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Tussen 

De bijdragende ondernemingen, die behoren tot het Afzonderlijk Vermogen “PPO” en die deze 

beheersovereenkomst aanvaarden, via de Toetredingsakte die tussen hen en Ethias Pension Fund OFP is 

afgesloten, 

 

hierna genoemd de “Bijdragende Ondernemingen” 

enerzijds, 

en 

ETHIAS Pension Fund OFP, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24, ondernemingsnummer 

644.695.949 en FSMA-nummer FSMA 50621, 

vertegenwoordigd door de heer Philippe Lallemand, Voorzitter van de Raad van bestuur, en mevrouw Geneviève 

Lardinois, afgevaardigd bestuurder, behoorlijk gemandateerd, 

hierna het "Organisme” genoemd; 

anderzijds, 

 

 

NA UITEENZETTING ALS VOLGT: 

Overeenkomstig artikel 3.1. van zijn statuten heeft het Organisme als doel te handelen en tussen te komen, als 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, zowel voor het beheer en de uitvoering van pensioenstelsels van 
openbare besturen en/of openbare instellingen die uitkeringen voorzien inzake wettelijk pensioen, als voor het 
beheer en de uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen ten voordele van werknemers, bedrijfsleiders 
en vastbenoemde personeelsleden. 
 
Het Organisme is bijgevolg samengesteld uit twee Kantons, die volledig autonoom zijn en die een volledig 
gescheiden beheer en organisatie toelaten voorzien in artikel 3.2. van de statuten van het Organisme. Deze twee 
kantons maken het voorwerp uit van Afzonderlijke Vermogens. 
 
Het Kanton 1 is bestemd voor de pensioenstelsels die uitkeringen voorzien inzake wettelijke pensioenen van 
overheidsbesturen en/of openbare instellingen, Bijdragende Ondernemingen die een Toetredingsakte bij de 
huidige beheersovereenkomst van dit Kanton 1 hebben gesloten met het Organisme. 
 
Het Kanton 2 is bestemd voor de aanvullende pensioentoezeggingen, hierboven vermeld, van de Bijdragende 
Ondernemingen die een Toetredingsakte bij de huidige beheersovereenkomst hebben gesloten met het 
Organisme. 
 
Het Organisme werd aangewezen als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor de provinciale en 
plaatselijke overheden die beslissen om gebruik te maken van de raamovereenkomst die valt onder de openbare 
aanbesteding waarop het bestek SFPD/S2100/2022/05 van toepassing is en die door de Federale Pensioendienst 
als aankoopcentrale gestart is (hierna de “Raamovereenkomst”).  
 
Binnen het Kanton 2 van het Organisme is een specifiek afzonderlijk vermogen, met de naam "Afzonderlijk 
Vermogen PPO", opgericht voor het beheer van de pensioenplannen waarvoor het Organisme optreedt als 
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instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in uitvoering van de Raamovereenkomst (hierna de "Plan(nen)"). Dit 
Afzonderlijke Vermogen PPO is uitsluitend voor deze Plannen bestemd.  
 
Elk Plan maakt het voorwerp uit van een pensioenreglement (hierna het “Reglement”) dat de rechten en 
verplichtingen bepaalt van de Bijdragende Ondernemingen, de aangeslotenen en hun rechthebbenden, alsook 
de aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering van het Plan. 
 
Het Reglement bepaalt dat de Bijdragende Onderneming het Organisme belast met de uitvoering van bepaalde 
verplichtingen die voortvloeien uit het Reglement. 
 
De huidige overeenkomst heeft als doel de wederzijdse rechten en verplichtingen te bepalen van de Bijdragende 
Ondernemingen en het Organisme in het kader van de uitvoering van het Reglement. Zij beheerst uitsluitend de 
verhoudingen tussen de verschillende Bijdragende Ondernemingen en het Organisme en, in voorkomend geval, 
de verhoudingen tussen de verschillende Bijdragende Ondernemingen. 
 
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en het bijzondere bestek SFPD/S2100/2022/05 en de 
Raamovereenkomst alsook de door het Organisme in dit verband ingediende definitieve offerte, hebben deze 
laatstgenoemde voorrang boven de overeenkomst. 
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WORDT ER OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1: Doel 

Met de Toetredingsakte bevestigen de Bijdragende Ondernemingen hun gebruik van de Raamovereenkomst en 
daarmee hun beslissing om het administratief, actuarieel, boekhoudkundig en financieel beheer van alle of een 
deel van de diverse componenten van hun Plan(nen) toe te vertrouwen aan het Organisme, in het kader van het 
Afzonderlijk Vermogen PPO van het Kanton 2, en dit volgens de voorwaarden bepaald in het Reglement, de 
huidige overeenkomst, de Toetredingsakte en hun bijlagen of bijvoegsels. Het (de) Reglement(en) van dit (deze) 
Plan(nen) en, in voorkomend geval, de bijlage(n) of bijvoegsel(s) zijn als bijlage bij de Toetredingsakte gevoegd. 
 
De Bijdragende Ondernemingen erkennen kennis te hebben genomen van de statuten van het Organisme. 
 
De huidige overeenkomst heeft als doel de rechten en verplichtingen van de partijen te bepalen in het kader van 
dit beheer in aanvulling op de statuten van het Organisme.  

Artikel 2: Definities 

De onderstaande begrippen en afkortingen hebben in het kader van de huidige beheersovereenkomst de 
volgende betekenis: 

 Toetredingsakte: de akte waarmee elke Bijdragende Onderneming of groep van Bijdragende 
Ondernemingen toetreedt tot de huidige beheersovereenkomst en die de toepasselijke specifieke regels 
bevat; 

 Kanton 2: het kanton dat binnen het Organisme is ingericht krachtens artikel 3.2. van zijn statuten en 
uitsluitend bestemd is voor het beheer van de aanvullende pensioentoezeggingen; 

 Beheerscomité 2: operationeel orgaan van het Organisme belast met het effectieve beheer van het 
Kanton 2, rekening houdend met de bevoegdheden die door de Raad van Bestuur van het Organisme 
worden gedelegeerd aan het Financieel Comité, alsook aan ieder ander operationeel orgaan bestemd 
voor een specifiek Afzonderlijk Vermogen binnen het Kanton 2, zoals het Beleggingscomité van het 
Afzonderlijk Vermogen PPO; 

 Financieel Comité: operationeel orgaan van het Organisme belast met diverse bevoegdheden verbonden 
aan het actief-/passiefbeheer, zowel voor het Kanton 1 als voor het Kanton 2, rekening houdend met de 
bevoegdheden die door de Raad van Bestuur van het Organisme worden gedelegeerd aan ieder ander 
operationeel orgaan bestemd voor een specifiek Afzonderlijk Vermogen binnen het Kanton 1 of het 
Kanton 2, zoals het Beleggingscomité van het Afzonderlijk Vermogen PPO; 

 Beleggingscomité: operationeel orgaan dat binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO van het Organisme is 
opgericht; 

 Bijdragende onderneming: het provinciaal of plaatselijk bestuur dat de hoedanigheid van “inrichter” 
heeft in de zin van de WAP en dat besloten heeft om gebruik te maken van de Raamovereenkomst; 

 FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten; 

 WIBP: de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening; 

 WAP: de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

 Main Fund: Afzonderlijke Vermogen “multi-inrichters” dat binnen het Kanton 2 van het Organisme is 
gevormd en dat op een globale manier worden beheerd; 

 RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

 Afzonderlijk Vermogen: de verplichtingen en de activa of het onverdeelde deel van gezamenlijk 
beheerde activa die, op basis van een afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op één of meerdere 
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pensioenstelsels met het oog op het toekennen van een voorrecht aan de aangeslotenen en 
begunstigden van dat of die pensioenstelsel(s) (artikel 2, §1, 15° van de WIBP); 

 Afzonderlijk Vermogen PPO: Afzonderlijk Vermogen opgericht binnen het Kanton 2 van het Organisme 
voor het beheer van de pensioenplannen waarvoor het Organisme optreedt als instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening in uitvoering van de Raamovereenkomst; 

 GDPR (afkorting NL: AVG): Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Ook de richtlijnen van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit en de ter zake toepasselijke Belgische wetgeving worden bedoeld; 

 SIP PPO: de schriftelijke verklaring inzake de beginselen van het beleggingsbeleid dat van toepassing is 
binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO. 

Artikel 3 - Structuur van het Kanton 2 en Afzonderlijk Vermogen PPO 

3.1. Structuur van het Kanton 2 

Het Kanton 2 is samengesteld uit het Main Fund, het Afzonderlijk Vermogen PPO en, in voorkomend geval, uit 

andere specifieke afzonderlijke vermogens. 

3.2. Afzonderlijk Vermogen PPO 

Overeenkomstig artikel 26.2 van de statuten van het Organisme werd, bij besluit van de Raad van Bestuur van 
het Organisme, het Afzonderlijk Vermogen PPO ingericht dat uitsluitend bestemd is voor het beheer van het (de) 
Plan(nen) van een of meer Bijdragende Ondernemingen die het Organisme in kennis stellen van hun beslissing 
om gebruik te maken van de Raamovereenkomst.  
 
Voor elke Bijdragende Onderneming, of groep van Bijdragende Ondernemingen wanneer het een multi-
inrichtersplan betreft, wordt het Plan ondergebracht in een eigen compartiment binnen het Afzonderlijk 
Vermogen PPO. 
Binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO wordt ook een gemeenschappelijk compartiment "Kosten Afzonderlijk 
Vermogen PPO" opgericht voor de inning van de bedragen die als beheerskosten worden geheven op de 
bijdragen die worden gestort door de Bijdragende Ondernemingen van het Afzonderlijk Vermogen PPO.  
 
Een Beleggingscomité, een operationeel orgaan van het Organisme, en een sociaal comité (een raadgevend 
comité dat geen orgaan van het Organisme is) worden opgericht binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO. Hun 
bevoegdheden, samenstelling en werkwijze worden vastgelegd in hun respectieve interne reglementen. 
 
Het Afzonderlijk Vermogen PPO is als volgt samengesteld: 

 de bijdragen van de Bijdragende Onderneming, na aftrek van de beheerskosten op de bijdragen; 

 in voorkomend geval, de activa ingebracht door de Bijdragende Onderneming na toetreding tot het 
Organisme; 

 het compartiment "Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO". 
 
Deze activa worden vermeerderd met het volgende: 

 het percentage van het positief netto rendement van de beleggingen van het Afzonderlijk Vermogen PPO. 
 
Deze activa worden verminderd met het volgende:  

 de prestaties of overdrachten ten voordele van de aangeslotenen en/of de begunstigden van de 
Bijdragende Onderneming; 

 het percentage van het negatief rendement van de beleggingen van het Afzonderlijk Vermogen PPO; 

 de directe en indirecte administratie- en beheerskosten. 
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Artikel 4: Beheer van de Plannen door het Organisme 

 
4.1. Administratief beheer 
Het Organisme is belast met het administratieve beheer van de luiken van de Plannen die aan hem zijn 
toevertrouwd. 
 
Dit houdt onder meer in: 

 het inzamelen van de bijdragen voorzien in het toepasselijke financierings-, herstel- of saneringsplan; 

 de toekenning van de voordelen toegewezen aan de aangeslotenen en de begunstigden, zoals beoogd 
in de Plannen en binnen de limieten van het beschikbare deel van het betrokken compartiment van het 
Afzonderlijk Vermogen PPO (met dien verstande dat voor de Bijdragende Ondernemingen van het 
Vlaamse Gewest die verplicht zijn de Vlaamse kaderregeling na te leven, het gedeelte van het 
overlijdenskapitaal dat de verworven reserves overschrijdt, verzekerd is bij Ethias nv); 

 het bewaren en verwerken van de vereiste gegevens; 

 de heffing van de noodzakelijke fiscale en parafiscale inhoudingen; 

 het vervullen van de administratieve verplichtingen ten aanzien van de sociale en fiscale autoriteiten bij 
de uitbetaling van de prestaties; 

 de opstelling en, in voorkomend geval, de communicatie van de wettelijke en reglementaire informatie 
aan de aangeslotenen, de begunstigden en/of hun vertegenwoordiger(s) en betreffende de luiken van 
de Plannen beheerd door het Organisme, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in het 
Reglement, de overnameovereenkomst gesloten in uitvoering van artikel 33/2 van de WAP of de 
Toetredingsakte.  
De Bijdragende Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die 
uitsluitend bij wet aan hen is opgedragen en voor het verstrekken van de informatie aan toekomstige 
aangeslotenen als bedoeld in artikel 96/3 van de WIBP; 

 de opstelling van de vereiste verslagen ten aanzien van de FSMA (via E-corporate) en de Nationale Bank 
van België; 

 de communicatie aan de gegevensbank “2de pijler” (DB2P), binnen de termijnen, van de inlichtingen 
vereist door de wet lastens de pensioeninstellingen. Daartoe baseert het Organisme zich op de 
informatie, de documenten en gegevens meegedeeld door de RSZ of de Bijdragende Ondernemingen, 
alsook op de informatie die voortvloeit uit het door hem uitgevoerde beheer van de Plannen. 

 de opstelling van de verslagen ten aanzien van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, 
overeenkomstig het bestek SFPD/S2100/2022/05; 

 de opstelling, in voorkomend geval, van het jaarlijkse conformiteitsattest voorzien door de wet van 24 
oktober 2011 opdat de Bijdragende Ondernemingen de incentive zouden kunnen genieten waarin de 
voormelde wet voorziet; 

 de inzameling van de individuele gegevens van de aangeslotenen, die noodzakelijk zijn voor het beheer 
van de Plannen, overeenkomstig de in artikel 8.2 beschreven modaliteiten.  

 
Om dit te doen mag het Organisme een beroep doen op externe dienstverleners overeenkomstig zijn 
uitbestedingsbeleid.  
 
Wanneer een begunstigde van een prestatie die voortvloeit uit de Plannen, en die voorzien is in de vorm van een 
kapitaal, de omzetting ervan vraagt in een rente, draagt het Organisme het netto kapitaal over aan de 
pensioeninstelling bepaald in de Toetredingsakte.   
 
4.2. Boekhoudkundig beheer 
 
Het Organisme is verantwoordelijk voor de boekhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Het 
stelt de jaarrekeningen en een jaarverslag op: 

 globaal; 
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 globaal voor elk Kanton afzonderlijk; 

 per Afzonderlijk Vermogen, met inbegrip van het Afzonderlijk Vermogen PPO en het Main Fund. 
 
Om dit te doen mag het Organisme een beroep doen op externe dienstverleners overeenkomstig zijn 
uitbestedingsbeleid. 
 
4.3. Actuarieel beheer 
 
Het Organisme is verantwoordelijk voor het actuarieel beheer overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
dienaangaande. 
Om dit te doen mag het Organisme een beroep doen op externe dienstverleners overeenkomstig zijn 
uitbestedingsbeleid. 
 
4.4. Financieel beheer 
 
Het Organisme is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Plannen en het Afzonderlijk Vermogen PPO. 
Om dit te doen mag het Organisme een beroep doen op externe dienstverleners overeenkomstig zijn 
uitbestedingsbeleid. 
 
Het mag eveneens een beroep doen op gekwalificeerde deskundigen voor het uitvoeren van een “asset & liability 
management”-studie. 
 
Het Organisme heeft enkel een middelenverbintenis met betrekking tot het financieel beheer. 
 
4.5. Deugdelijk bestuur en transparantie 
 
Het Organisme verbindt zich ertoe de procedures, documenten en functies in te voeren die worden opgelegd 
door de WAP, de WIBP en hun uitvoeringsbesluiten, alsook door de FSMA inzake deugdelijk bestuur en 
transparantie en tot de naleving ervan.  
 
Artikel 5 - Beleggingsbeginselen 
 
De beleggingsbeginselen voor de activa van het Afzonderlijk Vermogen PPO, die de SIP PPO vormen, worden 
bepaald op basis van het "prudent person"-beginsel en rekening houdend met het toepasselijk wettelijk kader. 
 
De beleggingsstrategie die van toepassing is op het Afzonderlijk Vermogen PPO is de "DC PPO". 
 
Het beleggingsbeleid zal ten minste om de drie (3) jaar worden herzien door het Beleggingscomité 
overeenkomstig de procedure die in zijn intern reglement is vastgelegd. 
 
Het Organisme zal de Bijdragende Ondernemingen op regelmatige tijdstippen en minstens éénmaal per jaar 
informeren omtrent de prestaties van de beleggingsportefeuille van het Afzonderlijk Vermogen PPO. 
 
Het Organisme geeft geen enkele garantie met betrekking tot het rendement van de beleggingsportefeuille: er 
is geen enkele garantie, noch op het kapitaal, noch op het rendement. 
 
Door zich aan te sluiten bij de beheerovereenkomst, machtigt de Bijdragende Onderneming het Organisme 
uitdrukkelijk om de activa van haar compartiment te beleggen in overeenstemming met de SIP PPO. 
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Het Organisme verleent aan de Bijdragende Ondernemingen geen enkel fiscaal advies in het kader van het 
beleggingsbeleid. De Bijdragende Ondernemingen zijn vrij om zich te laten bijstaan door een fiscaal adviseur van 
hun keuze. 
 
Artikel 6 - Financiering 
 
6.1. Financiering van de Plannen 
 
Vanaf 2023 zien de Bijdragende Ondernemingen er, elk voor hun deel, op toe dat de specifieke rekening van de 
RSZ wordt aangevuld zodat het Organisme de werkgeversbijdragen kan innen, evenals elke eventuele 
bijkomende dotatie, in voorkomend geval vermeerderd met de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 
en verschuldigd krachtens het van toepassing zijnde financieringsplan, het Reglement, de wet, de onderhavige 
overeenkomst, een herstel- of saneringsplan of een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing. 
 
Voor het jaar 2022: het Organisme zal de werkgeversbijdragen en eventuele aanvullende dotaties rechtstreeks 
bij de Bijdragende Ondernemingen innen. 
 
6.2. Niet-betaling 
 
Wanneer het Organisme niet is kunnen overgaan tot het innen van de bijdragen en dotaties bij de RSZ (of bij de 
Bijdragende Onderneming in 2022), richt het Organisme een ingebrekestelling aan de Bijdragende Onderneming 
die in gebreke blijft te betalen en licht het de andere Bijdragende Ondernemingen die behoren tot hetzelfde 
compartiment binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO alsook de voorzitter van het Beleggingscomité over de 
situatie in.  
 
Het Organisme brengt elke betrokken aangeslotene schriftelijk op de hoogte van de niet-betaling uiterlijk drie 
(3) maanden na de vervaldag van de onbetaalde bijdragen en/of dotaties. 
 
Bij gebrek aan een voldoende financiering binnen de zes (6) maanden te rekenen vanaf de ingebrekestelling zal 
de in gebreke zijnde Bijdragende Onderneming ertoe gehouden zijn alle noodzakelijke maatregelen te nemen, 
zoals onder meer het wijzigen van het Plan voor de toekomst of er een einde aan stellen voor wat haar betreft 
of een herstel- of saneringsplan overeenkomen met het Organisme. Het Organisme zal de betrokken Bijdragende 
Onderneming kunnen uitsluiten overeenkomstig de statutaire bepalingen. Het Organisme zal eveneens binnen 
het Kanton 2 een specifiek Afzonderlijk Vermogen kunnen inrichten met betrekking tot het (de) Plan(nen) van 
die Bijdragende Onderneming teneinde dit (deze) te isoleren. 
 
Het in gebreke zijn van één of meer Bijdragende Ondernemingen impliceert geen solidariteit van de andere 
Bijdragende Ondernemingen (waaronder de Bijdragende Ondernemingen van het betrokken compartiment, 
behoudens andersluidende bepaling in de Toetredingsakte). 
 
6.3. Herstelplan 
 
Wanneer het financieringsniveau van een compartiment van het Afzonderlijk Vermogen PPO lager wordt dan 
het financieringsniveau vereist door de toepasselijke wetgeving en/of het toepasselijke financieringsplan, wordt 
een herstelplan opgesteld door het Organisme in overleg met de betrokken Bijdragende Onderneming(en). 
 
In voorkomend geval bepaalt het herstelplan de verdeelsleutel tussen de betrokken Bijdragende Ondernemingen 
indien het financieringstekort niet te wijten is aan alle Bijdragende Ondernemingen binnen het betrokken 
compartiment van het Afzonderlijk Vermogen PPO. De niet-naleving van het herstelplan door één of meer 
Bijdragende Ondernemingen impliceert geen solidariteit van de andere Bijdragende Ondernemingen (waaronder 
de Bijdragende Ondernemingen van het betrokken compartiment, behoudens andersluidende bepaling in de 
Toetredingsakte). 
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Artikel 6.2. is van toepassing op de in gebreke zijnde Bijdragende Onderneming(en).  
 
Artikel 7 - Solidariteit 
 
In het geval dat één van de Bijdragende Ondernemingen in gebreke zou zijn de bijdragen en/of dotaties te 
betalen zoals omschreven in artikel 6 of haar verplichtingen in het kader van het (de) Plan(nen), het 
financieringsplan, het Reglement, de huidige overeenkomst, hun bijlagen of bijvoegsels en de wet, niet zou 
naleven, dragen de andere Bijdragende Ondernemingen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.  
 
Er bestaat immers geen enkele solidariteit tussen de verschillende Bijdragende Ondernemingen voor wat betreft 
de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het (de) Plan(nen), de financieringsplannen, de Reglementen, 
de huidige overeenkomst, hun bijlagen of bijvoegsels, de herstel- of saneringsplannen en de wet. Enkel de in 
gebreke zijnde Bijdragende Onderneming draagt de gevolgen van haar tekortkoming. 
 
Deze bepaling is van toepassing onverminderd artikel 33/2 van de WAP en de overeenkomst van overname van 
rechten en verplichtingen gesloten, in voorkomend geval, door de Bijdragende Ondernemingen in uitvoering van 
voormeld artikel 33/2 van de WAP (multi-inrichtersplan). 
 
Artikel 8 – Verplichtingen van de Bijdragende Ondernemingen 
 
8.1. Invoering en wijziging van de Plannen 
 
Alleen de Plannen die voldoen aan de kenmerken van de Raamovereenkomst worden beheerd binnen het kader 
van het Afzonderlijk Vermogen PPO. 
 
De Bijdragende Ondernemingen mogen deze derhalve slechts wijzigen voor zover deze kenmerken nog steeds 
worden gerespecteerd. Indien dit niet het geval is, kan het Organisme ofwel weigeren het (de) gewijzigde 
Plan(nen) te beheren indien het van mening is dat het niet in staat is deze te beheren, ofwel een terugtrekking 
uit het Afzonderlijk Vermogen PPO eisen en het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst via een nieuwe 
toetredingsakte met de betrokken Bijdragende Onderneming(en). 
 
In geval van wijziging zien de Bijdragende Ondernemingen erop toe dat de desbetreffende wettelijke bepalingen 
worden nageleefd. Het Organisme kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van niet-naleving door de 
Bijdragende Ondernemingen van de procedures die zij ter zake intern dienen te volgen.  
 
De Bijdragende Ondernemingen lichten het Organisme te gepasten tijde en op volledige wijze in over elke 
wijziging van hun Plan(nen), met inbegrip van wijzigingen op het niveau van de luiken van hun Plan(nen) waarvan 
het beheer niet aan het Organisme is toevertrouwd.  
 
Wanneer het Plan een multi-inrichterspensioenstelsel is in de zin van artikel 3, §1, 25° van de WAP, lichten de 
Bijdragende Ondernemingen het Organisme te gepasten tijde in over elke wijziging met betrekking tot de 
betrokken inrichters, het sluiten, wijzigen of opzeggen van de overnameovereenkomst bedoeld in artikel 33/2 
van de WAP. 
 
8.2. Informatie en gegevens noodzakelijk voor het beheer van de Plannen 
 
In de mate van het mogelijke worden de gegevens die nodig zijn voor het beheer en de uitvoering van de Plannen 
aan het Organisme meegedeeld via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en/of Sigedis. De Bijdragende 
Ondernemingen zorgen ervoor dat de nodige aanpassingen tijdig in de DmfA-aangiften worden aangebracht 
zodat het Organisme tijdig over de correcte informatie beschikt. Indien het niet mogelijk is om via de 
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Kruispuntbank en/of Sigedis informatie te verstrekken, zien de Bijdragende Ondernemingen erop toe dat de 
nodige gegevens tijdig aan het Organisme worden meegedeeld. 
 
De Bijdragende Ondernemingen zorgen ervoor dat het Organisme onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van 
elke wijziging in de gegevens waarover het beschikt, hetzij rechtstreeks, hetzij via de Kruispuntbank en/of Sigedis. 
 
De Bijdragende Ondernemingen werken actief mee aan de door het Organisme gevraagde kwaliteitscontroles 
van de gegevens. 
 
Elke Bijdragende Onderneming zal het Organisme laten beschikken, onder haar verantwoordelijkheid, over de 
meest recente versie van de informatie die nodig is voor het beheer en de uitvoering van de Plannen en die niet 
door de Kruispuntbank en/of Sigedis wordt meegedeeld (bijv. identiteit van de vaste vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering, contactperso(o)n(en), beslissingen betreffende het Plan van fusies, vereffeningen, 
overdrachten die een impact kunnen hebben voor de aangeslotenen). 
 
Het Organisme mag aan de Bijdragende Ondernemingen bijkomende informatie vragen indien dit nodig is voor 
het beheer en de uitvoering van de Plannen, met inbegrip van verzoeken geformuleerd door de sleutelfuncties 
van het Organisme of de FSMA in het kader van hun respectieve opdracht.  
De Bijdragende Ondernemingen zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn hierop 
antwoorden. 
 
De Bijdragende Ondernemingen delen het geheel van deze inlichtingen mee onder hun enkele en volledige 
verantwoordelijkheid. Het Organisme is er niet toe gehouden de juistheid ervan na te gaan. Het Organisme kan 
geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van laattijdige mededeling door de Bijdragende 
Ondernemingen of in geval van mededeling door deze laatste van inlichtingen, gegevens of documenten die 
onjuist, verkeerd of onvolledig zijn. 
 
De kosten van eventuele correcties worden rechtstreeks aan de betreffende Bijdragende Onderneming 
gefactureerd. 
 
8.3. Paritair beheer en sociale comités 
 
De Bijdragende Ondernemingen waarvan de aanvullende pensioentoezegging het voorwerp moet uitmaken van 
een paritair beheer overeenkomstig artikel 41, §1 van de WAP kunnen enkel toetreden tot het Organisme, indien 
het bevoegde sociaal overlegorgaan van deze Bijdragende Ondernemingen afstand doet van de verplichting tot 
paritair beheer op het niveau van de Raad van Bestuur van het Organisme. 
 
De Bijdragende Ondernemingen zien toe op de oprichting en de goede werking van een toezichtcomité in de zin 
van artikel 41, §2, van de WAP wanneer de WAP zulks vereist. Dit toezichtcomité ziet toe op de uitvoering van 
de Plannen van elke betrokken Bijdragende Onderneming. De Bijdragende Ondernemingen kunnen er, via de 
Toetredingsakte, ook voor kiezen dat het Sociaal Comité, opgericht op het niveau van het Afzonderlijke 
Vermogen PPO, optreedt als toezichtcomité in de zin van artikel 41, §2 van de WAP. Het Organisme zal erop 
toezien dat het Sociaal Comité de documenten ontvangt die zijn intern reglement en artikel 41, §2 van de WAP 
vereisen. 
 
8.4. Vaste vertegenwoordiger en deugdelijk bestuur 
 
Elke Bijdragende Onderneming die lid is van de Algemene Vergadering en, in voorkomend geval, van een 
operationeel orgaan van het Organisme ziet erop toe om een vaste vertegenwoordiger aan te stellen 
overeenkomstig de statuten van het Organisme en de WIBP en om het Organisme zo spoedig mogelijk in te 
lichten van de identiteit van die vertegenwoordiger en van elke verandering ter zake.  
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Zij verbindt zich bovendien tot het naleven van de regels inzake deugdelijk bestuur die op haar van toepassing 
zijn en die bepaald zijn door de WIBP, de circulaires van de FSMA en de ter zake door het Organisme aangenomen 
documenten. 
 
8.5. Toegang tot gegevens 
 
Iedere Bijdragende Onderneming alsook haar aangeslotenen en begunstigden kunnen enkel de documenten 
raadplegen die betrekking hebben op het algemene beheer van het Organisme (zoals de statuten, het Charter 
Deugdelijk Bestuur, de geconsolideerde jaarrekeningen van het Organisme, enz.) en de documenten betreffende 
het Afzonderlijk Vermogen PPO. Geen enkele Bijdragende Onderneming, noch haar aangeslotenen of 
begunstigden, hebben het recht om de documenten te raadplegen die uitsluitend betrekking hebben op het 
Kanton 1 of de Afzonderlijke Vermogens en compartimenten andere dan dit of deze waartoe de betrokken 
Bijdragende Onderneming behoort. 
 
Artikel 9 - Kosten 
 
9.1. Gemeenschappelijke en globale kosten van het Organisme  
 
De gemeenschappelijke en globale kosten van het Organisme, die gemeenschappelijk zijn aan de Kantons 1 en 
2, worden onder hen verdeeld naar rato van het gemiddelde van de reserves van elk kanton van het boekjaar 
gedurende hetwelk zij werden gemaakt. Het deel van de gemeenschappelijke en globale kosten van het 
Organisme dat ten laste valt van het Kanton 2 wordt verdeeld tussen het Main Fund en de andere Afzonderlijke 
Vermogens die bestaan binnen het Kanton 2 naar rato van het gemiddelde van de reserves van elk van deze 
vermogens in het boekjaar gedurende hetwelk zij zijn gemaakt.  
 
Wat het Afzonderlijk Vermogen PPO betreft, worden deze kosten betaald vanuit het compartiment “Kosten 
Afzonderlijk Vermogen PPO”. 
 
De betrokken gemeenschappelijke kosten zijn onder meer: 

 De oprichtingskosten van het Organisme; 

 De eventuele vergoeding van de bestuurders van het Organisme, alsook van de leden van het Financieel 
Comité van het Organisme; 

 De kosten van publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statuten, de akten, de 
beslissingen en alle andere documenten vereist door de wet; 

 De kosten voor het voorbereiden en het houden van de algemene vergaderingen en raden van bestuur; 

 De kosten verbonden met de jaarlijkse verslagen ter attentie van de FSMA; 

 De kosten verbonden aan de opstelling en de neerlegging van de rekeningen, akten en alle andere 
documenten vereist door de wet en die betrekking hebben op het globaal beheer van het Organisme; 

 De honoraria van de erkende commissaris voor zover zij betrekking hebben op het globale beheer van 
het Organisme; 

 De bezoldigingen van de sleutelfuncties, de DPO en de beveiligingsadviseur voor zover zij betrekking 
hebben op het globale beheer van het Organisme; 

 De honoraria van de adviseurs en consultants voor zover deze honoraria betrekking hebben op prestaties 
met betrekking tot het globale beheer van het Organisme; 

 De jaarlijks aan de FSMA te betalen toezichtkosten; 

 De bijdragen die aan de beroepsorganisatie van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(PensioPlus) moeten worden betaald zolang als het Organisme hierbij aangesloten is;  

 De belastingen en taksen die niet zijn ingehouden op de roerende inkomsten: 

 De kosten met betrekking tot de implementatie van de GDPR en het globale beheer van het Organisme. 
 

9.2. Gemeenschappelijke kosten binnen het Kanton 2 
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Bovenop de kosten omschreven in 9.1. draagt het Kanton 2 eveneens de gemeenschappelijke kosten die eigen 
zijn aan dit Kanton.  
Zij worden verdeeld tussen het Main Fund en de andere Afzonderlijke Vermogens die bestaan binnen het Kanton 
2 naar rato van het gemiddelde van de reserves van elk van hen in het boekjaar gedurende hetwelk zij zijn 
gemaakt. 
 
Wat het Afzonderlijk Vermogen PPO betreft, worden deze kosten betaald vanuit het compartiment “Kosten 
Afzonderlijk Vermogen PPO”. 
 
Deze gemeenschappelijke kosten zijn onder meer: 

• De eventuele bezoldiging van de leden van het Beheerscomité 2 van het Organisme, behalve voor wat 
betreft de Afzonderlijke Vermogens waarvoor dit Comité niet bevoegd is; 

• De kosten verbonden aan de opstelling en de neerlegging van de rekeningen, akten en alle andere 
documenten vereist door de wet en die betrekking hebben op het globaal beheer van het Kanton 2; 

• De kosten met betrekking tot het voorbereiden en het houden van de algemene vergaderingen en raden 
van bestuur die enkel punten over het Kanton 2 als geheel op de agenda hebben staan: 

• De kosten verbonden met de jaarlijkse verslagen die bestemd zijn voor de FSMA en die uitsluitend 
betrekking hebben op het Kanton 2 als geheel; 

• De kosten verbonden aan de opstelling en de neerlegging van de rekeningen, akten en alle andere 
documenten vereist door de wet en die betrekking hebben op het globaal beheer van het Kanton 2; 

• De honoraria van de erkende commissaris voor zover zij het globale beheer van het Kanton 2 betreffen; 
• De bezoldigingen van de sleutelfuncties, de DPO en de beveiligingsadviseur voor zover zij betrekking 

hebben op het globale beheer van het Kanton 2; 
• De honoraria van de raadgevers en consultants voor zover deze honoraria betrekking hebben op 

prestaties inzake het globale beheer van het Kanton 2; 
• De kosten met betrekking tot de implementatie van de GDPR en betreffende het Kanton 2 in zijn geheel. 

 
9.3. Eigen kosten van het Main Fund 
 
De eigen kosten van het Main Fund worden uitsluitend door het Main Fund gedragen. 

 
9.4. Kosten van het Afzonderlijk Vermogen PPO 
 
De kosten eigen aan het Afzonderlijk Vermogen PPO zijn uitsluitend ten laste van dit vermogen. 
Zij worden betaald uit het compartiment “Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO”. 
 
9.5. Kosten eigen aan een Bijdragende Onderneming of aan een compartiment 
 
De kosten eigen aan een Bijdragende Onderneming of aan een compartiment zijn ten laste van het betrokken 
compartiment. 
 
Het betreft met name de berekeningskosten van de internationale boekhoudkundige normen, de kosten in 
verband met de opstelling en wijziging van de Reglementen, de kosten in het kader van vragen en adviezen met 
betrekking tot het (de) Plan(nen), de kosten verbonden aan het verlaten van het Organisme, herinneringskosten 
in het geval van niet-betaling van de bijdragen en andere dotaties, de kosten betreffende kennisgevingen en 
verwerking vereist door de GDPR, enz. 
 
Voor de Vlaamse besturen die verplicht zijn de op het niveau van het Comité C1 onderhandelde kaderregeling 
na te leven, zullen de aanvullende premies voor overlijdensverzekering worden beschouwd als kosten eigen aan 
de betrokken bijdragende ondernemingen en jaarlijks aan hen worden gefactureerd. 
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Als een Bijdragende Onderneming vertrekt naar een ander pensioeninstelling of naar een ander afzonderlijk 
vermogen binnen het Organisme, zonder overdracht van de reserves, worden de kosten in verband met het 
beheer van de resterende rechten, beheerd door het Organisme binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO, ook 
beschouwd als kosten die eigen zijn aan die Bijdragende Onderneming en zullen deze kosten derhalve jaarlijks 
rechtstreeks aan deze Bijdragende Onderneming worden gefactureerd. 
 
9.6. Transparantie  
 
Het Organisme bezorgt jaarlijks aan de Bijdragende Ondernemingen een overzicht van de gemeenschappelijke 
en eigen kosten die in rekening werden gebracht via het betrokken kostencompartiment. 
 
9.7. Spijzen van het compartiment "Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO" 
 
Het compartiment “Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO” wordt gespijsd door een heffing op de 
pensioenbijdragen ter dekking van alle kosten voor beheer van het passief en voor werking ten laste van het 
Afzonderlijk Vermogen PPO. Deze heffing is vastgesteld op 3,50% en is van toepassing op alle bijdragen die 
worden ontvangen van de RSZ of van de Bijdragende Ondernemingen.  
 
Indien voor een bepaald boekjaar de geheven kosten hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt het 
positieve saldo in het compartiment "Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO" gehouden om de toekomstige 
uitgaven te kunnen financieren.  
 
Het compartiment “Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO” is een globaal compartiment, dat gemeenschappelijk is 
voor alle Bijdragende Ondernemingen. In het geval dat een Bijdragende Onderneming het Afzonderlijk Vermogen 
PPO verlaat, met of zonder overdracht van de reserves, kan deze Bijdragende Onderneming geen enkele 
aanspraak maken op het compartiment "Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO”. 
 
Artikel 10 - Deel van elke Bijdragende Onderneming in het Organisme 
 
Het deel van een Bijdragende Onderneming in de activa, verplichtingen en resultaten van het Organisme op een 
bepaalde datum wordt als volgt bepaald. 
 
In het algemeen kunnen de Bijdragende Ondernemingen geen enkel recht laten gelden op de activa, de 
verplichtingen en de resultaten van het Kanton 1 van het Organisme, noch van een (compartiment van een) 
specifiek Afzonderlijk Vermogen of van een compartiment van het Main Fund waartoe zij niet behoren. 
 
Wanneer een compartiment van het Afzonderlijk Vermogen PPO eigen is aan één enkele Bijdragende 
Onderneming, stemt het deel van die Bijdragende Onderneming in de activa, verplichtingen en resultaten van 
het Organisme overeen met de activa, verplichtingen en resultaten van dat compartiment. 
 
Wanneer een compartiment van het Afzonderlijk Vermogen PPO gemeenschappelijk is aan meerdere 
Bijdragende Ondernemingen, wordt het deel van elke Bijdragende Onderneming in de activa, verplichtingen en 
resultaten van het Organisme door de volgende breuk bepaald:  

de som van de verworven reserves van de aangeslotenen van de Bijdragende Onderneming op de bepaalde 
datum en ondergebracht in het betrokken compartiment 

de som van de verworven reserves van de aangeslotenen van alle Bijdragende Ondernemingen van het 
betrokken compartiment op de bepaalde datum 

 
Er wordt geen rekening gehouden met de reserves van de aangeslotenen die zich bevinden in de 
onthaalstructuur of bij een andere pensioeninstelling. 
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De huidige verdeelsleutel is van toepassing onverminderd de bepalingen van artikel 6.2. en 6.3. in geval van 
tekort ingevolge de niet- betaling van de bijdragen en/of dotaties door één of meer betrokken Bijdragende 
Ondernemingen. 
 
Deze verdeelsleutel is niet van toepassing op de activa van het compartiment “Kosten Afzonderlijk Vermogen 
PPO", in overeenstemming met artikel 9.7 van deze overeenkomst. 
 
Artikel 11 - Vertrek van een Bijdragende Onderneming en interne overdrachten 
 
11.1. Vertrek van een Bijdragende Onderneming 
 
Wanneer een Bijdragende Onderneming haar ontslag geeft of uitgesloten wordt uit het Organisme of een 
overdracht verricht van alle of een deel van de aangeslotenen bij haar Plan(nen) naar een andere onderneming 
die niet gelijktijdig met de overdracht een Bijdragende Onderneming is of wordt, zullen de rechten van de 
aangeslotenen worden berekend, overeenkomstig het Reglement, door de beheersdienst van het Organisme op 
de overeengekomen datum voor het vertrek (hierna de “vertrekdatum”). 
 
Het deel van die Bijdragende Onderneming in de activa van het Organisme op de vertrekdatum wordt berekend 
overeenkomstig artikel 10. Het wordt toegepast op de waarde van de activa van het betrokken compartiment, 
buiten het compartiment “Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO”, op de vertrekdatum. 
 
In geval van overdracht van de reserves naar een andere pensioeninstelling zijn de kosten en lasten verbonden 
met die overdracht ten laste van de betrokken Bijdragende Onderneming. Zij worden rechtstreeks in mindering 
gebracht op het over te dragen bedrag. Het betreft onder meer:  

 kosten verbonden aan de administratieve lasten met betrekking tot die overdracht (zoals de kosten 
gefactureerd door de dienstverleners, de eventuele kosten voor publicatie in het Belgisch 
Staatsblad); 

 kosten gefactureerd door de dienstverleners met betrekking tot de juridische, technische en 
actuariële aspecten van de overdracht;  

 in voorkomend geval, kosten verbonden aan de desinvestering van de dekkingswaarden en de 
eventuele boetes, zoals geboekt door de financiële instellingen.  

 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke en statutaire bevoegdheid van het Organisme om deze 
overdracht goed te keuren. 
 
Elke Bijdragende Onderneming die, voor de toekomst en wat haar betreft, het beheer van haar Plan(nen) aan 
een andere pensioeninstelling toevertrouwt zonder overdracht van de reserves van de aangeslotenen, blijft een 
Bijdragende Onderneming in de zin van de statuten van het Organisme en behoudt dus een zetel in de algemene 
vergadering van het Organisme. Zij blijft gebonden door de huidige beheersovereenkomst voor het beheer van 
de reserves van de aangeslotenen die niet werden overgedragen. 
 
De betrokken Bijdragende Onderneming zal erop toezien dat zij het Organisme minstens twee (2) maanden vóór 
de datum van verandering van pensioeninstelling voor de toekomst in kennis stelt en dat zij, in voorkomend 
geval, de vereiste goedkeuringen verkrijgt en de beslissings-, informatie- en consultatieprocedures volgt die zijn 
opgelegd door de wetgeving met betrekking tot haar aangeslotenen en begunstigden.  
 
11.2. Overgang van het Afzonderlijk Vermogen PPO naar het Main Fund 
 
Het Plan van een of meer Bijdragende Ondernemingen dat niet langer voldoet aan de kenmerken van de 
Raamovereenkomst zal worden overgedragen naar een compartiment van het Main Fund voor het beheer van 
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dit Plan indien de betreffende Bijdragende Onderneming(en) het Organisme als pensioeninstelling behoudt 
(behouden).  
 
Deze overdracht en de tenuitvoerleggingsmodaliteiten ervan worden vastgelegd in een akte van toetreding tot 
de beheersovereenkomst van het Kanton 2 (uitgezonderd Afzonderlijk Vermogen PPO). De opzeggingstermijn 
die is voorzien in artikel 16 van deze overeenkomst is in dat geval niet van toepassing. 
 
Het deel van die Bijdragende Onderneming in de activa van het Organisme op datum van de overdracht naar het 
Main Fund wordt berekend overeenkomstig artikel 10. Het wordt toegepast op de waarde van de activa van het 
betrokken compartiment, buiten het compartiment “Kosten Afzonderlijk Patrimonium PPO”, op de datum van 
de overdracht. 
 
Het geheel van kosten verbonden aan deze verrichting is ten laste van de betrokken Bijdragende Onderneming.  
 
De betrokken Bijdragende Onderneming zal erop toezien om in voorkomend geval de vereiste goedkeuringen te 
verkrijgen en om de beslissings-, informatie- en consultatieprocedures opgelegd door de wetgeving met 
betrekking tot haar aangeslotenen en begunstigden te volgen. 
 
11.3. Overgang van een compartiment naar een ander binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO 
 
Wanneer het Plan - dat in het kader van een compartiment van het Afzonderlijk Vermogen PPO wordt beheerd 
- een multi-inrichterspensioenstelsel is en ophoudt een multi-inrichterspensioenstelsel te zijn voor een of meer 
Bijdragende Ondernemingen, zal een overdracht naar een ander compartiment binnen het Afzonderlijk 
Vermogen PPO worden uitgevoerd voor het beheer van het Plan voor de betrokken Bijdragende 
Onderneming(en).   
 
Het deel van die Bijdragende Onderneming in de activa van het Organisme op datum van de overdracht naar het 
andere compartiment wordt berekend overeenkomstig artikel 10. Het wordt toegepast op de waarde van de 
activa van het betrokken compartiment, buiten het compartiment “Kosten Afzonderlijk Vermogen PPO”, op de 
datum van de overdracht. 
 
Het geheel van kosten verbonden aan deze verrichting is ten laste van de Bijdragende Onderneming die van 
compartiment verandert. 
 
De betrokken Bijdragende Onderneming zal erop toezien om in voorkomend geval de vereiste goedkeuringen te 
verkrijgen en om de beslissings-, informatie- en consultatieprocedures opgelegd door de wetgeving met 
betrekking tot haar aangeslotenen en begunstigden te volgen. 
 
Artikel 12 - Bescherming van de persoonsgegevens 
 
Om de Plannen uit te voeren en te voldoen aan de bepalingen van de WAP en de WIBP, de fiscale en 
socialezekerheidswetgeving en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen moeten de Bijdragende 
Ondernemingen en het Organisme de persoonsgegevens van de aangeslotenen en begunstigden verwerken. 
 
Aangezien de partijen gezamenlijk de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de gegevens van de 
aangeslotenen en begunstigden vaststellen, zijn zij voor de uitvoering van de Plannen gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de GDPR. In dit verband bepalen de partijen in dit artikel op 
transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden betreffende de naleving van de verplichtingen van 
de GDPR, namelijk wat betreft de uitoefening door de aangeslotenen en begunstigden van hun rechten die 
voortvloeien uit de GDPR en de verplichting om de nodige informatie aan de aangeslotenen en begunstigden 
mee te delen. 
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De partijen verbinden zich er onderling toe, elk voor zich, wat betreft de persoonsgegevens die zij verwerken 
en/of waarover zij beschikken in het kader van de uitvoering van de Plannen om:  

 de GDPR na te leven, alsook de wetten en regelgevingen die daaruit voortvloeien; 

 uitsluitend een beroep te doen op ontvangers die voldoende waarborgen bieden inzake gepaste 
technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking in overeenstemming is met de 
vereisten van de GDPR en de bescherming van persoonsgegevens van de aangeslotenen en begunstigden 
gegarandeerd is; 

 adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te 
beschermen en zo een oneigenlijke verwerking te voorkomen. Dat betekent met name dat het 
doorsturen van deze gegevens via een beveiligde verbinding plaatsvindt; 

 uitsluitend de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de Plannen en niet 
langer dan de noodzakelijke termijn; 

 een register bij te houden voor de verwerking van de gegevens voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn. Dit register bevat de door de regelgeving vereiste informatie; 

 elke partij voor zich haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het GDPR te beheren in het kader 
van de relatie met de verzekeraar die de Bijdragende Ondernemingen gekozen hebben voor de 
uitvoering van bepaalde luiken van hun Plan(nen); 

 de aangeslotenen en begunstigden na een geldig schriftelijk verzoek gratis een kopie te verstrekken van 
de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben; 

 hetgeen wat onjuist, onvolledig of irrelevant is, te corrigeren of verwijderen; 

 de aanvragen betreffende de beperking van de verwerking van persoonsgegevens en de overdracht van 
persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving; 

 de Gegevensbeschermingsautoriteit alle informatie waarover zij beschikken en die door de autoriteit op 
geldige wijze wordt geëist, mee te delen.  

 
Het Organisme verbindt zich ertoe de persoonsgegevens gedurende 10 jaar te bewaren, hetzij na de betaling van 
het aanvullend pensioen of de uitkering bij overlijden (naargelang van het geval), hetzij vanaf de wettelijke 
pensioenleeftijd van de betrokkene indien geen betaling plaatsvindt, en zelfs langer bij betwisting of als 
bewijsmateriaal. 
 
Het Organisme verstrekt de aangeslotenen de informatie die wettelijk vereist is met betrekking tot de verwerking 
van gegevens. In dit document wordt de aangeslotene verzocht zijn begunstigden (d.w.z. de personen die, 
overeenkomstig het Plan, een prestatie zouden kunnen ontvangen in geval van overlijden) op de hoogte te 
brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens door de betrokken Bijdragende Onderneming en het 
Organisme voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het betrokken Plan. Wanneer een begunstigde 
in het kader van een van de Plannen daadwerkelijk aanspraak kan maken op een uitkering bij overlijden ten 
aanzien van het Organisme, verstrekt het Organisme hem/haar de informatie die wettelijk vereist is voor de 
verwerking van zijn/haar gegevens. 
 
In het geval van verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens ziet de betrokken Bijdragende Onderneming 
erop toe dat de betrokken aangeslotene schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze 
gegevens. 
 
Bij een inbreuk op persoonsgegevens verbindt de partij bij wie deze inbreuk gepleegd is zich ertoe de procedure 
ingeval van inbreuk op persoonsgegevens na te leven. Deze partij is verantwoordelijk voor de eventuele schade 
veroorzaakt door deze inbreuk. 
 
Indien de Bijdragende Ondernemingen en het Organisme een gemeenschappelijke dienstverlener hebben voor 
de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Plannen, zorgen de 
Bijdragende Ondernemingen ervoor dat de instructies die zij aan deze dienstverlener geven de activiteiten van 
het Organisme en zijn verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR en uit deze overeenkomst niet hinderen. 
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Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de Bijdragende Ondernemingen en van het Organisme 
 
13.1. Aansprakelijkheid van de Bijdragende Ondernemingen 
 
De Bijdragende Ondernemingen zijn ten opzichte van het Organisme aansprakelijk in geval van niet-uitvoering, 
laattijdige of onvolledige uitvoering van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en de 
Toetredingsakte alsook uit de Raamovereenkomst. 
 
Onverminderd hetgeen bepaald is in de Statuten van het Organisme zal de Bijdragende Onderneming het 
Organisme vergoeden voor de verliezen, kosten, uitgaven en betalingen aan derden, alsook voor elke andere 
vorm van schade voor het Organisme die voortvloeit uit het niet-naleven door de Bijdragende Onderneming van 
de wettelijke, reglementaire, administratieve, statutaire of contractuele bepalingen. 
 
13.2. Aansprakelijkheid van het Organisme 
 
Het Organisme is ten opzichte van de Bijdragende Ondernemingen aansprakelijk in geval van bedrog of fraude 
in hoofde van het Organisme bij de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en 
de Toetredingsakte alsook uit de Raamovereenkomst. Het Organisme is eveneens aansprakelijk voor elke zware 
fout bij de uitvoering van de voormelde verplichtingen zonder dat de aansprakelijkheid van het Organisme op 
die basis aanleiding kan geven tot het vorderen van een schadevergoeding die hoger is dan het bedrag van de 
verworven reserves ondergebracht bij het Organisme van de aangeslotenen van de betrokken Bijdragende 
Onderneming. 
 
Artikel 14 - Ontbinding en vereffening van het Organisme 
 
De afzonderlijke vermogens van het Organisme kunnen niet op hetzelfde moment worden vereffend. 
Het Organisme zal pas overgaan tot zijn ontbinding en vereffening nadat elk afzonderlijk vermogen één na één 
is vereffend en de activa beschikbaar zijn gesteld voor overdracht aan een andere pensioeninstelling. 

 
Artikel 15 - Geschillenprocedure 
 
In geval van geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, interpretatie of beëindiging 
van deze overeenkomst en/of de Toetredingsakte komen de partijen zo spoedig mogelijk bijeen om het probleem 
te bespreken teneinde te goeder trouw en met een oprechte inspanning te onderhandelen over een oplossing 
van het geschil, zonder dat enige formaliteit vereist is. Bij gebreke daarvan vallen alle geschillen onder de 
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.  
 
Artikel 16 - Inwerkingtreding, duur, ontbinding en procedure in geval van wijziging van de 
beheersovereenkomst 
 
Deze overeenkomst treedt in werking op [gunningsdatum van de opdracht].  
 
Zij wordt voor onbepaalde duur gesloten. 
 
Elke partij kan de beheersovereenkomst en de Toetredingsakte per aangetekende brief opzeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden wanneer het Organisme de kennisgeving doet en 
van zes (6) maanden wanneer de Bijdragende Onderneming de kennisgeving doet. Deze opzeggingstermijn gaat 
in op de datum van verzending van de aangetekende brief. Deze bepaling is van toepassing onverminderd de 
bepalingen in de statuten van het Organisme en in deze overeenkomst met betrekking tot de uitsluiting van een 
Bijdragende Onderneming die in dat geval primeren. 
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De overeenkomst en de Toetredingsakte moeten gelijktijdig worden opgezegd. Zo niet houdt de opzegging van 
de ene automatisch en van rechtswege de opzegging in van de andere. 
 
Tijdens de opzegtermijn kunnen het Organisme en de betrokken Bijdragen Onderneming(en) een nieuwe 
Toetredingsakte onderhandelen. Bij gebrek aan akkoord zal (zullen) de Bijdragende Onderneming(en) het 
Organisme verlaten volgens de modaliteiten bepaald in artikel 11.1 van deze overeenkomst. 
 
In geval van vertrek van een Bijdragende Onderneming met overdracht van alle reserves worden de 
beheersovereenkomst en de Toetredingsakte automatisch opgezegd op de overeengekomen datum voor het 
vertrek, voor zover de Bijdragende Onderneming al haar verplichtingen in het kader van haar vertrek heeft 
nageleefd.   
 

De beheersovereenkomst kan in onderling akkoord tussen de Bijdragende Ondernemingen en het Organisme 
worden gewijzigd. De wijziging van de beheersovereenkomst geeft aanleiding tot een nieuwe 
beheersovereenkomst. De wijziging zal eerst worden gevalideerd door de raad van bestuur en, overeenkomstig 
de in de statuten neergelegde procedure, worden bekrachtigd door de algemene vergadering van het Organisme. 
Het aldus gewijzigde document zal vervolgens aan de Bijdragende Ondernemingen worden voorgelegd, enerzijds, 
ter informatie/raadpleging van het bevoegde comité voor sociaal overleg, indien de wet zulks voorschrijft, en 
anderzijds ter goedkeuring door hun bevoegd orgaan.  
 
Artikel 17: Toepasselijk recht 
 
De huidige overeenkomst en haar bijlagen, alsook de Toetredingsakte zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
 
De nietigheid of ongeldigheid, om welke reden dan ook, van een specifieke clausule in deze overeenkomst zal 
niet leiden tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. De nietigheidsclausule zal in onderlinge 
overeenstemming tussen de partijen vervangen worden door een geldige clausule die het meest benadert wat 
de partijen werkelijk wensten in de betrokken clausule. Hetzelfde geldt voor de Toetredingsakte. 
 
In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen enerzijds de bepalingen van de overeenkomst en de 
Toetredingsakte en anderzijds de statutaire bepalingen, primeren de statutaire bepalingen.  
 

Opgemaakt te Luik op xxxx in zoveel exemplaren als er partijen zijn, met dien verstande dat de Bijdragende 

Ondernemingen deze overeenkomst ondertekenen via de Toetredingsakte. 

ETHIAS Pension Fund OFP                                     

behoorlijk vertegenwoordigd door:                                                

 

Geneviève Lardinois 

Afgevaardigd bestuurder 

 

  

Philippe Lallemand 

Voorzitter van de Raad van bestuur 

 


