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SECTORAAL SOLIDARITEITSREGLEMENT 
ANNEX AAN SECTORAAL SOCIAAL AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT 

ten gunste van de werknemers van het NPCHA 
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0.PREAMBULE 

 

In uitvoering van de CAO van 6 december 2004:  

 

- heeft de Inrichter een stelsel van solidariteitsprestaties ingevoerd ten gunste van de werknemers 

die voldoen aan de definitie van “aangeslotene” in artikel 3.11); en,  

- heeft hij de uitvoering daarvan toevertrouwd aan de “IBP Havenarbeiders Antwerpen”. 

 

Bij CAO van 21 december 2011 werd beslist: 

 

- om de uitvoering van het stelsel van solidariteitsprestaties te onttrekken aan de “IBP 

Havenarbeiders Antwerpen” en deze uitvoering toe te vertrouwen aan het FBZbis; en, 

- om de “IBP Havenarbeiders Antwerpen” te ontbinden en vereffenen. 

 

Rekening houdende met deze wijzigingen, wensen partijen het Reglement aan te passen. 

 

 

1. DOEL EN VOORWERP VAN HET STELSEL SOLIDARITEITSPRESTATIES  

 

In uitvoering van de CAO van 6 december 2004 voert de Inrichter een stelsel van solidariteitsprestaties in 

ten gunste van de werknemers die voldoen aan de definitie van “aangeslotene” in artikel 3.11). 

 

Het doel van het Reglement bestaat in het definiëren van de voorwaarden en modaliteiten van de 

solidariteitsprestaties, hierbij rekening houdend met de wettelijke verplichtingen. 

 

Zowel het financiële en het administratieve beheer als de dekking van sommige risico's van dit stelsel van 

solidariteitsprestaties worden toevertrouwd aan het FBZbis. De modaliteiten hiervan zullen het voorwerp 

uitmaken van een ”beheersovereenkomst” gesloten tussen de Inrichter en het FBZbis rekening houdend 

met de principes van het Reglement. 

 

 

2. WERKING IN DE TIJD 

 

Het stelsel van solidariteitsprestaties vangt aan op 1 januari 2005. Het voortbestaan ervan gaat samen 

met het stelsel van aanvullend pensioen, zoals ingesteld bij de CAO van 6 december 2004. 

 

 

3. DEFINITIES  

 

De in dit Reglement gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als de termen gebruikt in het sectoraal 

sociaal aanvullend pensioenreglement waarvan dit Reglement een bijlage is, behoudens wanneer dit 

Reglement een afwijkende definitie voorziet. 

 

1) CAO 

Collectieve arbeidsovereenkomst.  

 

2) NPCHA 

Het Paritair sub-comité 301.01 voor de Haven van Antwerpen, “Nationaal Paritair Comité der Haven 

van Antwerpen” genaamd. 
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3) CEPA 

De werkgeversorganisatie “Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba”, 

erkend door K.B. van 4 september 1985, die in de hoedanigheid van lasthebber van de werkgevers, 

alle verplichtingen vervult die krachtens de individuele en collectieve arbeidswetgeving en de sociale 

zekerheidswetgeving, voortvloeien uit de tewerkstelling van havenarbeiders. 

 

4) De Inrichter 

Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd “Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid-Haven van 

Antwerpen”, met maatschappelijke zetel te Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen.  

 

5) Fonds voor Bestaanszekerheid bis (FBZbis) 

Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd “Fonds voor bestaanszekerheid voor de 

solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel” (afgekort FBZbis) ingericht bij de 

CAO van 21 december 2011 en met maatschappelijke zetel te Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen. 

 

6) De “IBP Havenarbeiders Antwerpen”   

Organisme voor de financiering van pensioenen naar Belgisch recht, toegelaten door de FSMA onder 

nummer 50574, pensioeninstelling die de pensioentoezegging en de solidariteitstoezegging van het 

NPCHA tot 31 december 2011 heeft uitgevoerd. 

 

7) Stelsel van aanvullend pensioen 

Het sectorale stelsel van aanvullend pensioen, ingericht bij de CAO van 6 december 2004, nadien 

gewijzigd door de CAO’s van 15 november 2005, 15 januari 2008, 14 januari 2009, 21 december 

2011, 18 juni 2012, 26 mei 2014, 2 februari 2015, 10 oktober 2016, 12 december 2017 en 27 februari 

2019. 

 

8) Solidariteitstoezegging 

Het sectorale stelsel van solidariteitsprestaties ingericht bij de CAO van 6 december 2004. 

 

9) Reglement 

Dit reglement alsook elk bijvoegsel of wijziging ervan. 

 

10) Werkgever 

Elke werkgever die arbeiders tewerkstelt vallende onder het toepassingsgebied van de bestaande 

collectieve arbeidsovereenkomst van het NPCHA betreffende het sectorale solidariteitsstelsel, alsook 

– in voorkomend geval – van de collectieve arbeidsovereenkomst(en) tot wijziging en coördinatie van 

dit stelsel. 

 

11) Aangeslotene 

Elke werknemer die onder het toepassingsgebied valt van de CAO van 6 december 2004 gesloten in 

de schoot van het NPCHA, alsook de gewezen werknemer die nog steeds actuele of uitgestelde 

rechten geniet overeenkomstig het Reglement. Sinds 1/01/2016, kunnen de werknemers die 

gepensionneerd zijn en een beroepactiviteit uitoefenen, niet genieten van een pensioentoezegging.  

Hierop geldt één uitzondering: de gepensioneerde werknemers die op 1 januari 2016 reeds 

aangesloten waren bij het sectoraal pensioenstelsel blijven aangesloten voor de verdere 

ononderbroken duur van hun arbeidsovereenkomst zoals van toepassing op 1 januari 2016.  

 

12) Solidariteitsbijdrage 

Het bedrag, betaald door de Inrichter aan het FBZbis, dat dient tot financiering van de 

solidariteitstoezegging.  
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13) Solidariteitsfonds 

Stelsel van collectieve reserves binnen het FBZbis, dat wordt beheerd overeenkomstig de in het 

Reglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen. Dit stelsel wordt door het FBZbis volledig 

afzonderlijk van de eventuele andere activiteiten beheerd. 

 

14) Referentieloon 

 voor de gelijkgestelde periodes van werkloosheid:  66% van het basisdagtaakloon van een 

havenarbeider algemeen werk. 

 voor alle andere gelijkgestelde periodes: het basisdagtaakloon per beroepscategorie. 

 

15) FSMA 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, verantwoordelijk voor de controle op de 

pensioeninstellingen en het toezicht op de sociale bepalingen van de WAP. 

 

16) WAP 

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 

pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, aangevuld met haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 

17) KB-Solidariteitsstelsel 

KB van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties. 

 

18) KB-Financiering van het Solidariteitsstelsel  

KB van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een 

solidariteitstoezegging. 

 

19) Aangewezen actuaris 

De door de FSMA erkende actuaris aangeduid door het FBZbis die verantwoordelijk is voor de 

rapportering voorzien in artikel 5 van het KB-Financiering van het Solidariteitsstelsel.  

 

20) Asset manager 

Financiële instelling(en) die het beleggingsbeleid van het FBZbis stu(urt)(ren) en uitvoer(t)(en) in 

navolging van het Reglement. 

 

21) Risicotarief 

Dit tarief houdt rekening met de voorvalswetten van de hier te verzekeren waarborgen. 

 

 

4. SOLIDARITEITSTOEZEGGING 

 

Er worden volgende solidariteitsprestaties voorzien: 

 

(1) De verdere financiering van het aanvullende pensioen tijdens: 

 de periodes van tijdelijke werkloosheid in de zin van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 

juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en de werkloosheid ten gevolge van 

overmacht, staking of lock-out of ten gevolge van een sluiting wegens jaarlijkse vakantie; 

 de periodes van onvrijwillige werkloosheid, zonder dat een ononderbroken periode van 12 

maanden wordt overschreden. Vanaf 1 januari 2006 werd deze periode verlengd tot 24 maanden 

en vanaf 1 januari 2007 tot 36 maanden; 

 de vergoede periodes van primaire arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, bevallings- of 

zwangerschapsrust, en de periodes die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

t.g.v. een arbeidsongeval of een beroepsziekte. 
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De verdere financiering van het aanvullend pensioen heeft betrekking op de bijdragen te storten op 

de individuele rekeningen ter uitvoering van het pensioenreglement van sectoraal stelsel van de 

haven van Antwerpen. 

 

(2) De indexering van lopende pensioenrenten of overlevingsrenten:   

Deze renten uitgekeerd in uitvoering van het aanvullend pensioenstelsel van het NPCHA worden 

jaarlijks en voor de eerste keer op 1 januari 2006 geïndexeerd volgens de stijging van de gemiddelde 

gezondheidsindex over de periode van oktober tot oktober volgens de onderstaande formule: 

index oktober afgelopen jaar - index oktober jaar daarvoor 

Index oktober jaar daarvoor 

 

 

Het geheel van de solidariteitstoezeggingen is een middelenverbintenis. Dit wil zeggen dat de niveaus van 

de 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-solidariteitsstelsel en het KB-Financiering van het solidariteitsstelsel en in overleg 

met de aangewezen actuaris van het FBZbis. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de Inrichter. 

 

 

5. SOLIDARITEITSFONDS 

 

Het Solidariteitsfonds behoort toe aan het geheel van de aangeslotenen. 

 

Indien een werkgever of werknemer om één of andere reden ophoudt deel uit te maken van het 

toepassingsgebied van het NPCHA (zie artikel 3 punten 1,10 en 11) kan hij op geen enkele wijze 

aanspraak maken op de tegoeden van het Solidariteitsfonds. 

 

Inkomsten van het Solidariteitsfonds 

 

De inkomsten van het Solidariteitsfonds bestaan uit  

1. een eenmalige dotatie afkomstig uit de “IBP Havenarbeiders Antwerpen”  

 

2. de solidariteitsbijdrage 

Het bedrag nodig voor de financiering van de solidariteitstoezegging wordt berekend door 

de beheerder van het FBZbis op basis van statistische gegevens die door de Inrichter ter 

beschikking worden gesteld, om tot betekenisvolle resultaten te komen. De modaliteiten 

van deze benodigde statistische gegevens worden bepaald in de beheersovereenkomst 

afgesloten tussen de Inrichter en de beheerder van het FBZbis.  

 

De solidariteitsbijdragen komen minstens overeen met 4,40% van de stortingen voor het 

stelsel van het aanvullend pensioen. 

 

De financiering zal rekening houden met mogelijke stijgingen van de kosten en het FBZbis 

kan reserves aanleggen om de kosten van de vergrijzing, fluctuaties van risico’s, 

afwijkingen en dergelijke op te vangen. 

 

3. de financiële opbrengsten van de activa van het Solidariteitsfonds 

 

Uitgaven van het Solidariteitsfonds 
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Het vermogen van het Solidariteitsfonds wordt uitsluitend aangewend: 

 om de bij dit Reglement bepaalde solidariteitsprestaties uit te keren;  

 om de premies voor het aanvullend pensioen te financieren van de in het Reglement bepaalde 

solidariteitsprestaties die door het FBZbis op basis van een risicotarief worden gedekt; 

 om de beheerskosten te betalen nodig voor het beheer van de solidariteitstoezegging, in 

uitvoering van de beheersovereenkomst afgesloten tussen de Inrichter en het FBZbis.  

 

De solidariteitsprestaties worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het KB-Financiering van het 

Solidariteitsstelsel. 

 

 

6. FINANCIEEL EVENWICHT 

 

Ingeval de activa van het Solidariteitsfonds niet langer toereikend zijn om aan de wettelijk verplichte 

voorzieningen en de schulden te voldoen, zal het FBZbis aan de FSMA een herstelplan voorleggen in het 

kader van art. 6 van het KB-Financiering van het Solidariteitsstelsel. 

 

Teneinde het financieel evenwicht te herstellen, kan de Inrichter beslissen zijn bijdragen te verhogen of 

de solidariteitsprestaties te verminderen. In laatste instantie kan de Inrichter beslissen de 

Solidariteitstoezegging definitief stop te zetten en tot vereffening van het FBZbis over te gaan 

overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V van de statuten van het FBZbis. 

 

 

7. FORMALITEITEN  

 

Wanneer volgens artikel 4 de Aangeslotene recht heeft op solidariteitsprestaties, zal de Inrichter het 

FBZbis hiervan verwittigen en de nodige gegevens daartoe meedelen zoals voorzien in de 

beheersovereenkomst waarvan sprake in artikel 1.  

 

De prestatie die betrekking heeft op de financiering van de bijdragen van het aanvullende pensioen zal op 

de individuele pensioenrekening van de Aangeslotene gestort worden. 

 

De prestatie die betrekking heeft op de financiering van de indexaties van de renten zal in het collectieve 

fonds van de groepsverzekering ten voordele van de betrokken Aangeslotenen gestort worden. 

 

 

8. DIVERSE BEPALINGEN  

 

De Inrichter stelt aan de Aangeslotene op eenvoudig verzoek de volledige tekst van het Reglement ter 

beschikking. 

 

 

9. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

 

Om het solidariteitsstelsel te beheren, verstrekt de Inrichter de nodige persoonlijke gegevens aan het 

FBZbis. 

 

Het FBZbis behandelt deze gegevens vertrouwelijk en met het uitsluitend doel tot het beheren van het 

solidariteitsstelsel met uitsluiting van elk ander, al dan niet commercieel, oogmerk. 

 

De Inrichter en FBZbis verbinden zich ertoe om de Europese Verordening 2016/679 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) na te leven.  
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De Inrichter en de FBZbis erkennen en verklaren zich expliciet akkoord over het feit dat ze elk autonoom 

“Verantwoordelijke voor de verwerking” zijn in de zin van artikel 4.7 van AVG voor wat betreft de 

verwerking van de persoonsgegevens die hun eigen zijn.  

 

Zij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de 

bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, het toevallige 

verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de 

persoonsgegevens. 

 

In geval van een vordering gebaseerd op een inbreuk op de wetgeving ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ingesteld tegen de Inrichter of de FBZbis, verbinden de Inrichter en de FBZbis 

zich ertoe elkaar te vrijwaren, in zoverre geen van beide zelf een vordering heeft ingesteld. 

 

ledere aangeslotene waarvan persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en 

verbetering van deze gegevens te verkrijgen, middels schriftelijk verzoek aan het FBZbis met toevoeging 

van een kopie van de identiteitskaart. 

 

 

10. TOEPASSELIJK RECHT 

 

Op het Reglement en alles dat ermee verband houdend is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele 

geschillen tussen de partijen in dit verband behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het 

gerechtelijke arrondissement Antwerpen. 

 

 

11. SLOTBEPALING 

 

Het Reglement wordt overeengekomen op basis van de thans gekende bepalingen en toepassingen van 

de WAP en haar uitvoeringsbesluiten. 

 

Het vangt aan op  1 januari 2019 en vervangt alle vorige reglementen. 

 


