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ADDENDUM bij het Pensioenreglement of bij de Pensioenovereenkomst en bij de Algemene 
Bepalingen (versie 06 2017) 

 

 

Onderhavig addendum maakt integraal deel uit van het pensioenreglement of van de 
pensioenovereenkomst en wijzigt die in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.  

 

De betreffende bepaling van het pensioenreglement, van de pensioenovereenkomst of van de 
algemene bepalingen worden door huidig addendum vervangen of aangevuld met ingang van 1 
januari 2016 of vanaf de expliciet in het betreffende artikel vermelde datum. 

 

1. LEXICON 

Aangeslotene: 

Iedere persoon die valt onder de personeelscategorie waarvoor de Inrichter een pensioenstelsel 
invoerde en die aan de aansluitingsvoorwaarden daarvan voldoet evenals de gewezen 
werknemer of bedrijfsleider van de Inrichter die nog steeds actuele rechten of uitgestelde rechten 
geniet overeenkomstig het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. De bijzondere 
bepalingen lichten de categorie en de aansluitingsvoorwaarden nader toe.  
 

Pensioenleeftijd:  

De eindleeftijd vermeld in het pensioenreglement. 

 

Toezichthoudende autoriteit: 

De FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel) 
en de NBB (National Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) namen de 
bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit CBFA over.  
De FSMA ziet in het bijzonder toe op de toepassing van de sociale wetgeving aangaande 
aanvullende pensioenen; de NBB van haar kant waakt over de overeenstemming met de 
toepasselijke prudentiële regelgeving. 
 
Pensionering: 

 
De effectieve ingang van het wettelijke pensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die 
aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties. 
 

Pensioentoezegging:  
De toezegging van een aanvullend pensioen door de inrichter aan één of meerdere werknemers, 
bedrijfsleiders en/of hun rechthebbenden.  
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Inrichter:  

De werkgever of de vennootschap die een pensioentoezegging doet. 

De term “Vennootschap” wordt vervangen door de term “Inrichter”. 

De inrichter wordt aangeduid in de bijzondere bepalingen en onderschrijft een Groepsverzekering 
ten voordele van de Aangeslotenen. 

Verworven prestaties: 

De prestaties waarop de aangeslotene aanspraak kan maken overeenkomstig het 
pensioenreglement of de pensioenovereenkomst, indien hij bij uittreding, of in geval van een 
pensioentoezegging ten gunste van bedrijfsleiders, bij stopzetting van zijn functie als bedrijfsleider 
van de Inrichter, zijn verworven reserves bij de pensioeninstelling laat. 
 

Verworven reserves: 

De reserves waarop de Aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft overeenkomstig het 
reglement. 

 

2. PENSIOENLEEFTIJD (einddatum)  
 

De pensioenleeftijd (einddatum) wordt vermeld in het pensioenreglement of in de 
pensioenovereenkomst. 
Het woord “einddatum” of “pensionering” wordt in de contractuele documenten dan ook vervangen 
door “pensioenleeftijd”. 
Ingangsdatum: 29 06 2014 
 
De aangeslotenen die na de pensioenleeftijd in dienst blijven van de Inrichter blijven de pensioen- 
en/of overlijdenstoezeggingen genieten. Bovendien kan een aangeslotene die zijn wettelijke 
pensioen uitstelt op vraag zijn aanvullend pensioen uitbetaald krijgen vanaf de datum waarop hij 
(al dan niet vervroegd) de voorwaarden voor het verkrijgen van zijn wettelijke pensioen vervult, 
op voorwaarde dat de bijzondere bepalingen deze mogelijkheid voorzien. 
De verdaging gebeurt volgens de keuzes van de Aangeslotene in het kader van het Plan.  
De verdaging van de pensioenleeftijd, voor een Aangeslotene die na de voorziene pensioenleeftijd 
in dienst blijft, gebeurt volgens de voorwaarden van de Verzekeraar op het ogenblik van de 
verdaging; dat geldt ook als de verdaging een wijziging van de pensioentoezegging tot gevolg 
heeft. Het tarief dat daarbij wordt toegepast, is het tarief dat op het ogenblik van de verdaging van 
kracht is en bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit werd neergelegd. 
 
 
De Collectieve Aanvullende Verzekering eindigt op de initieel voorziene pensioenleeftijd. 
 
De gepensioneerde die een beroepsactiviteit uitoefent geniet de pensioentoezegging niet. Die 
bepaling is echter niet van toepassing op gepensioneerden die op 01 01 2016 bij de 
pensioentoezegging aangesloten waren. 
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3. CONTRACTUELE DOCUMENTEN 

Het Plan wordt geregeld door een Pensioenreglement of Pensioenovereenkomst die de rechten 
en plichten van de Inrichter, de Verzekeraar, de Aangeslotene en zijn rechthebbenden evenals 
de aansluitingsvoorwaarden en bepalingen aangaande de uitvoering van de pensioentoezegging 
regelt. 

Het Pensioenreglement of de Pensioenovereenkomst bestaat uit: 

- de algemene bepalingen die de regels toelichten die op alle Plannen van toepassing zijn;  
- de bijzondere bepalingen en hun aanhangsels, die de kenmerken beschrijven van het Plan 

dat de Inrichter onderschreef en meer bepaald de aansluitingsvoorwaarden, de gekozen 
verzekeringswaarborgen, de berekeningswijze van de voordelen, de stortingen en 
desgevallend het gewaarborgd minimumrendement. Ze vervolledigen en verduidelijken de 
algemene bepalingen, en daarop in zoverre die laatste afwijken. 

 
 
4. PENSIOENFICHE 

De pensioenfiche informeert de actieve Aangeslotene over de situatie van de aanvullende 
pensioenrechten die hij opbouwde en bevat de wettelijk voorziene gegevens. De Verzekeraar 
bezorgt de Inrichter een individuele pensioenfiche voor iedere actieve Aangeslotene. De Inrichter 
bezorgt de pensioenfiche aan de actieve Aangeslotenen. 
  

 

5. EINDE VAN DE AANSLUITING 
 

 
 

5.1 Bepalingen van toepassing op de aangeslotene met het statuut van werknemer  
 

Indien de aansluiting van de Aangeslotene eindigt door  
- overlijden; 
- pensionering; 
- beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden of pensionering; 
- de overgang van de Aangeslotene in het kader van de overgang van een onderneming, 

van een vestiging of van een deel van een onderneming of een vestiging naar een andere 
onderneming of naar een andere vestiging ten gevolge van een conventionele overdracht 
of een fusie waarbij het Groepsverzekeringplan niet wordt overgedragen; 

- het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de Aangeslotene niet langer de 
aansluitingsvoorwaarden van de pensioentoezegging vervult, zonder dat dit samenvalt 
met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of 
pensionering; 

- de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering 
die wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een andere 
werkgever die onder het toepassingsgebied van hetzelfde multi-inrichterpensioenstelsel 
valt als de vorige werkgever, op voorwaarde dat er geen overeenkomst bestaat in de zin 
van artikel 33/2 van de Wet op de Aanvullende Pensioenen die de overname van de 
rechten en verplichtingen regelt; 
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eindigen de waarborg in geval van overlijden en de Aanvullende Groepsverzekering op dat 
ogenblik. De Aangeslotene behoudt het voordeel van de reserves die zijn opgebouwd op zijn 
contracten, overeenkomstig de bepalingen betreffende de eigendom van de contracten. 
 
 

 5.1.1. Einde van de aansluiting ingevolge beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
 
In geval van beëindiging van aansluiting ingevolge de stopzetting van zijn arbeidsovereenkomst 
kan de Aangeslotene bij vertrek tussen de volgende opties kiezen: 

- het behoud van de verworven reserves bij de Verzekeraar zonder wijziging van de 
pensioentoezegging. Afhankelijk van de verzekeringscombinatie voorzien in de bijzondere 
bepalingen kan de toepassing van deze optie tot gevolg hebben dat de aangeslotene niet 
langer de door het Plan voorziene overlijdensdekking geniet; 

- in geval van beëindiging van de aansluiting vanaf 01 01 2016, het behoud van zijn 
verworven reserves bij de Verzekeraar, zonder andere wijziging van de 
pensioentoezegging dan een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de 
verworven reserves.  De keuze voor die optie kan een impact hebben op de verworven 
prestaties van de aangeslotene die berekend worden in functie van de verworven reserves 
om rekening te houden met deze overlijdensdekking. Die overlijdensdekking wordt aan de 
Begunstigden van het contract uitbetaald; 

- onder voorbehoud van de medische aanvaardingsformaliteiten, overdracht van zijn 
verworven reserves naar de onthaalstructuur bij de Verzekeraar en waarvan de 
modaliteiten vermeld staan in het reglement van de onthaalstructuur; 

- overdracht van zijn verworven reserves naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe 
werkgever, inclusief, desgevallend, naar de pensioeninstelling van het sectorale 
pensioenstelsel waartoe de werkgever behoort; 

- overdracht van zijn verworven reserves naar een pensioeninstelling die de totale winst 
verdeelt en de kosten beperkt. Op de website van de FSMA kan een lijst van deze 
pensioeninstellingen worden geraadpleegd. 

 

De wettelijke termijnen zijn als volgt: 
- de Inrichter beschikt over 30 dagen om de Verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen van 

het vertrek van de Aangeslotene; 
- de Verzekeraar beschikt over 30 dagen om de Inrichter de volgende gegevens mee te 

delen: 
• het bedrag van de verworven reserves, desgevallend aangevuld tot de bedragen 

gewaarborgd met toepassing van de Wet op de Aanvullende Pensioenen;  
• het bedrag van de verworven prestaties; 
• de verschillende keuzemogelijkheden met betrekking tot de verworven reserves 

met vermelding voor iedere mogelijkheid of de overlijdensdekking al dan niet 
behouden blijft en in geval van behoud van een overlijdensdekking het bedrag en 
het type ervan; 

• indien zij berekend kunnen worden, het bedrag van de verworven prestaties indien 
de aangeslotene opteert om zijn verworven reserves bij de Verzekeraar te 
behouden, zonder andere wijziging van de pensioentoezegging dan een 
overlijdensdekking ten belope van het bedrag van de verworven reserves.  

- de Inrichter stelt de Aangeslotene hiervan onmiddellijk schriftelijk of via elektronische weg 
in kennis; 
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- de Aangeslotene beschikt over 30 dagen om de Verzekeraar zijn keuze over de 
bestemming van zijn verworven reserves mee te delen; 

- desgevallend draagt de Verzekeraar binnen de volgende dertig dagen de verworven 
reserves over naar de nieuwe pensioeninstelling of naar het verzekeringscontract 
“onthaalstructuur” genoemd, van de Verzekeraar.  

 
Zonder schriftelijke beslissing van de Aangeslotene aan de Verzekeraar binnen voornoemde 
termijn van dertig dagen, worden de verworven reserves behouden bij de Verzekeraar binnen de 
pensioentoezegging zonder wijziging daarvan. 

  
Na het verstrijken van die termijn van 30 dagen en binnen de volgende 11 maanden kan de 
Aangeslotene nog steeds kiezen zijn verworven reserves bij de Verzekeraar te behouden, zonder 
andere wijziging van de pensioentoezegging dan een overlijdensdekking ten belope van het 
bedrag van de verworven reserves. 
  
De Aangeslotene behoudt de mogelijkheid om op ieder ogenblik de overdracht te vragen van zijn 
reserves naar de Pensioeninstelling van de nieuwe inrichter, naar een instelling die de winst 
verdeelt en de kosten beperkt of, onder voorbehoud van de medische aanvaardingsformaliteiten, 
naar de onthaalstructuur van de Verzekeraar. 
 
Gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van beëindiging blijft de Aangeslotene in 
geval van overlijden gedekt ten belope van de reserves die hij op zijn contracten verwierf, tenzij 
de Aangeslotene de Verzekeraar vóór het verstrijken van die termijn schriftelijk in kennis stelde 
van de toewijzing van zijn verworven reserves. 
 
Ingangsdatum: 29 06 2014, met uitzondering van de bepalingen betreffende het behoud van de 
verworven reserves bij de Verzekeraar, zonder andere wijziging van de pensioentoezegging dan 
een overlijdensdekking ten belope van het bedrag van de verworven reserves die van kracht 
worden op 01 01 2016.  
 
 
 

5.1.2. Einde van de aansluiting zonder beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
 

In geval van einde van de aansluiting vanaf 01 01 2016 vanwege het feit dat de Aangeslotene niet 
langer de aansluitingsvoorwaarden van de pensioentoezegging vervult, zonder dat dit samenvalt 
met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, mag de aangeslotene ervoor opteren zijn 
verworven reserves bij de Verzekeraar te behouden, zonder andere wijziging van de 
pensioentoezegging dan een overlijdensdekking ten belope van het bedrag van de verworven 
reserves. Kiezen voor die optie kan een impact hebben op de verworven prestaties van de 
Aangeslotene die berekend in functie van de verworven reserves om rekening te houden met 
deze overlijdensdekking. Die overlijdensdekking wordt aan de Begunstigden van het contract 
uitbetaald.  

 
De wettelijke termijnen zijn als volgt: 
- de Inrichter beschikt over 30 dagen om de Verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen van het 
vertrek van de Aangeslotene; 
- de Verzekeraar beschikt over 30 dagen om de aangeslotene schriftelijk in kennis te stellen  
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• van het einde van de aansluiting 
• van het al dan niet behoud van de overlijdensdekking  
• van zijn recht om ervoor te kiezen zijn verworven reserves bij de Verzekeraar te behouden, 

zonder andere wijziging van de pensioentoezegging dan een overlijdensdekking ten 
belope van het bedrag van de verworven reserves; 

- de Aangeslotene beschikt over 30 dagen om de Verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen van 
zijn keuze om zijn verworven reserves bij de Verzekeraar te behouden teneinde de 
overlijdensdekking te genieten ten belope van het bedrag van zijn verworven reserves. 
 
Zonder schriftelijke beslissing van de Aangeslotene aan de Verzekeraar binnen de termijn van 
dertig dagen, wordt geacht dat de Aangeslotene niet voor deze mogelijkheid koos. Na het 
verstrijken van deze termijn van 30 dagen beschikt de Aangeslotene nog over een bijkomende 
termijn van 11 maanden om deze optie te kiezen. 

 
 

5.2 Bepalingen van toepassing op aangeslotenen met het zelfstandigenstatuut 
(bedrijfsleider) 

 

Indien de aansluiting van de Aangeslotene eindigt door  

- overlijden; 
- pensionering; 
- beëindiging van zijn functies,  
 
eindigen de waarborg in geval van overlijden en de Aanvullende Groepsverzekering  de dag 
volgend op die waarop de aangeslotene niet langer zijn functies uitoefent. De Aangeslotene 
behoudt het voordeel van de reserves die zijn opgebouwd op zijn contracten, overeenkomstig de 
bepalingen betreffende de eigendom van de contracten. 
 

De Aangeslotene kan op het ogenblik van vertrek vragen zijn verworven reserves over te dragen 
naar een pensioeninstelling die de reserves beheert overeenkomstig titel 4 van de wet van 15 mei 
2014 houdende diverse bepalingen. 

 

6. BEPALINGEN INZAKE GUNSTIGE VERVROEGING BIJ UITTREDING 
 

Alle bepalingen die een verbetering voorzien van de rechten in geval van vervroegd uittreden 
worden opgeheven, behoudens voor aangeslotenen die uiterlijk op 31 december 2016 de leeftijd 
van 55 jaar hebben bereikt. 

 
 
 
 

7. VOORSCHOT OP CONTRACTEN EN/OF INPANDGEVING 

Binnen de door de Verzekeraar bepaalde grenzen kan de Aangeslotene desgevallend een 
voorschot op prestaties en/of de inpandgeving van pensioenrechten krijgen voor het waarborgen 
van een lening. 
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Voorschotten en inpandgevingen zijn slechts toegestaan voor zover voorzien in de bijzondere 
bepalingen en om op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte onroerende 
goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te 
herstellen of te verbouwen. Die voorschotten en verpandingen moeten worden terugbetaald zodra 
bedoelde goederen niet langer deel uitmaken van het vermogen van de Aangeslotene. 
 
Het toegekende voorschot bedraagt maximaal de afkoopwaarde, desgevallend beperkt tot de 
overlijdensdekking, verminderd met de geldende fiscale en sociale afhoudingen. 
 
De Aangeslotene dient contact op te nemen met de Verzekeraar om de begrenzingen en 
voorwaarden van het opnemen van een voorschot te kennen. 
 

 

8. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – GEGEVENSVERWERKING 
 
De persoonsgegevens van de Aangeslotene, van de begunstigde en van de rechthebbende (naam, 
voornaam, foto, beroep, woon- of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail, geboorteplaats en -
datum, burgerlijke stand, bankrekeningnummer, verzekeringsportefeuille, vermogenssituatie, 
gegevens betreffende uw dossier, daaronder begrepen, desgevallend en in de mate dat dit voor het 
beheer van uw dossier nodig is, de gevoelige gegevens met betrekking tot de gezondheid, 
desgevallend, zonder de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, waarvoor 
de verzekeringnemer uitdrukkelijk zijn instemming verleent) worden door en onder de 
aansprakelijkheid van de Verzekeraar verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer evenals iedere norm waardoor die in 
de toekomst kan worden vervangen, en exclusief voor volgende nagestreefde doelstellingen:  
 
(i) evaluatie van het verzekerde risico,  
(ii) uitgifte en beheer van verzekerings-, herverzekeringsovereenkomsten,  
(iii) cliëntbeheer en beheer van schadegevallen, communicatie aan de dienst “bestanden” van 

Datassur ESV, 
(iv) portefeuillemonitoring,  
(v) preventie en opsporen van misbruiken en van verzekeringsfraude,  
(vi) het naleven van de wettelijke verplichtingen, 
(vii) het uitvoeren van marktstudies;  
(viii) het versturen van papieren en elektronische nieuwsbrieven,het voorstellen van  nieuwe 

doelstellingen, 
(ix) direct marketing en promotie van verzekeringsproducten en -diensten, een doelstelling 

waarmee de verzekeringsnemer uitdrukkelijk instemt door de aanvaarding van deze algemene 
voorwaarden; 

(x) het naleven van de verplichtingen ten aanzien van de moedermaatschappij . 
 
Die gegevens worden uitsluitend voor bovenvermelde doelstellingen gebruikt, behoudens later 
uitdrukkelijk verzet door de Aangeslotene betreffende de nagestreefde doelstelling vermeld onder 
punt (x). 
 
Die gegevens zijn toegankelijk voor de betrokken diensten, alsook voor de leidinggevende, 
ondersteunende of toezichthoudende functies van de Verzekeraar in het strikte kader van hun opdrachten. 
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Het niet meedelen door de aangeslotene van de vereiste en precieze gegevens kan ertoe leiden dat 
de Verzekeraar in de onmogelijkheid verkeert om de commerciële relatie aan te gaan, uit te voeren 
of verder te zetten of om een verrichting uit te voeren die de betrokken persoon heeft gevraagd. 
 
De aangeslotene, de begunstigde en de rechthebbende stemmen ermee in dat de 
verzekeringsnemer en de makelaar kennis krijgen van de inhoud van het contract en van de 
eventuele uitsluitingsclausules. 
 
Gegevens met betrekking tot de gezondheid van de personen mogen uitsluitend bij specifieke 
instanties (artsen of ziekenhuizen) worden verzameld en enkel voor zover die gegevens voor het 
evalueren van het risico of voor de verplichting tot schadeloosstelling vereist zijn. Daartoe dient een 
schriftelijk akkoord te worden overgemaakt.  
De te verzekeren persoon/personen ontheffen de hierboven vermelde instellingen uitdrukkelijk van de 
verplichting om geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de vragen die hen zouden worden gesteld 
met betrekking tot de voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand, inclusief bij overlijden. 
 
 
De contractuele, financiële en medische gegevens mogen voor voornoemde nagestreefde 
doelstellingen worden overgemaakt aan de onderaannemingen of aan de moederonderneming 
evenals aan de dienst “bestanden” van Datassur ESV, gevestigd aan de Meeûssquare 29 te 1000 
Brussel, of nog, aan een herverzekeraar, een makelaar, een expert of een adviseur die voor 
voornoemde nagestreefde doelstellingen handelt. 
 
Indien deze gegevens aan het buitenland moeten worden overgemaakt garandeert de Verzekeraar 
dezelfde graad van bescherming van de gegevens in naleving van de standaard Europese clausules. 
 
In strikte naleving van voornoemde wetgeving worden geen persoonsgegevens overgemaakt aan 
andere derden dan hiervoor vermeld, noch voor doelstellingen verschillend van de hiervoor vermelde 
doelstellingen. 
 
De Verzekeraar bewaart die gegevens voor de duur vereist om het contract uit te voeren, en tijdens 
de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringsperiode. 
 
Op schriftelijk gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de Verzekeraar kunnen de 
Aangeslotene, de begunstigde en de rechthebbende die hun identiteit bewijzen van de Verzekeraar 
gratis en schriftelijk de persoonsgegevens krijgen die op hem betrekking hebben, en desgevallend 
de rechtzetting vragen van gegevens die onjuist, onvolledig of niet-relevant zouden zijn. 
 
De Aangeslotene, de begunstigde en de rechthebbende kunnen zich eveneens richten tot de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om die rechten uit te oefenen. 
 
De Voorzitter van de Rechtbank van eerste Aanleg van de verblijfplaats van de Aangeslotene is 
bevoegd om te oordelen over iedere vordering betreffende het recht op mededeling, rechtzetting of 
verwijdering van de persoonsgegevens, wanneer de vraag van de aangeslotene binnen de 45 dagen 
na bedoelde aanvraag zonder gevolg bleef of werd geweigerd. 
Als de Aangeslotene op gelijk welk ogenblik meent dat de Verzekeraar zijn privéleven niet eerbiedigt, 
dan kan hij zich tot de Verzekeraar wenden die alles in het werk zal stellen om het probleem op te 
sporen en op te lossen. 
 
De Aangeslotene kan voor bijkomende informatie steeds contact opnemen met de Verzekeraar of 
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met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
 
- contactgegevens Verzekeraar: 
• via e-mail: compliance.compliance@athora.com 
• per post: Athora Belgium - Service Compliance – Louizalaan 149, 1050 Brussel 

 
- contactgegevens van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
• via e-mail: commission@privacycommission.be; 
• telefonisch: 02 274 48 00; 
• per fax: 02 274 48 35; 
• per post: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 

35 - 1000 Brussel. 
 
 
 
9. KLACHTEN 
 

In geval van betwisting of klacht ten aanzien van de Verzekeraar, en zonder afbreuk te doen 
aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kunnen de verzekeringsnemer, de 
verzekerde of de begunstigde de Verzekeraar contacteren: 
 
- per post: Athora Belgium nv - Dienst Klachtenbeheer - Louizalaan, 149 te 1050 Brussel; 
- via e-mail: plaintes.be@athora.com; 
- telefonisch: 02 403 81 56 
- per fax: 02 403 86 53 

 
De informatie over de klachtenbehandelingsprocedure treft u aan op de website 
https://www.athora.com/be/ onder de rubriek “Contact”: “Uw mening telt voor ons”. 
 
In overeenstemming met de geldende reglementering verbindt Athora Belgium zich ertoe om 
gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling voor consumentengeschillen. 
Dit is voor de verzekeringnemer volledig gratis. 
 
Mocht hij niet tevreden zijn met de verkregen oplossing dan kan hij ook contact opnemen met 
de Ombudsman van de Verzekeringen, (www.ombudsman.as), gekwalificeerde entiteit 
 
- per post: Ombudsman van de Verzekeringen - de Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel; 
- via e-mail: info@ombudsman.as; 
- telefonisch: 02 547 58 71; 
- per fax: 02 547 59 75. 
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10. STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME  
 

De verzekeraar kan er niet toe gehouden worden in het kader van onderhavig contract om 
dekking te bieden, schadegevallen te betalen of prestaties te verstrekken als die dekking, 
betaling van schadegevallen of het verstrekken van betreffende diensten hem zou blootstellen 
aan een economische of commerciële sanctie, of het voorwerp zou vormen van een verbod 
of beperking krachtens de wettelijke  of reglementaire bepalingen van het rechtsgebied waar 
de Verzekeraar aan is onderworpen. 

 
 
11. VERWIJZING NAAR EEN WETTELIJKE BEPALING 
 

Indien verwezen wordt naar een wettelijke bepaling wordt bedoeld  de invoege zijnde bepaling. 
Bij vervanging van een wettelijke bepaling door een andere bepaling dient de nieuwe bepaling 
te worden beschouwd als referentie voor zover die op de beoogde situatie van toepassing is. 

 


