijk pensioenreglement.

4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden berekend in overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18
KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen van de hoogste van de volgende bedragen
die voor elke aangeslotene worden berekend:


de verworven reserve zoals bepaald in de sectorale pensioentoezegging van PC 112 (en
vastgelegd in het pensioenreglement) met als absoluut minimum de verworven reserves zoals
bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003 ter uitvoering van de WAP
(KB WAP). In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van de aangeslotenen
binnen dit afzonderlijk vermogen;



het bedrag dat overeenstemt met de wettelijke minimum rendementsgarantie bedoeld in artikel 24
WAP.

5.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde sectorale
pensioentoezegging van PC 112, moet voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 wordt op 31 december berekend
als de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van
 de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van de
reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen tussen
1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de rentevoet
zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar gestorte bijdragen
als totaal in aanmerking genomen
 de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.
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6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 voor het afgelopen
boekjaar wordt op 31 december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15 de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:
 Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
 Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
 Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
 V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 in het begin van het boekjaar;
 V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 op het einde van het boekjaar.
 V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112 wordt gevonden door volgende
vergelijking naar r op te lossen:
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𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0

6.2.2 Toegekend rendement
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel,
zoals vastgelegd in het pensioenreglement:
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement

NFR maar maximaal 1,75% (*)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR(**)

(*) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
(**) met behoud van vrije reserve van 10% na toekenning van NFR
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.02.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en
omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
Overzicht van de bijdragen op het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan:
Bruto bijdrage
Koetswerk
149.02)

(PSC 2,20%

Beheerskosten
4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

Netto bijdrage
2,10% waarvan
 2,01% op individuele
rekening (pensioen)
 0,09% financiering
solidariteitsluik

Zie sectorale CAO dd. 2.12.2021
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1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene voor pensionering, maakt / maken zijn begunstigde(n) –
bepaald overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een
overlijdenskapitaal dat gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de
aangeslotene.

2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.02 zijn ondergebracht in een apart
afzonderlijke vermogen, Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 genoemd.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:
 het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de werkgevers binnen PC 149.02, overeenkomstig de toepasselijke sectorale
CAO gesloten in PC 149.02;
 de vrije reserves.
Het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 kan een verschillend (toegekend) (netto financieel)
rendement hebben dan de andere Afzonderlijke Vermogens Pensioen, zelfs wanneer de activa op dezelfde
manier belegd worden.

2.2 Individuele rekeningen van de aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen worden samengesteld door de bijdragen ter financiering
van de individuele pensioenrechten, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten binnen PC
149.02 en de toegekende (netto financiële) rendementen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC
149.02.
De bedragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:
 de nettobijdragen gestort door de Sectorale Inrichter,
 verminderd met het gedeelte van deze nettobijdragen die, overeenkomstig de toepasselijke
sectorale CAO gesloten in PC 149.02, worden aangewend ter financiering van de
solidariteitstoezegging,
 verhoogd met de overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in de aanvullende
pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens eerdere
dienstbetrekkingen.

3.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de (netto financiële) rendementen die in het
kader van de in hoofdstuk 6 van dit specifiek luik vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk
toegekend worden op de individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden via een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
De vrije reserve wordt apart opgebouwd voor dit afzonderlijk vermogen.
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De vrije reserve kan aangewend worden om (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02, indien noodzakelijk, en (ii) om bijkomende rendementen toe
te kennen volgens de regels vastgelegd in het toepasselijk pensioenreglement.

4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden berekend in overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18
KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen van de hoogste van de volgende bedragen
die voor elke aangeslotene worden berekend:




5.

de verworven reserve zoals bepaald in de sectorale pensioentoezegging van PC 149.02 (en
vastgelegd in het pensioenreglement) met als absoluut minimum de verworven reserves zoals
bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003 ter uitvoering van de WAP
(KB WAP). In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van de aangeslotenen
binnen dit afzonderlijk vermogen;
het bedrag dat overeenstemt met de wettelijke minimum rendementsgarantie bedoeld in artikel 24
WAP.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde Sectorale
Pensioentoezegging van PC 149.02, moet voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 wordt op 31 december
berekend als de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van




de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van de
reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen tussen
1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de rentevoet
zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar gestorte bijdragen
als totaal in aanmerking genomen
de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.

SEFOPLUS OFP – Financieringsplan 01.01.2022

22

6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 voor het afgelopen
boekjaar wordt op 31 december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15 de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:
 Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
 Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
 Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
 V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 in het begin van het boekjaar;
 V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 op het einde van het boekjaar.
 V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.02 wordt gevonden door volgende
vergelijking naar r op te lossen:

SEFOPLUS OFP – Financieringsplan 01.01.2022

23

12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0

6.2.2 Toegekend rendement
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel,
zoals vastgelegd in het pensioenreglement:
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement

NFR maar maximaal 1,75% (*)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR(**)

(*) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
(**) met behoud van vrije reserve van 10% na toekenning van NFR
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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Sefoplus OFP
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)
vergund door de FSMA op 19.11.2018
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Financieringsplan
SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
Pensioen PSC 149.03
(Edele Metalen)
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.03.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en
omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
Overzicht van de bijdragen op het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan:
Bruto bijdrage
Edele Metalen (PSC 0,80%
149.03)

Beheerskosten
4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

Netto bijdrage
0,76% waarvan
 0,73% op individuele
rekening (pensioen)
 0,03% financiering
solidariteitsluik

Zie sectorale CAO dd. 2.12.2021
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1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene voor pensionering, maakt / maken zijn begunstigde(n) –
bepaald overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een
overlijdenskapitaal dat gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de
aangeslotene.

2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.03 zijn ondergebracht in een apart
afzonderlijke vermogen, Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 genoemd.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:
 het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de werkgevers binnen PC 149.03, overeenkomstig de toepasselijke sectorale
CAO gesloten in PC 149.03;
 de vrije reserves.
Het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 kan een verschillend (toegekend) (netto financieel)
rendement hebben dan de andere Afzonderlijke Vermogens Pensioen, zelfs wanneer de activa op dezelfde
manier belegd worden.

2.2 Individuele rekeningen van de aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen worden samengesteld door de bijdragen ter financiering
van de individuele pensioenrechten, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten binnen PC
149.03 en de toegekende (netto financiële) rendementen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC
149.03.
De bedragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:
 de nettobijdragen gestort door de Sectorale Inrichter,
 verminderd met het gedeelte van deze nettobijdragen die, overeenkomstig de toepasselijke
sectorale CAO gesloten in PC 149.03, worden aangewend ter financiering van de
solidariteitstoezegging,
 verhoogd met de overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in de aanvullende
pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens eerdere
dienstbetrekkingen.

3.

.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de (netto financiële) rendementen die in het
kader van de in hoofdstuk 6 van dit specifiek luik vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk
toegekend worden op de individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden via een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
De vrije reserve wordt apart opgebouwd voor dit afzonderlijk vermogen.
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De vrije reserve kan aangewend worden om (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03, indien noodzakelijk, (ii) en om bijkomende rendementen toe
te kennen volgens de regels vastgelegd in het toepasselijk pensioenreglement.

4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden berekend in overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18
KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen van de hoogste van de volgende bedragen
die voor elke aangeslotene worden berekend:




5.

de verworven reserve zoals bepaald in de sectorale pensioentoezegging van PC 149.03 (en
vastgelegd in het pensioenreglement) met als absoluut minimum de verworven reserves zoals
bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003 ter uitvoering van de WAP
(KB WAP). In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van de aangeslotenen
binnen dit afzonderlijk vermogen;
het bedrag dat overeenstemt met de wettelijke minimum rendementsgarantie bedoeld in artikel 24
WAP.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde sectorale
pensioentoezegging van PC 149.03, moet voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 wordt op 31 december
berekend als de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van




de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van de
reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen tussen
1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de rentevoet
zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar gestorte bijdragen
als totaal in aanmerking genomen
de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.
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6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 voor het afgelopen
boekjaar wordt op 31 december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15 de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:
 Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
 Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
 Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
 V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 in het begin van het boekjaar;
 V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 op het einde van het boekjaar.
 V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.03 wordt gevonden door volgende
vergelijking naar r op te lossen:
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12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0

6.2.2 Toegekend rendement
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel,
zoals vastgelegd in het pensioenreglement:
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement

NFR maar maximaal 1,75% (*)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR(**)

(*) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
(**) met behoud van vrije reserve van 10% na toekenning van NFR
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.03.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en
omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
Overzicht van de bijdragen op het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan:
Bruto bijdrage
Metaalhandel
149.04)

(PSC 2,10%

Beheerskosten
4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

Netto bijdrage
2,01% waarvan
 1,92% op individuele
rekening (pensioen)
 0,09% financiering
solidariteitsluik

Zie sectorale CAO dd. 7.12.2021
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1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene voor pensionering, maakt / maken zijn begunstigde(n) –
bepaald overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een
overlijdenskapitaal dat gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de
aangeslotene.

2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.04 zijn ondergebracht in een apart
afzonderlijke vermogen, Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 genoemd.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Pensoen PC 149.04 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:
 het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de werkgevers binnen PC 149.04, overeenkomstig de toepasselijke sectorale
CAO gesloten in PC 149.04;
 de vrije reserves.
Het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 kan een verschillend (toegekend) (netto financieel)
rendement hebben dan de andere Afzonderlijke Vermogens Pensioen, zelfs wanneer de activa op dezelfde
manier belegd worden.

2.2 Individuele rekeningen van de aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen worden samengesteld door de bijdragen ter financiering
van de individuele pensioenrechten, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten binnen PC
149.04 en de toegekende (netto financiële) rendementen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC
149.04.
De bedragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:
 de nettobijdragen gestort door de Sectorale Inrichter,
 verminderd met het gedeelte van deze nettobijdragen die, overeenkomstig de toepasselijke
sectorale CAO gesloten in PC 149.04, worden aangewend ter financiering van de
solidariteitstoezegging,
 verhoogd met de overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in de aanvullende
pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens eerdere
dienstbetrekkingen.

3.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de (netto financiële) rendementen die in het
kader van de in hoofdstuk 6 van dit specifiek luik vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk
toegekend worden op de individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden via een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
De vrije reserve wordt apart opgebouwd voor dit afzonderlijk vermogen.
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De vrije reserve kan aangewend worden om (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04, indien noodzakelijk, en (ii) om bijkomende rendementen toe
te kennen volgens de regels vastgelegd in het toepasselijk pensioenreglement.

4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden berekend in overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18
KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen van de hoogste van de volgende bedragen
die voor elke aangeslotene worden berekend:




5.

de verworven reserve zoals bepaald in de sectorale pensioentoezegging van PC 149.04 (en
vastgelegd in het pensioenreglement) met als absoluut minimum de verworven reserves zoals
bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003 ter uitvoering van de WAP
(KB WAP). In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van de aangeslotenen
binnen dit afzonderlijk vermogen;
het bedrag dat overeenstemt met de wettelijke minimum rendementsgarantie bedoeld in artikel 24
WAP.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde Sectorale
Pensioentoezegging van PC 149.04, moet voor het Afzonderlijk Vermogen Metaalhandel (PC 149.04) geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 wordt op 31 december
berekend als de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van




de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van de
reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen tussen
1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de rentevoet
zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar gestorte bijdragen
als totaal in aanmerking genomen
de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.
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6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 voor het afgelopen
boekjaar wordt op 31 december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15 de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:
 Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
 Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
 Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
 V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 in het begin van het boekjaar;
 V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 op het einde van het boekjaar.
 V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 149.04 wordt gevonden door volgende
vergelijking naar r op te lossen:
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12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0

6.2.2 Toegekend rendement
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel,
zoals vastgelegd in het pensioenreglement:
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement

NFR maar maximaal 1,75% (*)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR(**)

(*) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
(**) met behoud van vrije reserve van 10% na toekenning van NFR
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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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

Financieringsplan
SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
Pensioen PSC 142.01
(Terugwinning van Metalen)
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PC 149.03.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en
omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
Overzicht van de bijdragen op het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan:
Bruto bijdrage
Terugwinning
van 1,80%
Metalen (PSC 142.01)

Beheerskosten
4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

Netto bijdrage
1,72% waarvan
 1,64% op individuele
rekening (pensioen)
 0,08% financiering
solidariteitsluik

Zie sectorale CAO dd. 7.12.2021
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1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene voor pensionering, maakt / maken zijn begunstigde(n) –
bepaald overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een
overlijdenskapitaal dat gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de
aangeslotene.

2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 142.01 zijn ondergebracht in een apart
afzonderlijke vermogen, Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 genoemd.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:
 het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de werkgevers binnen PC 142.01, overeenkomstig de toepasselijke sectorale
CAO gesloten in PC 142.01;
 de vrije reserves.
Het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 kan een verschillend (toegekend) (netto financieel)
rendement hebben dan de andere Afzonderlijke Vermogens Pensioen, zelfs wanneer de activa op dezelfde
manier belegd worden.

2.2 Individuele rekeningen van de aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen worden samengesteld door de bijdragen ter financiering
van de individuele pensioenrechten, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten binnen PC
142.01 en de toegekende (netto financiële) rendementen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC
142.01.
De bedragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:
 de nettobijdragen gestort door de Sectorale Inrichter,
 verminderd met het gedeelte van deze nettobijdragen die, overeenkomstig de toepasselijke
sectorale CAO gesloten in PC 142.01, worden aangewend ter financiering van de
solidariteitstoezegging,
 verhoogd met de overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in de aanvullende
pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens eerdere
dienstbetrekkingen.

3.

.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de (netto financiële) rendementen die in het
kader van de in hoofdstuk 6 van dit specifiek luik vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk
toegekend worden op de individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden via een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
De vrije reserve wordt apart opgebouwd voor dit afzonderlijk vermogen.
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De vrije reserve kan aangewend worden om (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01, indien noodzakelijk, en (ii) om bijkomende rendementen toe
te kennen volgens de regels vastgelegd in het toepasselijk pensioenreglement.

4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden berekend in overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18
KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen van de hoogste van de volgende bedragen
die voor elke aangeslotene worden berekend:




5.

de verworven reserve zoals bepaald in de sectorale pensioentoezegging van PC 142.01 (en
vastgelegd in het pensioenreglement) met als absoluut minimum de verworven reserves zoals
bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003 ter uitvoering van de WAP
(KB WAP). In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van de aangeslotenen
binnen dit afzonderlijk vermogen;
het bedrag dat overeenstemt met de wettelijke minimum rendementsgarantie bedoeld in artikel 24
WAP.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde sectorale
pensioentoezegging van PC 142.01, moet voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 wordt op 31 december
berekend als de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van




de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van de
reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen tussen
1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de rentevoet
zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar gestorte bijdragen
als totaal in aanmerking genomen
de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.
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6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 voor het afgelopen
boekjaar wordt op 31 december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15 de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:
 Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
 Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
 Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
 V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 in het begin van het boekjaar;
 V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 op het einde van het boekjaar.
 V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 142.01 wordt gevonden door volgende
vergelijking naar r op te lossen:
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12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0

6.2.2 Toegekend rendement
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel,
zoals vastgelegd in het pensioenreglement:
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement

NFR maar maximaal 1,75% (*)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR(**)

(*) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
(**) met behoud van vrije reserve van 10% na toekenning van NFR
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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Inleiding
In het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 worden twee sectorale
pensioentoezeggingen beheerd, ingericht door dezelfde (mulit-)Sectorale Inrichter, FBZ-SAP Textiel, in
twee aparte compartimenten:
 de sectorale pensioentoezegging van PC 120 wordt beheerd in het Compartiment Pensioen PC
120;
 de sectorale pensioentoezegging van PSC 120.01 wordt beheerd in het Compartiment Pensioen
PSC 120.01.
Zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale CAO’s gesloten binnen PC 120 en PSC 120.01, alsook in
de toetredingsakte van FBZ-SAP Textiel bij de beheersovereenkomst, is er geen solidariteit tussen deze
twee compartimenten, noch voor de betaling van de bijdragen, noch voor de betaling van de
beheerskosten, noch voor de aanzuivering van een onderfinanciering.
De activa en de verplichtingen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 wordt als
volgt toegewezen aan de twee compartimenten:


Compartiment Pensioen PC 120:






de bijdragen gestort door de Sectorale Inrichter ter financiering van de sectorale
pensioentoezegging van PC 120 overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten
binnen PC 120. Het gaat hier zowel om de vaste bijdragen alsook alle eventuele
bijkomende bijdragen die worden gestort in het kader van de sectorale
pensioentoezegging van PC 120 (vb. ter aanzuivering van een tekort ten aanzien van de
WAP rendementsgarantie, éénmalige bijkomende storting voor alle of een objectieve
categorie van de arbeiders), alsook het netto financieel rendement dat hierop desgevallend
is toegekend;
de inkomende reserves van de aangeslotenen bij de sectorale pensioentoezegging van
PC 120.
de vrije reserves die verbonden zijn aan de sectorale pensioentoezegging van PC 120.

Compartiment Pensioen PC 120.01
 de bijdragen gestort door de Sectorale Inrichter ter financiering van de sectorale
pensioentoezegging van PSC 120.01 overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
gesloten binnen PSC 120.01. Het gaat hier zowel om de vaste bijdragen alsook alle
eventuele bijkomende bijdragen die worden gestort in het kader van de Sectorale
Pensioentoezegging van PSC 120.01 (vb. ter aanzuivering van een tekort ten aanzien van
de WAP rendementsgarantie, éénmalige bijkomende storting), alsook het netto financieel
rendement hierop desgevallend is toegekend;
 de inkomende reserves van de aangeslotenen bij de sectorale pensioentoezegging van
PSC 120.01;
 de vrije reserves die verbonden zijn aan de sectorale pensioentoezegging van PSC
120.01.

Overeenkomstig hoofdstuk 3 van het algemeen luik van dit financieringsplan, wordt hierna in dit specifiek
financieringsplan voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 een opsplitsing gemaakt
per sectorale pensioentoezegging:
 Deel A – Financiering Compartiment Pensioen PC 120;
 Deel B – Financiering Compartiment Pensioen PSC 120.01.
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SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
Pensioen PC 120 / PSC 120.01
(Arbeiders Textielnijverheid)
DEEL A – Financiering
Compartiment Pensioen PC 120
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PC 120.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en
omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
De nettobijdrage is gelijk aan 1% van het brutoloon dat onderworpen is aan de gewone RSZ-bijdragen
(DmfA bezoldigingscode 1).
Bovendien is er een verhoging van de bijdrage, gelijk is aan 0,20 % van het brutoloon dat onderworpen is
aan de gewone RSZ-bijdragen (DmfA bezoldigingscode 1), die dient ter dekking van de beheerskosten, de
bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% op de hiervoor vermelde nettobijdrage en de solidariteitstoezegging.
Hiervan wordt een bedrag van 4,5% op de hiervoor vermelde nettobijdrage gestort op de Werkingsrekening
SAP PC 120 ter dekking van de beheerskosten.
Zie sectorale CAO dd. 22.12.2021

1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene, maakt / maken zijn begunstigde(n) – bepaald
overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een overlijdenskapitaal dat
gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de aangeslotene.
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2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 120 zijn ondergebracht in het
Compartiment Pensioen PC 120, dat wordt ingericht binnen het Afzonderlijke Vermogen Pensioen PC 120
/ PSC 120.01.
De activa beheerd binnen het Compartiment Pensioen PC 120 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:


het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de deelnemende werkgevers binnen PC 120 1, overeenkomstig de toepasselijke
sectorale CAO gesloten in PC 120;



de vrije reserves.

Het rendement wordt bepaald op niveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01,
en is dus hetzelfde voor het Compartiment Pensioen PC 120 en het Compartiment Pensioen PSC 120.01.
Het rendement van het Afzonderlijke Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 kan evenwel verschillend
zijn dan het rendement van de andere afzonderlijke vermogens ingericht binnen Sefoplus OFP, zelfs
wanneer de activa op dezelfde manier belegd worden.

2.2 Rekening van de Aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het Compartiment Pensioen PC 120 worden
samengesteld door de bijdragen van de werkgever ter financiering van de individuele pensioenrechten,
overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten in PC 120 en de toegekende rendementen.
De bijdragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:

3.



de nettobijdragen gestort door de inrichter,



verhoogd met de naar Sefoplus OFP overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in
de aanvullende pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens
eerdere dienstbetrekkingen.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de rendementen die in het kader van de in
hoofdstuk 6 van dit Deel A vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk toegekend worden op de
individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden door een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
Deze vrije reserve wordt apart opgebouwd in het Compartiment Pensioen PC 120.
Deze vrije reserve kan aangewend worden om: (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Compartiment Pensioen PC 120, indien noodzakelijk, en (ii) om bijkomende rendementen toe te kennen
volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement.

1

Concreet gaat het hier om een geheroriënteerde bijdrage (zie toepasselijke sectorale CAO gesloten in
PC 120).
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4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen in het Compartiment Pensioen PC 120 worden berekend in overeenstemming
met de regels vastgelegd in artikel 18 KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen van de
hoogste van de volgende bedragen die voor elke aangeslotene worden berekend:


de verworven reserve zoals bepaald door de pensioenregeling met als absoluut minimum de
verworven reserves zoals bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003
ter uitvoering van de WAP. In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van
de aangeslotenen binnen het Compartiment Pensioen PC 120;



het bedrag dat overeenstemt met de waarborg bedoeld in artikel 24 WAP.

5.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde sectorale
pensioentoezegging van PC 120, moet voor het Compartiment Pensioen PC 120 geen solvabiliteitsmarge
worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Compartiment Pensioen PC 120 wordt op 31 december berekend als de
verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van
 de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van
de reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen
tussen 1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de
rentevoet zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar
gestorte bijdragen als totaal in aanmerking genomen
 de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.

6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Compartiment Pensioen PC 120 wordt bepaald op niveau van het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 en wordt voor het afgelopen boekjaar op 31
december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15 de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
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Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:







Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 in het begin van
het boekjaar;
V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 op het einde van
het boekjaar.
V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Arbeiders Pensioen PC 120 / PSC 120.01 wordt gevonden
door volgende vergelijking naar r op te lossen:
12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0
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6.2.2 Toegekend rendement (TR)
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel.
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement (*)

NFR maar maximaal 1,75% (**)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR

(*) met behoud van vrije reserve (buffer) van 10% na toekenning van het netto financieel rendement
(**) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
Pensioen PC 120 / PSC 120.01
(Arbeiders Textielnijverheid)
DEEL B – Financiering
Compartiment Pensioen
PSC 120.01
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle arbeiders die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die deelnemen
aan de sectorale pensioentoezegging van PSC 120.01.
Worden echter niet aangesloten bij de Sectorale Pensioentoezegging van PSC 120.01:




de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
de leerlingen;
de arbeiders tewerkgesteld bij werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van het sociaal
sectoraal aanvullend pensioenstelsel van PSC 120.01 vallen omdat zij voorzien in een minstens
equivalent aanvullend pensioenstelsel overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van
het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel gesloten in PSC 120.01.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:
 tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
 of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
De nettobijdrage is gelijk aan 1% van het brutoloon dat onderworpen is aan de gewone RSZ-bijdragen
(DmfA bezoldigingscode 1).
Bovendien is er een verhoging van de bijdrage, gelijk is aan 0,20 % van het brutoloon dat onderworpen is
aan de gewone RSZ-bijdragen (DmfA bezoldigingscode 1), die dient ter dekking van de beheerskosten, de
bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% op de hiervoor vermelde nettobijdrage en de solidariteitstoezegging.
Hiervan wordt een bedrag van 4,5% op de hiervoor vermelde nettobijdrage gestort op de Werkingsrekening
SAP PSC 120.01 ter dekking van de beheerskosten (zie sectorale CAO dd. 31.12.202).

1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene, maakt / maken zijn begunstigde(n) – bepaald
overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een overlijdenskapitaal dat
gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de aangeslotene.
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2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PSC 120.01 zijn ondergebracht in het
Compartiment Pensioen PSC 120.01, dat wordt ingericht binnen het Afzonderlijke Vermogen Arbeiders
Pensioen PC 120 / PSC 120.01.
De activa beheerd binnen het Compartiment Pensioen PSC 120.01 worden gewaardeerd aan marktwaarde
en worden gevormd door:
 het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de deelnemende werkgevers binnen PSC 120.01 2 , overeenkomstig de
toepasselijke sectorale CAO gesloten in PSC 120.01;
 de vrije reserves.
Het rendement wordt bepaald op niveau van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01,
en is dus hetzelfde voor het Compartiment Pensioen PC 120 en het Compartiment Pensioen PSC 120.01.
Het rendement van het Afzonderlijke Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 kan evenwel verschillend
zijn dan het rendement van de andere afzonderlijke vermogens ingericht binnen Sefoplus OFP, zelfs
wanneer de activa op dezelfde manier belegd worden.

2.2

Rekening van de Aangeslotenen

De individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het Compartiment Pensioen PSC 120.01 worden
samengesteld door de bijdragen van de werkgever ter financiering van de individuele pensioenrechten,
overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO gesloten in PSC 120.01 en de toegekende rendementen.
De bijdragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:



3.

de nettobijdragen gestort door de inrichter,
verhoogd met de naar Sefoplus OFP overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in
de aanvullende pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens
eerdere dienstbetrekkingen.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de rendementen die in het kader van de in
hoofdstuk 6 van dit Deel B vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk toegekend worden op de
individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden door een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
Deze vrije reserve wordt apart opgebouwd in het Compartiment Pensioen PSC 120.01.
Deze vrije reserve kan aangewend worden om: (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen binnen het
Compartiment Pensioen PSC 120.01, indien noodzakelijk, en (ii) om bijkomende rendementen toe te
kennen volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement.

2

Concreet gaat het hier om een geheroriënteerde bijdrage (zie toepasselijke sectorale CAO gesloten in
PSC 120.01).
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4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen in het Compartiment Pensioen PSC 120.01 worden berekend in
overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18 KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle
aangeslotenen van de hoogste van de volgende bedragen die voor elke aangeslotene worden berekend:




5.

de verworven reserve zoals bepaald door de pensioenregeling met als absoluut minimum de
verworven reserves zoals bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003
ter uitvoering van de WAP. In dit geval gaat het om het bedrag van de individuele rekeningen van
de aangeslotenen binnen het Compartiment Pensioen PSC 120.01;
het bedrag dat overeenstemt met de waarborg bedoeld in artikel 24 WAP.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde sectorale
pensioentoezegging van PSC 120.01, moet voor het Compartiment Pensioen PSC 120.01 geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer (vrije reserve) – Rendement

6.

6.1 Buffer (vrije reserve) – Financieringsniveau
Het financieringsniveau van het Compartiment Pensioen PSC 120.01 wordt op 31 december berekend als
de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van




de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van
de reserve op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen
tussen 1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de
rentevoet zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar
gestorte bijdragen als totaal in aanmerking genomen
de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.

6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement van het Compartiment Pensioen PSC 120.01 wordt bepaald op niveau van
het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01, en wordt voor het afgelopen boekjaar op 31
december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
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Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:







Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen (Pensioen PC 120 / PSC 120.01 in het begin van
het boekjaar;
V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 op het einde van
het boekjaar.
V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.

Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Arbeiders Pensioen PC 120 / PSC 120.01 wordt gevonden
door volgende vergelijking naar r op te lossen:
12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0
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6.2.2 Toegekend rendement (TR)
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel.
Toegekend rendement
Buffer

< 10%

Negatief

Positief

Netto financieel rendement (*)

NFR maar maximaal 1,75% (**)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR

(*) met behoud van vrije reserve (buffer) van 10% na toekenning van het netto financieel rendement
(**) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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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

Financieringsplan
SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
Pensioen PC 214
(Bedienden Textielnijverheid)
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1.

Aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen
risico’s

1.1 Aansluitingsvoorwaarden
Alle bedienden die verbonden zijn of waren via een arbeidsovereenkomst met de werkgevers die
deelnemen aan de sectorale pensioentoezegging van PC 214.
Worden echter niet aangesloten bij onderhevig pensioenplan:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de leerlingen;
 de bedienden tewerkgesteld bij werkgevers die wat hun arbeiders betreft, onder de bevoegdheid
vallen van het paritair subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement
Verviers (PSC 120.01) en het paritair subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken
in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03);
 de bedienden tewerkgesteld bij werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van het sociaal
sectoraal aanvullend pensioenstelsel van PC 214 vallen omdat zij voorzien in een minstens
equivalent aanvullend pensioenstelsel overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de uitsluiting uit het toepassingsgebied van
het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel gesloten in PC 214.

1.2 Pensioenvoordelen
1.2.1 Pensioenleeftijd
Met de pensioenleeftijd wordt de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld.
Deze pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar tot 31 januari 2025, 66 jaar vanaf 1 februari 2025 tot
31 januari 2030 en 67 jaar vanaf 1 februari 2030.
De kapitalisatie gebeurt:



tot op de dag voorafgaand aan de pensionering;
of tot op de eerste dag van de maand waarin de aangeslotene overlijdt.

1.2.2 Vaste bijdragen pensioentoezegging
Het betreft een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
De bijdrage is gelijk aan 1,20% van het brutoloon dat onderworpen is aan de gewone RSZ-bijdragen (DmfA
bezoldigingscode 1), verminderd met het enkel vakantiegeld (door vermenigvuldiging met 0,92), die wordt
opgesplitst in:



een nettobijdrage (pensioenbijdrage) van 1 procentpunt;
een bijdrage van 0,20 procentpunt ter dekking van de beheerskosten, de bijzondere RSZ-bijdrage
van 8,86% op de hiervoor vermelde nettobijdrage en de solidariteitstoezegging. Hiervan wordt een
bedrag van 4,5% op de hiervoor vermelde nettobijdrage gestort op de kostenrekening binnen het
Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 ter dekking van de beheerskosten.

(Zie sectorale CAO dd. 22.12.2021)
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1.3 Voordelen bij overlijden
In geval van overlijden van een aangeslotene, maakt / maken zijn begunstigde(n) – bepaald
overeenkomstig de regels vastgelegd in het pensioenreglement – aanspraak op een overlijdenskapitaal dat
gelijk is aan de verworven reserves op het moment van overlijden van de aangeslotene.

2.

Activa en Rekeningen

2.1 Activa en afzonderlijke vermogens
De activa verbonden aan de sectorale pensioentoezegging van PC 214 zijn ondergebracht in een apart
afzonderlijk vermogen, Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 genoemd.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 worden gewaardeerd aan marktwaarde en
worden gevormd door:


het totaal van de individuele rekeningen van de aangeslotenen die opgebouwd worden door de
bijdragen geïnd bij de werkgevers binnen PC 214, overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
gesloten in PC 214;



de vrije reserves.

Het Afzonderlijke Vermogen Pensioen PC 214 kan een verschillend rendement hebben dan de andere
afzonderlijke vermogens, zelfs wanneer de activa op dezelfde manier belegd worden.

2.2 Individuele rekeningen van de aangeslotenen
De individuele rekeningen van de aangeslotenen worden samengesteld door de bijdragen van de
werkgever ter financiering van de individuele pensioenrechten, overeenkomstig de toepasselijke sectorale
CAO gesloten binnen PC 214 en de toegekende rendementen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen
(PC 214).
De bijdragen die op de individuele rekeningen van de aangeslotenen ingeschreven worden, zijn:

3.



de nettobijdragen gestort door de inrichter,



verhoogd met de naar Sefoplus OFP overgedragen verworven reserves die opgebouwd werden in
de aanvullende pensioenregelingen van vroegere werkgevers of sectorale inrichters tijdens
eerdere dienstbetrekkingen.

De vrije reserve

De vrije reserve wordt gefinancierd door het gedeelte van de rendementen die in het kader van de in
hoofdstuk 6 van dit specifiek luik vermelde rendementstoekenning niet onmiddellijk toegekend worden op
de individuele rekeningen van de aangeslotenen.
Daarnaast kan de vrije reserve eveneens gefinancierd worden door een bijkomende bijdrage van de
Sectorale Inrichter.
De vrije reserve wordt apart opgebouwd voor dit afzonderlijk vermogen.
De vrije reserve kan aangewend worden om: (i) een tekort ten aanzien van de WAP rendementsgarantie
(artikel 24 WAP) aan te zuiveren op de individuele rekeningen van de aangeslotenen, indien noodzakelijk,
en (ii) om bijkomende rendementen toe te kennen volgens de regels vastgelegd in het pensioenreglement.
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4.

Berekeningswijze van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen worden berekend in overeenstemming met de regels vastgelegd in artikel 18
KB WIBP en zijn gelijk aan de som, voor alle aangeslotenen, van de hoogste van de volgende bedragen
die voor elke aangeslotene worden berekend:


de verworven reserve zoals bepaald door de pensioenregeling met als absoluut minimum de
verworven reserves zoals bepaald door de WAP en het koninklijk besluit van 14 november 2003
ter uitvoering van de WAP (KB WAP). In dit geval betreft het bedrag van de individuele
pensioenrekeningen.



2° het bedrag dat overeenstemt met de waarborg bedoeld in artikel 24 WAP

5.

Samen te stellen solvabiliteitsmarge

Overeenkomstig het wettelijk prudentieel kader en rekening houdend met de beheerde sectorale
pensioentoezegging van PC 214, moet voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 geen
solvabiliteitsmarge worden samengesteld.

Buffer – Rendement

6.

6.1 Buffer – Financieringsniveau
Het financieringsniveau wordt op 31 december berekend voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214
als de verhouding tussen:


de marktwaarde van de activa, en



het maximum van
 de reserves op de individuele rekeningen van de aangeslotenen; voor de berekening van
de reserves op de individuele rekening van de aangeslotene wordt voor de periode gelegen
tussen 1/01 en 31/12 van het berekeningsjaar een rendement gebruikt dat gelijk is aan de
rentevoet zoals beschreven in artikel 24 WAP en worden de voor het berekeningsjaar
gestorte bijdragen als totaal in aanmerking genomen;
 de WAP-reserve (berekend overeenkomstig artikel 24 WAP).

De buffer is gelijk aan “financieringsniveau – 1” uitgedrukt in percent.

6.2 Rendement
6.2.1 Netto financieel rendement
Het netto financieel rendement het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214voor het afgelopen boekjaar
wordt op 31 december berekend.
Voor de berekeningen van het rendement wordt verondersteld dat de bijdragen, de uitkeringen en de
overdrachten die hebben plaatsgevonden vóór de 15de van de maand, hebben plaatsgevonden op de 1ste
van de maand. De bijdragen, de uitkeringen en de overdrachten die hebben plaatsgevonden na de 15de
van de maand worden verondersteld op de 1ste van de volgende maand te zijn gebeurd.
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Bijdragen, uitkeringen en overdrachten na 15 december worden verondersteld op het einde van de maand
(31/12) te zijn gebeurd.
In de formule staat:
 Bi voor de instromen (bijdragen, overdrachten in, …);
 Ui voor de uitstromen (uitkeringen, overdrachten uit, kosten, …);
 Oi voor de overdrachten van pensioenrechten naar andere pensioeninstellingen;
 V0 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 in het begin van het boekjaar;
 V1 = vermogen van het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 op het einde van het boekjaar.
V0 en V1 betreffen de marktwaarde van de activa.


Waarbij:
Bijdragen, uitkeringen en
overdachten op:

I

1/1

0

1/2

1

1/3

2

1/4

3

1/5

4

1/6

5

1/7

6

1/8

7

1/9

8

1/10

9

1/11

10

1/12

11

31/12

12

Het rendement voor het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 wordt gevonden door volgende
vergelijking naar r op te lossen:
12

𝑉0(1 + 𝑟) + ∑(𝐵𝑖 − 𝑈𝑖 − 𝑂𝑖) 𝑥 (1 + 𝑟)(12−𝑖)/12 = 𝑉1
𝑖=0

6.2.2 Toegekend rendement (TR)
Het toegekende rendement voor het berekeningsjaar wordt berekend overeenkomstig onderstaande tabel.
Toegekend rendement
Buffer
Negatief
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< 10%

Netto financieel rendement (*)

NFR maar maximaal 1,75% (**)

(NFR)
≥ 10%

NFR

NFR

(*) met behoud van vrije reserve (buffer) van 10% na toekenning van het netto financieel rendement
(**) De minimale WAP-rendementsgarantie zoals vastgesteld op 31/12/2021
Wanneer prestaties verschuldigd zijn in een jaar waarvoor het toegekend rendement nog niet berekend is
dan zal het rendement overeenkomstig artikel 24 §2 WAP (1,75% op 31.12.2021) voor die periode
toegekend worden.
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vergund door de FSMA op 19.11.2018
FSMA identificatienummer 50.624
ondernemingsnummer 0715.441.019
Woluwedal 46, 1200 Brussel

Financieringsplan
SPECIFIEK LUIK
Afzonderlijk Vermogen
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1.

Aard van de verbintenissen en de gelopen risico’s

1.1 Sectorale solidariteitstoezeggingen
Onder het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren, worden de solidariteitstoezeggingen
beheerd van de zogenaamde Sefocam-sectoren, met name PC 112, PSC 149.02, PSC 149.03, PSC
149.04 en PSC 142.01 (hierna de “Solidariteitstoezeggingen Sefocam-sectoren”).
De aangesloten arbeiders zijn de arbeiders die verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst met de
werkgevers die deelnemen aan 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, met uitzondering van:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een speciaal
met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeids-, inspannings- en omscholingsprogramma;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Solidariteitsvoordelen
Op datum van ingang van dit financieringsplan (1.1.2022) voorzien de Solidariteitstoezeggingen Sefocamsectoren de volgende solidariteitsprestaties:

1.2.1 Pensioenopbouw gedurende periodes van economische werkloosheid
In geval van tijdelijke werkloosheid in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag.
Dit forfaitair dagbedrag is gelijk aan:
SAP PC 112
SAP PSC 149.02
SAP PSC 149.03
SAP PSC 149.04
SAP PSC 142.01

1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag

Noot: Gedurende de periodes waarin de aangeslotene tijdelijk werkloos zou zijn wegens overmacht of
wegens economische redenen in het kader COVID-19 is er geen verdere pensioenopbouw via de
Solidariteitstoezeggingen Sefocam-sectoren. De Sectorale Inrichters hebben geopteerd voor de opt-out
mogelijkheid zoals voorzien in artikel 9, §4 en §5 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke
maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en
andere voordelen inzake sociale zekerheid.

1.2.2 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van (beroeps)ziekte en /of (arbeids)ongeval
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval en de periodes die
worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte, geniet de
aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair dagbedrag.
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Dit forfaitair dagbedrag is gelijk aan:
SAP PC 112
SAP PSC 149.02
SAP PSC 149.03
SAP PSC 149.04
SAP PSC 142.01

1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag
1,00 EUR / dag

1.2.3 Rente-uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de actieve aangeslotene, maken de begunstigden (conform de begunstiging
voorzien in het pensioenreglement) van een rente-uitkering, op voorwaarde dat:
 er tijdens het kalenderjaar van het overlijden bijdragen gestort werden; of
 de persoon overlijdt binnen 365 dagen na de begindatum van de vergoede periode van
arbeidsongeschiktheid door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.
Het vestigingskapitaal van deze rente-uitkering bedraagt (bruto-bedragen):
SAP PC 112
SAP PSC 149.02
SAP PSC 149.03
SAP PSC 149.04
SAP PSC 142.01

2.000 EUR
2.000 EUR
2.000 EUR
2.000 EUR
2.000 EUR

Dit vestigingskapitaal dient ter vestiging van een niet-geïndexeerde levenslange rente op het hoofd van de
begunstigde(n). Indien het jaarbedrag van de rente – na de wettelijk verschuldigde fiscale en parafiscale
inhoudingen – kleiner is dan 300 EUR3, dan wordt het netto vestigingskapitaal uitbetaald door Sefoplus
OFP.

2.

Financiering van de solidariteitsprestaties

Overzicht van de bijdragen op het jaarlijks brutoloon waarop RSZ-inhoudingen worden gedaan:
Bruto bijdrage
Garagebedrijf (PC
112)

Koetswerk (PSC
149.02)

1,80%

2,20%

Beheerskosten

Netto bijdrage

4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

1,72% waarvan

4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de

2,10% waarvan

 1,64% financiering
pensioentoezegging;
(individuele rekening)
 0,08% financiering
solidariteitstoezegging

3

Te indexeren bedrag op basis van de wet van 2 augustus 1971, houdende inrichting van een stelsel waarbij de
wedden, lonen, pensioenen, bijdragen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale
uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van
de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
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Edele Metalen (PSC
149.03)

Metaalhandel (PSC
149.04)

Terugwinning van
Metalen (PSC 142.01)

3.

0,80%

2,10%

1,80%

Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

 2,01% financiering
pensioentoezegging;
(individuele rekening)

4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

0,76% waarvan

4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

2,01% waarvan

4,5% afgehouden op
bruto bijdrage en
gestort op de
Werkingsrekening
Sefocam-sectoren
(dekking
beheerskosten
pensioen- én
solidariteitstoezegging)

1,72% waarvan

 0,09% financiering
solidariteitstoezegging

 0,73% financiering
pensioentoezegging;
(individuele rekening)
 0,03% financiering
solidariteitstoezegging

 1,92% financiering
pensioentoezegging;
(individuele rekening)
 0,09% financiering
solidariteitstoezegging

 1,64% financiering
pensioentoezegging;
(individuele rekening)
 0,08% financiering
solidariteitstoezegging

Activa

De activa verbonden aan de Solidariteitstoezeggingen Sefocam-sectoren worden (samen met de daaraan
verbonden verplichtingen) ondergebracht in een apart afzonderlijke vermogen, Afzonderlijk Vermogen
Solidariteit Sefocam-sectoren genoemd. Zodoende worden de verplichtingen en de activa verbonden aan
de Solidariteitstoezeggingen Sefocam-sectoren in ieder geval afgezonderd beheerd van de verplichtingen
en de activa verbonden aan de door Sefoplus OFP beheerde pensioentoezeggingen, in overeenstemming
met artikel 47 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (‘de WAP’) en artikel
2 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en
het beheer van de solidariteitstoezegging (“het KB Financiering en Beheer Solidariteit”).
Dit afzonderlijk beheer staat uiteraard niet in de weg dat de toegekende solidariteitsprestaties die voorzien
in pensioenopbouw tijdens periodes van niet-activiteit (cf. art. 1.2.1 en 1.2.2) trimestrieel worden
overgedragen door Sefoplus OFP van het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren naar, naar
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gelang het geval, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 112, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC
149.02, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 149.03, het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC
149.04 en/of het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PSC 142.01 waar deze bedragen worden inschreven op
de individuele rekeningen van de betrokken aangeslotenen.
De activa van het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren worden gewaardeerd aan
marktwaarde en worden gevormd door de bedragen op de volgende cash-rekening(en): (aanvullen). Deze
gelden bestaan uit:

4.



het ‘Solidariteitsfonds Sefocam’ dat eind 2021 door Belfius Verzekeringen NV – de vorige
solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus OFP in het kader van de overgang van
solidariteitsinstelling per 1.1.2022,overeenkomstig de beslissing van de Sectorale Inrichters (zoals
vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao’s van PC 112, PSC 149.02, PSC 149.03, PSC 149.04
en PSC 142.01);



de onder artikel 2 vermelde premies ter financiering van de Solidariteitstoezeggingen Sefocamsectoren, die maandelijks aan Sefoplus OFP worden gestort.

Technische voorzieningen en financieringsniveau

Conform artikel 1 §1 van het KB Financiering en Beheer Solidariteit moet de solidariteitstoezegging zo
gefinancierd worden dat op elk moment de verwachte solidariteitsprestaties voor het lopende (boek)jaar
worden gedekt, vermeerderd met een fluctuatiereserve (ter dekking van verhoogde solidariteitsprestaties
omwille van de fluctuatie van de risico’s).
Hiermee rekening houdend worden de ‘technische voorzieningen Solidariteitstoezeggingen Sefocamsectoren’ berekend als de jaarlijkse schatting van de solidariteitsprestaties voorzien in art. 1.2.1, art. 1.2.2
en art. 1.2.3 van dit specifiek luik voor het betrokken (boek)jaar, verminderd met de tijdens dat (boek)jaar
reeds vanuit het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren uitbetaalde solidariteitsprestaties
(rente-uitkering bij overlijden) en de tijdens dat (boek)jaar reeds vanuit het Afzonderlijk Vermogen
Solidariteit Sefocam-sectoren aan de betrokken Afzonderlijke Vermogens Pensioen doorgestorte
solidariteitsprestaties (pensioenopbouw).
Het ‘Solidariteitsfonds Sefocam’ dat eind 2021 door Belfius Verzekeringen NV, de vorige
solidariteitsinstelling, werd overgedragen naar Sefoplus OFP omvatte een fluctuatiereserve en een
vroegere winstdelingsreserve, die fungeren als een soort buffer op basis waarvan in ieder geval sprake is
van een evenwichtige financiering.
Jaarlijks wordt op basis van de statistieken van de afgelopen jaren en de te verwachten evoluties /
fluctuaties in samenwerking met de actuaris aangeduid in overeenstemming met artikel 5 van het KB
Financiering en Beheer Solidariteit een inschatting gemaakt omtrent het financieringsniveau van het
solidariteitsluik. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van de toekomstige
solidariteitsverplichtingen te wijten aan de fluctuatie van de door de betrokken solidariteitsprestaties
gedekte risico’s (economische werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden).
Deze oefening omvat twee elementen:

in eerste instantie wordt er via een “Top Down”-benadering waarbij een inschatting wordt gemaakt
van de evolutie van de solidariteitsprestaties op basis van historische volatiliteit (= “Chain Ladder”methode);

vervolgens wordt ook een “Bottom Up”-analyse uitgevoerd waarbij de populatie wordt gescreend
en er via een aantal afwikkelingshypothesen een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige
solidariteitsprestaties.
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De resultaten van deze oefening zullen worden opgenomen in het jaarlijkse actuariële rapport opgesteld
door de actuaris.
De kosten voor het beheer van de Solidariteitstoezeggingen Sefocam-sectoren worden gedekt via de
Werkingsrekening Sefocam-sectoren (waarvan de middelen de beheerskosten voor de pensioen- én
solidariteitstoezeggingen van de Sefocam-sectoren dekken) en zijn dus niet mee opgenomen in het
Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren.

5.

Rendement

De activa van de Afzonderlijke Vermogens Solidariteit Sefocam-sectoren worden, rekening houdend met
de omvang ervan en met de specifieke liquiditeitsbehoefte, op basis van de aard en de duur van de
solidariteitsverplichtingen, op dit moment (d.i. op het moment van de inwerkingtreding van dit
financieringsplan) geplaatst op cashrekeningen.
De beleggingskeuze kan op eender welk later moment herzien worden door de Raad van Bestuur van
Sefoplus OFP, desgevallend op advies van het Investeringscomité. In dat geval zal dit specifiek luik
aangepast worden.
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Inleiding
In het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Textielnijverheid worden drie sectorale solidariteitstoezeggingen
beheerd, ingericht door dezelfde (multi-)Sectorale Inrichter, FBZ-SAP Textiel, in drie aparte
compartimenten:
 de sectorale solidariteitstoezegging van PC 120 wordt beheerd in het Compartiment Solidariteit PC
120;
 de sectorale solidariteitstoezegging van PSC 120.01 wordt beheerd in het Compartiment
Solidariteit PSC 120.01;
 de sectorale solidariteitstoezegging van PC 214 wordt beheerd in het Compartiment Solidariteit
PC 214.
Zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale CAO’s gesloten binnen PC 120, PSC 120.01 en PC 214,
alsook in de (toetredingsakte van FBZ-SAP Textiel bij de) beheersovereenkomst, is er geen solidariteit
tussen deze drie compartimenten, noch voor de betaling van de bijdragen, noch voor de aanzuivering van
enig tekort.
De activa en de verplichtingen van het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Textielnijverheid worden als volgt
toegewezen aan de drie compartimenten:


Compartiment Solidariteit PC 120:
Activa:
 het gedeelte van de het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius
Verzekeringen NV – de vorige solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus
OFP in het kader van de overgang van solidariteitsinstelling per 1.1.2022, overeenkomstig
de beslissing van de Sectorale Inrichter (zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao
van PC 120), dat overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het
SAP PC 120 verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen
en begunstigden van het SAP PC 120 ;
 de bijdragen gestort door de Sectorale Inrichter ter financiering van de sectorale
solidariteitstoezegging van PC 120 overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
gesloten binnen PC 120;
Verplichtingen:
 de solidariteitsprestaties verschuldigd aan de aangeslotenen en de begunstigden
overeenkomstig het solidariteitsreglement van PC 120.



Compartiment Solidariteit PSC 120.01
Activa:
 het gedeelte van de het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius
Verzekeringen NV – de vorige solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus
OFP in het kader van de overgang van solidariteitsinstelling per 1.1.2022, overeenkomstig
de beslissing van de Sectorale Inrichter (zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao
van PSC 120.01), dat overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit
het SAP PSC 120.01 verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de
aangeslotenen en begunstigden van het SAP PSC 120.01;
 de bijdragen gestort door de Sectorale Inrichter ter financiering van de sectorale
solidariteitstoezegging van PC 120 overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
gesloten binnen PSC 120.01;

SEFOPLUS OFP – Financieringsplan 01.01.2022

70

Verplichtingen:
 de solidariteitsprestaties verschuldigd aan de aangeslotenen en de begunstigden
overeenkomstig het solidariteitsreglement van PSC 120.01.


Compartiment Solidariteit PC 214
Activa:
 het gedeelte van de het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius
Verzekeringen NV – de vorige solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus
OFP in het kader van de overgang van solidariteitsinstelling per 1.1.2022, overeenkomstig
de beslissing van de Sectorale Inrichter (zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao
van PC 214, dat overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het
SAP PC 214) verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen
en begunstigden van het SAP PC 214;
 de bijdragen gestort door de Sectorale Inrichter ter financiering van de sectorale
solidariteitstoezegging van PC 214 overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO
gesloten binnen PC 214;
Verplichtingen:
 de solidariteitsprestaties verschuldigd aan de aangeslotenen en de begunstigden
overeenkomstig het solidariteitsreglement van PC 214.

Overeenkomstig hoofdstuk 3 van het algemeen luik van dit financieringsplan, wordt hierna in dit specifiek
financieringsplan voor het Afzonderlijk Vermogen Solidariteit Sefocam-sectoren een opsplitsing gemaakt
per solidariteitstoezegging:
 Deel A – Financiering Compartiment Solidariteit PC 120;
 Deel B – Financiering Compartiment Solidariteit PSC 120.01:
 Deel C – Financiering Compartiment Solidariteit PC 214.
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1.

Aard van de verbintenissen en de gelopen risico’s

1.1 Sectorale solidariteitstoezeggingen
In het Compartiment Solidariteit PC 120 worden de solidariteitstoezegging beheerd die is voorzien in het
SAP PC 120 (hierna ‘de Solidariteitstoezegging PC 120”).
De aangesloten arbeiders zijn de arbeiders die verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst met de
werkgevers die deelnemen aan het SAP PC 120, met uitzondering van:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Solidariteitsvoordelen
Op datum van ingang van dit financieringsplan (1.1.2022) voorzien de Solidariteitstoezeggingen
Textielnijverheid de volgende solidariteitsprestaties:

1.2.1 Pensioenopbouw gedurende periodes van economische werkloosheid
In geval van tijdelijke werkloosheid in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro rata het tewerkstellingspercentage van
toepassing bij aanvang van deze tijdelijke werkloosheid) en dit gedurende in totaal maximaal 30 dagen per
kalenderjaar.
Desgevallend wordt deze pensioenopbouw gespreid over meerdere periodes van tijdelijke werkloosheid
tot het maximum van 30 dagen voor een kalenderjaar is bereikt.
Noot: Gedurende de periodes waarin de aangeslotene tijdelijk werkloos zou zijn wegens overmacht of
wegens economische redenen in het kader COVID-19 is er geen verdere pensioenopbouw via de
Solidariteitstoezeggingen Textielnijverheid. De Sectorale Inrichters hebben geopteerd voor de opt-out
mogelijkheid zoals voorzien in artikel 9, §4 en §5 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke
maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en
andere voordelen inzake sociale zekerheid.

1.2.2 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van (beroeps)ziekte en /of (arbeids)ongeval
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval en de periodes die
worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte (na de periode van
gewaarborgd loon), geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro rata het tewerkstellingspercentage van
toepassing bij aanvang van deze arbeidsongeschiktheid) en dit gedurende in totaal maximaal 30 dagen
per kalenderjaar.
Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:
-

er in hoofde van de aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan
het kwartaal waarin de aangeslotene arbeidsongeschikt wordt, of gedurende alle kwartalen sinds
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de indiensttreding van de aangeslotene indien dit er minder zijn dan vier, bijdragen zijn gestort.
Deze voorwaarde geldt echter niet tijdens van 1.1.2021 – 1.1.2022 (eerste jaar na invoering van
solidariteitstoezegging);
-

de vergoede periode van arbeidsongeschiktheid pas is ingegaan op of na 1 januari 2021 (d.i. de
datum van invoering van de Solidariteitstoezegging PC 120.

1.2.3 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van moederschapsbescherming
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid in het kader van moederschapsbescherming
die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geniet de aangeslotene van verdere
pensioenopbouw op basis van een forfaitair dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro
rata het tewerkstellingspercentage van toepassing bij aanvang van deze arbeidsongeschiktheid) en dit
gedurende de eerste 30 dagen van deze periode van moederschapsbescherming.

1.2.4 Rente-uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de actieve aangeslotene, maken de begunstigden (conform de begunstiging
voorzien in het pensioenreglement) van een rente-uitkering, op voorwaarde dat:
Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:
-

er in hoofde van de aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan
het overlijden, of gedurende alle kwartalen sinds de indiensttreding van de aangeslotene indien dit
er minder zijn dan vier, bijdragen zijn gestort.

-

Het overlijden van de aangeslotene zich situeert binnen de 365 dagen na de laatste gepresteerde
dag van de aangeslotene.

Het vestigingskapitaal van deze rente-uitkering is gelijk aan 250 EUR bruto. Dit vestigingskapitaal dient ter
vestiging van een niet-geïndexeerde levenslange rente op het hoofd van de begunstigde(n). Indien het
jaarbedrag van de rente – na de wettelijk verschuldigde fiscale en parafiscale inhoudingen – kleiner is dan
300 EUR4, dan wordt het netto vestigingskapitaal uitbetaald door Sefoplus OFP.

2.

Financiering van de solidariteitsprestaties

De bijdragen ter financiering van de Solidariteitstoezegging PC 120 zijn ten laste van de Sectorale Inrichter.
Deze nettobijdrage is op het moment van de inwerkingtreding van dit financieringsplan, overeenkomstig de
toepasselijke sectorale CAO van PC 120, gelijk 4,4% van de bijdragen voor de pensioentoezegging die
gelijk zijn aan 1% van het brutoloon dat onderworpen is aan de gewone RSZ-bijdragen (DmfA
bezoldigingscode 1).

3.

Activa

De activa verbonden aan de Solidariteitstoezegging PC 120 worden (samen met de daaraan verbonden
verplichtingen) ondergebracht in het apart compartiment ingericht in het Afzonderlijke Vermogen,
Solidariteit Textielnijverheid, Compartiment Solidariteit PC 120 genoemd. Zodoende worden de
4

Te indexeren bedrag op basis van de wet van 2 augustus 1971, houdende inrichting van een stelsel
waarbij de wedden, lonen, pensioenen, bijdragen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare
schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de
berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op
sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden
gekoppeld.
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verplichtingen en de activa verbonden aan de Solidariteitstoezegging PC 120 in ieder geval afgezonderd
beheerd van de verplichtingen en de activa verbonden aan de door Sefoplus OFP beheerde
pensioentoezeggingen (met inbegrip van de pensioentoezegging van PC 120), in overeenstemming met
artikel 47 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (‘de WAP’) en artikel 2 van
het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het
beheer van de solidariteitstoezegging (“het KB Financiering en Beheer Solidariteit”).
Dit afzonderlijk beheer staat uiteraard niet in de weg dat de toegekende solidariteitsprestaties die voorzien
in pensioenopbouw tijdens periodes van niet-activiteit (cf. art. 1.2.1, art 1.2.2 en art. 1.2.3) trimestrieel
worden overgedragen door Sefoplus OFP vanuit het Compartiment Solidariteit PC 120 naar het
Compartiment Pensioen PC 120 binnen het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 waar
deze bedragen worden inschreven op de individuele rekeningen van de betrokken aangeslotenen.
De activa van het Compartiment Solidariteit PC 120 worden gewaardeerd aan marktwaarde en worden
gevormd door de bedragen op de volgende cash-rekening(en); (aanvullen). Deze gelden bestaan uit:

4.



het gedeelte van de het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius
Verzekeringen NV – de vorige solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus OFP in het
kader van de overgang van solidariteitsinstelling per 1.1.2022, overeenkomstig de beslissing van
de Sectorale Inrichter (zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao van PC 120, dat
overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het SAP PC 120 verminderd
met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen en begunstigden van het SAP PC
120);



de onder artikel 2 vermelde premies ter financiering van de Solidariteitstoezegging PC 120, die
trimestrieel aan Sefoplus OFP worden gestort.

Technische voorzieningen en financieringsniveau

Conform artikel 1 §1 van het KB Financiering en Beheer Solidariteit moet de solidariteitstoezegging zo
gefinancierd worden dat op elk moment de verwachte solidariteitsprestaties voor het lopende (boek)jaar
worden gedekt, vermeerderd met een fluctuatiereserve (ter dekking van verhoogde solidariteitsprestaties
omwille van de fluctuatie van de risico’s.
Hiermee rekening houdend worden de ‘technische voorzieningen Solidariteitstoezegging PC 120’ berekend
als de jaarlijkse schatting van de solidariteitsprestaties voorzien in art. 1.2.1, art. 1.2.2, art. 1.2.3 en art.
1.2.4 van dit specifiek luik voor het betrokken (boek)jaar, verminderd met de tijdens dat (boek)jaar reeds
vanuit het Compartiment Solidariteit PC 120 uitbetaalde solidariteitsprestaties (rente-uitkering bij overlijden)
en de tijdens dat (boek)jaar reeds vanuit het Compartiment Solidariteit PC 120 aan het Compartiment
Pensioen PC 120 binnen het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01 doorgestorte
solidariteitsprestaties (pensioenopbouw).
Het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius Verzekeringen NV, de vorige
solidariteitsinstelling, werd overgedragen naar Sefoplus OFP omvatte een fluctuatiereserve en een
vroegere winstdelingsreserve, die fungeren als een soort buffer op basis waarvan in ieder geval sprake is
van een evenwichtige financiering, waarvan een gedeelte in dit Compartiment Solidariteit PC 120 werd
ondergebracht (d.i. het deel dat overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het
SAP PC 120 verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen en begunstigden
van het SAP PC 120).
Jaarlijks wordt op basis van de statistieken van de afgelopen jaren en de te verwachten evoluties /
fluctuaties in samenwerking met de actuaris aangeduid in overeenstemming met artikel 5 van het KB
Financiering en Beheer Solidariteit een inschatting gemaakt omtrent het financieringsniveau van het
solidariteitsluik. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van de toekomstige
solidariteitsverplichtingen te wijten aan de fluctuatie van de door de betrokken solidariteitsprestaties
gedekte risico’s (economische werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden).
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Deze oefening omvat twee elementen:

in eerste instantie wordt er via een “Top Down”-benadering waarbij een inschatting wordt gemaakt
van de evolutie van de solidariteitsprestaties op basis van historische volatiliteit (= “Chain Ladder”methode);

vervolgens wordt ook een “Bottom Up”-analyse uitgevoerd waarbij de populatie wordt gescreend
en er via een aantal afwikkelingshypothesen een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige
solidariteitsprestaties.
De resultaten van deze oefening zullen worden opgenomen in het jaarlijkse actuariële rapport opgesteld
door de actuaris.
De kosten voor het beheer van de Solidariteitstoezegging PC 120 worden gedekt via de Werkingsrekening
SAP PC 120 (waarvan de middelen de beheerskosten voor de pensioen- én solidariteitstoezegging van PC
120 dekken) en zijn dus niet mee opgenomen in het Compartiment Solidariteit PC 120.

5.

Rendement

De activa van de Compartiment Solidariteit PC 120 worden, rekening houdend met de omvang ervan en
met de specifieke liquiditeitsbehoefte, op basis van de aard en de duur van de solidariteitsverplichtingen,
op dit moment (d.i. op het moment van de inwerkingtreding van dit financieringsplan) geplaatst op een
cashrekening.
De beleggingskeuze kan op eender welk later moment herzien worden door de Raad van Bestuur van
Sefoplus OFP, desgevallend op advies van het Investeringscomité. In dat geval zal dit specifiek luik
aangepast worden.
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1.

Aard van de verbintenissen en de gelopen risico’s

1.1 Sectorale solidariteitstoezeggingen
In het Compartiment Solidariteit PSC 120.01worden de solidariteitstoezegging beheerd die is voorzien in
het SAP PSC 120.01 (hierna ‘de Solidariteitstoezegging PC 120”).
De aangesloten arbeiders zijn de arbeiders die verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst met de
werkgevers die deelnemen aan het SAP PC 120, met uitzondering van:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Solidariteitsvoordelen
Op datum van ingang van dit financieringsplan (1.1.2022) voorzien de Solidariteitstoezeggingen
Textielnijverheid de volgende solidariteitsprestaties:

1.2.1 Pensioenopbouw gedurende periodes van economische werkloosheid
In geval van tijdelijke werkloosheid in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro rata het tewerkstellingspercentage van
toepassing bij aanvang van deze tijdelijke werkloosheid) en dit gedurende in totaal maximaal 30 dagen per
kalenderjaar.
Desgevallend wordt deze pensioenopbouw gespreid over meerdere periodes van tijdelijke werkloosheid
tot het maximum van 30 dagen voor een kalenderjaar is bereikt.
Noot: Gedurende de periodes waarin de aangeslotene tijdelijk werkloos zou zijn wegens overmacht of
wegens economische redenen in het kader COVID-19 is er geen verdere pensioenopbouw via de
Solidariteitstoezeggingen Textielnijverheid. De Sectorale Inrichters hebben geopteerd voor de opt-out
mogelijkheid zoals voorzien in artikel 9, §4 en §5 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke
maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en
andere voordelen inzake sociale zekerheid.

1.2.2 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van (beroeps)ziekte en /of (arbeids)ongeval
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval en de periodes die
worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte (na de periode van
gewaarborgd loon), geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro rata het tewerkstellingspercentage van
toepassing bij aanvang van deze arbeidsongeschiktheid) en dit gedurende in totaal maximaal 30 dagen
per kalenderjaar.
Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:
-

er in hoofde van de aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan
het kwartaal waarin de aangeslotene arbeidsongeschikt wordt, of gedurende alle kwartalen sinds
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de indiensttreding van de aangeslotene indien dit er minder zijn dan vier, bijdragen zijn gestort.
Deze voorwaarde geldt echter niet tijdens van 1.1.2021 – 1.1.2022 (eerste jaar na invoering van
solidariteitstoezegging);
-

de vergoede periode van arbeidsongeschiktheid pas is ingegaan op of na 1 januari 2021 (d.i. de
datum van invoering van de Solidariteitstoezegging PC 120.

1.2.3 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van moederschapsbescherming
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid in het kader van moederschapsbescherming
die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geniet de aangeslotene van verdere
pensioenopbouw op basis van een forfaitair dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro
rata het tewerkstellingspercentage van toepassing bij aanvang van deze arbeidsongeschiktheid) en dit
gedurende de eerste 30 dagen van deze periode van moederschapsbescherming.

1.2.4 Rente-uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de actieve aangeslotene, maken de begunstigden (conform de begunstiging
voorzien in het pensioenreglement) van een rente-uitkering, op voorwaarde dat:
Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:
-

er in hoofde van de aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan
het overlijden, of gedurende alle kwartalen sinds de indiensttreding van de aangeslotene indien dit
er minder zijn dan vier, bijdragen zijn gestort.

-

Het overlijden van de aangeslotene zich situeert binnen de 365 dagen na de laatste gepresteerde
dag van de aangeslotene.

Het vestigingskapitaal van deze rente-uitkering is gelijk aan 250 EUR bruto. Dit vestigingskapitaal dient ter
vestiging van een niet-geïndexeerde levenslange rente op het hoofd van de begunstigde(n). Indien het
jaarbedrag van de rente – na de wettelijk verschuldigde fiscale en parafiscale inhoudingen – kleiner is dan
300 EUR5, dan wordt het netto vestigingskapitaal uitbetaald door Sefoplus OFP.

2.

Financiering van de solidariteitsprestaties

De bijdragen ter financiering van de Solidariteitstoezegging PSC 120.01 zijn ten laste van de Sectorale
Inrichter. Deze nettobijdrage is op het moment van de inwerkingtreding van dit financieringsplan,
overeenkomstig de toepasselijke sectorale CAO van PSC 120.01, gelijk 4,4% van de bijdragen voor de
pensioentoezegging die gelijk zijn aan 1% van het brutoloon dat onderworpen is aan de gewone RSZbijdragen (DmfA bezoldigingscode 1).

3.

Activa

De activa verbonden aan de Solidariteitstoezegging PSC 120.01 worden (samen met de daaraan
verbonden verplichtingen) ondergebracht in het apart compartiment ingericht in het Afzonderlijke
Vermogen, Solidariteit Textielnijverheid, Compartiment Solidariteit PSC 120.01 genoemd. Zodoende
5

Te indexeren bedrag op basis van de wet van 2 augustus 1971, houdende inrichting van een stelsel
waarbij de wedden, lonen, pensioenen, bijdragen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare
schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de
berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op
sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden
gekoppeld.
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worden de verplichtingen en de activa verbonden aan de Solidariteitstoezegging PSC 120.01 in ieder geval
afgezonderd beheerd van de verplichtingen en de activa verbonden aan de door Sefoplus OFP beheerde
pensioentoezeggingen (met inbegrip van de pensioentoezegging van PSC 120.01), in overeenstemming
met artikel 47 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (‘de WAP’) en artikel
2 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en
het beheer van de solidariteitstoezegging (“het KB Financiering en Beheer Solidariteit”).
Dit afzonderlijk beheer staat uiteraard niet in de weg dat de toegekende solidariteitsprestaties die voorzien
in pensioenopbouw tijdens periodes van niet-activiteit (cf. art. 1.2.1, art 1.2.2 en art. 1.2.3) trimestrieel
worden overgedragen door Sefoplus OFP vanuit het Compartiment Solidariteit PSC 120.01 naar het
Compartiment Pensioen PSC 120.01 binnen het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01
waar deze bedragen worden inschreven op de individuele rekeningen van de betrokken aangeslotenen.
De activa van het Compartiment Solidariteit PSC 120.01 worden gewaardeerd aan marktwaarde en worden
gevormd door de bedragen op de volgende cash-rekening(en); (aanvullen). Deze gelden bestaan uit:

4.



het gedeelte van de het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius
Verzekeringen NV – de vorige solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus OFP in het
kader van de overgang van solidariteitsinstelling per 1.1.2022, overeenkomstig de beslissing van
de Sectorale Inrichter (zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao van PSC 120.01, dat
overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het SAP PSC 120.01
verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen en begunstigden van
het SAP PSC 120.01;



de onder artikel 2 vermelde premies ter financiering van de Solidariteitstoezegging PSC 120.01,
die trimestrieel aan Sefoplus OFP worden gestort.

Technische voorzieningen en financieringsniveau

Conform artikel 1 §1 van het KB Financiering en Beheer Solidariteit moet de solidariteitstoezegging zo
gefinancierd worden dat op elk moment de verwachte solidariteitsprestaties voor het lopende (boek)jaar
worden gedekt, vermeerderd met een fluctuatiereserve (ter dekking van verhoogde solidariteitsprestaties
omwille van de fluctuatie van de risico’s.
Hiermee rekening houdend worden de ‘technische voorzieningen Solidariteitstoezegging PC 120’ berekend
als de jaarlijkse schatting van de solidariteitsprestaties voorzien in art. 1.2.1, art. 1.2.2, art. 1.2.3 en art.
1.2.4 van dit specifiek luik voor het betrokken (boek)jaar, verminderd met de tijdens dat (boek)jaar reeds
vanuit het Compartiment Solidariteit PSC 120.01 uitbetaalde solidariteitsprestaties (rente-uitkering bij
overlijden) en de tijdens dat (boek)jaar reeds vanuit het Compartiment Solidariteit PSC 120.01 aan het
Compartiment Pensioen PSC 120.01 binnen het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 120 / PSC 120.01
doorgestorte solidariteitsprestaties (pensioenopbouw).
Het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius Verzekeringen NV, de vorige
solidariteitsinstelling, werd overgedragen naar Sefoplus OFP omvatte een fluctuatiereserve en een
vroegere winstdelingsreserve, die fungeren als een soort buffer op basis waarvan in ieder geval sprake is
van een evenwichtige financiering, waarvan een gedeelte in dit Compartiment Solidariteit PSC 120.01 werd
ondergebracht (d.i. het deel dat overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het
SAP PSC 120.01 verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen en
begunstigden van het SAP PSC 120.01).
Jaarlijks wordt op basis van de statistieken van de afgelopen jaren en de te verwachten evoluties /
fluctuaties in samenwerking met de actuaris aangeduid in overeenstemming met artikel 5 van het KB
Financiering en Beheer Solidariteit een inschatting gemaakt omtrent het financieringsniveau van het
solidariteitsluik. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van de toekomstige
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solidariteitsverplichtingen te wijten aan de fluctuatie van de door de betrokken solidariteitsprestaties
gedekte risico’s (economische werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden).
Deze oefening omvat twee elementen:

in eerste instantie wordt er via een “Top Down”-benadering waarbij een inschatting wordt gemaakt
van de evolutie van de solidariteitsprestaties op basis van historische volatiliteit (= “Chain Ladder”methode);

vervolgens wordt ook een “Bottom Up”-analyse uitgevoerd waarbij de populatie wordt gescreend
en er via een aantal afwikkelingshypothesen een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige
solidariteitsprestaties.
De resultaten van deze oefening zullen worden opgenomen in het jaarlijks rapport opgesteld door de
actuaris.
De kosten voor het beheer van de Solidariteitstoezegging PSC 120.01 worden gedekt via de
Werkingsrekening SAP PSC 120.01 (waarvan de middelen de beheerskosten voor de pensioen- én
solidariteitstoezegging van PSC 120.01 dekken) en zijn dus niet mee opgenomen in het Compartiment
Solidariteit PSC 120.01.

5.

Rendement

De activa van de Compartiment Solidariteit PSC 120.01 worden, rekening houdend met de omvang ervan
en met de specifieke liquiditeitsbehoefte, op basis van de aard en de duur van de solidariteitsverplichtingen,
op dit moment (d.i. op het moment van de inwerkingtreding van dit financieringsplan), geplaatst op een
cashrekening.
De beleggingskeuze kan op eender welk later moment herzien worden door de Raad van Bestuur van
Sefoplus OFP, desgevallend op advies van het Investeringscomité. In dat geval zal dit specifiek luik
aangepast worden.
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1.

Aard van de verbintenissen en de gelopen risico’s

1.1 Sectorale solidariteitstoezeggingen
In het Compartiment Solidariteit worden de solidariteitstoezegging beheerd die is voorzien in het SAP PC
214 (hierna ‘de Solidariteitstoezegging PC 214”).
De aangesloten arbeiders zijn de arbeiders die verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst met de
werkgevers die deelnemen aan het SAP PC 214, met uitzondering van:
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van studentenarbeid;
 de personen tewerkgesteld via een overeenkomst van uitzendarbeid;
 de leerlingen;
 de personen die effectief hun wettelijk (vervroegd) pensioen hebben opgenomen vanaf
1 januari 2016, maar vervolgens als gepensioneerde verder of opnieuw tewerkgesteld worden met
een arbeidsovereenkomst.

1.2 Solidariteitsvoordelen
Op datum van ingang van dit financieringsplan (1.1.2022) voorzien de Solidariteitstoezeggingen
Textielnijverheid de volgende solidariteitsprestaties:

1.2.1 Pensioenopbouw gedurende periodes van economische werkloosheid
In geval van tijdelijke werkloosheid in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro rata het tewerkstellingspercentage van
toepassing bij aanvang van deze tijdelijke werkloosheid) en dit gedurende in totaal maximaal 30 dagen per
kalenderjaar.
Desgevallend wordt deze pensioenopbouw gespreid over meerdere periodes van tijdelijke werkloosheid
tot het maximum van 30 dagen voor een kalenderjaar is bereikt.
Noot: Gedurende de periodes waarin de aangeslotene tijdelijk werkloos zou zijn wegens overmacht of
wegens economische redenen in het kader COVID-19 is er geen verdere pensioenopbouw via de
Solidariteitstoezeggingen Textielnijverheid. De Sectorale Inrichters hebben geopteerd voor de opt-out
mogelijkheid zoals voorzien in artikel 9, §4 en §5 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke
maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en
andere voordelen inzake sociale zekerheid.

1.2.2 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van (beroeps)ziekte en /of (arbeids)ongeval
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval en de periodes die
worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte (na de periode van
gewaarborgd loon), geniet de aangeslotene van verdere pensioenopbouw op basis van een forfaitair
dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro rata het tewerkstellingspercentage van
toepassing bij aanvang van deze arbeidsongeschiktheid) en dit gedurende in totaal maximaal 30 dagen
per kalenderjaar.
Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:
-

er in hoofde van de aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan
het kwartaal waarin de aangeslotene arbeidsongeschikt wordt, of gedurende alle kwartalen sinds
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de indiensttreding van de aangeslotene indien dit er minder zijn dan vier, bijdragen zijn gestort.
Deze voorwaarde geldt echter niet tijdens van 1.1.2021 – 1.1.2022 (eerste jaar na invoering van
solidariteitstoezegging);
-

de vergoede periode van arbeidsongeschiktheid pas is ingegaan op of na 1 januari 2021 (d.i. de
datum van invoering van de Solidariteitstoezegging PC 214.

1.2.3 Pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van moederschapsbescherming
In geval van vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid in het kader van moederschapsbescherming
die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geniet de aangeslotene van verdere
pensioenopbouw op basis van een forfaitair dagbedrag gelijk aan 0,50 EUR (desgevallend toegepast pro
rata het tewerkstellingspercentage van toepassing bij aanvang van deze arbeidsongeschiktheid) en dit
gedurende de eerste 30 dagen van deze periode van moederschapsbescherming.

1.2.4 Rente-uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de actieve aangeslotene, maken de begunstigden (conform de begunstiging
voorzien in het pensioenreglement) van een rente-uitkering, op voorwaarde dat:
Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:
-

er in hoofde van de aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan
het overlijden, of gedurende alle kwartalen sinds de indiensttreding van de aangeslotene indien dit
er minder zijn dan vier, bijdragen zijn gestort.

-

Het overlijden van de aangeslotene zich situeert binnen de 365 dagen na de laatste gepresteerde
dag van de aangeslotene.

Het vestigingskapitaal van deze rente-uitkering is gelijk aan 250 EUR bruto. Dit vestigingskapitaal dient ter
vestiging van een niet-geïndexeerde levenslange rente op het hoofd van de begunstigde(n). Indien het
jaarbedrag van de rente – na de wettelijk verschuldigde fiscale en parafiscale inhoudingen – kleiner is dan
300 EUR6, dan wordt het netto vestigingskapitaal uitbetaald door Sefoplus OFP.

2.

Financiering van de solidariteitsprestaties

De bijdragen ter financiering van de Solidariteitstoezegging PC 214 zijn ten laste van de Sectorale Inrichter.
Deze nettobijdrage is op het moment van de inwerkingtreding van dit financieringsplan, overeenkomstig de
toepasselijke sectorale CAO van PC 214, gelijk 4,4% van de bijdragen voor de pensioentoezegging die
gelijk zijn aan 1% van het brutoloon dat onderworpen is aan de gewone RSZ-bijdragen (DmfA
bezoldigingscode 1), verminderd met het enkel vakantiegeld7.

6

Te indexeren bedrag op basis van de wet van 2 augustus 1971, houdende inrichting van een stelsel waarbij de
wedden, lonen, pensioenen, bijdragen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale
uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van
de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
7 Voor de vermindering van het enkel vakantiegeld wordt het bedrag onder de DmfA bezoldigingscode 1
vermenigvuldigd met 0,92. Ter verduidelijking wordt hierbij vermeld dat de bedragen vermeld onder de DmfA
bezoldigingscode 2 niet behoren tot de pensioengrondslag.
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3.

Activa

De activa verbonden aan de Solidariteitstoezegging PC 214 worden (samen met de daaraan verbonden
verplichtingen) ondergebracht in het apart compartiment ingericht in het Afzonderlijke Vermogen,
Solidariteit Textielnijverheid, Compartiment Solidariteit PC 214 genoemd. Zodoende worden de
verplichtingen en de activa verbonden aan de Solidariteitstoezegging PC 214 in ieder geval afgezonderd
beheerd van de verplichtingen en de activa verbonden aan de door Sefoplus OFP beheerde
pensioentoezeggingen (met inbegrip van de pensioentoezegging van PC 214), in overeenstemming met
artikel 47 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (‘de WAP’) en artikel 2 van
het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het
beheer van de solidariteitstoezegging (“het KB Financiering en Beheer Solidariteit”).
Dit afzonderlijk beheer staat uiteraard niet in de weg dat de toegekende solidariteitsprestaties die voorzien
in pensioenopbouw tijdens periodes van niet-activiteit (cf. art. 1.2.1, art 1.2.2 en art. 1.2.3) trimestrieel
worden overgedragen door Sefoplus OFP vanuit het Compartiment Solidariteit PC 214 naar het
Compartiment Pensioen PC 214 binnen het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 waar deze bedragen
worden inschreven op de individuele rekeningen van de betrokken aangeslotenen.
De activa van het Compartiment Solidariteit PC 214 worden gewaardeerd aan marktwaarde en worden
gevormd door de bedragen op de volgende cash-rekening(en); (aanvullen). Deze gelden bestaan uit:

4.



het gedeelte van de het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius
Verzekeringen NV – de vorige solidariteitsinstelling – werd overgedragen naar Sefoplus OFP in het
kader van de overgang van solidariteitsinstelling per 1.1.2022, overeenkomstig de beslissing van
de Sectorale Inrichter (zoals vastgelegd in de toepasselijke sectorale cao van PC 214, dat
overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het SAP PC 214 verminderd
met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen en begunstigden van het SAP PC
214;



de onder artikel 2 vermelde premies ter financiering van de Solidariteitstoezegging PC 214, die
trimestrieel aan Sefoplus OFP worden gestort.

Technische voorzieningen en financieringsniveau

Conform artikel 1 §1 van het KB Financiering en Beheer Solidariteit moet de solidariteitstoezegging zo
gefinancierd worden dat op elk moment de verwachte solidariteitsprestaties voor het lopende (boek)jaar
worden gedekt, vermeerderd met een fluctuatiereserve (ter dekking van verhoogde solidariteitsprestaties
omwille van de fluctuatie van de risico’s.
Hiermee rekening houdend worden de ‘technische voorzieningen Solidariteitstoezegging PC 214’ berekend
als de jaarlijkse schatting van de solidariteitsprestaties voorzien in art. 1.2.1, art. 1.2.2, art. 1.2.3 en art.
1.2.4 van dit specifiek luik voor het betrokken (boek)jaar, verminderd met de tijdens dat (boek)jaar reeds
vanuit het Compartiment Solidariteit PC 214 uitbetaalde solidariteitsprestaties (rente-uitkering bij overlijden)
en de tijdens dat (boek)jaar reeds vanuit het Compartiment Solidariteit PC 214 aan het Compartiment
Pensioen PC 214 binnen het Afzonderlijk Vermogen Pensioen PC 214 doorgestorte solidariteitsprestaties
(pensioenopbouw).
Het ‘Solidariteitsfonds Textielnijverheid dat eind 2021 door Belfius Verzekeringen NV, de vorige
solidariteitsinstelling, werd overgedragen naar Sefoplus OFP omvatte een fluctuatiereserve en een
vroegere winstdelingsreserve, die fungeren als een soort buffer op basis waarvan in ieder geval sprake is
van een evenwichtige financiering, waarvan een gedeelte in dit Compartiment Solidariteit PC 214 werd
ondergebracht (d.i. het deel dat overeenstemt met de solidariteitspremies die werden gestort vanuit het
SAP PC 214 verminderd met de solidariteitsprestaties toegekend aan de aangeslotenen en begunstigden
van het SAP PC 214).
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Jaarlijks wordt op basis van de statistieken van de afgelopen jaren en de te verwachten evoluties /
fluctuaties in samenwerking met de actuaris aangeduid in overeenstemming met artikel 5 van het KB
Financiering en Beheer Solidariteit een inschatting gemaakt omtrent het financieringsniveau van het
solidariteitsluik. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele vermeerdering van de toekomstige
solidariteitsverplichtingen te wijten aan de fluctuatie van de door de betrokken solidariteitsprestaties
gedekte risico’s (economische werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden).
Deze oefening omvat twee elementen:

in eerste instantie wordt er via een “Top Down”-benadering waarbij een inschatting wordt gemaakt
van de evolutie van de solidariteitsprestaties op basis van historische volatiliteit (= “Chain Ladder”methode);

vervolgens wordt ook een “Bottom Up”-analyse uitgevoerd waarbij de populatie wordt gescreend
en er via een aantal afwikkelingshypothesen een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige
solidariteitsprestaties.
De resultaten van deze oefening zullen worden opgenomen in het jaarlijks rapport opgesteld door de
actuaris.
De kosten voor het beheer van de Solidariteitstoezegging PC 214 worden gedekt via de Werkingsrekening
SAP PC 214 (waarvan de middelen de beheerskosten voor de pensioen- én solidariteitstoezegging van PC
214 dekken) en zijn dus niet mee opgenomen in het Compartiment Solidariteit PC 214.

5.

Rendement

De activa van de Compartiment Solidariteit PC 214 worden, rekening houdend met de omvang ervan en
met de specifieke liquiditeitsbehoefte, op basis van de aard en de duur van de solidariteitsverplichtingen,
op dit moment (d.i. op het moment van de inwerkingtreding van dit financieringsplan), geplaatst op een
cashrekening.
De beleggingskeuze kan op eender welk later moment herzien worden door de Raad van Bestuur van
Sefoplus OFP, desgevallend op advies van het Investeringscomité. In dat geval zal dit specifiek luik
aangepast worden.
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