
 
 

 

Kaderovereenkomst renteverzekering  

Lijfrenten toegekend in het kader van de wet van 28 april 
2003 betreffende de aanvullende pensioenen 

 

 

TUSSEN:  

[aan te vullen met de identificatiegegevens], in de hoedanigheid van werkgever, met maatschappelijke zetel te 

[aan te vullen] , ondernemingsnr. [aan te vullen]; 

Hierna aangeduid als “de inrichter” 

En  

Ethias NV, toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet -Leven, de 

levensverzekeringen, de bruidsschat- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) 

alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007) – RPR Luik 

BTW BE 0404.484.654 – met maatschappelijke zetel te 4000 LUIK, rue des Croisiers 24; 

Hierna aangeduid als “Ethias” of “de verzekeraar”. 

 

IN AANWEZIGHEID VAN 

Ethias Pension Fund OFP, met maatschappelijke zetel te 4000 LUIK, rue des Croisiers 24, ondernemingsnr. 

644.695.949; 

Hierna aangeduid als “Ethias Pension Fund”.  

 

PREAMBULE 

[aan te vullen] 

Het pensioenreglement van het hierboven vermelde plan  voorziet dat de aangeslotene of de begunstigden 

afstand kunnen doen van het netto pensioenkapitaal of het netto kapitaal overlijden om de omvorming in een 

rente te vragen overeenkomstig de bepalingen van arti kel 28 van de wet van 28 april 2003 betreffende de 

aanvullende pensioenen.  

Met de huidige overeenkomst vertrouwt de inrichter aan de verzekeraar het beheer toe van deze renten tot stan d  

gekomen door de afstand van het netto kapitaal. Hiertoe stort Ethias Pension Fund het netto kapitaal na aftrek 

van de belastingen en sociale zekerheidsbijdragen aan de verzekeraar, die vervolgens de rente zal uitbetalen.  

 

ARTIKEL 1   DEFINITIES 

1. Verzekerde: de persoon op wiens hoofd de renteverzekering rust, zijnde de aangeslotene als beg un s t i g de 

van het pensioenkapitaal of, in geval van overlijden van de aangeslotene voor de pensionering, de 

begunstigde van het kapitaal overlijden.   

2. Individueel renteverzekeringscontract: het contract tot verzekering van rente onderschreven  bij de 

verzekeraar door de aangeslotene of begunstigde van het aanvullend pensioenplan , die op basis van art i kel   

28 van de WAP de omvorming vroeg in rente van het pensioenkapitaal of kapitaal overlijden.    

3. Kaderovereenkomst renteverzekering: de overeenkomst afgesloten tussen de inrichter en de verzekeraar 

die de rechten en plichten van de partijen bepaalt.  

4. 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 (B.S. 15 mei 2003)  
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ARTIKEL 2   VOORWERP 

De inrichter onderschrijft een kaderovereenkomst renteverzekering ten einde de omvorming in rente mo g el i j k  te 

maken, overeenkomstig artikel 28 WAP, van het pensioenkapitaal en het kapitaal  overlijden.  

In het kader van deze overeenkomst worden de individuele renteverzekeringscontracten onderschreven, waarbi j  

de verzekeraar, tegen betaling van het netto pensioenkapitaal of het netto kapitaal overlijden door Ethias Pension 

Fund, en in voorkomend geval de betaling van een bijkomende enige premie door de inrichter, d e betal i n g  van  

een rente verzekert ten voordele van de verzekerde zolang hij in leven is.  

 

ARTIKEL 3 FINANCIERING VAN DE KRACHTENS ARTIKEL 28 WAP TE STORTEN RENTEN 

De renten te storten krachtens artikel 28 WAP zijn renten tegen afstand van kapitaal. De omvorming van het 

kapitaal in rente zal gebeuren overeenkomstig het tarief dat Ethias bij de NBB heeft neergelegd voor de 

omvorming in rente van haar groepsverzekeringsprestaties die beoogd worden door artikel 28 WAP.  

In voorkomend geval, is de inrichter ertoe gehouden eventuele tekorten aan te zuiveren om te voldoen aan de 

verplichting voorzien in artikel 19, §1 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de WAP.  

De verzekeraar is slechts gehouden tot de betaling van de rente indien :  

- Enerzijds, het netto pensioenkapitaal of het netto kapitaal overlijden aan hem werd gestort;  

- Anderzijds, de bijkomende enige premie eventueel verschuldigd krachtens alinea 2, aan hem werd 

gestort.  

 

ARTIKEL 4   VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERAAR 

4.1 Betaling van de rente 

De verzekeraar stort aan de verzekerde het maandelijks bedrag van de rente op de laatste dag van elke maan d , 

voor zover hij op deze datum in leven is. De rente neemt aanvang vanaf de datum aangegeven  in het individuel e 

renteverzekeringscontract en is verschuldigd tot en met de laatste vervaldag die voorafgaat aan het overlijden 

van de verzekerde. 

De renten stijgen jaarlijkse met 2% op de 1ste dag van de maand van de verjaardag van d e aanvang van de 

rentebetaling. De rente is niet overdraagbaar.  

 

4.2. Einde van de verplichtingen van de verzekeraar 

De verzekeraar zal vrij zijn van elke verplichting vanaf het einde van de betalingen voorzien in punt 4.1 van huidig 

artikel.  

 

ARTIKEL 5   BETALINGSMODALITEITEN VAN DE RENTEN 

De verzekeraar kan, voorafgaand aan elke rentebetaling op vervaldag, de voorlegging  eisen van een 

levensattest, afgeleverd door de officier van de burgerlijke stand van de plaats waar de verzekerde, op wiens 

hoofd de lopende renteverzekering rust, gedomicilieerd is.  

De betaling van de lijfrenten gebeurt in euro, via bancaire overschrijving.  

De lijfrenten, welke ook het tijdstip is waarop ze werden gevraagd aan de verzekeraar, zullen geen enkele interest 

opbrengen voor de verzekerde of de inrichter, indien de vertraging aan hen te wijten is.  

 

ARTIKEL 6   TAKSEN 

Elke taks, huidig of toekomstig, is hetzij ten laste van de inrichter als ze betrekking heeft op de premies, hetzij ten  

laste van de verzekerde als ze betrekking heef op de rente. 

 

ARTIKEL 7   INFORMATIE 

De verzekeraar stort de rente op basis van de gegevens meegedeeld door de inrichter, haar pensio eni ns tell in g 

en/of de verzekerde, die verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de overgemaakte inlichtingen. 

Indien de geboortedatum of het geslacht verkeerdelijk meegedeeld zijn, kunnen de prestaties aangepast wo rd en 

teneinde rekening te houden met de verbeterde geboortedatum of het verbeterde geslacht. 
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ARTIKEL 8   GESCHILLEN 

De overeenkomst wordt door het Belgische recht beheerst. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdhei d van  d e 

Belgische hoven en rechtbanken om elk geschil te beslechten, kan elke klacht betreffende de overeenkomst 

voorgelegd worden aan Ethias, Klachtenbeheer, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt - 

klachtenbeheer@ethias.be. 

Indien het antwoord van Ethias niet voldoet, kan de klacht word en toegezonden aan de Ombudsman van de 

Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - info@ombudsman-insurance.be.  

De betwistingen tussen partijen met betrekking tot huidig contract zullen beoordeeld worden d o orde rech tban k  

bevoegd voor het arrondissement Luik.  

 

ARTIKEL 9   BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

De verzekeraar verbindt zich er toe om de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffen d e h et 

vrij verkeer van die gegevens te respecteren, alsook alle Belgische wettelijke, decretale of reglementaire 

bepalingen getroffen in overeenstemming met deze Verordening.  

Voor zover de verzekeraar en de inrichter verschillende verwerkingsdoeleinden en -middelen bepalen, tred en  zi j  

op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke en zijn zij derhalve als enige voor hun eigen verwerking 
verantwoordelijk. 

Zo verzamelt de verzekeraar, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

beheer van klantenbestanden, risicobeoordeling, contract- en schadebeheer, tevredenheidsonderzoeken, 

opstelling van statistieken en actuariële studies, uitoefening van verhaal, klachten- en geschillenbeheer, 

uitvoering van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en fraudebestrijding. De verp l i ch tin gen 

van de verzekeraar in dit verband worden gedetailleerd in het charter “Privacy – Bescherming van 

persoonsgegevens” beschikbaar op de website via het volgende adres: www.ethias.be/privacy. 

De betrokkene kan meer informatie over deze regelgeving en over zijn rechten verkrijgen door zich te rich ten  to t 

de Data Protection Officer van de verzekeraar op het volgende mailadres: DPO@ethias.be. 

 

ARTIKEL 10 WIJZEN VAN COMMUNICATIE EN TALEN  

Wijzen van communicatie  

De verzekeraar communiceert via diverse kanalen met haar cliënten:  

• per brief of per e-mail op info@ethias.be;  

• per telefoon in het Nederlands op 011 28 29 27 en in het Frans op 04 220 37 79;  

• via de kantoren: voor het dichtstbijzijnde kantoor, kan u terecht op de site www.ethias.be/kantoren (NL) of 

www.ethias.be/bureaux (FR).  

 

Talen van communicatie  

De communicatie van de verzekeraar met de cliënten gebeurt in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van 

de cliënt. Al de documenten van de verzekeraar (offertes, verzekeringsvoorstellen, algemene voorwaarden, 

bijzondere voorwaarden, enz.) zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.  

 

ARTIKEL 11 VERGOEDING ONTVANGEN DOOR ETHIAS-MEDEWERKERS BETROKKEN BIJ DE 

DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN 

De medewerkers van de verzekeraar betrokken bij de distributie van verzekeringen ontvangen een vaste en  een  

variabele vergoeding.  

De vaste component van de vergoeding vormt het grootste deel van de totale vergoeding van de med ewerkers .  

De variabele component van de vergoeding is niet gegarandeerd.  

Voor elke medewerker wordt de variabele vergoeding bepaald op basis van de realisatie van doelstel l i ngen  d i e 

zowel collectief (voor een deel van de onderneming en/of de onderneming) als individueel zijn en die in geen 

geval aanleiding mogen geven tot belangenconflictsituaties door het toekennen van een stimulans die de 

medewerker zou kunnen aanmoedigen om zijn eigen belangen of de belangen van de verzekeraar te ki ezen  ten  

koste van de belangen van de klant. Hiervoor worden de te realiseren prestatiedoelstellingen niet enkel 

gebaseerd op kwantitatieve maar ook op kwalitatieve criteria, zoals het tevredenheidsniveau van de klant of de 

naleving van interne procedures. 
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ARTIKEL 12 INWERKINGTREDING VAN DE KADEROVEREENKOMST RENTEVERZEKERING  

De kaderovereenkomst renteverzekering treedt in werking op [DATUM INWERKINGTREDING].  

Zij wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en is onbetwistbaar.  

De kaderovereenkomst renteverzekering kan opgezegd worden door de inrichter met onmiddellijk i n gan g bi j  d e 

kennisgeving binnen de dertig dagen vanaf de datum van inwerkingtreding.  

Daarnaast kan de kaderovereenkomst renteverzekering opgezegd worden door de inrichter op de verjaardag van  

de inwerkingtreding. De opzegging gebeurt per aangetekende brief, deurwaardersexploot of afgi fte van brief 

tegen ontvangstbewijs. Behalve in geval van opzegging binnen de dertig dagen vanaf de inwerkingtreding, zal  d e 

opzegging slechts uitwerking hebben na één maand te tellen vanaf de dag na de ontvangst van de aangetekende 

brief, betekening of ontvangstbevestiging. 

De lijfrenten lopend op het ogenblik van de opzegging door de inrichter worden verder beheerd door Ethias, tenzij 

anders overeengekomen tussen de partijen.  

 

Opgemaakt te Luik, in drie originele exemplaren, op_____________________. 

Voor de inrichter        Voor Ethias NV, de verzekeraar 

 

 

 

  Corinne Neuforge 

        Head of Life  

 

In aanwezigheid van Ethias Pension Fund OFP, 

 

 

 

Geneviève Lardinois      Philippe Lallemand 

Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

 
Ethias nv, rue des Croisiers 24, 4000 LUIK 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,de levensverzekeringen, de bruidsschats- en 
geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007). 
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 
Rekening Belfius Bank: IBAN:  BE72 0910 0078 4416   BIC: GKCCBEBB 


