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AANMELIDINGSFORMULIER 
voor Ondernemingspensioenfondsen 

Ter uitvoering van Artikel 4, lid 2 Landsverordening Ondernemingspensioenfondsen (P.B. 1985, no. 44) 
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I. Algemene Informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Specifieke informatie 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

1. Statutaire naam van het fonds. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

2. Volledig adres, telefoon-faxnummer 

en e-mailadres van het fonds. 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

3. Naam van de accountant. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

4. Naam van de actuaris. 

5. Naam van de onderneming(en) of 

instelling(en) waaraan het fonds is 

verbonden. 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

      
6. Tot welke bedrijfstak behoort 

(behoren) de onderneming(en) (aard 

van het bedrijf)? 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

- 
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III. Rechtsvorm 

 

   

 

 

 

        

 

 

IV. Informatie over eventuele herverzekering 

       

 

 

        

 

7. Aantal personen, op wie de regeling 

van toepassing is (zie toelichting). 

Actieven:---------------------------------------------------- 
Slapers:------------------------------------------------------
Gepensioneerden:----------------------------------------- 
Totaal:-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
 

8. Heeft de werkgever zijn bijdrage aan 

de pensioenregeling voorbehouden 

(ex. Artikel 2, lid3)? 

Ja   
Nee

 

9. Welke rechtsvorm heeft het 

pensioenfonds? 

---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
 

10. Hoe is het bestuur samengesteld (ex. 

Artikel 5 lid 1 zie toelichting 10)? 

Voorzitter:-------------------------------------------------- 
Secretaris:---------------------------------------------------
Penningmeester:------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
 

11. Zijn de pensioenverplichtingen 

volledig herverzekerd? Bij welke 

Maatschappij (zie artikel 9)? 

Ja bij  
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

Nee  
--------------------------------------------------------------- 



 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

12. Zijn de pensioenverplichtingen 

gedeeltelijk herverzekerd? Bij welke 

maatschappij (zie artikel 9)? 

Ja bij  
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

Nee  
 

13. Worden de pensioenverplichtingen 

volledig in eigen beheer gehouden? 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur van het Fonds, getekend door:------------------------------------------------------------------------- 

Willemstad/Philipsburg (svp doorhalen wat niet van toepassing is)----------------------------- 

Ja   
Nee
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Toelichting bij het Aanmeldingsformulier 
voor Ondernemingspensioenfondsen 
 
Algemeen 
Een ondernemingspensioenfonds valt onder de werking van de Landsverordening 
Ondernemingspensioenfondsen (P.B. 1985, no. 44) en dient zich binnen drie maanden na oprichting 
aan te melden. 
 
Bij een vertraagde aanmelding wordt steeds de invulling naar de meest recente toestand beoogd. 
 
Het aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend aan de Bank te worden toegezonden 
vergezeld van de volgende documenten: 

1. een afschrift van de authentieke akte van oprichting; 

2. een door het bestuur van het fonds gewaarmerkt exemplaar van de reglementen; 

3. een door het bestuur van het fonds gewaarmerkt exemplaar van de overeenkomst(en) met de 
werkgever(s), waarin minimaal de betaling van de bijdragen aan het fonds is geregeld, zoals 
bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Landsverordening Ondernemingspensioenfondsen; 

 
4. een afschrift van het eventuele herverzekeringscontract; 

5. de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) in het geval van gedeeltelijk of volledig 
eigen beheer. 

 
Toelichting bij vraag 7: 
Actieven en slapers betreffen de nog-niet-gepensioneerden, waarbij actieven nog wel en de 
slapers intussen niet meer actief werkzaam zijn bij een aan dit fonds verbonden werkgever. 

 
Toelichting bij vraag 10: 
Met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter dient voor alle overige bestuurders aangegeven 
te worden, wie men vertegenwoordigt (werkgever of werknemers). U mag dit afkorten als wg of 
wn. Aan de hand van deze invulling beoordeelt de Bank of er in een vervolgronde ook nog 
persoonlijke vragenformulieren door de bestuursleden dienen te worden ingevuld. 

 

 


