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Ethias Pension Fund OFP 
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening erkend op 30 mei 2017 

Identificatienummer: 50621 
Ondernemingsnummer: 644.695.949 

Rue des Croisiers 24 
4000 Luik 

 

TOETREDINGSAKTE TOT DE BEHEERSOVEREENKOMST - Kanton 2 - Afzonderlijk Vermogen PPO 

 

 

Tussen 

____________, waarvan de zetel gevestigd is in _________________, KBO-nr. _________, 

vertegenwoordigd door [naam + functie], naar behoren gemandateerd; 

hierna "de Inrichter”1 genoemd 

enerzijds, 

en 

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

ondernemingsnummer 644.695.949 en FSMA-nummer 50621, 

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

mevrouw Geneviève Lardinois, Bestuurder, behoorlijk gemandateerd, 

hierna "het Organisme” genoemd; 

anderzijds, 

 

WORDT ER OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

Ethias Pension Fund OFP werd aangewezen als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening voor de 

provinciale en plaatselijke overheden die beslissen om beroep te doen op 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 ”). Er wordt 

overeengekomen dat de bepalingen van deze toetredingsakte niet in duidelijke tegenspraak mogen zijn met 

de vereisten van de Raamovereenkomst, die in voorkomend geval voorrang hebben. 

Binnen het Kanton 2 van Ethias Pension Fund OFP is een specifiek afzonderlijk vermogen, met de 

naam "Afzonderlijk Vermogen PPO", opgericht voor het beheer van de pensioenplannen waarvoor Ethias 

Pension Fund OFP optreedt als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in uitvoering van de 

                                                 
1 Indien er meerdere inrichters zijn, de contactgegevens van elke inrichter vermelden (in het geval van een multi-werkgeversplan). 
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Raamovereenkomst. Dit Afzonderlijke Vermogen PPO is uitsluitend voor deze pensioenplannen bestemd. 

Voor elke provinciale of lokale overheid of elke groep van provinciale of lokale overheden, die de beslissing 

om beroep te doen op de Kaderovereenkomst kenbaar maakt, wordt het pensioenplan ondergebracht in 

een eigen compartiment binnen het Afzonderlijk Vermogen PPO. 

Artikel 1 - Aanvaarding van de Beheersovereenkomst 

Bij deze toetredingsakte aanvaardt de Inrichter de Beheersovereenkomst voor het Afzonderlijk Vermogen 

PPO van het Organisme, zoals die bestaat op de datum van ondertekening van deze toetredingsakte. Deze 

beheersovereenkomst wordt aangevuld en verduidelijkt door onderhavige toetredingsakte wat de Inrichter 

betreft, rekening houdend met diens beslissing om toe te treden tot de Raamovereenkomst. 

De Inrichter verbindt zich ertoe de uit deze Beheersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen ten 

aanzien van het Organisme na te komen. 

Artikel 2 - Plan waarvan het beheer is toevertrouwd aan het Organisme 

Met ingang van xx/xx/20222 vertrouwt de Inrichter aan het Organisme, dat aanvaardt, het administratieve, 

actuariële, boekhoudkundige en financiële beheer toe van het volgende Plan:  

Aanvullend pensioenplan van het type “vaste bijdragen” ten gunste van de contractuele 

personeelsleden3. 

In de volgende artikels wordt naar dit plan verwezen met de benaming “Plan DC”.  

Het reglement van het Plan DC is als bijlage bij deze toetredingsakte gevoegd. Het wordt hierna aangeduid 

met de benaming het “Reglement”. 

De luiken van het Plan DC waarvan het beheer aan het Organisme is toevertrouwd zijn de volgende: 

 Pensioenluik: pensioenkapitaal betreffende de bijdragen verschuldigd vanaf 1 januari 2022 voor de 

aangeslotenen.  

 Overlijdensluik: overlijdenskapitaal gelijk aan de verworven reserves (zoals bepaald in het Reglement) 

op het moment van overlijden. 

 

De Inrichter bevestigt dat enkel werknemers met een arbeidsovereenkomst bij het Plan DC zijn aangesloten, 

zodat dit plan geregeld wordt door de WAP.  

[Indien multi-inrichters: Zij bevestigen tevens dat het Plan DC een multi-inrichtersplan is in de zin van artikel 

3, § 1, 25° van de WAP en dat een overeenkomst inzake overname van rechten en verplichtingen als bedoeld 

in artikel 33/2 van de WAP is gesloten. Zij stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het Organisme dit Plan DC 

voortaan zal beheren als een multi-inrichtersstelsel en verbinden zich ertoe het Organisme in kennis te 

stellen van elke gebeurtenis die een invloed kan hebben op deze kwalificatie.] 

De onthaalstructuur alsook de externe structuur met betrekking tot de uitbetaling van de renten tegen 

afstand van kapitaal (artikel 28 van de WAP) maken beide het voorwerp uit van een verzekering afgesloten 

met de verzekeraar Ethias nv. [Vlaamse PPO: hetzelfde geldt voor het gedeelte van het overlijsenskapitaal 

dat de verworven reserves overschrijdt]. 

Het Organisme verbindt zich ertoe met de verzekeraar samen te werken wanneer het beheer van het Plan 

DC dit vereist, alsook voor de opstelling van de documenten voorzien in de Raamovereenkomst, het 

                                                 
2 De datum van toetreding vermelden (datum waarop de bevoegde autoriteit de beslissing neemt om toe te treden tot Ethias 
Pension Fund). 
3 In voorkomend geval de categorieën van aansluiting verduidelijken indien het plan niet alle contractuele personeelsleden betreft. 
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Reglement of de WAP. Elke aanpassing in het Reglement met betrekking tot de identiteit van de auteur van 

de voor te leggen documenten of van de bestemming van de informatie te ontvangen van de 

aangeslotenen, begunstigden of de Inrichter zal voorafgaandelijk het voorwerp moeten uitmaken van een 

overleg met het Organisme. 

Artikel 3 - Bestemming van het Plan binnen het Organisme 

Het Plan DC wordt beheerd in het compartiment DC [naam inrichter] binnen het Afzonderlijk Vermogen 

PPO van het Kanton 2 van het Organisme.  

 

Artikel 4 - Naleving van de procedures bepaald door de WAP, toezichtcomité en sociaal comité 

4.1 De Inrichter zal toezien op de naleving van alle in de WAP bepaalde informatie-/advies- of 

beslissingsprocedures of van elke andere toepasselijke wet, onder haar volledige verantwoordelijkheid. 

4.2 De Inrichter bevestigt af te zien van het paritair beheer op het niveau van de Raad van Bestuur van het 

Organisme.  

4.3. De Inrichter kiest ervoor / kiest niet ervoor4 om het Sociaal Comité te laten optreden als toezichtscomité 

in de zin van artikel 41, §2 van de WAP.  

 

Artikel 5 - Inwerkingtreding en duur van de toetredingsakte 

Deze toetredingsakte treedt in werking op xx/xx/20225.  

Ze wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. De opzegging van de beheersovereenkomst leidt 

automatisch en van rechtswege tot de opzegging van deze toetredingsakte. 

 

Artikel 6 - Wijziging van de toetredingsakte 

Deze toetredingsakte kan enkel in gemeenschappelijk overleg tussen de partijen worden gewijzigd. 

De nieuwe toetredingsakte zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur en ter 

bekrachtiging aan de algemene vergadering van het Organisme, overeenkomstig de procedure die in de 

statuten van het Organisme is vastgesteld. 

 

  

                                                 
4 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
5 De datum vermelden op basis van de datum van toetreding. 
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Opgemaakt te xxxxx op xxxxx 2022 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. 

 

ETHIAS Pension Fund OFP                                     

behoorlijk vertegenwoordigd door                                                

   

Philippe Lallemand, 
Voorzitter van de Raad van bestuur, 
 

 

 Geneviève Lardinois 
Bestuurder, 
 

   

 

De Inrichter,  

behoorlijk vertegenwoordigd door                                                

   

[naam + functie], 
 

 

Bijlage:  

Pensioenreglement van het Plan DC  


