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Inleiding

Artikel 2 - Definities
In deze Pensioenovereenkomst verstaat men onder:

De Pensioenovereenkomst tot vestiging van een Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen wordt bij de Pensioeninstelling onderschreven in toepassing van de Artikelen 41 tot en met 82 van de
Programmawet (I) van 24 december 2002 en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten.

Aangeslotene
Er bestaan twee categorieën van Aangeslotenen:
Actieve Aangeslotene: De Zelfstandige, de Meewerkende
Echtgenoot en/of de Helper die een Pensioenovereenkomst met
de Pensioeninstelling heeft aangegaan.

De Pensioenovereenkomst is de enige afdwingbare bron van recht
waarin alle rechten en verplichtingen van partijen vervat zijn.

Passieve Aangeslotene: De gewezen Actieve Aangeslotene die
zijn Pensioenovereenkomst met de Pensioeninstelling formeel
stopgezet heeft en die ervoor geopteerd heeft zijn Gekapitaliseerd
Spaartegoed bij de Pensioeninstelling te laten.

De Bijlagen aan de Pensioenovereenkomst maken er integraal deel
van uit.
Aan deze Pensioenovereenkomst kan een solidariteitsstelsel verbonden worden, zoals bedoeld in de Artikelen 54 tot en met 57 van
bovenvermelde Programmawet. Deze Pensioenovereenkomst kan
dan ook een sociale pensioenovereenkomst, gesloten in uitvoering
van Artikel 46 van de Programmawet, worden.

Aanvangsdatum
De dag van ontvangst van de eerste Bijdrage door de
Pensioeninstelling.
Aanvullend pensioen
Het Pensioen- en/of Overlijdenskapitaal of het daarmee overeenstemmende rust- en/of overlevingspensioen.

De begrippen die beginnen met een hoofdletter zijn de begrippen
gedefinieerd in Artikel 2 en hebben de betekenis die daar gegeven
wordt.

Begunstigde(n)
De persoon/personen die overeenkomstig Artikel 6.3 van de
Pensioenovereenkomst aanspraak kan/kunnen maken op een
uitkering bij overlijden van de Aangeslotene.

Overal waar in deze Pensioenovereenkomst de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, wordt hiermee ook de vrouwelijke
persoonsvorm bedoeld.

Beroepsinkomsten
De beroepsinkomsten zoals bepaald in Artikel 11, §§ 1 t.e.m.
3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. Dit zijn de
beroepsinkomsten waarop de bijdragen aan het sociaal statuut der
zelfstandigen worden berekend. Zij zijn ten hoogste gelijk aan de
Geplafonneerde Beroepsinkomsten.

1. Doel en Definities
Artikel 1 - Doel
De Pensioenovereenkomst heeft tot doel aan de Aangeslotene of
aan zijn Begunstigde(n) de betaling van de prestaties die vastgesteld zijn in onderhavige Pensioenovereenkomst, te waarborgen.

Bijlage(n)
De door de Pensioeninstelling opgemaakte documenten die de
Pensioenovereenkomst of eerder uitgegeven Bijlagen wijzigen. Ze
maken integraal deel uit van de Pensioenovereenkomst.

In geval van leven van de Aangeslotene op de Pensioendatum of
op de Vervroegde Pensioendatum wordt het Pensioenkapitaal aan
de Aangeslotene uitgekeerd.
Bij overlijden van de Aangeslotene vóór de Pensioendatum of in
voorkomend geval de Vervroegde Pensioendatum, ontvang(t)en
zijn Begunstigde(n) het overlijdenskapitaal zoals bepaald in deze
Pensioenovereenkomst.

Bijdrage
De vrijwillig door de Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot
of de Helper betaalde bedragen voor de opbouw van een
Aanvullend pensioen, overeenkomstig Artikel 12 van deze
Pensioenovereenkomst. De Bijdrage wordt uitgedrukt als een
percentage van de Beroepsinkomsten zoals bepaald in de
Programmawet (I) van 24 december 2002. Zij bedraagt minstens €
100 per jaar. Zij mag evenwel niet meer bedragen dan het bedrag
dat voorvloeit uit de toepassing van de maximumbijdragevoet,
zoals bepaald in de Programmawet (I) van 24 december 2002, op
de Geplafonneerde Beroepsinkomsten.

Het financieel en administratief beheer van de Pensioen
overeenkomst en de dekking van de risico’s wordt toevertrouwd
aan de Pensioeninstelling.
Onderhavige Pensioenovereenkomst is van toepassing vanaf 1
januari 2004 en vervangt vanaf deze datum alle vorige overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de opbouw van
een Aanvullend pensioen, tenzij anders vermeld. De Pensioen
overeenkomst zal aan de Aangeslotene worden verstrekt.

Netto bijdrage
De Bijdrage na aftrek van de kostenopslagen en de Risicopremie,
en de eventueel verschuldigde fiscale en parafiscale inhoudingen.
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Pensioeninstelling
Securex Leven, Vereniging voor Onderlinge Verzekering, erkend
onder nr. 944 bij KB van 5 januari 1982 voor het uitoefenen van
operaties verbonden aan levensverzekeringen, met hoofdzetel te
1040 Brussel, Tervurenlaan 43.

Gekapitaliseerd Spaartegoed
Het Gekapitaliseerd Spaartegoed wordt samengesteld door toepassing van de gewaarborgde intrestvoet op de Netto Bijdragen.
Het mag nooit lager zijn dan de Verworven reserves bepaald overeenkomstig Artikel 47 van de Programmawet (I) van 24 december
2002, en onderhavige Pensioenovereenkomst.

Pensioenkapitaal
Het Gekapitaliseerd Spaartegoed, vermeerderd met de winstdeling, dat aan de Aangeslotene bij leven op de Pensioendatum of
de Vervroegde Pensioendatum wordt toegekend overeenkomstig
Artikel 4 van deze Pensioenovereenkomst.

Helper
De verzekeringsplichtige helper die de voor een hoofdberoep
voorziene sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd is overeenkomstig Artikel 12, §§ 1 en 1bis van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.

Pensioenovereenkomst
De overeenkomst inzake het Aanvullend pensioen voor de
Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper waarin
de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen en de
regels inzake de opbouw van het Aanvullend pensioen voor
zelfstandigen en de uitkering van de prestaties worden bepaald.
De Pensioenovereenkomst omvat zowel de Bijlage(n) als de Polis
Aanvullend Pensioen.

Inrichter van het solidariteitsstelsel
De Pensioeninstelling.
Kind
Elk wettig, gewettigd, geadopteerd of erkend kind van de
Aangeslotene.
Meewerkende Echtgenoot
De persoon bedoeld in Artikel 7bis, § 1 van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen die de in Artikel 12, §1, bedoelde bijdragen of de
overeenkomstig Artikel 12, §1ter, berekende bijdragen van voormeld koninklijk besluit nr. 38 verschuldigd is.

Polis Aanvullend Pensioen
Het door de Pensioeninstelling opgemaakte individuele document
dat de bijzondere bepalingen vermeldt die voor een welbepaalde
Aangeslotene op de Pensioenovereenkomst van toepassing zijn.
Risicopremie
De premie die nodig is om de Overlijdensdekking te waarborgen zoals bepaald in de Pensioenovereenkomst of in de Polis
Aanvullend Pensioen. De Risicopremie wordt, in principe, afgehouden op de Bijdragen.

Ongeval
Een onverwachte gebeurtenis waarbij de Aangeslotene plotseling en buiten zijn wil om wordt getroffen door een van buiten
komende gebeurtenis, die uitsluitend en rechtstreeks de oorzaak
is van zijn overlijden.

Solidariteitsreglement
Het reglement waarin de rechten en de verplichtingen van de
Aangeslotenen en/of hun Begunstigde(n) en van de inrichter van
het Solidariteitsstelsel alsook de regels inzake de uitvoering van
het Solidariteitsstelsel bepaald zijn.

Overlijdenskapitaal
Het kapitaal dat aan de Begunstigde(n) wordt uitgekeerd ingevolge het overlijden van de Aangeslotene vóór de Pensioendatum
of in voorkomend geval de Vervroegde Pensioendatum.

Solidariteitsstelsel
Het stelsel van solidariteitsprestaties dat middels het
Solidariteitsreglement wordt ingericht ten voordele van de
Aangeslotenen en/of hun Begunstigde(n).

Pensioendatum
De eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag van
de Aangeslotene.
Partner
Dit is de echtgenoot van de Aangeslotene die niet uit de echt
gescheiden is van de Aangeslotene, noch wettelijk van tafel of bed
gescheiden is van hem, noch in een procedure van echtscheiding
of scheiding van tafel en bed verwikkeld is, of, bij ontstentenis van
een echtgenoot zoals gedefinieerd hiervoor, de meerderjarige
persoon vanaf een verwantschap van de derde graad met wie
de Aangeslotene samenwoont. Het bewijs van samenwoning
moet blijken uit een verklaring in de zin van Artikel 1476 van het
Burgerlijk Wetboek of uit een wettelijk samenlevingscontract. Het
bewijs van samenwoning moet door de betrokken Aangeslotene
of zijn Partner op eigen initiatief aan de Pensioeninstelling worden
bezorgd.

Tarief
Het Tarief wordt bepaald door de gewaarborgde intrestvoet, de
eventuele voorvalswetten zoals die van toepassing zijn, en de
kostenopslagen.
Vervroegde Pensioendatum
Ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de datum
waarop de Aangeslotene de leeftijd van 60 jaar bereikt.
Verworven reserves
De reserves waarop de Aangeslotene op een bepaald ogenblik
recht heeft, bepaald in overeenstemming met de bepalingen
van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de
levensverzekeringsactiviteit en van de Programmawet (I) van 24
december 2002.
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Wachttijd
De periode gedurende welke de Aangeslotene geen aanspraak kan
maken op het forfaitair kapitaal overlijden of op de verhogingen,
die niet het gevolg zijn van een voorziene indexatie, van het forfaitair kapitaal zoals bepaald in de Polis Aanvullend Pensioen.

In geval van wijziging van het Tarief wordt het nieuwe Tarief toegepast op het gedeelte van het spaartegoed samengesteld door de
Bijdragen ontvangen door de Pensioeninstelling vanaf de datum
van wijziging van het Tarief. Het of de oude Tarie(f)(ven) blijft/blijven van toepassing op het gedeelte van het spaartegoed samengesteld door de Bijdragen ontvangen door de Pensioeninstelling
vóór de wijziging van het/de oude Tarie(f)(ven).

Zelfstandige
De verzekeringsplichtige zelfstandige die sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de bijdragen,
bedoeld in Artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
of de zelfstandige die in Artikel 12, § 1bis van hetzelfde besluit
bedoeld is.

De winstdeling wordt aan het Gekapitaliseerd Spaartegoed toegevoegd.
Het Gekapitaliseerd Spaartegoed op de Pensioendatum of de
Vervroegde Pensioendatum kan op geen enkel ogenblik lager
zijn dan de verworven prestaties bepaald in Artikel 47 van de
Programmawet (I) van 24 december 2002.

Ziekte
Een algemene verslechtering van de gezondheidstoestand van de
Aangeslotene, die niet te wijten is aan een Ongeval en derhalve als
ziekte wordt verklaard door een geneesheer die wettelijk gemachtigd is de geneeskunde uit te oefenen.

Na opname van het Pensioenkapitaal hebben de Begunstigden
geen aanspraak meer op een Overlijdenskapitaal zoals bepaald in
Artikel 6 van deze Pensioenovereenkomst.
Artikel 5 - Omzetting Pensioenkapitaal in rente

2. Aanvang

Iedere Aangeslotene heeft het recht om zijn Pensioenkapitaal,
zoals bepaald in Artikel 4 van onderhavige Pensioenovereenkomst,
om te zetten in een rente, behoudens wanneer het jaarlijks
bedrag bij aanvang van de rente € 500 niet overschrijdt. Voormeld
bedrag van € 500 wordt geïndexeerd volgens de bepalingen
van de wet van 2 augustus 1971. De Pensioeninstelling brengt
de Aangeslotene rechtstreeks van dit recht op de hoogte twee
maanden vóór de Pensioendatum of binnen de twee weken nadat
de Pensioeninstelling van de Vervroegde Pensioendatum op de
hoogte is gebracht.

Artikel 3 - Aanvangsdatum
De Pensioenovereenkomst neemt een aanvang op de datum van
ontvangst van de eerste Bijdrage door de Pensioeninstelling.
De Actieve Aangeslotene heeft het recht zijn Pensioenovereenkomst
per aangetekend schrijven op te zeggen binnen 30 dagen na de
aanvang ervan. In dit geval zal de Pensioeninstelling de Netto
Bijdrage terugbetalen aan de Actieve Aangeslotene of aan het
sociaal verzekeringsfonds van wie ze de Bijdrage heeft ontvangen.

Hiertoe zal het Pensioenkapitaal in principe worden overgedragen
naar een afzonderlijk contract bij de Pensioeninstelling die, conform de van toepassing zijnde tarieven, het Pensioenkapitaal in
een rente zal omzetten. Evenwel mag het resultaat nooit kleiner
zijn dan het resultaat dat zou verkregen worden aan de hand van
de parameters bepaald in Artikel 2 van het koninklijk besluit van
15 december 2003 houdende uitvoering van de Artikelen 44, §
2 en 50, § 1 van de programmawet (I) van 24 december 2002, in
verband met de bijdrage voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen en de omzetting van het kapitaal in rente.

3. Voordelen in geval van leven op de
Pensioendatum/Vervroegde Pensioendatum
Artikel 4 - Pensioenkapitaal
De Pensioenovereenkomst voorziet de betaling van een
Pensioenkapitaal in geval van leven van de Aangeslotene op de
Pensioendatum of de Vervroegde Pensioendatum. Het Pensioen
kapitaal stemt overeen met het Gekapitaliseerd Spaartegoed,
vermeerderd met de winstdeling, op de Pensioendatum of de
Vervroegde Pensioendatum.

4. Voordelen in geval van overlijden vóór de
Pensioendatum/
Vervroegde Pensioendatum

Het Gekapitaliseerd Spaartegoed wordt samengesteld door het
toepassen van de gewaarborgde intrestvoet op iedere Netto
Bijdrage. De gewaarborgde intrestvoet wordt vermeld in de Polis
Aanvullend Pensioen. De gewaarborgde intrestvoet wordt toegekend vanaf de datum van ontvangst van de Bijdrage door de
Pensioeninstelling.

Artikel 6 - Overlijdenskapitaal
6.1 Principe
De Pensioenovereenkomst voorziet de betaling van een
Overlijdenskapitaal in geval van overlijden van de Aangeslotene
tussen de Aanvangsdatum en de Pensioendatum of in voorkomend geval de Vervroegde Pensioendatum.

Op iedere Netto Bijdrage wordt de gewaarborgde intrestvoet toegepast die van toepassing is op het ogenblik van ontvangst van de
Bijdrage door de Pensioeninstelling, en dit tot de Pensioendatum
of de Vervroegde Pensioendatum.

Het Overlijdenskapitaal is gelijk aan het hoogste van de volgende
twee bedragen:
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- Ofwel het Gekapitaliseerd Spaartegoed zoals bepaald in Artikel
4 van deze Pensioenovereenkomst, opgebouwd op het ogenblik
van overlijden. Er is geen winstdeling bij overlijden.
- Ofwel het forfaitair kapitaal overlijden zoals vermeld in de Polis
Aanvullend Pensioen.

stakingen of oproer, actief of als aanstoker aan die onlusten deelgenomen heeft;
- letsels of het overlijden als gevolg van reddingswerken van personen of goederen.
Wanneer in de Polis Aanvullend Pensioen wordt vermeld dat het
forfaitair kapitaal overlijden jaarlijks wordt geïndexeerd volgens
een forfaitaire index (vast percentage), geschiedt de indexatie
volgens een meetkundige reeks en heeft zij uitwerking op elke
aanpassingsdatum. De forfaitaire index en de aanpassingsdatum
worden bepaald in de Polis Aanvullend Pensioen.

Indien de Aangeslotene overlijdt tijdens de Wachttijd, dan is het
Overlijdenskapitaal gelijk aan het Gekapitaliseerd Spaartegoed
zoals bepaald in Artikel 4 van deze Pensioenovereenkomst, opgebouwd op het ogenblik van overlijden. De duur van de Wachttijd is
gelijk aan de eerste drie jaar te rekenen vanaf de Aanvangsdatum
van de Pensioenovereenkomst. De datum van begin en einde van
de Wachttijd worden voor de goede orde uitdrukkelijk vermeld in
de Polis Aanvullend Pensioen.

Het Overlijdenskapitaal blijft verzekerd zolang de afhouding van
de Risicopremie op het Gekapitaliseerd Spaartegoed mogelijk is.
De waarborg overlijden wordt opgezegd zodra het Gekapitaliseerd
Spaartegoed onvoldoende is om het Overlijdenskapitaal te verzekeren. Deze opzegging gebeurt na verstrijken van een termijn van
30 dagen na verzending aan de Aangeslotene van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven door de Pensioeninstelling.

Indien het forfaitair kapitaal overlijden wordt verhoogd na de
Aanvangsdatum van de Pensioenovereenkomst en deze verhoging niet voortvloeit uit een indexatie zoals voorzien in de
Pensioenovereenkomst, dan wordt de toename van het forfaitair
kapitaal overlijden slechts uitgekeerd na het verstrijken van de
Wachttijd. De duur van de Wachttijd bedraagt drie jaar te rekenen
vanaf de eerste dag dat de verhoging ingaat. De datum vanaf wanneer de verhoging ingaat wordt in de Polis Aanvullend Pensioen
opgenomen.

Bij overlijden van de Aangeslotene eindigt de Pensioen
overeenkomst.
6.2 Passieve Aangeslotene
De Begunstigde(n) van een Passieve Aangeslotene die overeenkomstig Artikel 15 van onderhavige Pensioenovereenkomst
ervoor heeft geopteerd de overlijdensdekking stop te zetten,
heeft/hebben bij overlijden van de Passieve Aangeslotene vóór de
Pensioendatum of in voorkomend geval de Vervroegde Pensioen
datum recht op het Gekapitaliseerd Spaartegoed opgebouwd met
Netto Bijdragen gestort tot op het ogenblik van formele stopzetting van de Pensioenovereenkomst.

De Wachttijd is niet van toepassing indien de Aangeslotene
overlijdt binnen 180 dagen na en als rechtstreeks gevolg van een
Ongeval. Eventuele verhogingen van het Overlijdenskapitaal tussen de datum van het Ongeval en de overlijdensdatum die niet
reeds vóór de datum van het Ongeval werden overeengekomen,
worden niet uitgekeerd.
Worden niet beschouwd als een Ongeval:
- zelfmoord;
- ziekte en de gevolgen van ziekte;
- gevolgen van heelkundige ingrepen die niet genoodzaakt worden door een ongeval;
- besmettingen, intoxicaties en vergiftigingen, tenzij een bloedvergiftiging (maar enkel wanneer er een uitwendige verwonding
geweest is en de bloedvergiftiging terzelfdertijd als de verwonding heeft plaatsgehad).

Dit Gekapitaliseerd Spaartegoed is betaalbaar aan de Begunstigde(n)
in de voorrangsorde voorzien in Artikel 6.3 van onderhavige
Pensioenovereenkomst.
6.3 Gemeenschappelijke bepalingen
De Begunstigde(n) van het Overlijdenskapitaal is (zijn):
- de overlevende partner, of, bij ontstentenis daarvan,
- voor gelijke delen, de kinderen van de aangeslotene, of, bij ontstentenis daarvan,
- voor gelijke delen, de ascendenten en descendenten tot en met
de 2de graad van de Aangeslotene, volgens de regels van het
erfrecht, of, bij ontstentenis daarvan,
- de bijzonder aangeduide Begunstigde, of, bij ontstentenis daarvan,
- de Pensioeninstelling.

Bij wijze van uitbreiding worden beschouwd als een Ongeval:
- ontwrichtingen en spierscheuringen die het gevolg zijn van een
plotse en abnormale krachtinspanning;
- tetanus, wondenbesmetting of bloedvergiftiging die het rechtstreekse gevolg van een gedekt Ongeval zijn;
- dieren- en insectenbeten (inbegrepen hondsdolheid en miltvuur);
- bloedvergiftiging veroorzaakt door:
- de behoorlijk bewezen onvrijwillige inname van een giftige of
bijtende stof die niet voor inname bestemd is,
- een behoorlijk bewezen criminele daad van een derde;
- onvrijwillige val in het water en de verdrinking die hiervan het
gevolg zou kunnen zijn;
- gevolgen van klimaatinvloeden waaraan de Aangeslotene als
gevolg van een gedekt Ongeval blootgesteld is;
- letsels als gevolg van aanslagen of aanrandingen waarvan de
Aangeslotene het slachtoffer is, behalve indien hij, in geval van

De Staat is altijd uitgesloten.
Enkel fysische personen kunnen worden aangeduid als bijzondere
Begunstigde.
Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de bovenstaande begunstigingsvolgorde op schriftelijk
verzoek van de Aangeslotene worden veranderd.
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De uitbetaling van het Overlijdenskapitaal gebeurt op het einde van
de maand die volgt op het voorleggen aan de Pensioeninstelling
van een uittreksel uit de overlijdensakte van de overleden
Aangeslotene.

- door nucleaire rampen en fenomenen die verband houden met
de wijziging van atoomkernen en/of radioactiviteit;
- door deelname aan een gevecht, met uitzondering van daden van
wettige zelfverdediging;
- door de beoefening van gevechtssporten, de deelname aan koersen, snelheidswedstrijden en -proeven, evenals tijdens de trainingen of ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen;
- ten gevolge van een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie
of intoxicatie voortvloeiend uit het gebruik van drugs of hallucinerende middelen;
- door overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en
andere natuurrampen;
- ten gevolge van psychische of zenuwaandoeningen, behalve als
zij gediagnosticeerd zijn op basis van organische symptomen.

Artikel 7 - Omzetting Overlijdenskapitaal in rente
Het Overlijdenskapitaal zoals bepaald in Artikel 6 van onderhavige Pensioenovereenkomst kan naar keuze van de Begun
stigde(n) worden omgezet in een rente, behoudens wanneer het
jaarlijks bedrag bij aanvang van de rente € 500 niet overschrijdt.
Voormeld bedrag van € 500 wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971. De Pensioeninstelling
brengt de Begunstigde(n) rechtstreeks van dit recht op de hoogte
binnen de twee weken nadat deze van het overlijden van de
Aangeslotene op de hoogte is gebracht. De Begunstigde(n) vul(t)
(len) hiertoe het desbetreffende formulier in en ma(a)k(t)(en)
dit over aan de Pensioeninstelling vóór de in Artikel 6 van deze
Pensioenovereenkomst bepaalde betaaldatum.

Artikel 8bis - Terrorisme
8bis.1 Definitie - Daad van terrorisme
Onder daad van terrorisme wordt verstaan: Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een
groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen
of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed
geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken
op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de
overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale
werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Hiertoe zal het Pensioenkapitaal in principe worden overgedragen
naar een afzonderlijk contract bij de Pensioeninstelling die, conform de van toepassing zijnde tarieven, het Pensioenkapitaal zal
omzetten in een rente. Evenwel mag het resultaat nooit kleiner
zijn dan het resultaat dat zou verkregen worden aan de hand van
de parameters bepaald in Artikel 2 van het koninklijk besluit van
15 december 2003 houdende uitvoering van de Artikelen 44, §
2 en 50, § 1 van de programmawet (I) van 24 december 2002, in
verband met de bijdrage voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen en de omzetting van het kapitaal in rente.

8bis.2 Draagwijdte van de dekking
De verzekeringsonderneming dekt schade veroorzaakt door terrorisme overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW TRIP. Overeenkomstig
voornoemde wet, wordt de uitvoering van alle verbintenissen
van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW TRIP,
beperkt tot 1 miljard EURO per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen
tijdens het kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1
januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005. In geval
van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal
het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de
eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet.

Artikel 8 - Uitgesloten risico’s
Het Overlijdenskapitaal is niet verschuldigd wanneer de
Aangeslotene overlijdt:
- door zelfmoord tijdens het eerste jaar na de Aanvangsdatum of
na de wederinwerkingstelling van de overlijdensdekking; dezelfde termijn van 1 jaar geldt bij om het even welke verhoging van
het forfaitair kapitaal overlijden, met betrekking tot die verhoging
en te rekenen vanaf de dag dat deze verhoging is gedekt;
- door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke veroordeling tot
de doodstraf;
- als onmiddellijk en rechtstreeks gevolg van een opzettelijk door
de Aangeslotene als dader of mededader gepleegd(e) misdaad
of wanbedrijf waarvan de gevolgen door hem konden worden
voorzien;
- ten gevolge van een Ongeval met een luchtvaartuig, met uitzondering van de Ongevallen overkomen aan de Aangeslotene
als passagier van een luchtvaartuig ingericht om personen te
vervoeren in het kader van een zaken- of privéreis door de
Aangeslotene;
- ten gevolge van oorlog, oproer, burgerlijke onlusten en alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard,
al dan niet gepaard gaande met opstand tegen de overheid of de
gevestigde macht waaraan de Aangeslotene zich bewust heeft
blootgesteld;
- ten gevolge van een opzettelijke daad van de Aangeslotene of
de Begunstigde(n) of als gevolg van een handeling waartoe deze
personen hebben aangespoord

Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag uit de vorige alinea, wordt een evenredigheidsbeginsel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen
worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag
genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.
8bis.3 Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, beslist het Comité
of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
Opdat het bedrag genoemd in artikel 8bis.2 niet zou worden
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Artikel 10 - Te vereffenen bedrag in geval van niet-gedekt
overlijden

overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste 6 maanden na de
gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door
de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW TRIP ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit
percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar
volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een
definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van de
schadevergoeding.

In geval van overlijden van de Aangeslotene ingevolge een uitgesloten risico of een voorafbestaande aandoening betaalt de
Pensioeninstelling aan de Begunstigde(n) het Gekapitaliseerd
Spaartegoed vastgesteld op de dag van het overlijden. Wanneer de
Begunstigde evenwel zelf opzettelijk de dood van de Aangeslotene
heeft veroorzaakt, kan hij geen aanspraak meer maken op het
Gekapitaliseerd Spaartegoed, doch wordt het Gekapitaliseerd
Spaartegoed uitbetaald aan de andere Begunstigde(n) in de volgorde zoals bepaald in Artikel 6.3 van deze Pensioenovereenkomst.

De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de schadevergoeding
nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit, overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.

Artikel 11 - Wereldwijde waarborg
Het overlijdensrisico is in de hele wereld gedekt voor zover de
Aangeslotene zijn woonplaats en gewone verblijfplaats in België
heeft.

Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de
schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een beslissing aan
de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld.

5. Bijdragen
Artikel 12 - Betaling van de Bijdragen

Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging
van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen
voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme.

De Actieve Aangeslotene kan in het kader van deze
Pensioenovereenkomst vrijwillig Bijdragen storten. De Bijdragen
worden geacht per burgerlijk kwartaal verschuldigd te zijn.

Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in artikel
8bis.2 onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade
of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit
bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang
vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed.

De Bijdragen worden:
- Ofwel rechtstreeks aan de Pensioeninstelling betaald, op de door
de Pensioeninstelling aangeduide bankrekening met vermelding
van de opgegeven referenties of via domiciliëring, naargelang
wat wordt overeengekomen, en dit op basis van facturen uitgaande van de Pensioeninstelling;
- Ofwel vereffend bij het sociaal verzekeringsfonds van de Actieve
Aangeslotene. De Bijdragen moeten door het sociaal verzekeringsfonds worden overgemaakt aan de Pensioeninstelling ten
laatste vijftien dagen na het einde van het kwartaal in de loop
waarvan zij betaald werden.

Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming,
bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
8bis.4 Uitgesloten risico
In afwijking van artikel 8 punt 7 wordt, in het geval van schade veroorzaakt door terrorisme, enkel de schade door wapens of tuigen
die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van
de atoomkern, uitgesloten.

Indien de Actieve Aangeslotene aangesloten is bij het sociaal
verzekeringsfonds van de Groep Securex, worden de Bijdragen
voor het Aanvullend pensioen steeds geïnd door dit sociaal verzekeringsfonds. Indien de Actieve Aangeslotene in gebreke blijft
de kwartaalbijdragen die hij verschuldigd is krachtens het sociaal
statuut der zelfstandigen te betalen, zal het sociaal verzekeringsfonds van de Groep Securex de betaling van de Bijdragen voor de
Pensioenovereenkomst niet aanvaarden.

De bepalingen van dit artikel 8bis zijn niet van toepassing op de
theoretische afkoopwaarde.
Artikel 9 - Voorafbestaande aandoeningen

Indien, om welke reden ook, de wettelijke sociale-zekerheidsbijdragen niet verschuldigd zijn, worden de Netto Bijdragen gestort
ter uitvoering van de Pensioenovereenkomst, aan de Actieve
Aangeslotene teruggestort. Wanneer de Actieve Aangeslotene
niet langer onder het sociaal statuut der zelfstandigen valt,
valt deze Pensioenovereenkomst niet meer onder de regeling
van het Aanvullend pensioen en kan de Bijdrage voor deze
Pensioenovereenkomst niet meer betaald worden.

Het Overlijdenskapitaal is niet verschuldigd indien het overlijden
rechtstreeks het gevolg is van een voorafbestaande aandoening.
In het kader van onderhavige Pensioenovereenkomst wordt als
een “voorafbestaande aandoening” beschouwd, een lichamelijk
letsel en/of aantasting van de gezondheid van de Aangeslotene,
ontstaan vóór de aanvang van de Pensioenovereenkomst, dan wel
vóór het bepalen van een initieel niet overeengekomen forfaitair
kapitaal overlijden, vóór een verhoging van het forfaitair kapitaal
overlijden (voor wat de verhoging betreft) of vóór de wederinwerkingstelling van de overlijdensdekking.

Indien de Actieve Aangeslotene tijdens het betreffende jaar effectief en volledig de wettelijke sociale-zekerheidsbijdragen heeft
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betaald die hij verschuldigd is krachtens het sociaal statuut der
zelfstandigen, verkrijgen de Bijdragen gestort in het kader van de
Pensioenovereenkomst inzake de belastingen op de inkomsten het
karakter van bijdragen verschuldigd in uitvoering van de sociale
wetgeving.

re pensioeninstelling, overeenkomstig Artikel 17 van deze
Pensioenovereenkomst;
- zijn Gekapitaliseerd Spaartegoed bij de Pensioeninstelling te
laten, in welk geval hij een Passieve Aangeslotene wordt.
Op het ogenblik van de definitieve stopzetting van de
Pensioenovereenkomst wordt deze premievrij gemaakt. De
Passieve Aangeslotene blijft in beginsel genieten van de overlijdensdekking, zoals bepaald in Artikel 6.1, zolang de afhouding van
de Risicopremie op het Gekapitaliseerd Spaartegoed mogelijk is,
tenzij of totdat hij de Pensioeninstelling uitdrukkelijk bericht een
einde te willen stellen aan de overlijdensdekking. In dat geval blijven zijn Begunstigden genieten van de overlijdensdekking zoals
bepaald in Artikel 6.2.

6. Wijziging
Artikel 13 - Wijziging van de Pensioenovereenkomst
Onderhavige Pensioenovereenkomst kan eenzijdig gewijzigd worden door de Pensioeninstelling indien de reglementering inzake
hetzij het sociaal zekerheidsregime voor zelfstandigen, de fiscaliteit
voor zelfstandigen, het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, levensverzekeringen, verzekeringsondernemingen of de toepasselijke controlewetgeving zou gewijzigd worden, met gevolgen
voor de Pensioenovereenkomst en/of de Pensioeninstelling.

Artikel 16 - Afkoop van de Pensioenovereenkomst
Behalve in de gevallen bedoeld in Artikel 19 en voor de overdracht
van reserves naar een andere pensioeninstelling, zoals bepaald in
Artikel 17 van deze Pensioenovereenkomst, kan de Aangeslotene
het recht op afkoop van zijn reserves enkel uitoefenen of de
betaling van zijn prestaties verkrijgen op het ogenblik van zijn
pensionering of vanaf het ogenblik waarop hij de leeftijd van 60
jaar heeft bereikt.

De Pensioeninstelling zal elke aanpassing van de Pensioen
overeenkomst bevestigen door het opstellen van een nieuwe
Pensioenovereenkomst of door de opmaak van een Bijlage. De
wijzigingen zullen worden geacht in te gaan vanaf het ogenblik dat de gewijzigde Pensioenovereenkomst of Bijlage aan de
Aangeslotenen werd gecommuniceerd, behoudens andersluidende bepaling in het gewijzigde reglement. De wijzigingen zullen in
ieder geval enkel uitwerking hebben voor de toekomst. Zij zullen
op geen enkel ogenblik afbreuk doen aan het Gekapitaliseerd
Spaartegoed.

De afkoop of de opname van de prestaties dient te worden aangevraagd met een door de Aangeslotene gedateerd en ondertekend
schrijven.
Artikel 17 - Overdracht
De Aangeslotene heeft het recht om zijn Gekapitaliseerd
Spaartegoed over te dragen naar een nieuwe pensioenovereenkomst onderschreven bij een andere pensioeninstelling. Het
Gekapitaliseerd Spaartegoed wordt berekend op het ogenblik van
de overdracht. Het Gekapitaliseerd Spaartegoed wordt in geval van
overdracht vermeerderd met de winstdeling.

7. Einde van de Pensioenovereenkomst
Artikel 14 - Einde van de Pensioenovereenkomst
De Pensioenovereenkomst neemt automatisch een einde op de
eerstvolgende gebeurtenis:
- het overlijden van de Aangeslotene;
- de opname van het Pensioenkapitaal op de Pensioendatum of de
Vervroegde Pensioendatum.

De overdracht van het Gekapitaliseerd Spaartegoed moet worden aangevraagd middels een daartoe bestemd formulier dat de
Pensioeninstelling op eenvoudig verzoek van de Aangeslotene ter
beschikking stelt.

Wanneer de Aangeslotene na de Pensioendatum zijn zelfstandige
activiteit evenwel voortzet, kan voorzien worden in een verdaging
van de Pensioendatum met telkens één jaar. In dat geval blijft
onderhavige Pensioenovereenkomst onverkort van toepassing.

Artikel 18 - Wederinwerkingstelling
Na een definitieve stopzetting van de Pensioenovereenkomst zoals
bepaald in Artikel 15 van onderhavige Pensioenovereenkomst kan
de Pensioenovereenkomst opnieuw in werking worden gesteld
overeenkomstig de modaliteiten van toepassing op een nieuwe
Pensioenovereenkomst.

Artikel 15 - Vroegtijdige stopzetting van de
Pensioenovereenkomst
De Actieve Aangeslotene heeft het recht om de
Pensioenovereenkomst te allen tijde definitief stop te zetten. De
Actieve Aangeslotene die de Pensioenovereenkomst definitief
wenst stop te zetten dient de Pensioeninstelling hiervan schriftelijk
in kennis te stellen. De Pensioenovereenkomst wordt stopgezet
vanaf de datum van verzending van dit aangetekend schrijven.
Vanaf de definitieve stopzetting van de Pensioenovereenkomst
heeft de Aangeslotene de keuze om:
- zijn Gekapitaliseerd Spaartegoed over te dragen naar een
nieuwe pensioenovereenkomst, onderschreven bij een ande-

De Pensioeninstelling stelt de wederinwerkingstelling van de
overlijdensdekking afhankelijk van haar aanvaardingscriteria.
De wederinwerkingstelling wordt beschouwd als een nieuwe
Pensioenovereenkomst en uitgevoerd volgens de procedures,
vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en regelgeving. De
wederinwerkingstelling gaat in op de datum vermeld in de nieuwe
Polis Aanvullend Pensioen.
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8. Algemene bepalingen

Spaartegoed of voorschot op de prestaties vóór het bereiken van
de Pensioendatum of de Vervroegde Pensioendatum:
1. het exemplaar van de Polis Aanvullend Pensioen en van de eventuele Bijlage(n) aan de Pensioenovereenkomst;
2. een kopie van de identiteitskaart van de Aangeslotene;
3. de regelingskwitantie die door de Pensioeninstelling aan
de Aangeslotene wordt overgemaakt, ondertekend door de
Aangeslotene.

Artikel 19 - Vastgoedfinanciering
De Aangeslotene kan de Pensioenovereenkomst aanwenden
als waarborg voor vastgoedfinanciering, in toepassing van de
Programmawet (I) van 24 december 2002 en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten.
Een voorschot op prestaties of een inpandgeving van de pensioenrechten of de mogelijkheid tot toewijzing van de afkoopwaarde
aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet zijn
slechts toegestaan om het de Aangeslotene mogelijk te maken op
het grondgebied van de Europese Unie onroerende goederen die
belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te (ver)bouwen, te
verbeteren of te herstellen. De voorschotten en leningen moeten
terugbetaald worden zodra voormelde goederen uit het vermogen
van de Aangeslotene verdwijnen.

In geval van overlijden van de Aangeslotene:
1. het exemplaar van de Polis Aanvullend Pensioen en de eventuele Bijlage(n) aan de Pensioenovereenkomst;
2. een officieel uittreksel van de overlijdensakte van de
Aangeslotene, waarin de geboortedatum wordt vermeld;
3. een medisch getuigschrift op formulier uitgereikt dat de overlijdensoorzaak opgeeft; de Aangeslotene stemt ermee in dat zijn
arts een dergelijke verklaring geeft aan de adviserend geneesheer van de Pensioeninstelling;
4. een akte van bekendheid waaruit de hoedanigheid
van de Begunstigde(n) blijkt, tenzij deze met naam in de
Pensioenovereenkomst werd(en) aangeduid;
5. een bewijs van in leven zijn van de Begunstigde(n) met vermelding van zijn (hun) geboortedatum;
6. de regelingskwitantie die door de Pensioeninstelling aan de
Begunstigde(n) wordt overgemaakt, ondertekend door de
Begunstigde(n);
7. een bewijs van samenwoning indien de Partner de Begunstigde is.

De aanwending van de Pensioenovereenkomst voor vastgoed
financiering zal tot gevolg hebben dat het gedeelte van het
Gekapitaliseerd Spaartegoed aangewend voor vastgoedfinanciering door de Aangeslotene niet kan overgedragen worden.
De Pensioeninstelling kan weigeren in te gaan op een verzoek tot
opneming van een voorschot wanneer de Pensioenovereenkomst
reeds bezwaard is met een inpandgeving of wedersamenstelling
van een hypothecair krediet en omgekeerd.

De Pensioeninstelling keert de verschuldigde sommen uit, na
afhouding van de eventuele wettelijk verplichte inhoudingen,
kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd
zouden zijn aan de Pensioeninstelling of aan derden (zoals een
pandhoudende schuldeiser), binnen 30 dagen na ontvangst van
de gevraagde documenten.

De Pensioeninstelling kent slechts een voorschot op prestaties of
een inpandgeving van pensioenrechten of de mogelijkheid tot
toewijzing van de afkoopwaarde aan de wedersamenstelling van
een hypothecair krediet toe met de ondertekening van een akte of
aanhangsel die de voorwaarden en modaliteiten ervan vastlegt.
Het bedrag van het voorschot mag op geen enkel ogenblik hoger
zijn dan het bedrag van het Gekapitaliseerd Spaartegoed, verminderd met het door de Pensioeninstelling vast te stellen bedrag
dat nodig is voor de financiering van de verwachte toekomstige
Risicopremies en kosten en (para)fiscale lasten bij een eventuele uitkering. Bij een latere overdracht van het Gekapitaliseerd
Spaartegoed of uitbetaling van het Pensioenkapitaal komt het
uitstaande bedrag van het voorschot in mindering van het
Gekapitaliseerd Spaartegoed of het Pensioenkapitaal. Mocht het
bedrag van het uitstaande voorschot om gelijk welke reden toch
hoger blijken te zijn dan het Gekapitaliseerd Spaartegoed of het
Pensioenkapitaal, dan blijft de Aangeslotene-voorschotnemer het
niet-aangezuiverde saldo van het voorschot verschuldigd aan de
Pensioeninstelling.

De Pensioeninstelling vergoedt geen intrest voor een vertraging
in enige uitkering ingevolge een omstandigheid onafhankelijk van
haar wil, zoals wanneer de prestaties niet worden opgevorderd, de
stukken niet volledig of niet in orde zijn, etc.
Artikel 21 - Winstdeling
Deze Pensioenovereenkomst geeft recht op winstdeling volgens
de modaliteiten van een winstdelingsplan voorgesteld door de
Pensioeninstelling en goedgekeurd door de Commissie voor het
Bank-, Financiën- en Assurantiewezen (CBFA).
Artikel 22 - Juridische aard van de waarborgen
Onderhavige Pensioenovereenkomst vormt de hoofdovereenkomst tussen enerzijds de Pensioeninstelling en anderzijds de
Aangeslotene.

Artikel 20 - Betaling van de prestaties
De Pensioeninstelling mag iedere uitbetaling van een prestatie
of een voorschot op een prestatie, of een overdracht van het
Gekapitaliseerd Spaartegoed afhankelijk stellen van de voorlegging van de hierna opgesomde documenten.

Het Solidariteitsreglement dient als een aanvullende verzekering
bij de hoofdovereenkomst te worden beschouwd. Dit houdt onder
meer het volgende in:
- De Aangeslotene heeft, in zijn verhouding met de
Pensioeninstelling, het recht om op elk moment en onafhankelijk
van het verloop van de hoofdovereenkomst, zijn aansluiting bij
het Solidariteitsstelsel stop te zetten.

In geval van leven van de Aangeslotene op de Pensioendatum of
de Vervroegde Pensioendatum, overdracht van het Gekapitaliseerd
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- De opzegging of de volledige overdracht van de hoofdovereenkomst brengt van rechtswege de beëindiging van de aansluiting
bij het Solidariteitsstelsel mee.
- De stopzetting van de premiebetaling voor de hoofdovereenkomst impliceert van rechtswege de stopzetting van de premiebetaling voor het Solidariteitsstelsel.

verwachten rente bij pensionering, zonder aftrek van de belastingen, berekend volgens Artikel 48, § 3 van de Programmawet (I) van
24 december 2002.
De Pensioeninstelling deelt op eenvoudig verzoek aan de
Aangeslotene een historisch overzicht van het Gekapitaliseerd
Spaartegoed mee. Dit overzicht kan worden beperkt tot de periode
van aansluiting bij de Pensioeninstelling en tot de periode na 1
januari 2004.

Artikel 23 - Informatieplicht van de Aangeslotene
De Aangeslotene moet de Pensioeninstelling op het ogenblik van
het afsluiten van de Pensioenovereenkomst alle hem bekende
gegevens meedelen die van belang zijn voor de beoordeling van
de overlijdensdekking. De Pensioeninstelling kan de mededeling
eisen van alle gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van
de overlijdensdekking. Indien de Aangeslotene bewust foutieve
gegevens aan de Pensioeninstelling mededeelt, kan zulks de nietigheid van de Pensioenovereenkomst tot gevolg hebben.

De Pensioeninstelling deelt uiterlijk binnen dertig dagen na de kennisgeving van de (vervroegde) pensionering door de Aangeslotene
schriftelijk of via elektronische weg het bedrag van het opgebouwde Pensioenkapitaal, en de daarmee overeenstemmende
rente mee.
Artikel 25 - Kennisgevingen

De Aangeslotene moet de Pensioeninstelling bovendien op de
hoogte brengen van elke wijziging in zijn persoonlijke situatie die
een invloed zou kunnen hebben op de prestaties die in het kader
van onderhavige Pensioenovereenkomst verschuldigd zijn, alsook
van wijziging van adres of andere relevante gegevens.

Tenzij uit de voorgaande bepalingen of dwingende (wets)bepalingen anders zou blijken, kan elke kennisgeving van een partij aan
de andere gebeuren per gewone brief. De Pensioeninstelling kan,
zonder hiertoe verplicht te zijn, ook andere kennisgevingvormen
(fax, e-mail, etc.) als geldig beschouwen.

De Aangeslotene draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle
gevolgen van de laattijdige, onvolledige of onjuiste mededeling
van de nodige gegevens aan de Pensioeninstelling.

Elke kennisgeving en briefwisseling tussen partijen geschiedt
geldig op hun laatste onderling meegedeeld (correspondentie-)
adres. De verzending van een aangetekende brief wordt bewezen
door de voorlegging van het ontvangstbewijs van de post.

Artikel 24 - Informatieplicht van de Pensioeninstelling

Het bestaan en de inhoud van enig document en enige briefwisseling worden bewezen door de voorlegging van het origineel,
of, bij gebrek hieraan, van het afschrift ervan in de dossiers van de
Pensioeninstelling.

Minstens jaarlijks verstrekt de Pensioeninstelling aan de
Aangeslotene, behalve aan de rentegenieters, een geactualiseerde
Pensioenfiche. De laatst uitgereikte Pensioenfiche vervangt telkens
de vorige.

Artikel 26 - Klachten en geschillen

Overeenkomstig art 48, §1 van de Programmawet (I) van 24
december 2002, gewijzigd door de wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening worden op deze pensioenfiche minstens volgende
gegevens vermeld:
1° het bedrag van de verworven reserves met vermelding van het
bedrag dat overeenstemt met de waarborg bedoeld in artikel
47, tweede lid;
2° de variabele elementen waarmee bij de berekening van de
bedragen onder 1° wordt rekening gehouden;
3° het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar;
4° het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en
van de waarborg bedoeld in artikel 47, tweede lid;
5° het bedrag van de bijdragen die in de loop van het voorbije jaar
gestort zijn, uitgesplitst per voordeel;
6° in voorkomend geval, de informatie betreffende de winstdeelname die de Koning bepaalt;
7° in voorkomend geval, het bedrag van de toeslagen die in
het voorbije boekjaar ten laste van de aangeslotene werden
gelegd;
8° in voorkomend geval, de rentevoet die in de loop van het voorbije boekjaar gewaarborgd werd.

Elke klacht over de toepassing van de bepalingen in het verzekeringscontract en de toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:
- Securex Leven VOV - Ombudsdienst, Brouwerijstraat 1, 9031
Drongen, claims.insurance@securex.be, of
- de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000
Brussel, info@ombudsman.as.
Een dergelijke klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid
voor de verzekeringsnemer om een gerechtelijke procedure op te
starten.
Geschillen tussen partijen vallen onder de bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken.
Betwistingen over medische aangelegenheden kunnen eveneens, mits de partijen hierover ten vroegste op het ogenblik dat
het geschil ontstaat uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaan,
beslecht worden in een minnelijke medische expertise (arbitrage),
waarbij de partijen elk een eigen geneesheer aanstellen. Indien
er geen akkoord is tussen de geneesheren, wordt door hen of, bij
gebrek aan overeenstemming, door de Voorzitter van de bevoegde
Rechtbank van Eerste Aanleg, een ‘derde’ geneesheer aangesteld.
Het aldus gevormde college beslist bij meerderheid van stemmen

Om de vijf jaar, en dit vanaf de leeftijd van 45 jaar, deelt de
Pensioeninstelling aan de Aangeslotene het bedrag mee van de te
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en de beslissing is onherroepelijk. Op straffe van nietigheid van
hun beslissing mogen de geneesheren evenwel niet afwijken van
de bepalingen van de Pensioenovereenkomst. Elke partij betaalt
de honoraria van de door haar aangestelde geneesheer. De honoraria van de eventuele ‘derde’ geneesheer worden door de partijen
in gelijke delen gedragen.

De Pensioeninstelling zal tevens andere bijzondere kosten die door
de Aangeslotene en/of zijn Begunstigde(n) worden veroorzaakt en
die buiten het normale beheer van de Pensioenovereenkomst vallen
kunnen aanrekenen aan de Aangeslotene en/of zijn Begunstigde(n),
met voorafgaande kennisgeving aan de Aangeslotene en/of zijn
Begunstigde(n). Indien de Aangeslotene en/of zijn Begunstigde(n)
binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving geen schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanrekening van
deze bijzondere kosten bij de Pensioeninstelling, worden deze kosten in mindering gebracht van het Gekapitaliseerd Spaartegoed.

Artikel 27 - Toepasselijk recht
Onderhavige Pensioenovereenkomst wordt beheerst door Belgisch
recht.

Artikel 29 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 28 - Kosten

In het kader van het beheer en de uitvoering van de
Pensioenovereenkomst beschikt de Pensioeninstelling over
een aantal persoonlijke gegevens van de Aangeslotene en zijn
Begunstigde(n). Zoals dit wettelijk is voorgeschreven, hebben deze
personen een recht van inzage en verbetering van deze persoonlijke gegevens. De Pensioeninstelling waarborgt dat zij deze gegevens vertrouwelijk behandelt en enkel gebruikt voor het beheer en
de uitvoering van de Pensioenovereenkomst.

Aan de Aangeslotene zullen de volgende kosten worden aangerekend:
- een forfaitaire beheersvergoeding van € 25 voor het opmaken van
een nieuwe Polis Aanvullend Pensioen ingevolge een substantiële wijziging van deze Polis Aanvullend Pensioen op uitdrukkelijk
verzoek van de Aangeslotene;
- een forfaitaire beheersvergoeding van € 6 per kopie van enig document dat reeds door de Pensioeninstelling aan de Aangeslotene
werd overgemaakt.
Het bedrag van voormelde forfaitaire beheersvergoedingen zal
worden geïndexeerd conform de gezondheidsindex der consumptieprijzen, met als referentie 1 januari 2004.
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Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen
Solidariteitsreglement
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Inleiding

Zelfstandige, Meewerkende Echtgenoot en/of Helper en waarbij
de Aangeslotene evenmin enige andere beroepsbezigheid, hetzij
als Zelfstandige, Meewerkende Echtgenoot en/of Helper, hetzij in
enige andere hoedanigheid (werknemer of ambtenaar), uitoefent.

Dit Solidariteitsreglement maakt deel uit van een Sociale
Pensioenovereenkomst, gesloten in toepassing van Artikel 46
van de Programmawet (I) van 24 december 2002. Het bepaalt
de modaliteiten inzake het Solidariteitsstelsel verbonden aan
de Pensioenovereenkomsten tot vestiging van een aanvullend
pensioen voor zelfstandigen die bij de Pensioeninstelling worden
onderschreven in toepassing van de Artikelen 41 tot en met 82 van
de Programmawet (I) van 24 december 2002 en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten.

Beroepsinkomsten
De beroepsinkomsten zoals bepaald in Artikel 11, §§ 1 t.e.m.
3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. Dit zijn de
beroepsinkomsten waarop de bijdragen aan het sociaal statuut der
zelfstandigen worden berekend. Zij zijn ten hoogste gelijk aan de
Geplafonneerde Beroepsinkomsten.

De begrippen die beginnen met een hoofdletter, zijn de begrippen
gedefinieerd in Artikel 1 en hebben de betekenis die daar gegeven
wordt.

Geplafonneerde Beroepsinkomsten
De Beroepsinkomsten, evenwel beperkt tot 2/3 van het inkomen
bepaald in Artikel 12, § 1, 1° van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Overal waar in dit Solidariteitsreglement de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, wordt hiermee ook de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld.

Bijlagen
De documenten waarin eventuele toekomstige wijzigingen aan
onderhavig Solidariteitsreglement worden neergelegd.

De eventuele Bijlagen bij dit Solidariteitsreglement maken er integraal deel van uit.

Carensperiode
De periode van Arbeidsongeschiktheid gedurende welke de
Aangeslotene die de Wachttijd heeft vervuld geen aanspraak
kan maken op de solidariteitsprestaties zoals vermeld in dit
Solidariteitsreglement.

Dit Solidariteitsreglement treedt in werking op 1 januari 2004 en
is behoudens andersluidende beslissing van de Zelfstandige, de
Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper toepasselijk op alle
Pensioenovereenkomsten die vanaf die datum worden gesloten.
Daarenboven zal het ook van toepassing zijn op Pensioenovereen
komsten die op voormelde datum van inwerkingtreding reeds
bestaan, tenzij de Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/
of de Helper aan de Pensioeninstelling uitdrukkelijk schriftelijk
meldt niet aan het Solidariteitsstelsel te willen deelnemen. Het
Solidariteitsreglement maakt integraal deel uit van de Sociale
Pensioenovereenkomst en is, wat het Solidariteitsstelsel betreft, de
enige bron van rechten en verplichtingen van de partijen.

Dekkingsperiode
De periode waarin de Aangeslotene van de solidariteitsprestaties
kan genieten, conform de modaliteiten bepaald in onderhavig
Solidariteitsreglement.

Artikel 1 - Definities

Helper
De verzekeringsplichtige helper die de voor een hoofdberoep
voorziene sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd is overeenkomstig Artikel 12, §§ 1 en 1bis van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.

Voor de toepassing van onderhavig Solidariteitsreglement, zullen
de hiernavolgende definities worden gehanteerd:

Inrichter
De Pensioeninstelling.

Aangeslotene
De Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper die
een Pensioenovereenkomst met de Pensioeninstelling hebben
aangegaan en die overeenkomstig Artikel 2 van onderhavig Soli
dariteitsreglement bij het Solidariteitsstelsel zijn aangesloten.

Meewerkende Echtgenoot
De persoon bedoeld in Artikel 7bis, § 1 van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen die de in Artikel 12, §1, bedoelde bijdragen of de
overeenkomstig Artikel 12, §1ter, berekende bijdragen van voormeld koninklijk besluit nr. 38 verschuldigd is.

1. Definities

Aansluitingsdatum
De ingangsdatum van de aansluiting bij het Solidariteitsstelsel,
zoals bepaald in Artikel 2 van onderhavig Solidariteitsreglement.
De Aansluitingsdatum wordt vermeld in de Polis Solidariteit.

Minimale Premie
De Minimale Premie is de premie die vereist is om een Sociale
Pensioenovereenkomst tot stand te brengen én in stand te houden
en bedraagt tweemaal de Solidariteitsbijdrage zoals gedefinieerd
in het kader van onderhavig Solidariteitsreglement.

Arbeidsongeschiktheid
De toestand waarbij de Aangeslotene wegens letsels of functionele
stoornissen een einde heeft moeten stellen aan het volbrengen
der taken die verband hielden met zijn beroepsbezigheid als
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Ongeval
Een onverwachte gebeurtenis waarbij de Aangeslotene plotseling en buiten zijn wil om wordt getroffen door een van buiten
komende gebeurtenis, die uitsluitend en rechtstreeks de oorzaak is
van zijn Arbeidsongeschiktheid.

Wachttijd
De periode gedurende welke de Aangeslotene minimaal bij het
Solidariteitsstelsel moet aangesloten geweest zijn alvorens hij
aanspraak kan maken op solidariteitsprestaties krachtens dit
Solidariteitsreglement.

Pensioeninstelling
Securex Leven, Vereniging voor Onderlinge Verzekering, erkend
onder nr. 944 bij KB van 5 januari 1982 voor het uitoefenen van
operaties verbonden aan levensverzekeringen, met hoofdzetel te
1040 Brussel, Tervurenlaan 43.

Zelfstandige
De verzekeringsplichtige zelfstandige die sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de bijdragen,
bedoeld in Artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
of de zelfstandige die in Artikel 12, § 1bis van hetzelfde besluit
bedoeld is.

Pensioenovereenkomst
De overeenkomst inzake het vrij aanvullend pensioen voor de
Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper waarin
de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen en de
regels inzake de opbouw van het vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen en de uitkering van de prestaties worden bepaald.

Ziekte
Een algemene verslechtering van de gezondheidstoestand van de
Aangeslotene, die niet te wijten is aan een Ongeval en derhalve als
ziekte wordt verklaard door een geneesheer die wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen.

Sociale Pensioenovereenkomst
De Pensioenovereenkomst, gesloten in toepassing van Artikel
46 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, waaraan het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in onderhavig
Solidariteitsreglement verbonden is.

2. Aansluiting en Dekkingsperiode
Artikel 2 - Aansluiting
De Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper
die een Pensioenovereenkomst heeft of onderschrijft bij de
Pensioeninstelling, wordt in beginsel automatisch aangesloten bij
het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in dit Solidariteitsreglement,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende keuze.

Polis Solidariteit
Het door de Pensioeninstelling opgemaakte individuele document
dat de solidariteitsprestaties en de Solidariteitsbijdragen voor de
individuele Aangeslotene omschrijft.
Solidariteitsbijdrage
De bijdrage zoals bepaald in Artikel 4 van dit Solidariteits
reglement.

De Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper
die een Pensioenovereenkomst bij de Pensioeninstelling heeft of
onderschrijft maar die niet van het Solidariteitsstelsel wenst te
genieten, moet zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Pensioen
instelling meedelen, uiterlijk op de datum van betaling van de
eerstvolgende / eerste premie in het kader van de Pensioen
overeenkomst.

Solidariteitsfonds
De in uitvoering van het Solidariteitsstelsel door de Pensioen
instelling apart beheerde Solidariteitsbijdragen.
Solidariteitsreglement
Onderhavig reglement waarin de rechten en de verplichtingen
van de Aangeslotenen en/of hun Begunstigde(n) en van de
Pensioeninstelling, alsook de regels inzake de uitvoering van het
Solidariteitsstelsel worden bepaald.

Bij gebrek aan een schriftelijke weigering om aan het Solida
riteitsstelsel deel te nemen op datum van betaling van de eerstvolgende / eerste premie in het kader van de Pensioenovereenkomst,
zal de Zelfstandige, de Meewerkende Echtgenoot en/of de Helper
aangesloten worden bij het Solidariteitsstelsel vanaf de eerste
dag van het burgerlijk kwartaal volgend op de betaling van de
Minimale Premie. Evenwel zal enkel de Solidariteitsbijdrage worden toegewezen aan het Solidariteitsstelsel. Het saldo zal worden
toegewezen aan het luik aanvullend pensioen.

Solidariteitsstelsel
Het stelsel van solidariteitsprestaties dat middels onderhavig
Solidariteitsreglement wordt ingericht ten voordele van de
Aangeslotenen en/of hun Begunstigde(n).

De aansluiting wordt niet afhankelijk gesteld van de uitslag van
een geneeskundig onderzoek.

Tijdvak van Invaliditeit
De periode die aanvangt na afloop van het tijdvak van primaire
vergoedbare arbeidsongeschiktheid in de zin van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de Zelfstandigen en de Meewerkende Echtgenoten,
d.i. in beginsel vanaf de dertiende maand van ononderbroken
Arbeidsongeschiktheid.

De eerste aansluiting kan ten vroegste ingaan op 1 april 2004.
Artikel 3 - Dekkingsperiode
De Aangeslotene is vanaf de Aansluitingsdatum voor een periode
van 12 maanden door het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in dit
Solidariteitsreglement, gedekt. Teneinde de continuïteit van de dekking van het Solidariteitsstelsel te waarborgen, dient de Minimale
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Premie vervolgens telkenmale volledig betaald te worden vóór
afloop van de Dekkingsperiode. In dat geval zal op het ogenblik
van de afloop van de Dekkingsperiode onmiddellijk een nieuwe
Dekkingsperiode voor een periode van 12 maanden ingaan.

De Aangeslotene zal opnieuw zelf Bijdragen storten in de
Pensioenovereenkomst, vanaf het kwartaal waarin zijn
Arbeidsongeschiktheid een einde neemt, met dien verstande dat
rekening zal gehouden worden met bovenvermelde toerekening.

De solidariteitsprestaties zoals bepaald in onderhavig
Solidariteitsreglement die een aanvang nemen tijdens de
Dekkingsperiode blijven verder gegarandeerd overeenkomstig de
voorwaarden bepaald in dit Solidariteitsreglement.

Voormelde financiering van de Pensioenovereenkomst zal in ieder
geval een einde nemen op het ogenblik dat de Aangeslotene
overlijdt of zijn wettelijk pensioen opneemt, naargelang welke
gebeurtenis zich het eerst voordoet, en uiterlijk op het ogenblik
dat de pensioenopbouw in het kader van de Pensioenovereen
komst conform het toepasselijke reglement een einde neemt.

3. Bijdragen

Voor de periode waarin het Solidariteitsfonds de financiering van
de Pensioenovereenkomst ten laste neemt, zal de Aangeslotene
ook geen Solidariteitsbijdragen aan het Solidariteitsfonds verschuldigd zijn.

Artikel 4 - Solidariteitsbijdrage
Overeenkomstig Artikel 46, § 1 van de Programmawet (I) van 24
december 2002 moet de Solidariteitsbijdrage ten minste 10%
bedragen van de premie die de Aangeslotene in het kader van zijn
Pensioenovereenkomst aan de Pensioeninstelling betaalt.

Artikel 7 - Wachttijd
7.1

De Solidariteitsbijdrage wordt vastgesteld op 0,94% van de
Geplafonneerde Beroepsinkomsten.

De Aangeslotene moet reeds gedurende ten minste 12 maanden
aangesloten zijn bij het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in dit
Solidariteitsreglement vooraleer hij aanspraak kan maken op de
voortzetting van de financiering van de Pensioenovereenkomst
zoals hiervoor in Artikel 6 bepaald.

Artikel 5 - Solidariteitsfonds
De Solidariteitsbijdragen worden gestort in een apart
Solidariteitsfonds bij de Pensioeninstelling. De Pensioeninstelling
beheert dit Solidariteitsfonds volledig afzonderlijk van haar andere
activiteiten.

Wanneer de aansluiting bij het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in
dit Solidariteitsreglement onderbroken wordt, moet een nieuwe
wachttijd in acht genomen worden.

4. Prestaties

Indien de Aangeslotene Arbeidsongeschikt wordt tijdens de
Wachttijd, dan zal hij geen aanspraak kunnen maken op de financiering van de Pensioenovereenkomst door het Solidariteitsfonds
zoals bepaald in Artikel 6 van dit Solidariteitsreglement.

4.1 Financiering van de Pensioenovereenkomst in geval
van Arbeidsongeschiktheid wegens Ongeval of Ziekte
Artikel 6 - Financiering van de Pensioenovereenkomst door
het Solidariteitsfonds

7.2
De Wachttijd, bepaald in Artikel 7.1, geldt niet ingeval de
Arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een Ongeval.

Na afloop van de Carensperiode van 90 dagen gedurende welke de
Aangeslotene ononderbroken arbeidsongeschikt was in de zin van
onderhavig Solidariteitsreglement, zal het Solidariteitsfonds de
financiering van de Pensioenovereenkomst van de Aangeslotene
op zich nemen, en dit gedurende de periode waarin hij een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering
ontvangt in toepassing van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, meer bepaald in toepassing
van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van
een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten
voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten.

Artikel 8 - Berekening van de te financieren premie van de
Pensioenovereenkomst
De Pensioenovereenkomst van de Aangeslotene zal gedurende
de periode zoals bepaald in Artikel 6 hiervoor verder gefinancierd
worden middels betaling van premies die worden berekend conform de volgende bepalingen.
8.1 Aangeslotene met minder dan 3 volledige activiteitsjaren
als Zelfstandige, Meewerkende Echtgenoot en/of Helper

Het eerste kwartaal waarvoor het Solidariteitsfonds de financiering
van de Pensioenovereenkomst ten laste neemt, is het kwartaal
waarin de Carensperiode verstrijkt. Indien de Aangeslotene voor
dit kwartaal of daaropvolgende kwartalen reeds Bijdragen zoals
bepaald in de Pensioenovereenkomst zou gestort hebben, zullen
deze Bijdragen niet terugbetaald worden aan de Aangeslotene doch
toegerekend worden aan kwartalen volgend op het verstrijken van
de Arbeidsongeschiktheid, met dien verstande dat de Bijdragen
per kalenderjaar nooit meer mogen bedragen dan de maximale
premie betaald in Artikel 8.6. van dit Solidariteitsreglement.

De premie bedraagt 8,17% van de bij het koninklijk besluit van 19
december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 bepaalde Beroepsinkomsten, op basis
waarvan de bijdragen voor het sociaal statuut der zelfstandigen
worden berekend gedurende de eerste drie jaren van tewerkstelling als zelfstandige.
8.2 Aangeslotene met 3 of meer volledige activiteitsjaren als
Zelfstandige, Meewerkende Echtgenoot en/of Helper
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Artikel 9 - Formaliteiten

De premie bedraagt 8,17% van de Geplafonneerde Beroeps
inkomsten.

De Aangeslotene die aanspraak wil maken op financiering van
de Pensioenovereenkomst door het Solidariteitsfonds gedurende
een periode van Arbeidsongeschiktheid wegens Ziekte of Ongeval
overeenkomstig de bepalingen van onderhavig hoofdstuk, dient
hiertoe een schriftelijke aanvraag te richten aan de Pensioen
instelling. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van het dubbel
bewijs dat de Aangeslotene primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of invaliditeitsuitkeringen geniet zoals bepaald in
Artikel 6 hiervoor én van de periode van ononderbroken Arbeids
ongeschiktheid in de zin van onderhavig Solidariteitsreglement.
Dit bewijs kan worden geleverd middels voorlegging van een
attest van het ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invalidi
teitsverzekering waarin wordt bevestigd dat aan de Aangeslotene
primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald. De
Aangeslotene moet elk kwartaal schriftelijk bewijzen dat hij primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of invaliditeitsuitkeringen
geniet zoals bepaald in Artikel 6 hiervoor.

8.3 Aangeslotene die een activiteit als Zelfstandige,
Meewerkende Echtgenoot en/of Helper voltijds hervat na een
periode van langdurige inactiviteit
Indien de premie ingevolge een langdurige periode van inactiviteit niet kan worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van
Artikel 8.2 hiervoor, zal de premie worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Artikel 8.1 hiervoor.
8.4 Indexatie
De premie wordt eenmalig vastgesteld bij de aanvang van de
Arbeidsongeschiktheid. Het bedrag van de premie zal vervolgens
jaarlijks, meer bepaald per 1 januari, geïndexeerd worden met 2%.
Behoudens deze jaarlijkse indexaanpassing, zal het bedrag van de
premie voor het overige ongewijzigd behouden blijven gedurende
de gehele periode van Arbeidsongeschiktheid.

Bij gebreke aan een schriftelijk bewijs van ontvangst van primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of invaliditeitsuitkeringen uiterlijk op de laatste werkdag van elk burgerlijk kwartaal, verliest de Aangeslotene het recht op financiering van zijn
Pensioenovereenkomst voor het betrokken kwartaal.

8.5 Maximale premie
De financiering van de Pensioenovereenkomst is per kalenderjaar
in ieder geval beperkt tot de maximale bijdrage in het kader van
het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen voor de betrokken
Aangeslotene, zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving voor
dat kalenderjaar.

De Pensioeninstelling behoudt zich bovendien het recht voor
om te allen tijde te (laten) controleren of de Aangeslotene effectief Arbeidsongeschikt is in de zin van onderhavig Solidariteits
reglement.

8.6 Herval
Een onderbreking in de staat van Arbeidsongeschiktheid van
minder dan 14 kalenderdagen wordt geacht het tijdvak van
Arbeidsongeschiktheid niet te hebben onderbroken.

4.2 Financiering van de Pensioenovereenkomst in geval van moederschapsrust
Artikel 10 - Financiering van de Pensioenovereenkomst door
het Solidariteitsfonds

Indien de onderbreking in de staat van Arbeidsongeschiktheid
evenwel meer dan 14 kalenderdagen duurt, zal elke daaropvolgende Arbeidsongeschiktheid worden beschouwd als een
nieuwe Arbeidsongeschiktheid, waarvoor de bepalingen van de
Artikelen 6 en 7 hiervoor onverminderd van toepassing zijn.
Daarenboven zal in zulk geval de te financieren premie van de
Pensioenovereenkomst opnieuw worden berekend, conform de
bepalingen van onderhavig Artikel.

Het Solidariteitsfonds neemt de financiering op zich van de Pen
sioenovereenkomst gedurende de periode waarin de Aange
slotene een moederschapsuitkering ontvangt in toepassing van
het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een
uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten.

8.7 Gedeeltelijke werkhervatting

Artikel 11 - Wachttijd

Indien de Aangeslotene een deel van de beroepsactiviteit die hij uitoefende op het ogenblik van de aanvang van de
Arbeidsongeschiktheid, hervat in toepassing van Artikel 23bis
van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de Zelfstandigen en de Meewerkende
Echtgenoten, zal het bedrag van de te financieren premie van de
Pensioenovereenkomst zoals bepaald in onderhavig Artikel worden verminderd in verhouding tot de graad van werkhervatting.

De Aangeslotene moet reeds gedurende ten minste 12 maanden
aangesloten zijn bij het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in dit
Solidariteitsreglement vooraleer zij aanspraak kan maken op de
voortzetting van de financiering van de Pensioenovereenkomst
zoals bepaald hiervoor in Artikel 10.
Wanneer de aansluiting bij het Solidariteitsstelsel, zoals bepaald in
dit Solidariteitsreglement, onderbroken wordt, moet een nieuwe
wachttijd in acht genomen worden.
Artikel 12 - Berekening van de te financieren premie van de
Pensioenovereenkomst
De Pensioenovereenkomst van de Aangeslotene zal gedurende de
periode zoals bepaald in Artikel 10 hiervoor, verder gefinancierd
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worden middels betaling van premies die worden berekend conform de bepalingen van Artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.5 hiervoor.

Wanneer de aansluiting bij het Solidariteitsstelsel, zoals bepaald in
dit Solidariteitsreglement, onderbroken wordt, moet een nieuwe
wachttijd in acht genomen worden.

Het Solidariteitsfonds neemt de financiering van de Pensioen
overeenkomst ten laste voor het kwartaal waarin de moederschapsuitkering een aanvang neemt. Indien de Aangeslotene voor dit
kwartaal reeds Bijdragen zoals bepaald in de Pensioenovereenkomst
zou gestort hebben, zullen deze Bijdragen niet terugbetaald
worden aan de Aangeslotene doch toegerekend worden aan
kwartalen volgend op het verstrijken van de periode waarin de
arbeidsongeschiktheid van de Aangeslotene aanvangt, met dien
verstande dat de Bijdragen per kalenderjaar nooit meer mogen
bedragen dan de maximale premie betaald in Artikel 8.6. van dit
Solidariteitsreglement.

Indien de Aangeslotene Arbeidsongeschikt wordt tijdens de
Wachttijd, zal hij geen aanspraak kunnen maken op de arbeidsongeschiktheidsrente zoals bepaald in Artikel 14 van dit
Solidariteitsreglement.
15.2
De Wachttijd bepaald in Artikel 15.1 geldt niet ingeval de
Arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een Ongeval.
Artikel 16 - Bedrag en uitbetaling van de rente

De Aangeslotene zal opnieuw zelf Bijdragen storten in de
Pensioenovereenkomst, vanaf het kwartaal waarin zij niet langer
een moederschapsuitkering ontvangt, met dien verstande dat
rekening zal gehouden worden met bovenvermelde toerekening.

De maandelijkse rente in geval van Arbeidsongeschiktheid ingevolge Ziekte of Ongeval bedraagt:
[3,5 x de jaarpremie die wordt berekend conform
de bepalingen van Artikel 8.1, 8.2 of 8.3]
12

Voor de periode waarin het Solidariteitsfonds de financiering van
de Pensioenovereenkomst ten laste neemt, zal de Aangeslotene
ook geen Solidariteitsbijdragen aan het Solidariteitsfonds verschuldigd zijn.

Deze rente wordt telkens op het einde van de maand uitbetaald.
Indien de Carensperiode een einde neemt in de loop van een
maand, is de maandelijkse rente voor die begonnen maand pro
rata verschuldigd.

Artikel 13 - Formaliteiten
Opdat de Pensioenovereenkomst gedurende een periode van moederschapsrust verder gefinancierd zou worden overeenkomstig de
bepalingen van onderhavig hoofdstuk, moet de Aangeslotene
schriftelijk bewijzen dat zij een moederschapsuitkering ontvangt
zoals bepaald in Artikel 10 hiervoor.

De maandelijkse rente wordt uitbetaald tot de eerstvolgende
gebeurtenis:
- het einde van de Arbeidsongeschiktheid;
- het begin van het Tijdvak van Invaliditeit;
- het overlijden van de Aangeslotene;
- het opnemen van het wettelijk pensioen.

Dit bewijs kan worden geleverd middels voorlegging van een
attest van het ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarin wordt bevestigd dat aan de Aangeslotene
een moederschapsuitkering wordt betaald.

Indien één van deze gebeurtenissen zich voordoet in de loop van
een maand, is de maandelijkse rente voor die begonnen maand
pro rata verschuldigd.

4.3 Uitkering van een maandelijkse rente in geval van
Arbeidsongeschiktheid

De totale rente in geval van Arbeidsongeschiktheid ingevolge
Ziekte of Ongeval is op jaarbasis in ieder geval beperkt tot de
maximale rente zoals vastgesteld bij het koninklijk besluit van 15
december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale pensioenovereenkomsten (Artikel 1, 2°, a).

Artikel 14 - Arbeidsongeschiktheidsrente
Na afloop van de Carensperiode van 90 dagen gedurende
welke de Aangeslotene ononderbroken Arbeidsongeschikt
was tengevolge van Ziekte of Ongeval in de zin van onderhavig Solidariteitsreglement, zal het Solidariteitsfonds aan de
Aangeslotene een maandelijkse rente betalen, en dit tot en met de
twaalfde maand van Arbeidsongeschiktheid.

Artikel 17 - Formaliteiten
De Aangeslotene die aanspraak wil maken op de uitkering van
een maandelijkse rente in geval van Arbeidsongeschiktheid zoals
bepaald in de Artikelen 14 t.e.m. 16 hiervoor, dient hiertoe een
schriftelijke aanvraag aan de Pensioeninstelling te richten. Deze
aanvraag dient vergezeld te zijn van het dubbel bewijs dat de
Aangeslotene Arbeidsongeschikt is ingevolge Ziekte of Ongeval
én van de periode van ononderbroken Arbeidsongeschiktheid. Dit
bewijs kan worden geleverd middels voorlegging van een attest
van het ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarin wordt bevestigd dat aan de Aangeslotene primaire
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald.

Artikel 15 - Wachttijd
15.1
De Aangeslotene moet reeds gedurende ten minste 12 maanden
aangesloten zijn bij het Solidariteitsstelsel zoals bepaald in dit
Solidariteitsreglement vooraleer hij aanspraak kan maken op de
maandelijkse rente zoals bepaald in Artikel 14 hiervoor.

Oktober 2010

23

De Aangeslotene die aanspraak kan maken op de rente in geval
van Arbeidsongeschiktheid dient vervolgens maandelijks zijn
Arbeidsongeschiktheid ingevolge Ziekte of Ongeval te bewijzen.
Bij gebreke aan een dergelijk bewijs uiterlijk op de laatste werkdag
van de desbetreffende maand, verliest de Aangeslotene het recht
op zijn rente voor die maand.

- elastiekspringen zoals Benji;
- oorlog, oproer, burgerlijke onlusten en alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet
gepaard gaande met opstand tegen de overheid of de gevestigde
macht waaraan de Aangeslotene zich bewust heeft blootgesteld;
- een Ongeval aan de Aangeslotene overkomen tijdens deelname
aan krijgsoefeningen, militaire operaties, oefeningen te velde of
bij het hanteren van wapens;
- een Ongeval met een luchtvaartuig, met uitzondering van de
Ongevallen overkomen aan de Aangeslotene als passagier van
een luchtvaartuig ingericht om personen te vervoeren in het
kader van een zaken- of privéreis door de Aangeslotene.

Artikel 18 - Herval
Een onderbreking in de staat van Arbeidsongeschiktheid van
minder dan veertien kalenderdagen wordt geacht het tijdvak van
Arbeidsongeschiktheid niet te hebben onderbroken.
Indien de onderbreking in de staat van Arbeidsongeschiktheid
evenwel meer dan veertien kalenderdagen duurt, zal elke daaropvolgende Arbeidsongeschiktheid worden beschouwd als een
nieuwe Arbeidsongeschiktheid, waarvoor de bepalingen van de
Artikelen 14 en 15 hiervoor onverminderd van toepassing zijn.

Artikel 21bis - Terrorisme
21bis.1 Definitie - Daad van terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met
ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt
gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield,
ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om
het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Artikel 19 - Gedeeltelijke werkhervatting
Indien de Aangeslotene een deel van de beroepsactiviteit die hij uitoefende op het ogenblik van de aanvang van de
Arbeidsongeschiktheid, weer opneemt in toepassing van Artikel
23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende
echtgenoten, zal het bedrag van de maandelijkse rente zoals
bepaald in Artikel 16 hiervoor, worden verminderd in verhouding
tot de graad van werkhervatting.

21bis.2 Draagwijdte van de dekking
De verzekeringsonderneming dekt schade veroorzaakt door terrorisme overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW TRIP. Overeenkomstig
voornoemde wet, wordt de uitvoering van alle verbintenissen
van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW TRIP,
beperkt tot 1 miljard EUR per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen
tijdens het kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1
januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005. In geval
van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal
het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de
eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet.

4.4 Algemene bepalingen
Artikel 20 - Voorafbestaande aandoeningen
De prestaties voorzien onder 4.1 en 4.3 van onderhavig Solidariteitsreglement zijn niet verschuldigd indien de
Arbeidsongeschiktheid rechtstreeks het gevolg is van een
voorafbestaande aandoening. In het kader van onderhavig
Solidariteitsreglement wordt als een “voorafbestaande aandoening” beschouwd, een lichamelijk letsel en/of een aantasting van
de gezondheid van de Aangeslotene, ontstaan vóór zijn aansluiting bij het Solidariteitsstelsel.
Artikel 21 - Uitsluitingen

Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag uit de vorige alinea, wordt een evenredigheidsbeginsel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen
worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag
genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor
dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.

De prestaties voorzien onder 4.1 en 4.3 van onderhavig Solidariteitsreglement zijn niet verschuldigd indien de
Arbeidsongeschiktheid het gevolg is van:
- een opzettelijke daad van de Aangeslotene;
- een (mislukte) poging tot zelfmoord;
- deelname aan een gevecht, met uitzondering van daden van wettige zelfverdediging;
- misbruik van alcohol, verdovende middelen en/of geneesmiddelen, alsook enig feit dat aan de Aangeslotene overkomen is
terwijl hij onder invloed van alcoholische dranken of verdovende
middelen is;
- nucleaire rampen en fenomenen die verband houden met de
wijziging van atoomkernen en/of radioactiviteit;
- overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere
natuurrampen;

21bis.3 Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, beslist het Comité
of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme.
Opdat het bedrag genoemd in artikel 21bis.2 niet zou worden
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste 6 maanden na de
gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door

Oktober 2010

24

de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW TRIP ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit
percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar
volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een
definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van de
schadevergoeding.

de vervaldatum van de Dekkingsperiode uitdrukkelijk schriftelijk
aan de Pensioeninstelling heeft meegedeeld niet langer van het
Solidariteitsstelsel te willen genieten.
De Aangeslotene kan vervolgens te allen tijde opnieuw toetreden
tot het Solidariteitsstelsel. De Aangeslotene die opnieuw tot het
Solidariteitsstelsel wenst toe te treden, zal zulks schriftelijk aan de
Pensioeninstelling meedelen. Hij zal vervolgens opnieuw bij het
Solidariteitsstelsel worden aangesloten vanaf de eerste dag van
het burgerlijk kwartaal volgend op de betaling van premies ten
bedrage van de Minimale Premie.

De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de schadevergoeding
nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.

6. Algemene bepalingen

Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de
schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen
waarvoor de verzekeringsonderneming reeds een beslissing aan
de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld.

Artikel 23 - Informatieplicht van de Aangeslotene
De Aangeslotene moet, zodra mogelijk en in ieder geval binnen de
maand te rekenen vanaf de aanvang van de Arbeidsongeschiktheid
dan wel de ontvangst van een moederschapsuitkering, de
Pensioeninstelling hiervan middels een schrijven in kennis stellen.

Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging
van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen
voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme.

Bij gebreke aan een tijdige kennisgeving zal de Carensperiode die
overeenkomstig dit Solidariteitsreglement van toepassing is, in
beginsel verlengd worden met de duur van de overschrijding van
de kennisgevingtermijn, behoudens wanneer de Aangeslotene
kan aantonen dat de niet-naleving van de kennisgevingtermijn
zoals bepaald hiervoor te wijten is aan overmacht.

Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in artikel
21bis 2 onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden
schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen
of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere
schadevergoedingen vergoed.

Artikel 24 - Informatieplicht van de Pensioeninstelling
24.1

Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming,
bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.

De tekst van onderhavig Solidariteitsreglement wordt aan de
Aangeslotene verstrekt.
24.2

21bis.4 Uitgesloten risico

De Pensioeninstelling stelt jaarlijks een verslag op over het
beheer van het Solidariteitsstelsel zoals vervat in onderhavig
Solidariteitsreglement. Dit verslag zal op eenvoudig verzoek aan
de Aangeslotene ter beschikking worden gesteld.

In afwijking van artikel 21 punt 5 wordt, in het geval van schade
veroorzaakt door terrorisme, enkel de schade door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging
van de atoomkern uitgesloten.

Artikel 25 - Wijziging

5. Niet-betaling van de Solidariteitsbijdrage

Onderhavig Solidariteitsreglement kan eenzijdig gewijzigd worden
door de Pensioeninstelling indien de reglementering inzake hetzij
het sociaal zekerheidsregime voor zelfstandigen, de fiscaliteit voor
zelfstandigen, het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen,
levensverzekeringen, verzekeringsondernemingen of de toepasselijke controlewetgeving zou gewijzigd worden, met gevolgen voor
de (Sociale) Pensioenovereenkomst, het Solidariteitsstelsel en/of
de Pensioeninstelling.

Artikel 22 - Niet-betaling van de Minimale Premie
De aansluiting bij het Solidariteitsstelsel is in beginsel facultatief.
Overeenkomstig Artikel 3 van dit Solidariteitsreglement moet de
Minimale Premie jaarlijks volledig betaald worden vóór afloop
van de lopende Dekkingsperiode teneinde de continuïteit van het
Solidariteitsstelsel te garanderen.

In een dergelijk geval zal het gewijzigd Solidariteitsreglement
aan de Aangeslotenen verstrekt worden. De wijzigingen zullen
worden geacht in te gaan vanaf het ogenblik dat het gewijzigd
Solidariteitsreglement aan de Aangeslotenen werd gecommuniceerd, behoudens andersluidende bepaling in het gewijzigde
reglement. De wijzigingen zullen in ieder geval enkel uitwerking
hebben voor de toekomst.

Bij gebreke aan betaling van de Minimale Premie vóór de afloop
van de lopende Dekkingsperiode zal de Aangeslotene vanaf
de vervaldatum van de Dekkingsperiode niet langer door het
Solidariteitsstelsel gedekt zijn. De Aangeslotene zal pas eerst
opnieuw door het Solidariteitsstelsel gedekt zijn vanaf de eerste
dag van het burgerlijk kwartaal volgend op de effectieve betaling van de Minimale Premie, behoudens wanneer hij uiterlijk op
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Artikel 26 - Kennisgevingen

In geval van stopzetting blijven de lopende solidariteitsprestaties in ieder geval gegarandeerd overeenkomstig de bepalingen
van onderhavig Solidariteitsreglement. Dienvolgens zal het Soli
dariteitsstelsel slechts een effectief einde nemen op het ogenblik
dat alle lopende verplichtingen een einde hebben genomen.

De aan de Aangeslotene te richten kennisgevingen geschieden
geldig op zijn laatste aan de Pensioeninstelling meegedeelde
adres.
Elke kennisgeving van een partij aan een andere wordt geacht
gedaan te zijn op datum van de poststempel.

Op het ogenblik van de effectieve beëindiging van het
Solidariteitsstelsel zal de Pensioeninstelling overgaan tot de vereffening van het Solidariteitsfonds. Het Solidariteitsfonds zal worden
vereffend middels verdeling van de activa aan de Aangeslotenen,
in verhouding tot de door hen opgebouwde pensioenreserves in
het kader van de Pensioenovereenkomst.

Artikel 27 - Financieel onevenwicht
Ingeval de activa van het Solidariteitsfonds niet langer toereikend
zijn om de wettelijk verplichte voorzieningen en de schulden te
voldoen, zal de Pensioeninstelling aan de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekort: “CBFA”) een herstelplan voorleggen.

Indien het Solidariteitsfonds evenwel ontbonden wordt met als
doel het Solidariteitsstelsel verder te zetten bij een andere toegelaten onderneming, zullen de activa worden overgedragen aan
deze onderneming.

Wanneer dit herstelplan niet de gewenste resultaten oplevert, zal de
Pensioeninstelling de toegepaste tarifering aanpassen en in voorkomend geval de Solidariteitsbijdrage verhogen en/of de solidariteitsprestaties zoals voorzien in onderhavig Solidariteitsreglement
aanpassen, dan wel het Solidariteitsstelsel definitief stopzetten en
tot vereffening van het solidariteitsfonds overgaan overeenkomstig de bepalingen van Artikel 29 van dit Solidariteitsreglement.

Artikel 30 - Toepasselijk recht
Onderhavig Solidariteitsreglement wordt beheerst door Belgisch
Recht.
Artikel 31 - Klachten en geschillen

Artikel 28 - Afzonderlijk beheer

Elke klacht over de toepassing van de bepalingen in het verzekeringscontract en de toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:
- Securex Leven VOV - Ombudsdienst, Brouwerijstraat 1, 9031
Drongen, claims.insurance@securex.be, of
- de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000
Brussel, info@ombudsman.as.

Het Solidariteitsfonds wordt gedebiteerd door betaling van de
ontvangen Solidariteitsbijdragen aan de Pensioeninstelling, die
alle verplichtingen van het Solidariteitsstelsel volledig en onvoorwaardelijk overneemt. De Solidariteitsbijdragen worden door de
Pensioeninstelling afzonderlijk beheerd. De Aangeslotene is de
rechtstreekse begunstigde van alle mogelijke solidariteitsprestaties voortkomend uit onderhavig Solidariteitsreglement.

Een dergelijke klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid
voor de verzekeringsnemer om een gerechtelijke procedure op te
starten.

De Aangeslotene kan zich hiervoor rechtstreeks tot de
Pensioeninstelling wenden.

Geschillen tussen partijen vallen onder de bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken.

Artikel 29 - Stopzetting en vereffening
De Pensioeninstelling kan het Solidariteitsstelsel zoals vervat in
onderhavig Solidariteitsreglement te allen tijde stopzetten middels
betekening van een opzeg van 12 maanden aan de Aangeslotenen.
Indien de Dekkingsperiode tijdens deze opzegperiode afloopt, zal
geen nieuwe Dekkingsperiode meer kunnen ingaan.
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