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Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen  
Federale Pensioen 

 
De geplande verrichting is een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting 
waarbij Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen (hierna de 
“Onderlinge Leven” genoemd) het gehele vermogen van de NV De Federale Pensioenen 
(hierna “Federale Pensioen” genoemd) zal overnemen, nadat zij vooraf 100% van diens 
aandelen verworven heeft. 
 
De geplande fusie is verantwoord, gelet op de volgende overwegingen :  
 

- Thans bezitten beide voormelde ondernemingen de bijzondere machtiging inzake het 
zogenaamde “KB 69” betreffende het beheer van pensioenreserves. De FSMA wenst 
echter dat er binnen eenzelfde groep slechts één onderneming dergelijke machtiging 
bezit. De groep Federale Verzekering heeft beslist om deze te behouden voor de 
Onderlinge Leven en om de (beperkte) activiteiten van Federale Pensioen stop te 
zetten.  

 
- De groepsstructuur zal door de voorgenomen fusie vereenvoudigd worden. 

 
- Ook de kosten voor de groep Federale Verzekering zullen dalen als gevolg van de 

stopzetting van de activiteiten van Federale Pensioen. 
 
Gelet op het feit dat de goedkeuring van deze fusie door de Nationale Bank van België 
gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2018, is de transactie sedert 
die datum tegenstelbaar aan derden, zonder dat de afzonderlijke toestemming van iedere 
verzekeringsnemer of belanghebbende derde bekomen dient te worden. De 
verzekeringsnemers van Federale Pensioen zullen uiteraard wel individueel op de hoogte 
gebracht worden van de verrichting. 
 
De activiteiten van Federale Pensioen zullen overgenomen en verdergezet worden door de 
Onderlinge Leven. De verzekeringsvoorwaarden van de klanten zullen uiteraard ongewijzigd 
blijven.  
 
De buitengewone algemene vergadering van de Onderlinge Leven heeft niet geldig kunnen 
beraadslagen en beslissen op vrijdag 9 maart 2018, vermits het vereiste 
aanwezigheidsquorum niet bereikt werd.  
 
Een tweede buitengewone algemene vergadering van de Onderlinge Leven zal 
plaatsvinden op dinsdag 27 maart 2018 om 13 uur. Deze kan dan beslissen, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
  
De (eerste en enige) buitengewone algemene vergadering van Federale Pensioen zal 
gehouden worden op dinsdag 27 maart 2018 om 13u30.  
 
In bijlage : het fusievoorstel. 


