Bijlage 2 :

SOLIDARITEITSREGLEMENT
HOOFDSTUK 1

ALGEMEENHEDEN

Sectie 1. DOEL EN VOORWERP VAN DE SOLIDARITEITSTOEZEGGING
Het Solidariteitsreglement wordt opgemaakt in uitvoering van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel
voor de arbeiders tewerkgesteld in ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van
geregeld en ongeregeld vervoer.
Het Solidariteitsreglement bepaalt de aansluitingsvoorwaarden, de regels en modaliteiten
inzake de uitvoering van de solidariteitstoezegging, alsook de rechten en plichten van de
inrichter, de aangeslotenen en hun begunstigden.

Sectie 2. DEFINITIES
2.1. Aangeslotene
Iedere arbeider die behoort tot het personeel waarvoor de inrichter een sociaal sectoraal
pensioenstelsel heeft ingevoerd en die aan de aansluitingsvoorwaarden van het
Solidariteitsreglement voldoet.
2.2. Arbeider
Arbeiders en arbeidsters die in uitvoering van een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld.
2.3. BASP
De Kruispuntbank van de sociale zekerheid in de hoedanigheid van Beheersinstelling
aanvullende sectorpensioenen.
2.4. CAO van 25 juni 2008
De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 gesloten in het Paritair Comité voor het
Vervoer en de Logistiek (PC 140) tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor
de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van
geregeld en ongeregeld vervoer.
2.5. CBFA
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, bedoeld in artikel 44 van de
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten.

2.6. Financieringsfonds solidariteit
Stelsel van collectieve reserve, dat wordt beheerd overeenkomstig de in het huidige
Solidariteitsreglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen.
2.7. Inrichter
Het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het Sociaal Fonds voor de werklieden van de
ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten, waarvan de
statuten vastgesteld werden door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007,
laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten binnen het
Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek.
2.8. KB betreffende de solidariteitsprestaties
Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties
verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels.
2.9. KB Financiering van het Solidariteitsstelsel
Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering
en het beheer van de solidariteitstoezegging.
2.10. Solidariteitsinstelling
Het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het Solidariteitsfonds Car & Bus, waarvan de
statuten vastgesteld werden door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten
binnen het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek.
2.11. Solidariteitstoezegging
De toezegging van solidariteitsprestaties door de inrichter aan de arbeiders waarvan de
werkgever onder het toepassingsgebied van de CAO van 25 juni 2008 valt en die de
aansluitingsvoorwaarden van dit Solidariteitsreglement vervullen, alsook hun rechthebbenden.
2.12. Solidariteitsreglement
Het reglement waarin de rechten en de verplichtingen van de inrichter, van de aangeslotenen
en/of hun rechthebbenden, de aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering van
de solidariteitstoezegging worden bepaald
2.13. WAP
De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van
die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
2.14. Werkgever
Iedere werkgever die onder het toepassingsgebied van de CAO van 25 juni 2008 ressorteert.
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HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN DE SOLIDARITEITSTOEZEGGING
Sectie 1. AANSLUITING
De aansluiting bij de solidariteitstoezegging is verplicht voor alle arbeiders in dienst op het
ogenblik van de inwerkingtreding van onderhavig reglement of later bij een werkgever die
onder het toepassingsgebied van de CAO van 25 juni 2008 valt, en dit ongeacht de aard van
de arbeidsovereenkomst.
Zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten de arbeiders dewelke worden uitgesloten door de CAO
van 25 juni 2008.
De aansluiting heeft plaats op de datum van indiensttreding. De aansluiting zal echter maar
plaatsvinden ten vroegste op de datum van de inwerkingtreding van onderhavig reglement.
De aansluiting houdt op vanaf het moment dat bovenstaande aansluitingsvoorwaarden niet
meer gerespecteerd zijn.

Sectie 2. SOLIDARITEITSTOEZEGGING
§ 1. De solidariteitsprestaties zijn de volgende:


Een vergoeding in geval van inkomstenverlies bij overlijden van de aangeslotene
tijdens de beroepsloopbaan:
1500 EUR x het werktijdregime van de aangeslotene
De berekening van het werktijdregime wordt beschreven in bijlage 1 aan dit
solidariteitsreglement.



Premievrijstelling voor de financiering van de pensioentoezegging in geval van
volledige arbeidsongeschiktheid te wijten aan een ziekte of een ongeval, na een
ononderbroken periode van volledige arbeidsongeschiktheid van één kalenderjaar. De
vrijgestelde premie stemt overeen met de premie in voege op het moment van de
arbeidsongeschiktheid, vermenigvuldigd met het werktijdregime van de aangeslotene,
in voege op het moment van de arbeidsongeschiktheid. De berekening van het
werktijdregime wordt beschreven in bijlage 1 aan dit solidariteitsreglement.
Het betreft de arbeidsongeschiktheid, zoals gedekt in de codes 10, 11, 50, 51, 60, 61
van de DMFA-WAP, met
 DMFA-WAP: de gegevens beschikbaar gesteld door de BASP, met als
oorsprong de DMFA gegevens.
 Code 10: gewaarborgd loon tweede week
 Code 11: arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig
de CAO 12bis/13bis
 Code 50: ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof)
 Code 51: moederschapsbescherming (= moederschapsbescherming,
moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet moederschapsverlof bij
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overlijden of hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr.
80)
 Code 60: arbeidsongeval
 Code 61: beroepsziekte


Premievrijstelling voor de financiering van de pensioentoezegging in geval van
tijdelijke werkloosheid. De vrijgestelde premie stemt overeen met de premie in voege
op het moment van de tijdelijke werkloosheid, vermenigvuldigd met het
werktijdregime van de aangeslotene, in voege op het moment van tijdelijke
werkloosheid. De berekening van het werktijdregime wordt beschreven in bijlage 1
aan dit solidariteitsreglement.
Het betreft tijdelijke werkloosheid, zoals gedekt in de codes 70, 71 en 72 van de
DMFA-WAP, met
 DMFA-WAP: de gegevens beschikbaar gesteld door de BASP, met als
oorsprong de DMFA gegevens.
 Code 70: tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72
 Code 71: specifieke code economische werkloosheid
 Code 72: specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer



Een vergoeding in geval van inkomstenverlies in geval van volledige
arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid
tenminste 180 kalenderdagen bedraagt.
De vergoeding bedraagt 500 EUR
vermenigvuldigd met het werktijdregime in voege op het moment van de
arbeidsongeschiktheid. De berekening van het werktijdregime wordt beschreven in
bijlage 1 aan dit solidariteitsreglement. Deze prestatie is éénmalig in de loopbaan van
de aangeslotene.
Het betreft de arbeidsongeschiktheid, zoals gedekt in de codes 10, 11, 50, 51, 60, 61
van de DMFA-WAP, met
 DMFA-WAP: de gegevens beschikbaar gesteld door de BASP, met als
oorsprong de DMFA gegevens.
 Code 10: gewaarborgd loon tweede week
 Code 11: arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig
de CAO 12bis/13bis
 Code 50: ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof)
 Code 51: moederschapsbescherming (= moederschapsbescherming,
moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet moederschapsverlof bij
overlijden of hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr.
80)
 Code 60: arbeidsongeval
 Code 61: beroepsziekte.

§ 2. De solidariteitstoezegging is een middelenverbintenis. Dit wil zeggen dat de niveaus der
solidariteitsprestaties door de inrichter aan de bestaande en verwachte beschikbare middelen
kunnen worden aangepast. Dit gebeurt met het oog op het behouden van het financieel
evenwicht, overeenkomstig de bepalingen van de WAP, het KB betreffende de
solidariteitsprestaties en het KB Financiering van het solidariteitsstelsel en in overleg met de
aangewezen actuaris.
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§ 3. Conform art. 6 van het KB Financiering van het solidariteitsstelsel worden de
solidariteitsprestaties verlaagd, indien de middelen onvoldoende zijn. Te dien einde zal de
inrichter het initiatief nemen om onderhavig reglement aan te passen.
§ 4. De inrichter zal daartoe een herstelplan binnen de door de CBFA gestelde termijn aan de
CBFA opsturen. Indien uit het daaropvolgend jaarlijks advies van de aangewezen actuaris
blijkt dat het herstelplan niet geleid heeft tot het financieel evenwicht van het
Financieringsfonds solidariteit zal de inrichter aan de CBFA vragen een herstelplan op te
leggen.

Sectie 3. BEHEER
Het beheer van de solidariteitstoezegging omvat de volgende deelaspecten: administratief,
financieel, boekhoudkundig en actuarieel beheer. Dit beheer wordt door de inrichter
toevertrouwd aan het Solidariteitsfonds Car & Bus, Fonds voor Bestaanszekerheid, met
maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 8.
De solidariteitsinstelling kan ervoor opteren om één of meerdere deelaspecten van het beheer
aan derden uit te besteden.

Sectie 4. UITTREDING
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden voor zover
de aangeslotene geen nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever die
eveneens valt onder het toepassingsgebied van de CAO van 25 juni 2008, vervallen
onmiddellijk alle rechten en voordelen voorzien in het Solidariteitsreglement.

Sectie 5. FINANCIERING
De bijdrage voor de financiering van de solidariteitstoezegging bedraagt per aangeslotene:
25 EUR per jaar x het werktijdregime van de aangeslotene.
De berekening van het werktijdregime wordt beschreven in bijlage 1 aan dit
Solidariteitsreglement.
Bovenvermelde bijdrage is exclusief de toepasselijke kosten, taksen en sociale
zekerheidsbijdragen.
Jaarlijks op 1 januari wordt door de solidariteitsinstelling een schatting gemaakt van de te
verwachten stortingen. De inrichter stort aan de solidariteitsinstelling deze geschatte
bedragen trimestrieel op de vijfde laatste werkdag van elk kwartaal. De solidariteitsinstelling
stort deze bedragen in het Financieringsfonds solidariteit. Na de verwerking van de gegevens
van het laatste kwartaal van elk jaar wordt een afrekening gemaakt door de
solidariteitsinstelling op basis van de werkelijk benodigde stortingen, in overeenstemming
met de bepalingen van het Solidariteitsreglement.
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De globale jaarlijkse bijdragen voor de financiering van de solidariteitstoezegging moeten
tenminste gelijk zijn aan 4,40 % van de bijdragen voor de pensioentoezegging om te genieten
van het bijzonder statuut bedoeld in artikelen 10 en 11 van de WAP.
De solidariteitsprestaties worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het KB
Financiering van het solidariteitsstelsel.

Sectie 6. BEGUNSTIGDEN EN FORMALITEITEN BIJ VEREFFENING
De prestatie bij overlijden van de aangeslotene :
 In geval van overlijden van de aangeslotene wordt de solidariteitsprestatie
overlijden uitgekeerd aan dezelfde begunstigde(n), dan deze bepaald volgens de
regels van het pensioenreglement. Met Financieringsfonds wordt echter het
Financieringsfonds solidariteit verstaan voor de toepassing van dit
Solidariteitsreglement.
In geval van wijziging van de rangorde en/of aanduiding van een begunstigde voor
het luik pensioen door de aangeslotene, is deze wijziging en/of aanduiding
eveneens van toepassing voor de bepaling van de begunstigde(n) voor de prestatie
bij overlijden volgens dit Solidariteitsreglement.
 De inrichter en de pensioeninstelling kunnen ieder bijkomend document opvragen
om de identiteit van de begunstigde(n) te verifiëren.
De prestatie in geval van volledige arbeidsongeschiktheid :
 In het kader van de prestatie premievrijstelling, wordt de prestatie op de
individuele rekening van de arbeider gestort.
 In geval van permanente arbeidsongeschiktheid wordt de vergoeding betaald aan
de aangeslotene.
De prestatie in geval van tijdelijke werkloosheid :
 In het kader van de prestatie premievrijstelling, wordt de prestatie op de
individuele rekening van de arbeider gestort.
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Sectie 7. FINANCIERINGSFONDS SOLIDARITEIT
§ 1. In uitvoering van dit reglement wordt een Financieringsfonds solidariteit ingericht.
§ 2. Het vermogen van het Financieringsfonds solidariteit wordt uitsluitend aangewend om de
bij dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties te financieren.
§ 3 Werking van het financieringsfonds :
a) Inkomsten van het Financieringsfonds solidariteit:
 De stortingen bepaald onder hoofdstuk II sectie 5 van dit reglement;
 De financiële opbrengsten van het Financieringsfonds solidariteit, daarin
inbegrepen het rendement op de reserves van het Financieringsfonds solidariteit;
 De overlijdenskapitalen in uitvoering van hoofdstuk II sectie 6 hierboven.
b) Uitgaven van het Financieringsfonds solidariteit
 De financiering van de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties.
 De kosten nodig voor het beheer van de solidariteitstoezegging met respect voor
de bepalingen van de WAP, het KB betreffende de solidariteitsprestaties en het
KB financiering van het solidariteitsstelsel.
§ 4 Eigendom en beheer van het Financieringsfonds solidariteit.
Het Financieringsfonds solidariteit behoort toe aan het geheel van de aangeslotenen.
Indien een werkgever of arbeider om één of andere reden ophoudt deel uit te maken van het
toepassingsgebied van de CAO van 25 juni 2008, kan hij op geen enkele wijze aanspraak
maken op de tegoeden van het Financieringsfonds solidariteit.
§ 5. In geval van ontbinding en vereffening van het Financieringsfonds solidariteit wordt het
Financieringsfonds solidariteit verdeeld onder de aangeslotenen in verhouding tot hun
verworven reserves in het pensioenstelsel – desgevallend aangevuld tot de minimumbedragen
in toepassing van artikel 24, § 2 van de WAP.

Sectie 8. NIET-BETALING VAN DE BIJDRAGEN
De bijdragen die in uitvoering van onderhavig reglement verschuldigd zijn, dienen door de
inrichter aan de solidariteitsinstelling te worden gestort binnen de daartoe voorziene
termijnen.
In geval van niet-betaling van de bijdragen door de inrichter, wordt hij bij een aangetekend
schrijven door de solidariteitsinstelling in gebreke gesteld.
Dit aangetekend schrijven waarin de inrichter wordt aangemaand te betalen en zijn aandacht
gevestigd wordt op de gevolgen van de niet-betaling, wordt verstuurd ten laatste dertig dagen
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na de vervaldatum voor de betaling van de bijdragen.
Indien binnen de dertig dagen na deze ingebrekestelling de inrichter niet overgaat tot betaling
van de bijdragen dan zal de solidariteitsinstelling binnen de daarop volgende dertig dagen
iedere aangeslotene van deze niet-betaling bij gewoon schrijven in kennis stellen.

HOOFDSTUK

III.
VERPLICHTINGEN
VAN
DE
INRICHTER,
AANGESLOTENE EN DE SOLIDARITEITSINSTELLING

DE

Sectie1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE INRICHTER





De inrichter zal de bijdragen voor de solidariteitstoezegging aan de
solidariteitsinstelling doorstorten.
De inrichter zal aan de aangeslotene op eenvoudig verzoek het Solidariteitsreglement
ter beschikking stellen.
De inrichter zal alle afspraken uitvoeren, zoals vastgelegd in een wederzijds aanvaarde
en ondertekende beheersovereenkomst tussen de inrichter en de solidariteitsinstelling.
De inrichter zal alle andere door de WAP aan de inrichter opgelegde verplichtingen
nakomen, voorzover huidig reglement er niet van afwijkt conform de WAP en de
verplichting niet aan een andere rechtspersoon heeft toevertrouwd

Sectie 2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SOLIDARITEITSINSTELLING




De solidariteitsinstelling zal de bijdragen zonder verwijl aan het Financieringsfonds
solidariteit doorstorten.
De solidariteitsinstelling zal de minimumregels inzake de financiering, het aanleggen
van de voorzieningen en het beheer van het solidariteitsstelsel, in uitvoering van het
KB Financiering van het Solidariteitsstelsel, respecteren en uitvoeren.
De solidariteitsinstelling zal alle verplichtingen naleven die door de WAP en het KB
Financiering van het Solidariteitsstelsel aan de solidariteitsinstelling worden opgelegd,
voorzover huidig reglement conform de WAP er niet van afwijkt en de verplichting
niet aan een andere rechtspersoon heeft toevertrouwd. Deze omvatten onder meer:
o Het jaarlijks opstellen van een gedetailleerde staat der activa, een balans en een
resultatenrekening van het Financieringsfonds solidariteit.
o Het overmaken van dit verslag aan de CBFA binnen de maand na de
goedkeuring ervan.
o Het actuarieel en financieel beheer.
o Het bepalen en aanleggen van voorzieningen en provisies.
o De belegging en evaluatie van de activa van het Financieringsfonds solidariteit
werden vastgelegd volgens de regels van toepassing op de dekkingswaarde van
de voorzorgsinstellingen in uitvoering van de wet van 9 juli 1975.
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Sectie.3. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANGESLOTENE






De aangeslotene onderwerpt zich aan de bepalingen van het Solidariteitsreglement.
De aangeslotene machtigt de inrichter om aan de solidariteitsinstelling alle
inlichtingen en bewijsstukken over te maken die nodig zijn ter nakoming van de
verplichtingen van de solidariteitsinstelling tegenover de aangeslotene of tegenover
zijn begunstigde(n).
De aangeslotene of zijn begunstigde(n) maakt/maken in voorkomend geval de
ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken over aan de inrichter of de
solidariteitsinstelling.
Mocht de aangeslotene of zijn begunstigde(n) een hem of hen door dit
Solidariteitsreglement opgelegde voorwaarde niet nakomen en mocht daardoor voor
hem of hen enig verlies van recht ontstaan, dan zullen de inrichter en de
solidariteitsinstelling in dezelfde mate ontslagen zijn van hun verplichtingen tegenover
de aangeslotene of zijn begunstigde(n) in verband met de bij dit Solidariteitsreglement
geregelde prestaties.

HOOFDSTUK IV. DIVERSE BEPALINGEN

Sectie 1. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De inrichter en de solidariteitsinstelling verbinden zich ertoe de wetgeving tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.
Zij zullen de persoonsgegevens waarvan zij kennis krijgen in het kader van de uitvoering van
onderhavig Solidariteitsreglement slechts mogen verwerken in overeenstemming met het
voorwerp van dit Solidariteitsreglement.
De aangeslotene waarvan persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage
en verbetering van deze gegevens te verkrijgen, middels schriftelijk verzoek aan de
solidariteitsinstelling met toevoeging van een kopie van de identiteitskaart.

Sectie 2. WIJZIGINGSRECHT
Het Solidariteitsreglement kan enkel gewijzigd of stopgezet worden door wijziging of
stopzetting van de CAO van 25 juni 2008.
Het geheel van de solidariteitstoezeggingen is een middelenverbintenis. Dit betekent dat de
solidariteitsprestaties van dit reglement permanent kunnen aangepast worden aan de
bestaande en de te verwachten beschikbare middelen.
Dit alles gebeurt met het oog op het behouden van het financiële evenwicht, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen en in overleg met de aangewezen actuaris.
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Sectie 3. TOEPASSELIJK RECHT
Op het Solidariteitsreglement en alles ermee verband houdende is het Belgisch recht van
toepassing. Eventuele geschillen tussen de partijen in dit verband behoren tot de bevoegdheid
van de Belgische rechtbanken.

Sectie 4. BRUTO BEDRAGEN
Alle bedragen, voordelen en uitkeringen die voortvloeien uit dit Solidariteitsreglement en uit
het sociaal sectoraal pensioenplan zijn 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 aangeslotene(n) of
de begunstigde(n).

Sectie 5. WERKING IN DE TIJD
De solidariteitstoezegging vangt aan op 1 januari 2008. Het voortbestaan ervan gaat samen
met de pensioentoezegging, zoals ingesteld bij de CAO van 25 juni 2008.

Sectie 6. SLOTBEPALING
Onderhavig reglement wordt overeengekomen op basis van de thans gekende bepalingen en
toepassingen van de WAP en haar uitvoeringsbesluiten.

Sectie 7. BIJLAGE
De volgende bijlage maakt integraal deel uit van dit Solidariteitsreglement :
- BIJLAGE 1 Werktijdregime van de aangeslotene.
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BIJLAGE 1 Werktijdregime
Voor de deeltijds en voltijds tewerkgestelde aangeslotenen, wordt het werktijdregime
als volgt gedefinieerd:

A/B
A = alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, de wettelijke en
bijkomende vakantie dagen inbegrepen, het betaald educatief verlof en de onbezoldigde dagen
inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering van de arbeidstijd met verhoogde
uurloon, meer bepaald, de gegevens gedekt in de codes 1, 2, 3, 5 en 20 van de DMFA-WAP :
 Code 1: alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, met
uitzondering van de wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders
 Code 2: wettelijke vakantie voor arbeiders
 Code 3: bijkomende vakantie voor arbeiders
 Code 5: betaald educatief verlof
 Code 20: onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering
van de arbeidstijd met verhoogde uurloon
B = Gemiddeld aantal uren per week (uitgedrukt in hondersten van uren) tijdens dewelke de
maatpersoon verondersteld wordt arbeid te verrichten. Deze gegevens worden meegedeeld in
de DMFA-WAP berichten ontvangen via de BASP.
Onder "maatpersoon" wordt verstaan de persoon die voltijds is tewerkgesteld in dezelfde
onderneming of, bij gebrek daaraan, in dezelfde bedrijfstak, in een functie gelijkaardig aan
deze van de arbeider.
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