SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS
TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302
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1. Voorwerp
De solidariteitstoezegging heeft tot doel aan de aangeslotenen of hun rechthebbenden aanvullende
solidariteitsprestaties toe te kennen.
Dit solidariteitsreglement bepaalt de rechten en verplichtingen van de inrichter, de
solidariteitsinstelling, de werkgevers, de aangeslotenen en hun rechthebbende(n), en de voorwaarden
waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen worden.
Het solidariteitsreglement dient in samenhang met het pensioenreglement en het
financieringsreglement te worden gelezen.

2.

Werking in de tijd

Het onderhavig solidariteitsreglement neemt aanvang op 1 januari 2013.

3.

Aansluiting

Om aanspraak te kunnen maken op de solidariteitsprestaties dienen de volgende voorwaarden
cumulatief te worden voldaan op het ogenblik van het evenement dat het recht opent :
 de werknemer dient tewerkgesteld te zijn met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die
onder het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal pensioenstelsel van de inrichter valt ;
 de werknemer dient gedurende minstens 220, niet noodzakelijk opeenvolgende, dagen over
een periode van twaalf opeenvolgende kwartalen te hebben gewerkt.
Een aangeslotene die de vereffening van zijn verzekerde bedragen in kader van zijn
pensioentoezegging heeft verkregen en die nadien opnieuw wordt aangesloten, wordt als een nieuwe
aangeslotene beschouwd.
Een aangeslotene die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves in kader van zijn
pensioentoezegging over te dragen naar een andere pensioeninstelling en die nadien opnieuw wordt
aangesloten, wordt eveneens als een nieuwe aangeslotene beschouwd.

4.

De solidariteitsinstelling en haar aanduiding

Het beheer van de solidariteitstoezegging wordt toevertrouwd aan een solidariteitsinstelling. De
aanduiding van de solidariteitsinstelling gebeurt bij collectieve arbeidsovereenkomst.

5.

De solidariteitsprestaties

Alle bedragen, voordelen en uitkeringen die voortvloeien uit dit solidariteitsreglement vormen bruto
bedragen, waarop alle bij wet verschuldigde inhoudingen, heffingen, bijdragen en belastingen in
mindering gebracht moeten worden. Al deze inhoudingen, heffingen, bijdragen en belastingen zijn ten
laste van de aangeslotenen of hun rechthebbende(n).
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De volgende solidariteitsprestaties worden vastgelegd :
5.1.

Uitkeringen bij inkomstenverlies ten gevolge van overlijden van de aangeslotene tijdens
de beroepsloopbaan

In geval van overlijden van de aangeslotene tijdens de beroepsloopbaan zal er een bedrag ter
vergoeding van inkomensverlies van 1.250,00 euro bruto ongeacht het arbeidregime, toegekend
worden.
Deze waarborg is niet meer geldig van zodra de aangeslotene de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.
Dit eenmalig bedrag wordt gevoegd bij de uitkering die krachtens het sociaal sectoraal pensioenstelsel
wordt toegekend in geval van overlijden, en wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n) volgens de
modaliteiten van het pensioenreglement van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.
Deze prestatie wordt vereffend op dezelfde wijze zoals voorzien in het pensioenreglement.
Aanvragen die meer dan drie jaar na de datum van het overlijden van de aangeslotene worden
ingediend, komen niet meer in aanmerking voor de bedoelde solidariteitsprestatie.

5.2.

Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens de periode
voorafgaand aan het faillissement van de werkgever

In geval de RSZ onvoldoende gelden kan innen voor de in het pensioenreglement voorziene
pensioenopbouw, zullen die ontbrekende pensioentoelagen op de individuele pensioenrekening
gestort worden.
De tekorten zullen met respect van de geldende wetgeving door het solidariteitsfonds ten laste
genomen worden tot ten hoogste één maand na de faillietverklaring.
Deze prestatie wordt vereffend zonder dat de aangeslotene hiertoe een aanvraag moet indienen en
wordt zo vlug mogelijk toegevoegd op de pensioenrekening van de aangeslotene.

5.3.

Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij inkomensverlies ten
gevolge van arbeidsongeschiktheid

In geval de aangeslotene het slachtoffer is van een arbeidsongeschiktheid, waarvan de duurtijd
minstens 200 dagen, na de periode van gewaarborgd loon, over een periode van vijf opeenvolgende
trimesters bedraagt, wordt een eenmalig bedrag van 150,00 euro bruto ongeacht het arbeidsregime,
gestort op de individuele pensioenrekening van de aangeslotene.
Een aangeslotene kan slechts één maal tijdens zijn loopbaan deze vergoeding ontvangen. Er wordt
enkel rekening gehouden met periodes van arbeidsongeschiktheid die een aanvang nemen ten
vroegste na 1 januari 2013.
Het betreft de arbeidsongeschiktheid, zoals gedekt in de codes 50, 51, 60 en 61 van de DMFA-WAP :
 Code 50: ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof)
 Code 51 : zwangerschapsverlof
 Code 60: arbeidsongeval
 Code 61: beroepsziekte
Deze prestatie wordt vereffend zonder dat de aangeslotene hiertoe een aanvraag moet indienen en
wordt zo vlug mogelijk toegevoegd op de pensioenrekening van de aangeslotene.
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6.

Financiering van de solidariteitsprestaties

De solidariteitsprestaties worden gefinancierd door een solidariteitsbijdrage die gelijk is aan minstens
4,4 % van de pensioentoelage die in uitvoering van het sectoraal pensioenstelsel van de inrichter
verschuldigd is. Deze solidariteitsbijdrage wordt samen met de pensioentoelage door de RSZ geïnd
en via de inrichter aan de solidariteitsinstelling overgemaakt.
De regels en de modaliteiten inzake de financiering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel worden
vastgelegd in een financieringsreglement. Dit financieringsreglement wordt als bijlage van een
collectieve arbeidsovereenkomst ingevoerd.

7.

Gevolgen van het niet betalen van de solidariteitsbijdrage

De solidariteitsinstelling zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen de 3 maanden volgend op de datum
waarop zij kennis kreeg van een betalingsachterstand, door middel van een op zijn persoonlijk adres
gestuurde brief op de hoogte brengen.

8.

Beheer van de solidariteitsprestaties

De inrichter gaat tegenover alle werkgevers en aangeslotenen de verbintenis aan alles te doen wat
nodig is voor de goede uitvoering van dit solidariteitsstelsel. Hij zal de bij de werkgever geïnde
pensioentoelagen zo spoedig mogelijk aan de solidariteitsinstelling overmaken. Bovendien zal hij alle
voor het beheer van het solidariteitsstelsel benodigde gegevens overmaken.
De inrichter maakt hiervoor gebruik van de persoonsgegevens zoals meegedeeld uit het netwerk van
de Sociale Zekerheid door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aan de inrichter, alsook de wijzigingen
dewelke tijdens de duur van de aansluiting in voormelde gegevens voorkomen.
De inrichter is gemachtigd om aan de solidariteitsinstelling alle inlichtingen en bewijsstukken over te
maken die nodig zijn voor de goede uitvoering van dit reglement.
De aangeslotene zal op eenvoudige aanvraag alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken
bezorgen die nodig zijn opdat de solidariteitsinstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotene
of zijn rechthebbenden kan uitvoeren. Indien de aangeslotene deze inlichtingen of bewijsstukken niet
overmaakt, dan zullen de inrichter en de solidariteitsinstelling ontslagen zijn van hun verplichtingen
tegenover de aangeslotene met betrekking tot het voordeel dat in dit reglement beschreven wordt.
Het solidariteitsfonds waaruit de solidariteitsprestaties geput worden, is een stelsel van collectieve
reserve dat beheerd wordt overeenkomstig de in dit reglement gedefinieerde doelstellingen en
bepalingen.
Het solidariteitsfonds behoort toe aan het geheel van de aangeslotenen.
Indien een werkgever of werknemer om één of andere reden ophoudt deel uit te maken van het
toepassingsgebied van dit solidariteitsreglement, kan hij op geen enkele wijze aanspraak maken op
de tegoeden van het solidariteitsfonds.
Het solidariteitsfonds en de solidariteitsprestaties worden beheerd in overeenstemming met de
bepalingen van de ter zake geldende wetgeving. Daartoe zal de solidariteitsinstelling de rekeningen
van het solidariteitsfonds afzonderlijk van de andere activiteiten beheren.
De inkomsten van de rekeningen van het solidariteitsfonds kunnen bestaan uit:
 De solidariteitsbijdragen in uitvoering van dit solidariteitsreglement
 Eventuele andere sommen gestort door de inrichter
 De financiële opbrengsten van de rekening(en) van het solidariteitsfonds
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De uitgaven van de rekeningen van het solidariteitsfonds kunnen bestaan uit:
 De uitkering van de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties
 De financiering van de premies bestemd voor de verzekering die de solidariteitsinstelling voor
de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties zou sluiten
 De kosten voor het beheer van de solidariteitstoezegging
De solidariteitsinstelling stelt op het einde van ieder boekjaar een resultatenrekening op, evenals een
balans met activa en passiva van het solidariteitsfonds en zendt deze stukken binnen de maand na
hun goedkeuring aan het FSMA.

9.

Wijziging

De solidariteitsprestaties zoals die in dit reglement beschreven worden, kunnen op ieder ogenblik
aangepast worden aan de beschikbare middelen met het oog op het behouden van het financiële
evenwicht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Daartoe zal de inrichter het initiatief
nemen om onderhavig reglement aan te passen.
Een wijziging van het solidariteitsreglement wordt vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst,
zoals voorzien in de ter zake geldende wetgeving.
De solidariteitstoezegging geeft geen aanleiding tot de vestiging van verworven rechten noch ingeval
van uittreding, noch ingeval van wijziging of opheffing van het solidariteitsreglement.
Een wijziging van de solidariteitsinstelling en de eventueel hiermee verbonden overdracht van
reserves zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals voorzien in de WAP. In voorkomend geval licht
de inrichter de aangeslotenen, alsook de FSMA in over de wijziging van solidariteitsinstelling.

10. Gevolgen ingeval van beëindiging
Bij stopzetting van het sectorale pensioenstelsel, zullen de reserves van het solidariteitsluik onder de
aangeslotenen verdeeld worden naar rata van hun verworven reserves in het pensioenstelsel en
aangewend worden als een bijdrage op de individuele pensioenrekening, na aftrek van de provisies
voor lopende solidariteitsprestaties en voor te voorziene kosten in verband met de opheffing van het
solidariteitsstelsel.
Indien dit solidariteitsreglement niet langer van toepassing is op een inrichter of een werkgever, kan
die op geen enkele wijze aanspraak maken op een gedeelte van de tegoeden op de rekeningen van
het solidariteitsfonds.

11. Informatie
11.1. Het solidariteitsreglement
De inrichter stelt de tekst van het solidariteitsreglement ter beschikking aan de aangeslotene op diens
eenvoudig verzoek.

11.2. Het beheersverslag
De solidariteitsinstelling stelt jaarlijks een verslag over het beheer van de solidariteitstoezegging op.
De tekst van het beheersverslag wordt door de inrichter ter beschikking gesteld aan de aangeslotenen
op diens eenvoudig verzoek.
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12. Toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De inrichter verstrekt een aantal persoonsgegevens aan de solidariteitsinstelling om het
solidariteitsstelsel te beheren. De solidariteitsinstelling verbindt zich ertoe om deze gegevens
vertrouwelijk te behandelen. Ze mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beheer van het
solidariteitsstelsel, met uitsluiting van elk ander al dan niet commercieel oogmerk.
Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en
verbetering ervan te verkrijgen. Hij moet zich in dat geval schriftelijk tot de inrichter of de
solidariteitsinstelling richten, en daarbij een kopie van zijn identiteitskaart voegen.

13. Geschillen en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op dit solidariteitsreglement. Gebeurlijke geschillen tussen de
partijen in verband ermee behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
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