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Artikel 1. Doel, waarden en principes 

11..11..  HHeett  ddooeell  

Het doel van dit Pensioenreglement is de betrekkingen te regelen tussen Amonis OFP, 
de Aangeslotenen en de Begunstigden, inzake het Aanvullende pensioen, met inbegrip 
van de Solidariteitsprestaties. 

11..22..  DDee  wwaaaarrddeenn  eenn  pprriinncciippeess  

1.2.1. De Kapitalisatie 

De Basisprestaties worden gevormd door Kapitalisatie. 

1.2.2. De solidariteit 

De Pensioenovereenkomst is een sociale pensioenovereenkomst afgesloten in 
toepassing van artikel 46 van de WAPZ en, in voorkomend geval, in toepassing van 
artikel 54 van de ZIV-Wet. Het solidariteitsstelsel is onlosmakelijk verbonden met de 
Basisprestaties. 

1.2.3. Pensioeninstelling  

Amonis OFP organiseert de Basisprestaties van het Aanvullend pensioen zoals bedoeld 
in dit reglement en is belast met de opbouw, het beheer en de uitbetaling ervan. 

Amonis OFP is belast met het beheer, de organisatie en de uitbetaling van de 
Solidariteitsprestaties. 

1.2.4. Vrijheid en flexibiliteit 

De Aangeslotene bepaalt vrij het bedrag en het tijdstip van storting van zijn Bijdrage, 
onder voorbehoud van artikel 3.2. 

De Aangeslotene kan op ieder ogenblik de betaling van Bijdragen stopzetten. In dit 
geval behoudt de Aangeslotene het recht van overdracht zoals bepaald in artikel 2.4. 

 De Aangeslotene kan het Rustpensioen opnemen vanaf het ogenblik waarop hij 
voldoet aan de voorwaarden om zijn wettelijk of aanvullend pensioen te verkrijgen. 

1.2.5. Verplichtingen van Amonis OFP die voortvloeien uit 
het wettelijk kader 

Amonis OFP gaat ten opzichte van de Aangeslotenen een middelenverbintenis aan, 
hetgeen wil zeggen dat ze zich ertoe verbindt zo goed als mogelijk de fondsen die haar 
zijn toevertrouwd te beheren, zonder resultaatswaarborg. 

Ingevolge artikel 91 §1, 1° van de Wet van 27 oktober 2006 (B.S. 10 november 2006) 
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, moeten 
de activa van Amonis OFP, in het belang van de Aangeslotenen en Begunstigden, met 
voorzichtigheid belegd worden.  In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgen 
Amonis OFP en de beheerders van de activa ervoor dat de belegging enkel in het 
belang van de Aangeslotenen en Begunstigden geschiedt. 

Ingevolge artikel 47 van de WAPZ omvatten de Basisprestaties minstens de 
terugbetaling van de gestorte Bijdragen met inbegrip van de inningstoeslagen min de 
solidariteitsbijdragen. 
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Deze vorige alinea is niet van toepassing in geval van het opnemen van het 
Rustpensioen binnen de vijf jaren die volgen op het afsluiten van de 
Pensioenovereenkomst of in geval van overdracht van reserves. 

Artikel 2. De Pensioenovereenkomst 

22..11..  DDee  bbeeppaalliinnggeenn  vvaann  ddee  PPeennssiiooeennoovveerreeeennkkoommsstt  

De rechten en de verplichtingen van Amonis OFP, de Aangeslotene en de 
Begunstigde(n) ontstaan door het afsluiten van een Pensioenovereenkomst.  

De rechten en verplichtingen van de partijen worden algemeen bepaald in het huidige 
Pensioenreglement dat integraal deel uitmaakt van de Pensioenovereenkomst. De 
Pensioenovereenkomst bepaalt verder de bijzondere voorwaarden tussen Amonis OFP 
en de Aangeslotene. 

De gegevens opgenomen in Bijlage I, die de tariefvoorwaarden vermeldt en integraal 
deel uitmaakt van het Pensioenreglement, worden, behoudens wijziging door de Raad 
van Bestuur, jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Elke wijziging van één der gegevens vermeld in de tariefvoorwaarden zal aan elke 
Aangeslotene meegedeeld worden uiterlijk veertien kalenderdagen vóór het in werking 
treden. Elke wijziging van de gegevens opgenomen in Bijlage I zal in werking treden 
vanaf de eerste januari volgend op de datum van de beslissing daartoe. 

22..22..  IInnwweerrkkiinnggttrreeddiinngg  vvaann  ddee  PPeennssiiooeennoovveerreeeennkkoommsstt  

De Pensioenovereenkomst treedt in werking (Aansluitingsdatum) zodra de volgende 
twee voorwaarden vervuld zijn: 

 de Pensioenovereenkomst is gedateerd en ondertekend door beide partijen; 

 een initiële Bijdrage is gestort door of voor de Aangeslotene, of een overdracht 
naar Amonis OFP van de verworven reserves opgebouwd bij een andere 
pensioeninstelling, werd gerealiseerd binnen de dertig Dagen die volgen op de 
ondertekening van de Pensioenovereenkomst door de partijen. In afwijking 
hiervan kan de Aangeslotene het correct ingevulde RIZIV-Document in de 
plaats stellen van de storting van een initiële Bijdrage. 

Bij aansluiting van een Gediplomeerde van het lopende jaar en voor de Aangeslotenen 
van wie de Pensioenovereenkomst getekend is nà het einde van de indieningstermijn 
van het RIZIV-Document van het jaar van deze ondertekening, treedt de 
Pensioenovereenkomst in werking (Aansluitingsdatum) zodra deze gedateerd en door 
beide partijen ondertekend is. 

De Aangeslotene dient te goeder trouw de door Amonis OFP gevraagde informatie 
mee te delen. 

22..33..  OOppzzeeggggiinngg  ooff  nniieettiigghheeiidd  vvaann  ddee  
PPeennssiiooeennoovveerreeeennkkoommsstt  

De Aangeslotene beschikt over het recht de Pensioenovereenkomst op te zeggen 
binnen de dertig Dagen volgend op de datum van inwerkingtreding van de 
Pensioenovereenkomst. In dit geval wordt elke Storting uitgevoerd door of voor de 
Aangeslotene, terugbetaald. 

Amonis OFP kan de Pensioenovereenkomst opzeggen indien de Aangeslotene, na het 
einde van de indieningstermijn van het RIZIV-Document van het jaar dat volgt op de 
aansluiting, geen enkele Storting heeft gedaan, noch de Sociale Voordelen RIZIV aan 
Amonis OFP heeft toegewezen. 

Alle nietigheidsgronden voorzien in het gemeen recht, alle opzettelijk verzwegen 
informatie of alle opzettelijke valse Verklaringen kunnen bij eenvoudige beslissing van 
Amonis OFP, de nietigheid van de Pensioenovereenkomst veroorzaken. 
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In geval van opzegging door Amonis OFP of nietigheid van de Pensioenovereenkomst 
verbindt de Aangeslotene zich ertoe om op eenvoudige vraag van Amonis OFP de 
verschuldigde solidariteitsbijdragen overeenkomstig artikel 5.2. te betalen aan Amonis 
OFP. 

In geval van opzegging door Amonis OFP wordt de financiering van het pensioen ten 
gunste van de Aangeslotene in geval van Moederschap, overeenkomstig artikel 5.7., 
met terugwerkende kracht geannuleerd.  In dit zelfde geval verbindt de Aangeslotene 
zich ertoe om, op eenvoudige vraag van Amonis OFP, de vergoeding bij 
inkomstenverlies die hem toegekend zou geweest zijn in geval van Moederschap 
overeenkomstig artikel 5.11. terug te betalen. 

In geval van vergissing of onopzettelijke verkeerde Verklaringen worden de gegevens 
aangepast en worden de Prestaties herberekend op basis van de nieuwe gegevens. 

22..44..  OOvveerrddrraacchhtt  vvaann  vveerrwwoorrvveenn  rreesseerrvveess  

De Aangeslotene kan op elk ogenblik zijn verworven reserves overdragen naar een 
Pensioenovereenkomst bij een andere pensioeninstelling. 

In dit geval zal Amonis OFP een vergoeding afhouden zoals bepaald in Bijlage I. 

De Aangeslotene moet zijn aanvraag tot overdracht schriftelijk richten tot Amonis OFP. 

Amonis OFP verbindt zich ertoe om aan de Aangeslotene het bedrag van de verworven 
reserves en de vergoeding mee te delen, en dit binnen een termijn van dertig Dagen na 
ontvangst van de schriftelijke vraag tot overdracht. 

Amonis OFP verbindt zich ertoe om de overdracht uit te voeren binnen een termijn van 
dertig Dagen na ontvangst van de nodige inlichtingen en handtekening voor akkoord 
vanwege de Aangeslotene. 

22..55..  BBeeëëiinnddiiggiinngg  vvaann  ddee  PPeennssiiooeennoovveerreeeennkkoommsstt  

De Pensioenovereenkomst eindigt bij overlijden van de Aangeslotene, op Datum van 
pensioenopname, bij de opzegging van de Pensioenovereenkomst of bij overdracht 
van de verworven reserves. 

22..66..  IInnffoorrmmaattiiee  aaaann  ddee  AAaannggeessllootteennee  

De Aangeslotene wiens Pensioenovereenkomst in werking is, zal jaarlijks informatie 
ontvangen waarin minimaal de informatie vermeld wordt conform de Wettelijke 
bepalingen. 

De Aangeslotene wordt jaarlijks geïnformeerd over het bedrag van de 
Solidariteitsprestaties. 

Artikel 3. De individuele rekening 

33..11..  DDee  eelleemmeenntteenn  vvaann  ddee  iinnddiivviidduueellee  rreekkeenniinngg  

De individuele rekening van de Aangeslotene is samengesteld uit: 

 de Bijdragen gestort door of voor de Aangeslotene, na aftrek van de 
inningstoeslagen zoals bepaald in artikel 3.2.2, 

 de basisintrest (cfr artikel 3.3), 

 de resultaatsverdelingen (cfr artikel 3.4), 

 elke overdracht van verworven reserves opgebouwd bij een andere 
pensioeninstelling (cfr artikel 3.6). 

De solidariteitsbijdragen worden in mindering gebracht van de individuele rekening 
zoals bepaald in artikel 5.2.  
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33..22..  DDee  BBiijjddrraaggeenn  

33..22..11..  MMiinniimmuumm--  eenn  mmaaxxiimmuummbbeeddrraagg  vvaann  ddee  BBiijjddrraaggee  

De Minimale Bijdrage wordt vastgesteld in Bijlage I. 

De omvang van de Bijdrage moet beantwoorden aan hetgeen hierover is bepaald in de 
Wettelijke bepalingen. 

33..22..22..  DDee  iinnnniinnggssttooeessllaaggeenn  

Bij elke betaling van een Bijdrage door of voor een Aangeslotene worden 
inningstoeslagen afgehouden. Het bedrag van de inningstoeslagen wordt bepaald in 
Bijlage I.  
 
De Raad van Bestuur kan beslissen om een korting toe te staan ten opzichte van de 
geldende inningstoeslagen en dit voor welbepaalde categorieën. 

33..22..33..  FFoorrffaaiittaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiieekkoosstteenn    

Indien de Aangeslotene gedurende de gehele looptijd van de Pensioenovereenkomst 
slechts de initiële Bijdrage heeft betaald, houdt Amonis OFP bij de opname van het 
Rustpensioen een forfaitair bedrag in als vergoeding voor administratiekosten.  Dit 
bedrag wordt bepaald in Bijlage I. 

33..33..  DDee  bbaassiissiinnttrreesstt  

De vanaf 1 januari 1995 en vóór 25 november 1999 verrichte Nettostortingen, samen 
met de toegekende resultaatsverdelingen, worden tot de pensioenopname en uiterlijk 
tot op 1 januari die volgt op de vijfenzestigste verjaardag, gekapitaliseerd tegen een 
jaarlijkse intrestvoet van 4,75%. 

De vanaf 25 november 1999 en vóór 1 januari 2004 verrichte Nettostortingen, samen 
met de toegekende resultaatsverdelingen, worden tot de pensioenopname en uiterlijk 
tot op 1 januari die volgt op de vijfenzestigste verjaardag, gekapitaliseerd tegen een 
jaarlijkse intrestvoet van 3,75%. 

De vanaf 1 januari 2004 verrichte Nettostortingen, samen met de toegekende 
resultaatsverdelingen worden gekapitaliseerd tegen een jaarlijkse intrestvoet bepaald in 
Bijlage I.  De Raad van Bestuur kan deze intrestvoet jaarlijks verhogen of verlagen in het 
belang van de Aangeslotenen en/of de financiële en langetermijnstabiliteit van Amonis 
OFP. 

Wanneer de intrestvoet wordt herzien, zal deze intrestvoet toegepast worden: 

 op de nieuwe Nettostortingen evenals als op de resultaatsverdelingen 
toegekend vanaf de eerste januari die volgt op de herzieningsdatum; 

 op het bedrag dat overeenstemt met de Kapitalisatie van: 

o de verrichte Nettostortingen en  

o de toegekende resultaatsverdelingen 

vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari die volgt op de herzieningsdatum. 

33..44..  DDee  rreessuullttaaaattssvveerrddeelliinngg  

33..44..11..  EEggaalliissaattiieeffoonnddss  vvoooorr  ffiinnaanncciiëëllee  rriissiiccoo’’ss  

Om de continuïteit te beschermen wordt er een post aangelegd op het passief van de 
balans van Amonis OFP die, toegevoegd aan de solvabiliteitsmarge, tot doel heeft een 
gebeurlijke daling van de waarde van de activa op te vangen. 

De regels voor de berekening van het egalisatiefonds voor financiële risico’s zijn 
vastgelegd door de Raad van Bestuur en volgen financiële en boekhoudkundige 
voorzichtigheidsprincipes. 
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33..44..22..  BBeeppaalliinngg  vvaann  hheett  ttee  vveerrddeelleenn  rreessuullttaaaatt  

Het bedrag dat het voorwerp van een mogelijke resultaatsverdeling uitmaakt, wordt 
bekomen na verrekening van de volgende elementen: 

 de wijziging van de technische provisies, met inbegrip van de basisintrest zoals 
bedoeld in artikel 3.3, 

 de wijziging van de wettelijke solvabiliteitsmarge, 

 de wijziging van de aanvullende solvabiliteitsmarge, met inbegrip van de 
dotatie aan het egalisatiefonds voor financiële risico’s. 

Het eventueel positief beschikbaar saldo kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, 
door de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk verdeeld worden ten gunste van 
de Aangeslotenen en de Begunstigde(n). 

Ook indien het egalisatiefonds voor de financiële risico’s niet volledig is opgebouwd, 
kan de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering een resultaatsverdeling 
voorstellen. 

33..44..33..  TTooeekkeennnniinnggssccrriitteerriiaa  

De resultaatsverdeling wordt toegekend aan de Aangeslotenen waarvan de 
Pensioenovereenkomst in werking is op het ogenblik bepaald door de Algemene 
Vergadering. De resultaatsverdeling wordt bepaald in functie van het bedrag op de 
individuele rekening in het begin van het jaar, de Nettostortingen, de overdrachten van 
verworven reserves, de solidariteitsbijdragen verricht gedurende het jaar, rekening 
houdend met hun Valutadata en eveneens in functie van het niveau van de basisintrest. 

De resultaatsverdeling wordt ingeschreven op de individuele rekening van de 
Aangeslotene met valutadatum op 1 januari van het jaar van de beslissing tot 
resultaatsverdeling van de Algemene Vergadering. 

33..55..  DDee  vveerrwwoorrvveenn  rreesseerrvveess  

De verworven reserves zijn op ieder moment gelijk aan de Actuele Waarde van het deel 
van het bedrag van de individuele rekening gevormd door de Stortingen vanaf 
01/01/2004, na aftrek van de inningstoeslagen en de solidariteitsbijdragen en met 
inbegrip van de toegekende resultaatsverdelingen, gekapitaliseerd tot aan de 
Pensioenleeftijd met de basisintrest zoals  bepaald in artikel 3.3.  Het bedrag van de 
verworven reserves is minstens gelijk aan het bedrag verworven op 31/12/2009, 
conform het reglement van kracht vóór 01/01/2010 en is maximum gelijk aan het 
bedrag van de individuele rekening van de Aangeslotene. 

De Actuele Waarde vermeld in vorige alinea wordt berekend met een rekenrente van 
6,5%. 

33..66..  DDee  oovveerrddrraacchhtt  vvaann  vveerrwwoorrvveenn  rreesseerrvveess  

Indien de Aangeslotene beslist om de verworven reserves opgebouwd bij een andere 
pensioeninstelling over te dragen naar Amonis OFP, dan wordt deze overdracht 
beschouwd als een Bijdrage, behalve voor de toepassing van artikel 5. 

Voor de toepassing van de artikelen 3.3 en 3.4 zal deze overdracht beschouwd worden 
als uitgevoerd op de Valutadatum van de betaling op de rekening van Amonis OFP.  

Op de aldus overgedragen reserves zal geen inningstoeslag worden ingehouden. 

Artikel 4. De Basisprestaties 

44..11..  HHeett  RRuusstt––  eenn  BBaassiissoovveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  

 De pensioenleeftijd is gelijk aan de wettelijke Pensioenleeftijd.  
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De Aangeslotene kan het Rustpensioen echter opnemen vanaf het ogenblik waarop hij 
voldoet aan de voorwaarden om zijn wettelijk of aanvullend pensioen te verkrijgen. 

Het Basisoverlevingspensioen wordt uitgekeerd na overlijden van de Aangeslotene. 

Het bedrag van de Basisprestaties is gelijk aan het bedrag ingeschreven op de 
individuele rekening van de Aangeslotene. 

44..22..  MMooddaalliitteeiitteenn  vvaann  ddee  BBaassiisspprreessttaattiieess  

De Basisprestaties worden uitgekeerd in de vorm van een Kapitaal. 

De Aangeslotene of de Begunstigde(n) heeft (hebben) vervolgens de mogelijkheid 
geheel of gedeeltelijk afstand te doen van zijn (hun) Kapitaal en te genieten van de 
Basisprestaties onder de vorm van een Rente, berekend binnen de grenzen van de 
Wettelijke Bepalingen. 

Nadat een Rente werd gevestigd tegen Afstand Van Kapitaal, zal deze vanaf de eerste 
maand volgend op de datum van Afstand van het Kapitaal worden uitgekeerd. 

44..33..        VVoooorrsscchhoott  eenn  iinnppaannddggeevviinngg  

Op voorwaarde dat de Pensioenovereenkomst of een bijlage eraan dit uitdrukkelijk 
toelaat, kan de Aangeslotene een voorschot op de verworven reserves bekomen of de 
Pensioenovereenkomst aanwenden voor een inpandgeving of voor een 
wedersamenstelling van een hypothecair krediet om het hem mogelijk te maken een 
onroerend goed gevestigd op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte 
en dat belastbare inkomsten opbrengt, te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te 
herstellen of te verbouwen. Het voorschot of de lening moet worden terugbetaald van 
zodra het goed uit het vermogen van de Aangeslotene verdwijnt.  

 

Artikel 5. Het solidariteitsstelsel 

55..11..  DDee  SSoolliiddaarriitteeiittsspprreessttaattiieess  

De Solidariteitsprestaties omvatten vanaf 1 januari van het jaar volgend op de 
aansluiting of reactivering van de Pensioenovereenkomst : 

 een Aanvullend overlevingspensioen in geval van overlijden van de 
Aangeslotene overeenkomstig artikel 5.5., mits naleving van een wachttijd 
vermeld in Bijlage III; 

 tenlasteneming van de Bijdrage bij vergoede periodes in het kader van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wegens 
Invaliditeit overeenkomstig artikel 5.6., mits naleving van een wachttijd 
vermeld in Bijlage III; 

 de financiering van het pensioen voor de vergoede periodes in het kader van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
wegens Moederschap, overeenkomstig artikel 5.7.; 

 een Afhankelijkheidsprestatie, overeenkomstig artikel 5.8. 

 een vergoeding bij inkomstenverlies ten gevolge van Moederschap, 
overeenkomstig artikel 5.11. 

Gedurende het jaar van aansluiting of reactivering van de Pensioenovereenkomst 
omvatten de Solidariteitsprestaties: 

 een Aanvullend overlevingspensioen in geval van overlijden van de 
Aangeslotene ten gevolge van een Ongeval, ten belope van het forfait zoals 
vermeld in Bijlage I 

 de financiering van het pensioen voor vergoede periodes in het kader van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wegens 
Moederschap, overeenkomstig artikel 5.7. 
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 een vergoeding bij inkomstenverlies ten gevolge van Moederschap, 
overeenkomstig artikel 5.11. 

Te gepasten tijde en bij beslissing van de Algemene Vergadering op voorstel van de 
Raad van Bestuur, kunnen de Solidariteitsprestaties ook een verhoging van de lopende 
pensioenrenten of overlevingsrenten omvatten. 

Indien de Aangeslotene een Pensioenovereenkomst heeft die wordt aangevuld door 
een individueel contract gewaarborgd inkomen bij Amonis OFP dat reeds recht geeft 
op een bevallingsvergoeding in geval van bevalling van de Aangeslotene, heeft hij geen 
recht op de vergoeding bij inkomstenverlies ten gevolge van Moederschap, 
overeenkomstig artikel 5.11, ten laste van het solidariteitsfonds.   

Voor de Gediplomeerden van het lopende jaar vangen de Solidariteitsprestaties, 
vermeld in het eerste lid hierboven, uitzonderlijk aan op de Aansluitingsdatum. 

De Solidariteitsprestaties worden ten laste genomen door het solidariteitsfonds. 

55..22..  DDee  ffiinnaanncciieerriinngg  vvaann  hheett  ssoolliiddaarriitteeiittssffoonnddss  

Het solidariteitsfonds wordt gefinancierd door de solidariteitsbijdragen. 

De solidariteitsbijdrage ter financiering van de Solidariteitsprestaties vanaf 1 januari van 
het jaar volgend op de aansluiting of reactivering van de Pensioenovereenkomst 
bedraagt 10% van de Bijdragen van het vorig Burgerlijk jaar. 

In geval van een Vaststaande Schuldvordering op de Sociale Voordelen RIZIV wordt de 
Bijdrage geacht betaald te zijn op het moment dat de vordering vaststaand wordt. 

De jaarlijkse solidariteitsbijdragen worden door Amonis OFP afgehouden van het 
bedrag op de individuele rekening op 31 december van het jaar waarin de Bijdragen 
betaald zijn. 

Indien het bedrag op de individuele rekening deze afhouding niet toelaat, heeft Amonis 
OFP het recht deze solidariteitsbijdrage te verhalen op de Aangeslotene. 

Het bedrag van de inningstoeslagen dat wordt afgehouden op de solidariteitsbijdragen 
is vermeld in Bijlage I. 

Er wordt geen solidariteitsbijdrage afgehouden ter financiering van de 
Solidariteitsprestaties van het aansluitingsjaar of jaar van reactivering. 

Het solidariteitsfonds verwerft ook elke Solidariteitsprestatie waarop geen enkele 
Aangeslotene of Begunstigde recht heeft. 

De Raad van Bestuur kan beslissen om de Solidariteitsprestaties of de 
solidariteitsbijdragen te wijzigen conform de Wettelijke Bepalingen. 

55..33..  BBeeggiinn  vvaann  hheett  rreecchhtt  oopp  SSoolliiddaarriitteeiittsspprreessttaattiieess  

Het recht op Solidariteitsprestaties gedurende het jaar van aansluiting of reactivering 
ontstaat vanaf het in werking treden of reactiveren van de Pensioenovereenkomst. 

Het recht op de Solidariteitsprestaties vanaf 1 januari van het jaar volgend op de 
aansluiting of de reactivering is verworven voor de Aangeslotenen waarvan de 
Pensioenovereenkomst in werking is en die de Minimale bijdrage betaald hebben 
binnen het Burgerlijk jaar dat aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aanvraag 
van een solidariteitsprestatie voorafgaat. 

De verplichting om de Minimale bijdrage te betalen om recht te hebben op de 
Solidariteitsprestaties van het volgende jaar is niet van toepassing op het jaar van de 
aansluiting voor de nieuwe Aangeslotenen waarvan de Pensioenovereenkomst in 
werking is getreden na het einde van de indieningstermijn van het RIZIV-Document van 
het aansluitingsjaar. 

55..44..  EEiinnddee  vvaann  hheett  rreecchhtt  oopp  ddee  SSoolliiddaarriitteeiittsspprreessttaattiieess  

Als het ontstaan van een Vaststaande Schuldvordering op de Sociale Voordelen RIZIV 
niet bevestigd is door een storting van de Sociale Voordelen aan Amonis OFP door het 
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RIZIV, omdat de Aangeslotene de voorwaarden om deze Sociale Voordelen te 
bekomen niet heeft nageleefd of omdat hij geen recht had op deze Sociale Voordelen, 
dan wordt het recht op de Solidariteitsprestaties dat voortvloeit uit het verkrijgen van 
deze Sociale Voordelen met terugwerkende kracht geannuleerd vanaf de datum van 
het einde van de indieningstermijn van het RIZIV-Document. 

De Solidariteitsbijdrage, die eventueel is afgehouden en behoort bij deze vaststaande 
Schuldvordering op de Sociale Voordelen RIZIV, wordt geannuleerd. 

De Aangeslotene verbindt zich ertoe de eventueel onverschuldigde 
Solidariteitsprestaties terug te betalen, evenals een schadevergoeding ten belope van 
de administratieve kosten zoals vermeld in Bijlage I te betalen. 

Deze laatste schadevergoeding kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden 
op een reeds ontbonden contract. 

Dezelfde annulatieprocedure van het recht op Solidariteitsprestaties met 
terugwerkende kracht is van toepassing, maar zonder afhouding van administratieve 
kosten, in geval van opzegging van het Akkoord of van de Overeenkomst betreffende 
de Sociale Voordelen RIZIV. 

55..55..  AAaannvvuulllleenndd  oovveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  

In geval van overlijden vóór de effectieve ingang van het aanvullend pensioen van een 
Aangeslotene zal, naast de Basisprestaties, een Aanvullend overlevingspensioen 
toegekend worden aan de Begunstigde (artikel 6). 

Dit Aanvullend overlevingspensioen is enerzijds in functie van de leeftijd van de 
Aangeslotene op 1 januari van het jaar van overlijden en is anderzijds afhankelijk van de 
Gemiddelde Bijdrage van de Aangeslotene op het ogenblik van het overlijden. 

Het bedrag van het Aanvullend overlevingspensioen wordt berekend aan de hand van 
de tabel in Bijlage I. 

Bij overlijden anders dan ten gevolge van een Ongeval ontstaat het recht op het 
Aanvullend overlevingspensioen vanaf de Aansluitingsdatum of Datum van reactivering 
van de Pensioenovereenkomst en mits naleving van een wachttijd vermeld in Bijlage III. 

Zoals de Wettelijke Bepalingen het opleggen, wordt het Aanvullend 
overlevingspensioen aan de Begunstigde(n) uitgekeerd onder de vorm van Rente. 

55..66..  TTeennllaasstteenneemmiinngg  vvaann  ddee  BBiijjddrraaggee  bbiijj  IInnvvaalliiddiitteeiitt  

In geval van Invaliditeit vóór de effectieve ingang van het aanvullend pensioen  en 
uiterlijk vóór de wettelijke Pensioenleeftijd  van een Aangeslotene neemt het 
solidariteitsfonds voor elk jaar van Invaliditeit vanaf de begindatum van de Invaliditeit, 
de financiering van de Bijdrage van de Aangeslotene ten laste. Het bedrag van de 
tenlasteneming wordt bepaald in Bijlage I. 

Bij Invaliditeit anders dan ten gevolge van een Ongeval, ontstaat dit recht op 
tenlasteneming van de Bijdrage vanaf de Aansluitingsdatum of Datum van reactivering 
van de Pensioenovereenkomst op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid niet 
begonnen is tijdens de wachttijd vermeld in Bijlage III. 

Bij Invaliditeit ten gevolge van een Ongeval, ontstaat het recht op tenlasteneming van 
de Bijdrage op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid begonnen is na de 
Aansluitingsdatum of Datum van reactivering van de Pensioenovereenkomst.   

 De tenlasteneming van de Bijdrage in geval van Invaliditeit eindigt uiterlijk op het einde 
van het jaar van de effectieve ingang van het aanvullend pensioen  en uiterlijk het einde 
van het jaar waarin de wettelijke Pensioenleeftijd  van de Aangeslotene  is bereikt. 

De tenlasteneming van de Bijdrage in geval van Invaliditeit is onderworpen aan het 
respecteren van één van de volgende twee voorwaarden: 

 hetzij de erkenning van een gehele arbeidsongeschiktheid sinds ten minste 
twaalf maanden in het kader van een individueel contract van gewaarborgd 
inkomen bij Amonis OFP onderschreven ter aanvulling van de onderhavige 
Pensioenovereenkomst; 



Pensioenreglement - Sociaal Pensioen  p. 14 van 32 

 hetzij de ontvangst door Amonis OFP van een medisch attest dat de totale 
Invaliditeit erkent en het type Invaliditeit preciseert (psychisch, psychiatrisch, 
zonder onderliggende organisch evidentie of andere).  Amonis OFP behoudt 
zich dan het recht voor de echtheid van de invaliditeit na te gaan. 

Er is geen tenlasteneming van de Bijdrage in geval van Invaliditeit voor het burgerlijk 
jaar van het overlijden van de Aangeslotene. 

55..77..  FFiinnaanncciieerriinngg  vvaann  hheett  ppeennssiiooeenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  
MMooeeddeerrsscchhaapp  

In geval van primaire arbeidongeschiktheid wegens Moederschap stort het 
solidariteitsfonds een bijkomende Bijdrage op de individuele rekening van de 
Aangeslotene, gelijk aan het bedrag van de tenlasteneming van de Bijdrage in geval van 
Invaliditeit vermeld in Bijlage I, vermenigvuldigd met de verhouding tussen 

 het aantal dagen van de rustperiode wegens Moederschap gepreciseerd in 
artikel 93 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van 
een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van 
de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten  

 en 365. 

55..88..  DDee  ssoolliiddaaiirree  AAffhhaannkkeelliijjkkhheeiiddsspprreessttaattiiee  

55..88..11..  SSoolliiddaarriitteeiittsspprreessttaattiiee  bbiijj  aaffhhaannkkeelliijjkkhheeiidd  

De Afhankelijkheidsprestatie is een prestatie die wordt toegevoegd aan de 
Basisprestaties ten voordele van de Aangeslotene die zich in een toestand van 
afhankelijkheid bevindt. De toestand van afhankelijkheid alsook de criteria voor de 
dekking worden omschreven in Bijlage IV. 

55..88..22..  FFiinnaanncciieerriinngg  vvaann  hheett  aaffhhaannkkeelliijjkkhheeiiddsskkrreeddiieett  eenn  
bbeeppaalliinngg  vvaann  ddee  AAffhhaannkkeelliijjkkhheeiiddsspprreessttaattiiee  

De Aangeslotene bouwt een afhankelijkheidskrediet op waarvan de financiering wordt 
bepaald in functie van zijn solidariteitsbijdrage. Het bedrag van het opgebouwde 
afhankelijkheidskrediet wordt jaarlijks aan de Aangeslotene meegedeeld. 

Op het ogenblik van de pensioenopname en ten laatste op 1 januari van het jaar van de 
zeventigste verjaardag van de Aangeslotene, wordt het afhankelijkheidskrediet 
omgezet in een afhankelijkheidsrente berekend op basis van: 

 de gecumuleerde en gekapitaliseerde afhankelijkheidskredieten, 

 het in voege zijnde omzettingstarief, 

 het al dan niet afhankelijk zijn van de Aangeslotene op het ogenblik van 
omzetting. 

Het bedrag van de afhankelijkheidsrente wordt meegedeeld bij de pensioenopname en 
ten laatste op 1 januari van het jaar van de zeventigste verjaardag van de Aangeslotene. 

Op Datum van pensioenopname en ten laatste op 1 januari van het jaar van zijn 
zeventigste verjaardag, dient de Aangeslotene een verklaring op erewoord te 
ondertekenen waarbij hij vermeldt al dan niet afhankelijk te zijn. 

55..88..33..  AAaannvvaanngg  eenn  eeiinnddee  vvaann  ddee  SSoolliiddaarriitteeiittsspprreessttaattiiee  bbiijj  
aaffhhaannkkeelliijjkkhheeiidd  

De Afhankelijkheidsprestatie is verschuldigd aan de Aangeslotene in toestand van 
afhankelijkheid vanaf de eerste Dag die volgt op de Carenztijd bepaald in Bijlage IV. 

De uitbetaling van de Afhankelijkheidsprestatie wordt stopgezet de Dag volgend op 
deze waarop de Aangeslotene niet meer afhankelijk of overleden is. 
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De Aangeslotene die het totaalbedrag van zijn individuele rekening overdraagt naar een 
andere pensioeninstelling, verliest het recht op de Afhankelijkheidsprestatie. Het 
opgebouwde krediet behoort in dit geval toe aan het solidariteitsfonds. 

55..99..  UUiittsslluuiittiinnggeenn  

De Aangeslotene heeft geen recht op de Solidariteitsprestaties als het overlijden, de 
Invaliditeit of de afhankelijkheid van de Aangeslotene voortvloeit uit een Oorlogsrisico. 

Bij een verblijf in het buitenland behoudt de Aangeslotene in het geval zoals bedoeld in 
het eerste lid, zijn recht op Solidariteitsprestaties voor zover : 

 het conflict ontstaan is tijdens het verblijf of 

 het conflict reeds bestond op het moment van vertrek naar het buitenland en 
er vóór het vertrek op vraag van de Aangeslotene, door Amonis OFP een 
bijvoegsel getekend en overhandigd werd waarin expliciet de dekking werd 
bevestigd.  Zo’n bijvoegsel wordt enkel toegekend, in voorkomend geval, voor 
journalistieke activiteiten, voor activiteiten van humanitaire hulp of voor 
activiteiten van diplomatieke verdediging. 

De Aangeslotene behoudt het recht op Solidariteitsprestaties in geval het Oorlogsrisico 
tot stand komt in België. 

In elk geval van gedekt Oorlogsrisico moet het bewijs geleverd worden aan Amonis 
OFP dat de Aangeslotene niet actief heeft deelgenomen aan de vijandelijkheden. 

De Aangeslotene heeft geen recht op de Solidariteitsprestaties als het overlijden, de 
Invaliditeit of de afhankelijkheid van de Aangeslotene voortvloeit uit het beoefenen van 
sport als beroepsactiviteit of uit gelijk welke vorm van bezoldigde sportbeoefening. 

De Aangeslotene heeft geen recht op een Aanvullend overlevingspensioen indien het 
overlijden het gevolg is van zelfdoding in de loop van het eerste jaar van aansluiting of 
van reactivering van de Pensioenovereenkomst. 

De Aangeslotene heeft geen recht op tenlasteneming van de Bijdrage in geval van 
Invaliditeit indien de Invaliditeit te wijten is aan een ziekte of Ongeval als gevolg van 
een Intentionele daad van de Aangeslotene. 

De Aangeslotene heeft geen recht op de solidaire Afhankelijkheidsprestatie in de 
gevallen zoals bepaald in Bijlage IV. 

De Aangeslotene heeft geen recht op het Aanvullend overlevingspensioen en de 
tenlasteneming van de Bijdrage in geval van Invaliditeit indien het overlijden of de 
Invaliditeit het gevolg is van een ziekte of een aandoening waarvan de symptomen op 
de aansluitingsdatum zich reeds hadden gemanifesteerd en die binnen de twee jaar na 
de aansluitingsdatum werd gediagnosticeerd. 

55..1100..  SSuubbrrooggaattiiee  

Amonis OFP treedt in alle rechten van de Aangeslotene ten opzichte van elke derde die 
aansprakelijk gesteld wordt voor een Ongeval die de Invaliditeit of het overlijden van de 
Aangeslotene veroorzaakt heeft, met uitzondering van de Kinderen van de 
Aangeslotene, de Echtgeno(o)t(e) of Samenwonende en de bloedverwanten van de 
Aangeslotene tot de 2de graad. Deze uitzondering is echter niet van toepassing in geval 
van Intentionele Daad van de voormelde personen. 

De Begunstigde(n) verbindt (verbinden)  er zich toe zijn (hun) schriftelijke toestemming 
te verlenen aan Amonis OFP om hetzij de bijdrage ten laste genomen door Amonis OFP 
bij Invaliditeit van de Aangeslotene, hetzij het Aanvullend overlevingspensioen 
uitgekeerd door Amonis OFP bij overlijden van de Aangeslotene, terug te vorderen bij 
de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke derde of bij de derde zelf als er 
geen verzekering is of als de verzekering niet tussenkomt. 
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55..1111..  VVeerrggooeeddiinngg  bbiijj  iinnkkoommsstteennvveerrlliieess  tteenn  ggeevvoollggee  vvaann  
MMooeeddeerrsscchhaapp  

In geval van inactiviteit van de Aangeslotene ten gevolge van Moederschap, zal een 
solidaire maandelijkse rente worden toegekend voor een periode gelijk aan het tijdvak 
van moederschapsrust zoals vermeld in artikel 93 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 
1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een 
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 
echtgenoten. 

De solidaire maandrente bedraagt € 147,50 en is verworven voor iedere begonnen 
periode van dertig Dagen te rekenen vanaf de eerste Dag van de periode van 
moederschapsrust zoals beschreven in het eerste lid. 

De vergoeding bij inkomstenverlies ten gevolge van Moederschap wordt aan de 
Aangeslotene uitgekeerd. 

Artikel 6. De Begunstigden 

66..11..  HHeett  RRuussttppeennssiiooeenn  

Het Rustpensioen wordt steeds uitgekeerd aan de Aangeslotene. 

66..22..  HHeett  OOvveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  

66..22..11..  HHeett  rreecchhtt  oopp  ddee  BBaassiisspprreessttaattiieess  

Het Basisoverlevingspensioen komt, volgens onderstaande rangorde, toe aan :  

 de Echtgeno(o)t(e) van de Aangeslotene of zijn/haar Wettelijke 
Samenwonende  

 bij ontstentenis aan de Kinderen van de Aangeslotene, 

 bij ontstentenis aan de Samenwonende die geen Wettelijke Samenwonende is 

 bij ontstentenis aan de ouders van de Aangeslotene, 

 bij ontstentenis aan de broers en zussen van de Aangeslotene. 

Bij het ontbreken van Begunstigden hierboven vernoemd, zal het 
Basisoverlevingspensioen toekomen aan de nalatenschap. 

Bij het ontbreken van erfgenamen zal het Basisoverlevingspensioen toekomen aan het 
solidariteitsfonds.   

De verdeling binnen een Generieke categorie gebeurt in gelijke delen. 

De Aangeslotene heeft het recht af te wijken van deze rangorde door in een bijvoegsel 
bij de Pensioenovereenkomst: 

 één of meerdere Begunstigden bij naam genoemd aan te duiden.  In dit geval, 
behalve indien anders bepaald, verdelen de overlevende Begunstigden op het 
moment van het overlijden van de Aangeslotene het Basisoverlevingspensioen 
onder hen in gelijke delen. 

 één of meerdere van de Generieke categorieën.  In dit geval, behalve indien 
anders bepaald, verdelen de nog altijd van toepassing zijnde categorieën op 
het moment van het overlijden van de Aangeslotene het 
Basisoverlevingspensioen onder hen in gelijke delen en vervolgens vindt er 
een verdeling in gelijke delen plaats binnen elke categorie tussen de 
overlevende leden van deze categorie. 

Indien op het moment van het overlijden van de Aangeslotene dit bijvoegsel van 
afwijking van de rangorde zonder voorwerp is geworden omdat alle Begunstigden die 
al dan niet werden aangeduid in een Generieke categorie reeds overleden zijn, dan zal 
de voorrangsregel voorzien bij afwezigheid van afwijking van toepassing zijn. 
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De wijziging van aanduiding van de Begunstigde(n) is mogelijk op elk moment van de 
uitvoering van de Pensioenovereenkomst. 

Indien de Aangeslotene zijn Kinderen of de Samenwonende of zijn ouders of zijn broers 
en zussen heeft aangeduid en hij huwt of Wettelijk gaat samenwonen, dan zal de 
aanduidingsclausule niet automatisch herroepen worden. De Aangeslotene zal, indien 
hij dit wenst, expliciet de aanduiding van zijn Begunstigde moeten wijzigen. 

Indien niet uitdrukkelijk vermeld door de Aangeslotene worden de Halfbroers en 
Halfzussen van de Aangeslotene in het kader van de begunstigdenclausule beschouwd 
als broers en zussen. 

In geval van voortijdig overlijden van een Kind van de Aangeslotene door deze 
Generiek aangeduid als Begunstigde, komt het deel van dit Kind in gelijke delen toe aan 
de kinderen van deze laatste. 
 
Zolang de Aangeslotene in leven is, dient de begunstigingsaanvaarding te worden 
geacteerd in een bijvoegsel aan de Pensioenovereenkomst, gezamenlijk ondertekend 
door de Aangeslotene, de aanvaardende Begunstigden en Amonis OFP. 

66..22..22..  HHeett  rreecchhtt  oopp  SSoolliiddaarriitteeiittsspprreessttaattiieess  

Het Aanvullend overlevingspensioen wordt uitgekeerd aan dezelfde Begunstigden en in 
dezelfde volgorde als deze die recht hebben op het Basisoverlevingspensioen, met 
uitzondering evenwel van de nalatenschap van de Aangeslotene. 

Artikel 7. Uitkering van de Prestaties 

77..11..  WWiijjzzee  wwaaaarroopp  PPrreessttaattiieess  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  uuiittggeekkeeeerrdd  

Het Rust- of Basisoverlevingspensioen wordt uitgekeerd in de vorm van Kapitaal.  

De Aangeslotene of de Begunstigde heeft vervolgens de mogelijkheid geheel of 
gedeeltelijk afstand te doen van zijn (hun) Kapitaal en dit om te vormen in een Rente 
berekend binnen de grenzen van de Wettelijke bepalingen.  Deze rente kan een lijfrente 
zijn of een vastetermijnrente. 

Zoals de Wettelijke bepalingen het opleggen, worden de Afhankelijkheidsprestatie en 
het Aanvullend overlevingspensioen verplicht uitgekeerd in de vorm van Rente (lijfrente 
of vastetermijnrente). In het geval van het Aanvullend overlevingspensioen wordt de 
Rente opgebouwd door storting met Afstand van Kapitaal en door de omzetting van 
het Aanvullend overlevingspensioen aan de hand van de renteprijs bepaald in functie 
van de basisintrestvoet en sterftetafel in voege op het moment van de omzetting en 
rekening houdend met de leeftijd van de Begunstigde(n). 

De uitkering in Rente gebeurt door maandelijkse storting op het einde van de maand. 

Indien het jaarlijkse totaalbedrag van de Rentes die aan dezelfde Begunstigde worden 
uitgekeerd kleiner is dan het minimumbedrag vermeld in Bijlage I, worden de prestaties 
automatisch uitgekeerd in de vorm van een Kapitaal. 

77..22..  AAaannvvaanngg  eenn  eeiinnddee  vvaann  ddee  PPrreessttaattiieess  

77..22..11..  RRuussttppeennssiiooeenn  

Het Rustpensioen zal worden uitgekeerd op het einde van de maand die volgt op de 
datum van de effectieve ingang van het wettelijk pensioen van de Aangeslotene.  

In afwijking van deze bepaling kan het Rustpensioen worden opgenomen vanaf het 
einde van de maand die volgt op de datum waarop hij voldoet aan de voorwaarden om 
zijn wettelijk of aanvullend pensioen te verkrijgen, voor zover dat Amonis de 
Kennisgeving van deze datum ten minste 90 dagen op voorhand heeft ontvangen.  

De effectieve uitbetaling heeft plaats op het einde van de maand op voorwaarde dat de 
formaliteiten uiterlijk op de 1ste van die maand werden vervuld. De Aangeslotene 
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verduidelijkt in de aanvraag zijn keuze wat betreft de maand waarin hij zijn 
Rustpensioen opneemt en de stortingswijze van zijn Rustpensioen. 

77..22..22..  OOvveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  

Het Basis– en Aanvullend overlevingspensioen wordt uitgekeerd vanaf het einde van de 
maand die volgt op de Kennisgeving van het overlijden van de Aangeslotene. Indien de 
Kennisgeving gedaan wordt binnen de 365 Dagen na het overlijden, wordt het Kapitaal 
waarop het Basisoverlevingspensioen berekend wordt, verhoogd met de basisintrest 
voor de periode die verlopen is tussen de datum van het overlijden en de datum van de 
uitkering van het Pensioen. 

77..33..  SSoocciiaallee  eenn  ffiissccaallee  aaffhhoouuddiinnggeenn  

De door de wet opgelegde sociale en fiscale afhoudingen worden van de uitgekeerde 
bedragen afgetrokken. 

Artikel 8. De Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de toepassing van het Pensioenreglement en 
voor het algemene en commerciële beleid met betrekking tot dit Pensioenreglement. 

Artikel 9. Overgangsmaatregelen 

99..11..  TTooeeppaassssiinngg  vvaann  aarrttiikkeell  99  vvaann  hheett  PPeennssiiooeennrreegglleemmeenntt  
vvaann  kkrraacchhtt  oopp  3311  ddeecceemmbbeerr  22000077  

De bepalingen van artikel 9 van het Pensioenreglement dat van kracht was op 31 
december 2007 blijven van toepassing in de mate dat hun geldende termijn niet 
verstreken is. 

99..22..  AAaannvvuulllleenndd  oovveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  eeeenn  
OOnnggeevvaall  

Het recht op een Aanvullend overlevingspensioen in geval van overlijden van de Aangeslotene 
ten gevolge van een Ongeval, ten belope van het forfait bepaald in Bijlage I toegekend 
krachtens artikel 5.1. alinea 3, is eveneens van toepassing vanaf 1 januari 2008 voor de 
aansluitingen van 2007.    

99..33..  WWaacchhttttiijjdd  ((BBiijjllaaggee  IIIIII))  

De bepalingen van het Pensioenreglement die van toepassing waren op 31 december 
2007 blijven van kracht voor de wachttijd indien de Aansluitingsdatum of Datum van 
reactivering zich situeert vóór 31 december 2007. 

Artikel 10. Niet verschuldigde Prestaties 

Amonis OFP vordert de niet verschuldigde Prestaties terug en kan hiervoor alle 
rechtsmiddelen aanwenden. 
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Artikel 11.  Te volgen procedure in geval van Verbreking 
van het Evenwicht in het kader van de 
Solidariteitsprestaties  

In geval van Verbreking van het Evenwicht van Amonis OFP in het kader van de 
Solidariteitsprestaties, zal de Raad van Bestuur beslissen om hetzij  de 
Solidariteitsprestaties te verminderen, hetzij de solidariteitsbijdragen te verhogen, hetzij 
beiden te combineren. Deze beslissing zal onmiddellijk van toepassing zijn op alle 
Pensioenovereenkomsten in werking. 

In zoverre Amonis OFP ten minste één Pensioenovereenkomst beheert waarvoor een 
solidariteitsregime vereist wordt door de Wettelijke bepalingen, zal het 
solidariteitsfonds niet vereffend worden. 

In geval van vereffening van het solidariteitsfonds wordt het actief onder aftrek van de 
eventuele schulden prioritair toegekend aan de Aangeslotenen en de Begunstigden die 
een recht kunnen laten gelden op de Solidariteitsprestaties ten belope van de Actuele 
Waarde ervan en met een evenredige verdeling indien het actief onder aftrek van de 
schulden niet volstaat. 

Deze Actuele Waarde wordt berekend met behulp van de wettelijke sterftetafels en een 
actualisatievoet die niet de rentevoet op de vijfjarige OLO noch de wettelijk opgelegde 
maximale rentevoeten kan overschrijden. 

Het eventuele saldo wordt toegewezen aan het Egalisatiefonds voor financiële risico’s 
waarvan sprake in artikel 3.4.1. 

Artikel 12. Bevoegde rechtbank 

Elke betwisting met betrekking tot de Overeenkomst en het Reglement valt onder de 
territoriale bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel 
van Amonis OFP.  

De Pensioenovereenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.  

In geval van betwisting omtrent de toekenning van solidariteitsprestaties kan de 
Aangeslotene verzoeken om een arbitrageprocedure.   

Partijen onderwerpen zich aan de beslissing van het arbitraal college. 

De modelarbitrageovereenkomst is bij het Pensioenreglement gevoegd (zie Bijlage V ). 

Tijdens de arbitrageprocedure worden geen solidariteitsprestaties uitbetaald. 

Indien het arbitraal college uitspraak doet in het voordeel van de Aangeslotene zijn de 
solidariteitsprestaties retroactief verschuldigd vanaf de begindatum van de 
afhankelijkheid of Invaliditeit, onder voorbehoud van de Carenztijd. 

Artikel 13. Bescherming van persoonsgegevens 

Amonis besteedt de grootste aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens 
en voldoet aan Verordening (EU) 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. Meer informatie 
vindt u in de Nota Persoonlijke Levenssfeer van Amonis OFP die u op www.amonis.be 
kan raadplegen. U kan op aanvraag een papieren versie van de Nota Persoonlijke 
Levenssfeer van Amonis OFP verkrijgen.  
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Bijlage I. Tariefvoorwaarden geldig vanaf 1 januari 2017 

BBaassiissiinnttrreesstt  ((aarrttiikkeell  33..33))  

 Vanaf 1 januari 2020, bedraagt de basisintrest 1,2% voor de Aangeslotenen die 
minder dan 65 jaar oud zijn op 1 januari van het lopende jaar en 1,2% voor de 
Aangeslotenen die tenminste 65 jaar oud zijn op 1 januari van het lopende jaar. 

KKoosstteenn  

 Vergoeding bij overdracht van verworven reserves naar een andere 
pensioeninstelling (artikel 2.4): 1% van de verworven reserves vermenigvuldigd 
met de tot wettelijke Pensioenleeftijd van de Aangeslotene nog te verstrijken 
looptijd uitgedrukt in jaren. Deze vergoeding wordt echter beperkt tot 5% van 
de verworven reserves.  

 Inningstoeslag op de Bijdragen (artikel 3.2.2): 3% op de Bijdragen. 

 Vergoeding voor administratieve kosten in geval van beperking tot één initiële 
Bijdrage (artikel 3.2.3): € 100 (bedrag op 1 januari 2004). Dit bedrag wordt om 
de 5 jaar geïndexeerd volgens de formule in Bijlage II. 

 Inningstoeslag op de solidariteitsbijdragen (artikel 5.2): 3% op de 
solidariteitsbijdragen.   
Vergoeding voor administratieve kosten gedragen door het solidariteitsfonds 
ten gunste van Amonis OFP : € 90 per jaar per beheerd dossier.  Dit bedrag 
wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de formule in Bijlage II. 

 Vergoeding voor administratieve kosten in geval van einde van het recht op de 
Solidariteitsprestaties als de Sociale Voordelen RIZIV niet worden betaald aan 
Amonis OFP door het RIZIV  (artikel 5.4): € 100 (bedrag op 1 januari 2004).  Dit 
bedrag wordt om de 5 jaar geïndexeerd volgens de formule in Bijlage II. 

MMiinniimmaallee  bbiijjddrraaggee  ((aarrttiikkeell  33..22..11..))  

Het minimumbedrag van de Bijdrage is gelijk aan € 100 per jaar. 

FFoorrffaaiittaaiirree  ddeekkkkiinngg  oovveerrlliijjddeenn  tteenn  ggeevvoollggee  vvaann  OOnnggeevvaall  
ttooeeggeekkeenndd  oonnddeerr  ddee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  bbeeppaaaalldd  iinn  aarrttiikkeell  55..11..  

Het overlijdenskapitaal ten gevolge van Ongeval bedraagt € 50.000. Dit bedrag wordt 
in rente omgezet overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.1.  

TTaabbeell  vvaann  hheett  AAaannvvuulllleenndd  oovveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  
oovveerrlliijjddeenn  ((aarrttiikkeell  55..55))    

Leeftijd Gemiddelde bijdrage Aanvulling  bij de 
individuele rekening 

Vóór 35 jaar € 1.000  € 65.000 (*) 

Vanaf 35 tot 39 jaar € 1.000  € 25.000 

Vanaf 40 tot 49 jaar € 1.000  € 15.000 

Vanaf 50 tot 59 jaar € 1.000  € 8.000 

Vanaf 60 jaar € 1.000  € 2.000 

(*) Voor de Aangeslotenen jonger dan 35 jaar is het Aanvullend Overlevingspensioen 
beperkt tot € 195.000 (waarde op 1 januari 2004). Op 1 januari van elk jaar volgt dit 
bedrag de evolutie van het hoogste der bedragen vermeld in de Koninklijke Besluiten 
ter uitvoering van artikel 54 van de ZIV-Wet die verwijzen naar de beroepsgroepen 
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vermeld in het lexicon (Bijlage VI) van het Pensioenreglement ter definiëring van de 
Aangeslotene. 

TTeennllaasstteenneemmiinngg  bbiijjddrraaggee  bbiijj  IInnvvaalliiddiitteeiitt  ((aarrttiikkeell  55..66..))  

Het bedrag van de tenlasteneming van de Bijdrage in geval van Invaliditeit is gelijk aan 
de Gemiddelde bijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de 
hand van de formule vermeld in Bijlage II. Deze indexatie wordt jaarlijks beperkt tot 2%. 

MMiinniimmuummbbeeddrraagg  vvaann  ddee  uuiittggeekkeeeerrddee  RReennttee  ((aarrttiikkeell  77..11..))  

Indien het jaarlijks totaalbedrag van de Rentes dat aan dezelfde Begunstigde wordt 
uitgekeerd kleiner is dan € 300, worden de prestaties in Kapitaal uitgekeerd.  
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Bijlage II. Formule voor indexatie 

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 24 december 1993 zijn van toepassing op 
deze bijlage. 

Om hun koopkracht te behouden zijn de geïndexeerde bedragen verbonden aan de 
index der consumptieprijzen en worden, naargelang het geval jaarlijks of vijfjaarlijks, op 
1 januari aangepast volgens de formule: 

 

Nieuw bedrag = 
Basisbedrag x Nieuwe index 

Basisindex 

 

waarbij: 

 het Basisbedrag gelijk is aan het bedrag bepaald op 1 januari 2004; 

 de Basisindex gelijk is aan de Index van de consumptieprijzen van de maand 
november 2003 (= 100, basis 1988); 

 de Nieuwe index gelijk is aan de Index van de consumptieprijzen van de maand 
november van het jaar dat de aanpassingen voorafgaat. 

De aldus geïndexeerde bedragen worden afgerond naar de hogere eenheid. 
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Bijlage III. Wachttijden (artikel 5) 

AAaannvvuulllleenndd  oovveerrlleevviinnggssppeennssiiooeenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  
oovveerrlliijjddeenn  aannddeerrss  ddaann  iinnggeevvoollggee  eeeenn  OOnnggeevvaall    
((aarrttiikkeell  55..55..))  

De wachttijd bedraagt 1 jaar. 

TTeennllaasstteenneemmiinngg  vvaann  ddee  BBiijjddrraaggee  iinn  ggeevvaall  vvaann  
IInnvvaalliiddiitteeiitt  aannddeerrss  ddaann  iinnggeevvoollggee  eeeenn  OOnnggeevvaall    
((aarrttiikkeell  55..66..))  

De wachttijd bedraagt 1 jaar. 
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Bijlage IV. De solidaire Afhankelijkheidsprestatie  
(artikel 5.8) 

11..  KKeennmmeerrkkeenn  vvaann  ddee  ssoolliiddaaiirree  AAffhhaannkkeelliijjkkhheeiiddsspprreessttaattiiee  

1.1. Toestand van afhankelijkheid voor de 
Solidariteitsprestatie 

De toestand van afhankelijkheid vangt aan voor elke Aangeslotene van wie de 
gezondheidstoestand als “geconsolideerd” wordt beschouwd en van wie wordt erkend 
dat hij in de totale en permanente fysieke of mentale onmogelijkheid verkeert om 
autonoom ten minste drie van de vier gewone dagelijkse handelingen uit te voeren: de 
mogelijkheid te voorzien in zijn lichaamsverzorging, zich voeden, zich verplaatsen, zich 
aan– of uitkleden, en die bovendien gerechtvaardigd wordt door: 

 hetzij een langdurige opname in een instelling die geschikt is voor het 
opvangen van personen in deze toestand, 

 hetzij de noodzakelijkheid van bijstand van een derde persoon. 

Wanneer de afhankelijkheid een neuropsychiatrische oorsprong heeft, dient deze door 
een psychiater of neuroloog te worden vastgesteld aan de hand van de “Mini Mental 
State Examination” test van Folstein met een score lager dan 15. 

1.2. Carenztijd en indexering 

De Carenztijd bedraagt negentig Dagen.  Er is geen Carenztijd in geval van Palliatieve 
Zorgen verstrekt door een hiervoor erkende instelling. 

De Afhankelijkheidsprestatie wordt geïndexeerd aan de hand van de formule vermeld in 
Bijlage II op 1 januari van ieder jaar, en voor de eerste maal op 1 januari van het tweede 
jaar van storting van de prestatie. Deze indexatie is beperkt tot 2% per jaar. 

1.3. Uitsluitingen van het recht op solidaire 
Afhankelijkheidsprestatie 

De Afhankelijkheidsprestatie is niet verschuldigd aan de Aangeslotene ingeval: 

 de afhankelijkheid vrijwillig of opzettelijk veroorzaakt is door de Aangeslotene; 

 de afhankelijkheid voortvloeit uit een poging tot zelfmoord; 

 de afhankelijkheid voortvloeit uit een verslaving. 

22..  TTee  vveerrvvuulllleenn  ffoorrmmaalliitteeiitteenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  aaffhhaannkkeelliijjkkhheeiidd  

2.1. Verplichte verklaring van de afhankelijkheidstoestand 

22..11..11..  NNaa  ttee  lleevveenn  tteerrmmiijjnn  

Het recht op de Afhankelijkheidsprestatie is onderworpen aan een verklaring over de 
gezondheidstoestand van de Aangeslotene, die binnen de dertig kalenderdagen na het 
ontstaan van de toestand van afhankelijkheid, door middel van bewijsstukken over zijn 
gezondheidstoestand moet meegedeeld worden aan Amonis OFP. 

Indien de bewijsstukken na afloop van deze termijn worden binnengeleverd, zal de 
Carenztijd aanvangen vanaf de datum van ontvangst door Amonis OFP van de 
bewijsstukken.  

Bij laattijdige verklaring ingevolge overmacht kan de Carenztijd ingaan met 
terugwerkende kracht en zal de Afhankelijkheidsprestatie uitbetaald worden met 
terugwerkende kracht voor een duur van maximum 6 maanden. 
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22..11..22..  TTee  vveerrssttrreekkkkeenn  bbeewwiijjssssttuukkkkeenn  

De Aangeslotene kan aanspraak maken op de Afhankelijkheidsprestatie indien hij aan 
Amonis OFP een modeldocument medisch attest bezorgt. 

Dit modeldocument dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer en 
dient de volledige afhankelijkheid te bewijzen (zie hiervoor Artikel 5.8). Bovendien dient 
de Aangeslotene of zijn wettelijke vertegenwoordiger het bewijs te geven van de 
opname in een aangepast verzorgingstehuis voor personen in 
afhankelijkheidstoestand, of van de noodzakelijkheid van bijstand van een derde 
persoon. 

In geval van Palliatieve Zorgen dient de Aangeslotene of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger te bewijzen dat de verstrekking van de Palliatieve Zorgen gebeurt 
door een hiervoor erkende instelling. 

Het modeldocument medisch attest ingevuld en ondertekend door de Aangeslotene 
zelf is ongeldig. 

2.2. Verplichte onderwerping aan controle en bijkomende 
onderzoeken 

De Aangeslotene verbindt er zich toe om zich op elk ogenblik te onderwerpen aan een 
geneeskundig onderzoek door de controlerende geneesheer gemachtigd door Amonis 
OFP, op de aangegeven Woonplaats in België. 

Tijdens de afhankelijkheidsperiode dient de Aangeslotene elke wijziging van 
Woonplaats in België of in het buitenland en elk verblijf in het buitenland te melden aan 
Amonis OFP.  Als uitzondering op het eerste lid kan, indien de Aangeslotene in het 
buitenland gedomicilieerd is of verblijft, de afhankelijkheidstoestand erkend worden en 
de Afhankelijkheidsprestatie gestort worden aan de Aangeslotene, op uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de controle op de gezondheidstoestand van de Aangeslotene mogelijk 
blijft. 

Indien de Aangeslotene weigert zich te onderwerpen aan een medische controle of 
aan bijkomende onderzoeken, of in geval van valse verklaring of verzwijging, zal 
Amonis OFP  de betaling van de Afhankelijkheidsprestatie stopzetten na de 
Aangeslotene hiervan te hebben ingelicht bij aangetekende brief. 

2.3. Verplichting tot mededeling van het einde van de 
afhankelijkheid 

De Aangeslotene of zijn wettelijke vertegenwoordiger is er toe verplicht Amonis OFP 
op de hoogte te brengen van de beëindiging van de afhankelijkheidstoestand of van 
het overlijden van de Aangeslotene. 
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Bijlage V. Arbitrageovereenkomst 

Tussen: 

Mevrouw/De heer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

hierna genoemd “de Aangeslotene”  

en 

Amonis OFP 

de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel, 

hierna genoemd “Amonis OFP” 

Ondergetekenden stellen vast dat er een betwisting bestaat omtrent de toekenning van de 
Solidariteitsprestaties. 

De betwisting wordt op tegenspraak voorgelegd aan drie artsen-deskundigen. Een arts-
deskundige wordt door de Aangeslotene aangeduid, de andere door Amonis en de  twee 
artsen-deskundigen duiden op hun beurt een derde aan die voorzitter is van het college. 

Teneinde het geschil te regelen, doet de Aangeslotene een beroep op de heer/mevrouw  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Dokter in de geneeskunde, wonende te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
waarbij de Aangeslotene er zich toe verbindt zich vrijwillig te onderwerpen aan het 
medisch onderzoek op de vastgestelde datum en uur. 

Teneinde het geschil te regelen doet Amonis OFP  een beroep op de heer/mevrouw  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokter in de geneeskunde, wonende te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
waarbij de Aangeslotene er zich toe verbindt zich vrijwillig te onderwerpen aan het 
medisch onderzoek op de vastgestelde datum en uur. 

De ondergetekenden komen overeen dat noch zijzelf, noch de aangestelde artsen-
deskundigen zich voor de procedure dienen te voegen naar de termijnen en formaliteiten 
zoals opgelegd voor de rechtbanken. 

Indien één der beide partijen geen arts-deskundige aanstelt of indien de twee artsen- 
deskundigen geen akkoord bereiken omtrent de keuze van een derde deskundige, zal deze 
aangesteld worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de 
Woonplaats van de Aangeslotene, en dit op verzoek van de meest gerede partij. 

De drie deskundigen zullen gezamenlijk en bij meerderheid van stemmen uitspraak doen. 

De ondergetekenden verbinden er zich toe de uitspraak van de artsen-deskundigen te 
aanvaarden als zijnde definitief en onherroepelijk en vrijwillig alle daaruit voortvloeiende 
verplichtingen na te leven. 

De ondergetekenden komen overeen dat de kosten van de procedure (kosten van medisch 
onderzoek, honoraria, …) ten laste vallen van de afgewezen partij. 

De artsen-deskundigen verbinden er zich toe de Aangeslotene aan het onderzoek te 
onderwerpen voor . . . . . . ;  zij zullen hun bevindingen meedelen aan de twee partijen 
binnen een termijn van twee maanden volgend op de Kennisgeving van hun aanstelling.  
Slechts in uitzonderlijke gevallen, gerechtvaardigd door de noodzaak over te gaan tot 
bijkomende onderzoeken, kunnen zij deze termijn verlengen. 

Opgemaakt te  . . . . . . . . . . . . op  . . . . . . . . . .  in vijf exemplaren. 

Handtekeningen,  

 

De Aangeslotene, Voor Amonis OFP 

 

Arts-deskundige aangesteld  Arts-deskundige aangesteld  
door de Aangeslotene door Amonis OFP 

 

Derde arts-deskundige Voorzitter 
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Bijlage VI. Lexicon – Definities 

AANGESLOTENE De arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, een andere 
Zorgverlener dan hierboven genoemd, opgenomen in artikel 2 van 
de ZIV-Wet, een andere beoefenaar van een Vrij Beroep dan hiervoor 
genoemd, een andere onafhankelijke zelfstandige, een Meewerkende 
Echtgeno(o)t(e) en een Helper van een lid van één van de hierboven 
geciteerde professionele categorieën,  die een 
Pensioenovereenkomst met Amonis OFP heeft afgesloten 

AANSLUITINGSDATUM Datum van inwerkingtreding van de Pensioenovereenkomst 

AANVULLEND 
OVERLEVINGSPENSIOEN 

Bedrag waarop de Echtgeno(o)t(e), de Samenwonende, de Kinderen, 
de ouders, de broers en zussen van de Aangeslotene of de 
Begunstigde(n) aangeduid in het bijvoegsel bij de 
Pensioenovereenkomst bij wijze van Solidariteitsprestatie recht 
hebben in geval van overlijden van de Aangeslotene vóór de opname 
van het Rustpensioen 

AANVULLEND PENSIOEN Rustpensioen en/of Basisoverlevingspensioen en/of Aanvullend 
overlevingspensioen 

ACTUELE WAARDE De huidige waarde van de Prestaties die in de toekomst zullen 
uitgekeerd worden, berekend op een actuariële wijze, 
gebruikmakend van financiële elementen en kansfactoren 

AFHANKELIJKHEIDSPRESTATIE Prestatie die uitbetaald wordt in geval van afhankelijkheid 

AFSTAND VAN KAPITAAL Term die voorkomt in de uitdrukking “rente tegen storting met 
afstand van Kapitaal”, conform de bepalingen van artikel 17 en artikel 
20 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

ALGEMENE VERGADERING De algemene vergadering van Amonis OFP 

AMONIS Amonis OFP, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel 

BASISOVERLEVINGSPENSIOEN Bedrag waarop de Echtgeno(o)t(e), de Samenwonende, de Kinderen, 
de ouders, de broers en zussen, de nalatenschap van de 
Aangeslotene of de Begunstigde(n) aangeduid in het bijvoegsel van 
de Pensioenovereenkomst bij wijze van Basisprestatie recht hebben 
in geval van overlijden van de Aangeslotene vóór de opname van het 
Rustpensioen 

BASISPRESTATIES Rust- en Basisoverlevingspensioen 

BEGUNSTIGDE Persoon die geniet van de Prestaties van Amonis OFP of die 
aangeduid is ingevolge artikel 6 van het Pensioenreglement 

BIJDRAGE Bedrag samengesteld uit de Persoonlijke Bijdrage en/of de Sociale 
Voordelen RIZIV 

BURGERLIJK JAAR Jaar dat aanvangt op 1 januari en eindigt op 31 december 

CARENZTIJD Periode begrepen tussen het zich voordoen van de schade  en de 
betaling van de Prestatie, tijdens dewelke Amonis OFP geen 
Prestaties verschuldigd is. 

DAGEN Kalenderdagen 

DATUM VAN 
PENSIOENOPNAME 

 De Datum van pensioenopname gekozen door de Aangeslotene 
rekening houdende met de wettelijke bepalingen die van toepassing 
zijn. 

DATUM VAN REACTIVERING 
VAN DE 
PENSIOENOVEREENKOMST 

Valutadatum van het hernemen van de storting van de Persoonlijke 
Bijdragen of het ontstaan van een nieuwe Vaststaande 
Schuldvordering op de Sociale Voordelen Riziv, die de 
Pensioenovereenkomst van de Aangeslotene reactiveert na het 
uitblijven van betaling van een Persoonlijke Bijdrage en afwezigheid 
van een Vaststaande Schuldvordering op de Sociale Voordelen Riziv 
gedurende een Burgerlijk Jaar 

ECHTGENO(O)TE Persoon die met de Aangeslotene verbonden is door het huwelijk 
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FSMA Financial Services and Markets Authority 

GEDIPLOMEERDE VAN HET 
LOPENDE JAAR 

Zorgverlener of beoefenaar van een Vrij Beroep of andere 
zelfstandige die zich nog in het jaar bevindt waarin hij zijn diploma 
voor de uitoefening van dit beroep behaalde 

GELIJKAARDIGE FEITEN AAN 
EEN OORLOG OF EEN 
BURGEROORLOG 

 invasie; 

 handelingen van vijandelijke buitenlanders; 

 vijandelijkheden; 

 operaties analoog aan oorlogsoperaties (verklaarde of niet 
verklaarde oorlog); 

 opstand; 

 staat van beleg; 

 revolutie; 

 oproer; 

 burgerlijke onlusten of revolte; 

 staatsgreep; 

 terrorisme; 

 elke activiteit veroorzaakt door, voortvloeiend uit of in verband 
met een dictatuur, een repressie of elke activiteit in verband met 
één of meerdere van de hierboven beschreven situaties met 
inbegrip maar niet beperkt tot het overlijden te wijten aan 
verkeersongevallen; 

 activiteiten, operaties, militaire oefeningen of missies in het 
kader van de Verenigde Naties/NAVO gevoerd buiten het 
grondgebied van  volgende landen : Verenigd Koninkrijk, Spanje, 
Portugal, Nederland, Luxemburg, Italië, Griekenland, Duitsland, 
België, Frankrijk, Republiek Tsjechië, Hongarije, IJsland 
Noorwegen, Polen, Turkije, Australië, Denemarken, Finland, 
Ierland, Zweden, Gibraltar, Malta, Monaco, Zwitserland, San 
Marino, Liechtenstein, Faeröer eilanden, Andorra, Verenigde 
Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, 
Bulgarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Estland  

 gebruik van nucleaire, biologische en chemische 
massavernietigingswapens met verspreiding, vrijmaking of 
ontsnapping van giftig materiaal of giftige stoffen in vloeibare 
vorm of in gasvorm; 

 activiteiten van humanitaire hulp, verdedigende diplomatieke of 
journalistieke activiteiten uitgevoerd in een land dat getroffen is 
door de situaties hierboven beschreven 

Onder terrorisme wordt verstaan : elke gewelddadige activiteit van 
één persoon of van een groep vanuit politieke, religieuze, 
ideologische of gelijkaardige motieven met de bedoeling eender 
welke overheid te beïnvloeden en/of het geheel of een deel van de 
bevolking te intimideren. De terroristen kunnen hetzij eigenhandig 
gehandeld hebben of in naam van of in verhouding tot even welke 
organisatie of overheid 

GEMIDDELDE BIJDRAGE De som van de Persoonlijke bijdragen en de Vaststaande 
Schuldvorderingen op de Sociale Voordelen RIZIV van de 3 laatste 
burgerlijke jaren die voorafgaan aan het lopende jaar, gedeeld door 
3. 

Als er slechts één of twee burgerlijke jaren voorafgaan aan het 
lopende jaar die komen na of samenvallen met het jaar van de 
aansluiting, houdt de teller van deze breuk enkel rekening met de 
bedragen die betrekking hebben op dat jaar of die twee jaren en de 
noemer is respectievelijk gelijk aan één of twee. 

Bij uitzondering en zonder dat dit een lager resultaat kan geven dan 
de berekening die voortvloeit uit alinea’s 1 en 2, vervangt, in de 
berekening van de gemiddelde Bijdrage, het gepubliceerde 
maximumbedrag van de sociale Voordelen RIZIV van de 
beroepscategorie van de Aangeslotene voor het jaar van aansluiting 
of bij gebreke daarvan van het voorgaande jaar, het bedrag dat 
betrekking heeft op het jaar van aansluiting. 

In dit laatste geval, wanneer het RIZIV-Document van het jaar dat 
volgt op de aansluiting niet ingeleid of bevestigd is door de betaling 
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van de Sociale Voordelen RIZIV aan Amonis OFP, wordt de definitie 
van de Gemiddelde bijdrage uit alinea’s 1 en 2 met terugwerkende 
kracht toegepast vanaf de datum van het einde van de 
indieningstermijn van het RIZIV-Document van het jaar dat volgt op 
de aansluiting.  

GENERIEK Geldig voor een begunstigdenaanduiding die van toepassing is voor 
een categorie van personen die niet geïdentificeerd zijn maar 
identificeerbaar op basis van hun hoedanigheid, in tegenstelling tot 
de nominatieve begunstiging 

HALFBROER Broer die één ouder gemeenschappelijk heeft met de Aangeslotene 

HALFZUS Zus die één ouder gemeenschappelijk heeft met de Aangeslotene 

HELPER Elke persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn 
beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een 
arbeidsovereenkomst te zijn verbonden en die overeenkomstig 
artikel 12 §§1 en 1bis van het Koninklijk Besluit n° 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van een sociaal statuut der zelfstandigen de 
voorziene bijdragen  voor de uitoefening van een hoofdberoep 
verschuldigd is 

INDEX VAN DE 
CONSUMPTIEPRIJZEN 

Index van de kleinhandelsprijzen gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad 

INTENTIONELE DAAD Elke opzettelijke handeling met de bedoeling de dood te 
veroorzaken of er rechtstreeks of onrechtstreeks toe bij te dragen, 
zowel actief of passief 

INVALIDITEIT Vanaf 12 maanden van volledige arbeidsongeschiktheid (100% 
economische ongeschiktheid ofwel ten minste 66% fysieke 
ongeschiktheid) 

KAPITAAL Eénmalig bedrag door Amonis OFP gestort aan de Begunstigde(n) 

KAPITALISATIE Aangroei van de Nettostortingen door middel van de methode van 
de samengestelde intrest, rekening houdend met de respectievelijke 
Valutadata 

KENNISGEVING Elke aan Amonis OFP gestuurde brief waarbij de postdatum geldt als 
bewijs 

KINDEREN Wettelijke, natuurlijke erkende en geadopteerde kinderen van de 
Aangeslotene 

MEEWERKENDE 
ECHTGENO(O)TE 

Persoon bepaald in artikel 7 bis §1 van het Koninklijk Besluit n° 38 van 
27 juli 1967 houdende  inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen die de in artikel 12, §1, bedoelde bijdragen of de 
overeenkomstig artikel 12, §1ter, berekende bijdragen van voormeld 
Koninklijk Besluit n° 38 verschuldigd is 

MINIMALE BIJDRAGE Minimumbedrag in geval van betaling van een Bijdrage bepaald in 
Bijlage I. 

MOEDERSCHAP Het feit moeder te worden van een enig kind of van een meerling 
ingevolge een bevalling. 

NETTOSTORTING De Storting na aftrek van de inningstoeslag 

OFP Organisme voor de Financiering van Pensioenen, rechtsvorm 
aangenomen door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(voordien de pensioenfondsen en de pensioenkassen) 
overeenkomstig de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het 
toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (B.S. 10 
november 2006) 

ONGEVAL Een plotselinge, toevallige gebeurtenis die rechtstreeks veroorzaakt 
wordt door de werking van een uitwendige kracht buiten de wil van 
de Aangeslotene 

OORLOGSRISICO Risico van oorlog, burgeroorlog of Gelijkaardige Feiten 



Pensioenreglement - Sociaal Pensioen  p. 30 van 32 

OVERLEVINGSPENSIOEN Basisoverlevingspensioen en/of Aanvullend overlevingspensioen 

PALLIATIEVE ZORGEN Zorgen in terminale fase, verleend door gespecialiseerde en 
multidisciplinaire teams, in een instelling of thuis, als er geen verdere 
curatieve mogelijkheden meer zijn 

PENSIOENLEEFTIJD Leeftijd bepaald in het  artikel 3, § 1  van het koninklijk besluit van 30 
januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met 
toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 
4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
en Monetaire Unie of in de wettelijke bepalingen ter vervanging 
daarvan. 

PENSIOENOVEREENKOMST Overeenkomst inzake het Aanvullend pensioen tussen Amonis OFP 
en de Aangeslotene die de rechten en verplichtingen van de 
Aangeslotene, zijn rechthebbenden en van de pensioeninstelling en 
de regels inzake de opbouw van het Aanvullend Pensioen en de 
uitkering van de prestaties bepaalt 

PENSIOENOVEREENKOMST IN 
WERKING 

Overeenkomst die in werking is getreden volgens de bepalingen 
voorzien in artikel 2 van het Pensioenreglement en die niet het 
voorwerp heeft uitgemaakt van: 

 ofwel de overdracht naar een andere  pensioeninstelling, 

 ofwel de storting aan de  Begunstigde(n) in het kader van de 
Basisprestaties 

 ofwel de opzegging of de nietigheid 

PENSIOENREGLEMENT Reglement dat de rechten en verplichtingen van de partijen bepaalt 
inzake het Aanvullend pensioen met inbegrip van de 
Solidariteitsprestaties 

PERSOONLIJKE BIJDRAGE Elke Bijdrage betaald door of voor een Aangeslotene, behalve de 
betaling van de Sociale Voordelen RIZIV 

PRESTATIES Basisprestaties en Solidariteitsprestaties 

PROMOTIEJAAR Jaar waarin het diploma behaald werd van Zorgverlener of het 
diploma dat vereist is om toegang te krijgen tot een Vrij Beroep of 
een ander zelfstandig beroep 

RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur van Amonis OFP 

RENTE Rente bij pensioenopname, overlijden, Moederschap of 
afhankelijkheid 

RIZIV-DOCUMENT Aanvraagformulier van de Sociale Voordelen RIZIV 

RIZIV-DOCUMENT VAN HET 
JAAR X 

Aanvraagformulier van de Sociale Voordelen RIZIV van het jaar X 

RUSTPENSIOEN Bedrag waarop de Aangeslotene recht heeft in geval van leven op de 
Datum van pensioenopname 

SAMENWONENDE Persoon die op het moment van overlijden van de Aangeslotene 
gedurende minstens één jaar met de Aangeslotene een feitelijk paar 
vormt en die met deze laatste een koppel vormt dat in vrije eenheid 
leeft, met dezelfde Woonplaats als de Aangeslotene, zonder met 
deze verbonden te zijn via een huwelijksband, of met de 
Aangeslotene verbonden is door een verklaring van wettelijke 
samenwoning  in de zin van artikel 1475 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek. Een document uitgereikt door de gemeente 
(bewijs van domicilie of samenstelling van het gezin) is het bewijs 
waaruit blijkt dat de Samenwonende ingeschreven is op de 
Woonplaats van de Aangeslotene 

SOCIALE VOORDELEN RIZIV Bedrag van het RIZIV ontvangen als tegenprestatie voor het 
onderschrijven door de Aangeslotene van de Akkoorden of 
Overeenkomsten afgesloten in het kader van de ZIV-Wet 
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SOLIDARITEITSPRESTATIES Prestaties opgesomd in artikel 5.1 

STATUTEN De Statuten van Amonis OFP , voorheen VKG VZW dan Amonis VZW,  
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

STORTING De Bijdrage gestort door of voor de Aangeslotene alsook de 
overdrachten van verworven reserves opgebouwd bij een andere 
pensioeninstelling 

VALUTADATUM Datum vermeld op het bankrekeninguittreksel van de betaling door 
de Aangeslotene of door het RIZIV of door een andere 
pensioeninstelling aan Amonis OFP, waarop het recht op een 
basisintrest ontstaat 

VASTSTAANDE 
SCHULDVORDERING OP DE 
SOCIALE VOORDELEN RIZIV 

Schuldvordering op de Sociale Voordelen RIZIV, verworven door 
Amonis OFP, op de datum van ontvangst van het formulier van 
aanvraag tot verkrijging ervan. Het ontvangstbewijs van dit 
document, dat door Amonis OFP naar de Aangeslotene verstuurd 
wordt, is voor de Aangeslotene het bewijs dat de Sociale Voordelen 
RIZIV aangewend worden voor zijn gehele of gedeeltelijke Bijdrage 

VERBREKING VAN HET 
EVENWICHT IN HET KADER 
VAN DE 
SOLIDARITEITSPRESTATIES 

Situatie waarbij op 31 december van het jaar de activa van het 
solidariteitsfonds de voorzieningen zoals bepaald in artikel 3, §2 van 
het KB van 15 december 2003 (B.S. 9 januari 2004), gewijzigd door 
het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 (B.S. 23 januari 2007) tot 
vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van 
een solidariteitsstelsel, verbonden aan een sociale 
Pensioenovereenkomst, én de schulden niet dekken 

VERKLARING(EN) De persoonlijke gegevens (geboortedatum, naam van de 
Echtgeno(o)t(e), enz.) die de basis zijn van het 
Pensioenovereenkomst en die worden verstrekt door de 
Aangeslotene 

VRIJ BEROEP De beoefenaar van een vrij beroep is elke aan de deontologie van een 
beroepsgroep onderworpen persoon wiens hoofdactiviteit erin 
bestaat een intellectueel beroep op onafhankelijke wijze uit te 
oefenen. Het vrij beroep kan uitgeoefend worden als zelfstandige, als 
loontrekkende of als ambtenaar voor zover de deontologische regels 
die van toepassing zijn dit toelaten 

WAPZ Programmawet (I) van 24 december 2002 (B.S. 31 december 2002) 

WETTELIJK SAMENWONEN Situatie van samenleven van twee personen die een verklaring 
hebben afgelegd in de zin van artikel 1476 van het Burgerlijk 
Wetboek 

WETTELIJKE BEPALINGEN Onder het begrip Wettelijke Bepalingen wordt verstaan: 

 de Programmawet (I) van 24 december 2002 (B.S. 31 december 
2002) of WAPZ; 

 de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 of ZIV-
Wet; 

 de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (B.S. 10 november 
2006) 

 alle wetgeving met het voorwerp alle voornoemde wettelijke 
bepalingen uit te voeren, aan te vullen of te vervangen 

WOONPLAATS Plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters 

ZIV-WET Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorgingen en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 

ZORGVERLENER Zoals vermeld in artikel 2 n) van de ZIV-Wet 
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