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Ethias Gemeen Recht zal de juridische vorm van een 
coöperatieve krijgen en haar verzekeringsportefeuille 
overdragen aan Ethias nv 

 De Raad van bestuur van de Onderlinge Verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht 
heeft op de vergadering van 25 oktober zijn goedkeuring verleend aan het plan om de 
juridische vorm van de vereniging om te zetten. Onder goedkeuring van de algemene 
vergadering, en behoudens bezwaar van de NBB, zal zij een coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid worden. 

 In juni jl. had de Raad zijn akkoord verleend aan de overdracht op 31/12/2017 van de 
verzekeringsportefeuille “Arbeidsongevallen (overheidssector)” naar Ethias nv, onder 
voorbehoud van de goedkeuring door de NBB en de effectieve omvorming van de 
vereniging. 

 Ethias Gemeen Recht zal dus niet langer een verzekeringsmaatschappij zijn, maar een 
participatiebeheermaatschappij die hoofdzakelijk een participatie zal bezitten in Vitrufin 
nv (holding die 100% eigenaar is van Ethias nv), naast de participaties in VEH en Socofe.  

 Zij zal van naam veranderen en EthiasCo heten. 

In mei jl. kwamen de aandeelhouders van de groep tot een akkoord met onder meer een vooruitzicht op 
stabiliteit in het aandeelhouderschap voor een periode van 2 jaar en een vereenvoudiging van de 
structuren. 

Het is in die optiek dat de bundeling van alle verzekeringsactiviteiten bij Ethias nv moet worden gezien, 
via de overdracht van de laatste verzekeringsactiviteit die nog door Ethias Gemeen Recht (GR) wordt 
uitgeoefend. Die activiteit is overigens al voor 95 % herverzekerd door Ethias nv. De overdracht zal van 
rechtswege gebeuren en zal bovendien geen enkele wijziging in de tarief- en dekkingsvoorwaarden van 
de contracten met zich meebrengen. 

Ethias GR zal bijgevolg niet langer onderworpen zijn aan de Solvabiliteit II-regelgeving en zal ook niet 
langer haar juridische vorm als onderlinge verzekeringsvereniging kunnen behouden. De hoedanigheid 
als lid van de vereniging vloeit namelijk voort uit de ondertekening van een verzekeringscontract. Om 
die reden zal zij worden omgevormd in een coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo. Deze 
juridische vorm sluit het dichtst aan bij het mutualistische karakter. De vennootschap zal het beheer van 
participaties tot doel hebben en zal, net als vandaag, een van de aandeelhouders van de groep blijven.  

Elk huidig lid van Ethias GR zal lid van EthiasCo worden en zal in dat opzicht van rechtswege 
coöperatieve deelbewijzen ontvangen, waarvan het rendement zal kunnen worden toegekend aan de 
ondersteuning van lokale initiatieven. Op de manier blijft de bijna honderdjarige band tussen Ethias en 
de openbare collectiviteiten behouden. 

Een laatste precisering: de acquisitie van de portefeuille van Ethias GR zal geen impact hebben op de 
solvabiliteitsmarge van Ethias nv. 

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/

