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Ethias lanceert Ethias Pension Fund OFP 
Een multi-werkgeverspensioenfonds 

 

Ethias Pension Fund OFP ontving de goedkeuring van de FSMA om te starten met het 
beheer van pensioenplannen. 
 
Ethias Pension Fund OFP is een pensioenfonds, opgericht door Ethias nv en Ethias Gemeen 
Recht o.v.v, onder de rechtsvorm van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen 
(OFP). 
 
Ethias Pension Fund OFP is tegelijk (en dit is uniek in België): 

 een fonds “multi-werkgevers”, d.w.z. dat het aangesloten bedrijven kan toelaten die geen 
band met Ethias hebben; 

 een gemengd fonds, d.w.z. dat het in staat is om binnen de afzonderlijke kantons zowel 
de wettelijke pensioenen van de 1ste pijler (publieke sector) als de aanvullende 
pensioenen in de 2de pijler (publieke en private sector) te beheren. 

 
Met betrekking tot de pensioenen stelt Ethias een permanente evolutie vast in het 
verwachtingspatroon van werkgevers, zowel in de private als in de publieke sector. Gezien de 
economische en maatschappelijke uitdagingen zijn ze steeds vaker vragende partij om meer 
betrokken te worden bij het beheer van pensioenregelingen. Het pensioenfonds is daarvoor een 
erg geschikt financieel vehikel omdat het de aangesloten ondernemingen toelaat om op een 
actieve manier te participeren via een zitje in de raad van bestuur. 
 
Gezien de huidige situatie van de financiële markten is Ethias van mening dat de oprichting van 
een pensioenfonds van belang is voor het beheer van aanvullende pensioentoezeggingen die 
onderschreven zijn ten gunste van de eigen medewerkers; de beleggingsstrategie is namelijk 
aangepast voor verbintenissen op lange termijn. 
 
Hiermee herbevestigt Ethias haar waarden van nabijheid, deskundigheid en betrokkenheid en 
biedt ze elk toetredend bedrijf de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Ethias Pension Fund OFP.  
 
Met de oprichting van Ethias Pension Fund OFP - toegankelijk voor alle ondernemingen of 
publieke collectiviteiten - diversifieert Ethias haar waaier van mogelijke oplossingen inzake 
pensioenbeheer teneinde de werkgevers toe te laten de voor hen beste keuze te maken, of het nu 
gaat om de verzekeringsoplossing (Tak 21, Tak 23) of het pensioenfonds.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie 
met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de 
particulieren.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-
kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele 
waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 


