
DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT 
VOOR AL UW OPDRACHTEN

ETHIAS SERVICES

▸ Meer expertise: profiteer van de actuariële, fiscale, financiële 
en juridische expertise van Ethias Services 

▸ Meer automatisering: profiteer van hoogtechnologische tools 

▸ Meer tijd: vertrouw het beheer van uw dossiers toe aan Ethias Services 



WAT KAN ETHIAS SERVICES CONCREET VOOR U DOEN?

 › Het administratieve beheer van uw 
wettelijke of aanvullende pensioenen. 

 › De betaling van uw arbeidsongevallenrentes. 
 › De administratieve afhandeling van 

schadegevallen in BOAR.

 › Een audit in risk management voor uw organisatie 
 › Consultancy of bemiddeling op het vlak 

van verzekering en herverzekering. 
 › …

Ethias Services begeleidt organisaties bij de actuariële, fiscale en juridische aspecten 
van hun verzekeringscontracten of bij het beheer van hun pensioenfondsen. Actuariële 
studies om hun lasten te budgetteren, fiscale studies om hun uitgaven te optimaliseren, 
juridische studies om hun verplichtingen te verduurzamen...Ethias Services zorgt voor 
consultancy-, beheer- of uitbestedingsdiensten.



IN DETAIL...
AANVULLENDE PENSIOENBEHEER VOOR PRIVATE ONDERNEMINGEN
Ethias Services bouwt voort op de unieke expertise van Ethias en staat zij in voor:

 › actuariële en financiële berekeningen, 
 › het opstellen van rapporten, 
 › het onderzoeken van juridische en fiscale aspecten, 
 › het beheren van betalingsverrichtingen.

WETTELIJK EN AANVULLENDE PENSIONBEHEER 
VOOR OPENBAAR COLLECTIVITEITEN
Ethias Services staat in voor:

 › het budgetteren van hun maandelijkse pensioenlast; 
 › het tijdig uitvoeren van de vereiste betalingen; 
 › het toepassen van de sociale en fiscale afhoudingen op basis van ieders 

individuele situatie en naargelang de evolutie in de wetgeving;  
 › het toezien op de evolutie in de wettelijke en reglementaire teksten 

en het invoeren van alle daartoe vereiste controles;  
 › het aankopen, ontwikkelen en actualiseren van de elektronische betalingsprogramma’s.

PUBLI-PLAN
Ethias Services zorgt ook voor toegang tot de “Publi-Plan”-technologie. Wat biedt Publi-Plan u?

 › Een simulatie van de evolutie in uw diverse kosten:
• de loonmassa van statutaire personeelsleden
• de loonmassa van contractuele personeelsleden
• de werkgeversbijdragen
• de kostprijs van de totale pensioenfactuur voor statutaire personeelsleden, 

met inbegrip van de regularisatie- en responsabiliseringsbijdrage
• de kostprijs en de impact van een aanvullend pensioenplan
• de pensioenverplichtingen

 › Een innovatieve tool voor een dynamische projectie van uw HR-beheer:
• een flexibel gebruik van de vervangingsprofielen
• een jaarlijkse projectie van de benoemingen
• de evolutie van het personeelskader
• de gevolgen van vertrekkende personeelsleden
• de impact van laattijdige benoemingen

 › Het rapport Publi-Plan biedt u de mogelijkheid om met kennis van 
zaken een optimale beslissing te nemen dankzij:
• gedetailleerde cijfers voor de verschillende scenario’s
• samenvattende tabellen en grafieken
• een zicht op de evolutie in de pensioenverplichtingen
• een zicht op de evolutie in de personeelskosten op lange termijn

PENSIOENFONDSENBEHEER
In het kader van de aanvullende pensioenen biedt Ethias Services beheer-, administratieve en 
bemiddelingsdiensten aan bij alle organismen voor de financiering van pensioenen (met inbegrip van het OFP 
dat Ethias recent heeft opgericht). 



BEHEER BOAR
Ethias Services kan instaan voor de administratieve afhandeling van schadegevallen in het kader van 
beheersovereenkomsten

 › alle berekeningen uitvoeren;
 › expertiseopdrachten realiseren;
 › de contacten met derden en dienstverleners verzekeren;
 › de rol van interface met de begunstigden waarnemen;
 › de betaling van de rentes in arbeidsongevallen en beroepsziekten beheren en uitvoeren;
 › alle berekeningen zoals de indexsprong, fiscale afhoudingen, perequatie, loonbeslag... uitvoeren

Wat de arbeidsongevallenrentes betreft, doet Ethias Services het volgende voor u

 › het budgetteren van uw maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse rentelast;
 › het tijdig uitvoeren van de vereiste betalingen;
 › het toepassen van de sociale en fiscale afhoudingen op basis van ieders 

individuele situatie en naargelang de evolutie in de wetgeving;
 › het toezien op de evolutie in de wettelijke en reglementaire teksten 

en het invoeren van alle daartoe vereiste controles.
Zo hoeft u niet langer

 › de wetgeving en/of de toepasselijke reglementering te controleren;
 › elektronische betalingsprogramma’s aan te kopen, te ontwikkelen en te actualiseren;
 › de beheerskosten met betrekking tot de betaling van uw rentes te dragen.

GLOBAAL EN PREVENTIEF RISICOBEHEER
Ethias Services biedt een audit in risk management gerealiseerd door een onafhankelijke expert. Deze audit 
zal u toelaten uw strategische risico’s in kaart te brengen en over een methodologie te beschikken om een 
permanente riskmanagementaudit in te voeren en voort te zetten. Vervolgens kunnen de operationele risico’s 
worden behandeld en geanalyseerd.

FINANCIERING VAN PROJECTEN VOOR COLLECTIVITEITEN
Ethias Services doet het volgende voor u:

 › uw financieringsbehoeften analyseren;
 › samen met u een optimale oplossing vinden om uw lokale infrastructuurprojecten te realiseren;
 › het administratieve beheer van uw financieringsdossier ondersteunen;
 › eventuele structurele of financiële partners zoeken voor het project van uw lokale collectiviteit.



WAAROM INNOVEERT ETHIAS 
MET ETHIAS SERVICES?
Een verzekeringsmaatschappij kan vandaag niet langer beperken tot het louter dekken van de financiële 
risico’s van een organisatie dekken. Zij moet een globale en preventieve risico-aanpak hebben; haar partners, 
ondernemingen of collectiviteiten toelaten om de kosten en budgetten met betrekking tot deze contracten te 
optimaliseren; oplossingen bieden voor het beheer en de coördinatie van deze operaties. 

Om die reden werd Ethias Services opgericht in 2010.

5 TROPHÉES DECAVI INNOVATION + 1 TROPHÉE DECAVI PRÉVENTION

Web TV
 EEAwards
 Ethias Services
 Plan RSZPPO 
 Memento Pensioenen

Eas@vent 
Trofee DECAVI van de innovatie

Info Risk

KMI Preventie 
Trofee DECAVI van de innovatie 

Easenet Pension
Smart & Safe Vehicle
Label ISAE 3402

Un cœur pour le sport 
Trofee DECAVI van de innovatie  

Publi-Plan 
Trofee DECAVI van de innovatie  

Ethias Members’ Academy
Ethias Prevention Corner
Ethias Prevention Awards
e-zines (Info Pensioenen…)
Colloque Vieillissement
Handboek AO Uantwerpen
Vade-mecum 1ste pijler
EthiApp

HospiFlex 
Trofee DECAVI van de innovatie 

Preventiesvideo’s
Rédaction, publication &/
ou diffusion d’ouvrages 
de référence

Ethias Prevention Reporter 
Trofee DECAVI van de preventie  

Ethias Prevention Corner 2.0
Nouvel ouvrage sur la pension 
des mandataires locaux
Trends Openbaar Sector

2010 2011 2012 2013 2014 2015



PERFORMANTE TOOLS 
TOT UW DIENST 
EXTRANET PENSIONS
Onlineplatform voor het beheer van 
pensioenverzekeringen

 › eenvoudige, efficiënte en beveiligde toegang 
 › berekening van de pensioenen 

voor het personeel
 › historiek van de betalingen
 › online registratie en wijziging van alle parameters 

die een invloed hebben op de betalingen
 › permanente toegang tot databases gesorteerd 

op basis van de personeelscategorieën

EXTRANET BOAR
Onlineplatform voor het beheer 
van verzekeringen Niet-Leven

 › aangifte van alle schadegevallen 
 › raadpleging van de stand van zaken in dossiers
 › rechtstreekse en beveiligde 

toegang tot contracten 
 › exclusieve toegang tot de Acceval®-applicatie  

voor de productie van unieke statistieken
 › tool voor het bepalen van alle 

preventiebeleidslijnen.



EXPERTEN TOT UW DIENST
PHILIPPE LALLEMAND
Lid van het Directiecomité belast 
met de Collectiviteiten
Verantwoordelijkheden 
Algemene directie en coördinatie
Contact 
04 220 31 19 
philippe.lallemand@ethias.be

EDWIN HOEVEN
Commercieel Directeur
Commerciële verantwoordelijkheid 
Collectiviteiten en Ondernemingen Noord
Contact 
011 28 23 93 
edwin.hoeven@ethias.be

OLIVIER HANSON
Commercieel Directeur
Commerciële verantwoordelijkheid 
Collectiviteiten en Ondernemingen Zuid
Contact 
04 220 37 75 
olivier.hanson@ethias.be

GENEVIÈVE LARDINOIS 
Juridisch adviseur
Verantwoordelijkheden 
Coördinator Ethias Services
Contact 
04 220 31 68 
genevieve.lardinois@ethias.be

JEAN-MICHEL BOURDOUX
Directeur
Verantwoordelijkheden 
Leven Collectiviteiten & Ondernemingen
Contact 
04 220 38 35 
jean-michel.bourdoux@ethias.be

DANIEL PIROTTE
Directeur
Verantwoordelijkheden 
BOAR Collectiviteiten & Ondernemingen
Contact 
04 220 34 90 
daniel.pirotte@ethias.be

EEN ERKENNING VAN 
ONZE KNOWHOW
CERTIFICATION ISAE 3402
In 2012 behaalt Ethias Services de ISAE 3402 certificering. De ISAE 3402 certificering is een norm die toelaat de 
betrouwbaarheid te waarborgen van de interne controles ingevoerd door Ethias Services voor de betaling van de 
pensioenen.

DECAVI TROFEE
De DECAVI-trofeeën belonen de beste verzekeringsproducten van het afgelopen jaar in verschillende 
productcategorieën. Ethias Services behaalde in 2013 de DECAVI®-innovatietrofee voor Publi-Plan.

SUCCESS VAN PUBLI-PLAN
143 studies aanvragen, 37 administraties actieve op Publi-Plan.



MEER HIEROVER WETEN? CONTACTEER ONS

  

 04 220 31 31 ondernemingen@ethias.be www.ethias.be/ondernemingen
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