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MODEL 1 

Verklaring Werkgever - buiten toepassingsgebied  

SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw  

Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) 

 

De Werkgever1,  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Maatschappelijke zetel:…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnummer (KBO-nummer): ……………………………………………………………………….  

Nummer vestigingseenheid (indien van toepassing): ………………………………………………………… 

Vertegenwoordigd door,  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Hoedanigheid: ……………………………………………………………………………………………………. 

− Verklaart buiten het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de 

Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw, zoals ingevoerd door de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 8 december 2022 tot invoering van een sectoraal aanvullend 

pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw, te willen vallen; 

− Verklaart op eer dat op datum van …/…/…… alle Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw, (met 

eventuele uitzondering van studenten en leerlingen), die vallen onder het Aanvullend Paritair Comité 

voor de Bedienden (PC 200), aangesloten zijn aan één of meerdere 

ondernemingspensioenstelsel(s), die minstens gelijkwaardig zijn aan het sectoraal aanvullend 

pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw, conform de vereisten zoals 

bepaald in artikel 3 van de Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2022 tot 

invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden 

Ondernemingsactiviteiten Bouw;  

− Gaat akkoord om op eenvoudig verzoek van de Inrichter van het sectoraal aanvullend 

pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw, het Fonds voor 

Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf – fbzp-fsep Constructiv (afgekort: 

“fbzp-fsep Constructiv”), alle gegevens over te maken die deze nodig acht om de volledigheid en de 

juistheid van deze verklaring en van de geattesteerde gegevens te controleren;  

− Verbindt er zich toe om elke wijziging aan het ondernemingspensioenstelsel (de 

ondernemingsstelsels) waardoor dit (deze) niet meer minstens gelijkwaardig is (zijn) aan het sociaal 

sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw mee te 

delen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf – fbzp-

fsep Constructiv (afgekort: “fbzp-fsep Constructiv”).  

 

  

 

1 Dit is de juridische entiteit (op basis van het ondernemingsnummer), of desgevallend de vestigingseenheden (op basis 
van het vestigingseenheidsnummer) indien de juridische entiteit over meerder vestigingseenheden beschikt 
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Indien de Werkgever meerdere ondernemingspensioenstelsels heeft, dan volgt hierna een opsomming van 

alle pensioenplannen met vermelding van de categorie van Bedienden Ondernemingsactiviteiten Bouw die 

bij elk van deze pensioenplannen zijn aangesloten: 

 

Pensioenplan (naam pensioeninstelling + 

polisnummer ingeval de pensioeninstelling een 

verzekeringsonderneming is) 

Omschrijving categorie Bedienden 

Ondernemingsactiviteiten Bouw 

……………………………………………………….
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……………………………………………………….
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……………………………………………………….

. 

……………………………………………………….

. 

……………………………………………………….

. 

……………………………………………………….

. 

……………………………………………………….
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Gedaan te …………………………………………..  Op ………………………………………………………. 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Terug te sturen per aangetekend schrijven, samen met het actuarieel attest, naar: 

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf 

fbzp-fsep Constructiv  

1000 Brussel, Koningsstraat 132, bus 3 

De datum van de poststempel geldt als bewijs 

 

 

 

Voor het uitoefenen van zijn wettelijke opdrachten, verwerkt fbzp-fsep Constructiv uw persoonsgegevens. 

Voor elke info betreffende de verwerking van uw gegevens kan u www.pensiob.be consulteren of een mail 

sturen naar info@fbzp.be. 

http://www.pensiob.be/
mailto:info@fbzp.be

