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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Voorwerp

Dit solidariteitsreglement bepaalt zowel de rechten en plichten van de aangeslotene, van de begunstigden en van 
AG Insurance (hierna genoemd “AG”), als van de rechtspersoon die het solidariteitsstelsel organiseert. Het bepaalt tevens 
de uitvoeringsmodaliteiten van het solidariteitsstelsel in overeenstemming met de artikelen 46 en 54 tot 57 van de 
Programmawet (I) van 24 december 2002 en de koninklijke besluiten van 15 december 2003 ter uitvoering van deze wet 
alsook, naargelang het geval, in overeenstemming met artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Artikel 2: Definities

Aangeslotene

De zelfstandige, de meewerkende echtgenoot, de helper of de zorgverstrekker die een sociale pensioenovereenkomst 
onderschreven heeft bij de pensioeninstelling.

Alcoholisme

Overmatig alcoholgebruik dat aanleiding geeft tot lichamelijke ziekten (zoals vitaminedeficiëntie, maagslijmvliesontsteking, 
zenuwontsteking, leverziekten, …) of geestelijke aandoeningen zonder dat er noodzakelijkerwijze sprake is van verslaving.

Arbeidsongeschiktheid

De vermindering van lichamelijke integriteit van de aangeslotene ten gevolge van een ziekte of een ongeval die een 
vermindering van de beroepsinkomsten of verdienvermogen tot gevolg heeft. Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid 
wordt rekening gehouden met het uitgeoefende beroep en de herscholingsmogelijkheden in een beroepsactiviteit 
die verenigbaar zijn met zijn kennis, zijn bekwaamheid en zijn sociale situatie in normale economische voorwaarden. 
De beoordeling van de graad van arbeidsongeschiktheid staat dus los van enig ander economisch criterium. De graad van 
arbeidsongeschiktheid die in aanmerking genomen wordt, mag niet hoger zijn dan deze die door de arbeidsmarktvoorwaarden 
in België zou worden bepaald.

De arbeidsongeschiktheid wordt als volledig beschouwd wanneer de graad van arbeidsongeschiktheid minstens 67% bedraagt.

Bijdrage

Het bedrag dat bepaald wordt in de sociale pensioenovereenkomst, hetzij betaald door de aangeslotene, hetzij ontvangen in 
het kader van de sociale voordelen RIZIV.

Bijdrage “arbeidsongeschiktheid”

Het gedeelte van de bijdrage dat wordt toegewezen aan het contract dat betrekking heeft op de prestaties in geval van 
arbeidsongeschiktheid (die niet begrepen zijn in het solidariteitsstelsel).

Bijdrage “pensioen”

Het gedeelte van de bijdrage dat wordt toegewezen aan het gedeelte van het contract dat betrekking heeft op de prestaties 
pensioen en overlijden.

Eigenrisicotermijn

De periode die begint op de dag vastgesteld door de geneesheer als het begin van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze 
periode zijn de prestaties door ons niet verschuldigd. Wanneer een periode van arbeidsongeschiktheid gevolgd wordt door een 
nieuwe periode, veroorzaakt door een andere ziekte, aandoening of ongeval, geldt een nieuwe eigenrisicotermijn.

Ernstige ziekten

Kanker, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Hodgkin, de ziekte van Alzheimer, AIDS, amyotrofe laterale 
sclerose (ALS).
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Fysiologische invaliditeit

De vermindering van de lichamelijke integriteit van de aangeslotene. De graad ervan wordt bepaald door de beslissing van een 
geneesheer-deskundige, gebaseerd op zijn ervaring, de barema’s en richtlijnen die op dat ogenblik van toepassing zijn.

Hervallen

Een nieuwe arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van dezelfde ziekte of aandoening of van hetzelfde ongeval.

Inrichter van het solidariteitsstelsel

AG, toegelaten onder het codenummer 0079.

Ongeval

Een plotse en onvrijwillige gebeurtenis die een vaststelbaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van 
de oorzaken zich buiten het organisme van de aangeslotene bevindt.

Opzettelijke daad

Hiermee wordt bedoeld dat de aangeslotene en/of begunstigde vrijwillig en bewust een gedrag heeft vertoond dat schade 
heeft veroorzaakt die redelijkerwijze te voorzien was. Het is niet vereist dat hij de intentie had de schade teweeg te brengen 
zoals ze zich in werkelijkheid heeft voorgedaan.

Pensioeninstelling

AG, toegelaten onder het codenummer 0079.

Schadegeval

Elke gebeurtenis waardoor de waarborgen van de overeenkomst kunnen worden aangesproken.

Sociale pensioenovereenkomst

Overeenkomst inzake aanvullend pensioen waarin de rechten en de plichten van de aangeslotene, zijn rechthebbenden en van 
de pensioeninstelling worden bepaald alsook de regels inzake de opbouw van het aanvullend pensioen en de uitkering van de 
prestaties in het kader van het solidariteitsstelsel.

Sociale voordelen RIZIV

Bedrag ontvangen van het RIZIV in ruil voor de toetreding van de zorgverstrekker tot de akkoorden of overeenkomsten gesloten 
in het kader van artikel 54 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994.

Solidariteitsbijdrage

Het gedeelte van de bijdrage dat wordt aangewend voor de financiering van het solidariteitsstelsel.

Solidariteitsstelsel

Het stelsel van solidariteitsprestaties dat wordt ingericht ten voordele van de aangeslotene en/of zijn rechthebbenden.

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 waarbij 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.

Voorafbestaande aandoeningen

De ziekten, zwangerschappen, aandoeningen en ongevallen die zich hebben voorgedaan of begonnen zijn vóór de 
aansluitingsdatum of waarvan de oorzaak (oorzaken) vóór die datum ligt (liggen) en/of waarvan de eerste symptomen zich 
hebben voorgedaan vóór die datum.
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Zelfstandige

De verzekeringsplichtige zelfstandige die sociale bijdragen 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 van de 
zelfstandigen, of de zelfstandige die in artikel 12, 1§bis, van hetzelfde besluit bedoeld is.

Ziekte

Elke niet door een ongeval veroorzaakte aantasting van de gezondheid van de aangeslotene, die objectieve en organische 
symptomen vertoont en erkend is door een arts die de wettelijke toelating heeft om geneeskunde uit te oefenen, hetzij in 
België, hetzij in het land waar de aangeslotene zich bevindt op het ogenblik dat de ziekte wordt vastgesteld. Pathologische 
verwikkelingen ingevolge zwangerschap op basis van een medisch attest, worden met een ziekte gelijkgesteld. Daarentegen 
wordt de wettelijke of reglementaire bevallingsrust niet gelijkgesteld met een periode van arbeidsongeschiktheid die voortvloeit 
uit een ziekte.

Zorgverstrekker

De categorieën zorgverstrekkers die overeenkomstig de wettelijke bepalingen kunnen genieten van een solidariteitsstelsel. 

Artikel 3: Aanvang en einde van de dekking

Bij de onderschrijving van de sociale pensioenovereenkomst wordt de aangeslotene automatisch opgenomen in het 
solidariteitsstelsel. De aansluiting is niet afhankelijk van het resultaat van een medische vragenlijst of onderzoek.

Het recht op de solidariteitsprestaties vangt aan op de 1e januari van het jaar volgend op de onderschrijving van de sociale 
pensioenovereenkomst en op voorwaarde dat tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot 
de solidariteitsprestatie, hetzij de aangeslotene de bijdrage volledig betaald heeft, hetzij de pensioeninstelling de bijdrage van 
het RIZIV of de bevestiging van de vaststaande vordering op de sociale voordelen RIZIV ontvangen heeft.

Bij gebrek aan betaling van de bijdrage door de aangeslotene of door het RIZIV of bij gebrek aan een vaststaande vordering 
op de sociale voordelen RIZIV, wordt het recht op de solidariteitsprestaties opgeheven op de 1e januari die volgt op het 
kalenderjaar waarin de bijdrage niet betaald werd of waarin we de vaststaande vordering op de sociale voordelen RIZIV niet 
hebben ontvangen.

Artikel 4: Solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage bedraagt 10% van de bijdrage “pensioen”.

De solidariteitsbijdrage wordt aangewend voor de financiering van het in dit reglement beschreven solidariteitsstelsel en wordt 
gestort in het solidariteitsfonds. 

Artikel 5: Afzonderlijk beheer

Het solidariteitsfonds stort de ontvangen solidariteitsbijdragen aan de pensioeninstelling, die alle verplichtingen van het 
solidariteitsstelsel volledig en onvoorwaardelijk overneemt.

Het solidariteitsstelsel wordt afzonderlijk beheerd door de pensioeninstelling.
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Artikel 6: Is terrorisme verzekerd?

6.1. Lidmaatschap

Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance 
Pool). Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, 
wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 
1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen 
tijdens dat 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 deze 
wijziging automatisch van toepassing zijn, tenzij er in een andere overgangsregeling is voorzien.

6.2. Evenredigheidsbeginsel

Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige 
alinea, wordt een evenredigheidsregel 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.

6.3. Uitbetalingsregeling

Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité van de VZW TRIP, zoals omschreven in deze wet, 
of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het hogervermelde bedrag niet zou worden 
overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding 
dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW 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 schadevergoeding.

Indien het Comité vaststelt dat het hogervermelde bedrag van 1 miljard euro (geïndexeerd), 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.

Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de 
verzekeringsonderneming, bepaald in een wet, koninklijk besluit of andere reglementering, zal van toepassing zijn op uw 
contract overeenkomstig de modaliteiten daarin voorzien.

De bepalingen van dit punt zijn niet van toepassing op de theoretische afkoopwaarde.

6.4. Nucleaire wapens

Schades veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de 
atoomkern zijn niet verzekerd in dit contract.

6.5. Toekomstige wijzigingen

In geval van wijzigingen van de wetgeving betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, zullen 
deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn, tenzij in een andere overgangsregeling is voorzien.
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Artikel 7: Solidariteitsprestaties

In overeenstemming met het KB van 15 december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties heeft de aangeslotene 
recht op de volgende solidariteitsprestaties:

 ¬ financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen gedurende de vergoede periodes van invaliditeit;
 ¬ financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in geval van de vergoede periodes van 

moederschap;
 ¬ een vergoeding van inkomstenverlies onder de vorm van een rente bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;
 ¬ een vergoeding van inkomstenverlies onder de vorm van een overlevingsrente bij overlijden van de aangeslotene tijdens de 

beroepsloopbaan;
 ¬ een forfaitaire vergoeding met het oog op het dekken van kosten in geval van een ernstige ziekte die tijdens de 

beroepsloopbaan heeft plaatsgevonden.

De modaliteiten en voorwaarden die van toepassing zijn op deze prestaties worden hierna verder toegelicht in de nummers 7.1. 
t.e.m. 7.6. 

7.1. Gemeenschappelijke modaliteiten en voorwaarden voor alle solidariteitsprestaties

7.1.1. Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een voorafbestaande aandoening, ongeval of (ernstige) ziekte

De prestaties worden niet verleend indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een voorafbestaande aandoening, 
ongeval of (ernstige) ziekte.

De bovenstaande bepaling is eveneens van toepassing in geval van verhoging of wederinwerkingstelling van de prestatie.

De arbeidsongeschiktheid die reeds zou bestaan op het ogenblik dat de waarborg ingaat, weder in werking wordt gesteld, 
verhoogd wordt, of die voortvloeit uit een uitgesloten risico, mag niet in rekening gebracht worden voor de bepaling van de 
graad van arbeidsongeschiktheid.

7.1.2. Territoriale begrenzing van de prestaties

De prestaties worden verleend in de Europese Economische Ruimte, voor zover de aangeslotene zijn gewone verblijfplaats 
in België heeft.

7.2. Financiering van de opbouw van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen gedurende de periodes van volledige 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval

7.2.1. Financiering van de pensioenovereenkomst door het solidariteitsfonds

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid van de aangeslotene, neemt de pensioeninstelling, de bijdrage ten laste die 
bepaald wordt in de sociale pensioenovereenkomst. Deze dekking wordt verleend voor de dagen van arbeidsongeschiktheid, 
met inachtneming van een eigenrisicotermijn van 12 maanden, tot de einddatum van de pensioenovereenkomst, maar 
uiterlijk tot de 65e verjaardag van de aangeslotene. Het bedrag van de prestatie wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Ingeval de pensioeninstelling nog een volledige of gedeeltelijke bijdrage ontvangt van het RIZIV, zal onze prestatie, die 
bepaald wordt overeenkomstig de regels in dit artikel, beperkt worden tot het verschil tussen de bijdrage vermeld in de 
sociale pensioenovereenkomst en de ontvangen tussenkomst van het RIZIV.

7.2.2. Algemene voorwaarden van de dekking

7.2.2.1. Wanneer heeft de aangeslotene recht op de prestaties?

Het recht op de prestaties begint wanneer:

 ¬ de arbeidsongeschiktheid minstens 67% bedraagt; 
 ¬ de eigenrisicotermijn is verstreken.

De prestaties zijn verschuldigd vanaf de datum die bij medische beslissing wordt vastgesteld als zijnde het begin 
van de arbeidsongeschiktheid.

Bij hervallen binnen de drie maanden volgend op een vermindering van de arbeidsongeschiktheidsgraad beneden 
de 67%, gaat AG ervan uit dat het gaat om een voortzetting van dezelfde arbeidsongeschiktheid en wordt er geen 
nieuwe eigenrisicotermijn toegepast.
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De prestaties voorzien door dit artikel worden niet verleend voor bijdrageverhogingen die plaatshebben na het 
begin van de arbeidsongeschiktheid.

Het recht op de prestaties vervalt:

 ¬ wanneer de graad van arbeidsongeschiktheid onder 67% daalt,
 ¬ op de einddatum van deze pensioenovereenkomst,
 ¬ bij het overlijden van de aangeslotene,
 ¬ wanneer de pensioenovereenkomst geen solidariteitsstelsel meer bevat.

7.2.2.2. Welke zijn de verplichtingen van de aangeslotene en van zijn rechthebbenden?

Het gedeelte van de pensioenovereenkomst dat betrekking heeft op het solidariteitsstelsel, is betwistbaar 
gedurende de volledige looptijd. 

Elk ongeval of ziekte, die een arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, moet ons zo 
spoedig mogelijk en in elk geval binnen de termijn van één maand schriftelijk worden gemeld. Wij beroepen ons 
echter niet op de niet-naleving van die termijn indien de aangifte zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is gebeurd.

Bij die aangifte dient een attest van de behandelende geneesheer of geneesheren van de aangeslotene gevoegd 
te worden op een door ons verstrekt formulier waarin de oorzaken, de aard, de graad en de waarschijnlijke duur 
van de arbeidsongeschiktheid omschreven worden. Wij behouden ons evenwel het recht voor alle inlichtingen te 
eisen welke wij nodig achten. Met dit doel mogen wij onder andere een medisch getuigschrift eisen door dezelfde 
geneesheer of geneesheren opgesteld omtrent de graad en de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.

De aangeslotene verbindt zich ertoe alle inlichtingen in verband met zijn gezondheidstoestand aan zijn 
behandelende geneesheren te vragen en deze mede te delen aan onze adviserende geneesheer.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden opdat de door ons aangestelde geneesheren toegang zouden 
hebben tot de aangeslotene in België en opdat zij hem te allen tijde zouden kunnen onderzoeken. Zij moeten 
in staat worden gesteld alle door ons noodzakelijk geoordeelde opdrachten te vervullen binnen een termijn van 
30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van ons uitgaande.

Indien de bovenvermelde verplichtingen niet nagekomen werden, zijn de prestaties slechts verschuldigd voor 
zover de geleden arbeidsongeschiktheid nog aangetoond kan worden. Wij zullen onze waarborg weigeren indien de 
verplichtingen met bedrieglijk opzet niet werden nagekomen.

7.2.2.3. Hoe wordt de arbeidsongeschiktheid bepaald? – Medische expertise

Op grond van de verstrekte inlichtingen oordelen wij over de werkelijkheid, de duurtijd en de graad van de 
arbeidsongeschiktheid, en delen wij de aangeslotene onze beslissing mee. In geval van opeenvolgende oorzaken 
van arbeidsongeschiktheid tijdens de duurtijd van het contract wordt de graad van arbeidsongeschiktheid bepaald 
door rekening te houden met de verschillende oorzaken van arbeidsongeschiktheid en met de vermindering van 
de arbeidsgeschiktheid die bestaat op het ogenblik dat de nieuwe arbeidsongeschiktheid intreedt. Onze beslissing 
wordt beschouwd als aanvaard indien de aangeslotene ons binnen de 16 dagen na kennisgeving niet meldt dat hij 
niet akkoord gaat.

Elke betwisting dienaangaande of in verband met een ander medisch probleem, wordt voorgelegd aan twee 
geneesheren-deskundigen, waarbij de ene door de aangeslotene en de andere door ons wordt benoemd en 
behoorlijk gemandateerd.

Indien de deskundigen niet tot een overeenkomst komen, dan kiezen ze een derde deskundige. De drie 
deskundigen beslissen dan samen, maar bij ontstentenis van een meerderheid is het oordeel van de derde 
deskundige doorslaggevend.

Indien één van de partijen geen deskundige aanstelt, of indien de beide deskundigen het niet eens zijn over de 
keuze van de derde deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van de woonplaats van de aangeslotene, op verzoek van de meest gerede partij.

Elke partij betaalt de kosten en honoraria van haar deskundige. De kosten en honoraria van de derde deskundige 
worden verdeeld, ieder de helft. De deskundigen zijn van elke formaliteit ontslagen. Hun beslissing is bindend en 
onherroepelijk.
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7.2.2.4. Wat gebeurt er in geval van wijziging van de graad van arbeidsongeschiktheid?

Behalve in geval van volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid, door ons erkend, moet elke verhoging of 
vermindering van de graad van arbeidsongeschiktheid, alsook het einde van de arbeidsongeschiktheid, aan ons 
gemeld worden, binnen een termijn van één maand. Wordt dit niet gedaan, dan moeten alle door ons ten onrechte 
uitbetaalde sommen worden teruggestort.

Alle bepalingen van de artikelen 7.2.2.2. en 7.2.2.3. zijn op deze gevallen van toepassing.

7.3. Financiering van de opbouw van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in geval van moederschap, aangevuld 
met een rente ter compensatie van het inkomensverlies in geval van moederschap.

Wanneer de aangeslotene beantwoordt aan de toekenningsvoorwaarden van de moederschapsuitkering stort de 
pensioeninstelling per bevalling eenmalig een forfaitair bedrag gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen” op de sociale 
pensioenovereenkomst.

In aanvulling op deze prestatie, stort de pensioeninstelling eveneens, een driemaandelijkse rente tijdens de vergoede 
periode van moederschap, die gelijk is aan 100 EUR per pasgeborene. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de moeder 
gestort, ter compensatie van het inkomensverlies in geval van moederschap.

Beide hierboven vermelde prestaties van de pensioeninstelling zijn onderworpen aan de voorlegging van een geboorteakte 
of een attest van het ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat aan de aangeslotene de 
moederschapsuitkering werd betaald.

7.4. Vergoeding van inkomstenverlies bij overlijden van de aangeslotene gedurende de beroepsloopbaan

Bij overlijden van de aangeslotene vóór zijn 60e verjaardag, stort de pensioeninstelling, als vergoeding van inkomstenverlies, 
een rente aan de begunstigde(n) bij overlijden aangeduid in de sociale pensioenovereenkomst. De rente wordt betaald 
gedurende 10 jaar en zolang de aangeduide begunstigde(n) in leven is (zijn).

Gedurende de eerste 12 maanden te rekenen vanaf de aanvang van de dekking, is de prestatie enkel verschuldigd indien 
het overlijden het gevolg is van een ongeval.

Het bedrag van de jaarlijkse rente wordt bepaald in functie van de leeftijd van de aangeslotene op de dag van zijn overlijden 
en van het bedrag van de bijdrage “pensioen”, zoals vermeld in onderstaande tabel. Voorbeeld: indien de aangeslotene 
overlijdt op de leeftijd van 28 jaar, zal gedurende 10 jaar een jaarlijkse rente betaald worden aan de begunstigde bij overlijden 
gelijk is aan viermaal de bijdrage “pensioen” zoals omschreven in artikel 2.

Leeftijd van de aangeslotene bij overlijden Jaarlijkse rente

jonger dan 30 jaar 4 x de bijdrage “pensioen”

tussen 30 en 39 jaar 3 x de bijdrage “pensioen”

tussen 40 en 49 jaar 2 x de bijdrage “pensioen”

tussen 50 en 59 jaar 1 x de bijdrage “pensioen”

De rente bepaald op basis van bovenstaande tabel, kan in geen enkel geval het wettelijk maximum van 20.000 EUR per 
jaar overschrijden en zal bijgevolg tot dit bedrag beperkt worden.

De rente waarvan het jaarlijks bedrag kleiner is dan 300 EUR, kan onder de vorm van een kapitaal worden uitgekeerd.

De rente zal betaald worden in maandelijkse schijven vanaf de eerste van de tweede maand die volgt op de maand 
waarin de formaliteiten vervuld worden die opgenomen in de Algemene Voorwaarden “Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen/ Vrij Aanvullend Pensioen voor de Loontrekkende Zorgverlener ” of “RIZIV”.

7.5. Uitkering van een rente in geval van volledige arbeidsongeschiktheid

Indien de aangeslotene volledig arbeidsongeschikt wordt, stort de pensioeninstelling gedurende 12 maanden een 
maandelijkse rente aan de aangeslotene. De uitbetaling van de rente neemt een einde zodra de aangeslotene de leeftijd 
van 65 jaar bereikt.

De rente op jaarbasis bedraagt viermaal de bijdrage pensioen met een absoluut maximum van 12.000 EUR. Het bedrag 
van de maandelijkse rente wordt als volgt bepaald: de jaarrente wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met het 
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aantal dagen van volledige arbeidsongeschiktheid tijdens de betrokken maand. Gedurende de eerste drie maanden van de 
arbeidsongeschiktheid ontvangt de aangeslotene geen rente.

Artikel 7.2.2. is van overeenkomstige toepassing op deze prestatie.

7.6. Betaling van een forfaitaire vergoeding in geval van een ernstige ziekte die tijdens de beroepsloopbaan plaatsvindt

Indien bij de aangeslotene tijdens zijn beroepsloopbaan en vóór de leeftijd van 60 jaar een ernstige ziekte, zoals 
omschreven in artikel 2, wordt vastgesteld, stort de pensioeninstelling aan de aangeslotene een eenmalige forfaitaire 
vergoeding die gelijk is aan de laatste bijdrage “pensioen”, zoals omschreven in artikel 2.

De forfaitaire vergoeding zal niet worden betaald indien de ernstige ziekte reeds werd vastgesteld voorafgaandelijk aan 
de aansluiting bij het solidariteitsstelsel of indien de ernstige ziekte reeds voorafgaandelijk werd vastgesteld op de datum 
waarop het onderhavige artikel 7.6 wordt ingevoerd vanwege het gewijzigde solidariteitsreglement – te weten 01/01/2016.

De forfaitaire vergoeding zal evenmin worden betaald indien de aangeslotene komt te overlijden voor er 90 dagen zijn 
verstreken na de diagnose.

Deze vergoeding zal slechts één enkele keer worden gestort tijdens de beroepsloopbaan van de aangeslotene. Als de 
aangeslotene hervalt of er een andere ernstige ziekte wordt vastgesteld, heeft hij dan ook geen tweede keer recht op deze 
vergoeding indien hij ze eerder al eens heeft ontvangen.

De aangifte moet vergezeld zijn van een medisch attest van een specialist in het activiteitendomein waarbinnen de 
ernstige ziekte kadert. Dit attest moet de bewuste ernstige ziekte vermelden, alsook de waarschijnlijke duurtijd ervan, de 
medicatie en de plaats waar de aangeslotene wordt verzorgd.
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Artikel 8: Welke zijn de uitsluitingen?

De waarborg wordt niet verleend, wanneer het overlijden, de arbeidsongeschiktheid of de ernstige ziekte:

 ¬ het gevolg is van een opzettelijke daad van de aangeslotene of van zijn rechthebbenden;
 ¬ het gevolg is van (een poging tot) zelfmoord van de aangeslotene;
 ¬ het gevolg is van een oorlogsfeit, burgeroorlog of gelijkaardige feiten;
 ¬ het gevolg is van invasie, oproer (o.m. opstand, muiterij, rebellie, verzet, revolutie, beroering onder de bevolking), staking, 

krijgswet, staat van beleg, onlusten, alsook elke gewelddaad van collectieve inspiratie (politieke of ideologische) al dan 
niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, tenzij de aangeslotene aantoont dat hij niet actief en vrijwillig aan 
deze gebeurtenissen deelnam, dat hij zich in staat van wettige zelfverdediging bevond of dat hij is opgetreden met het 
oog op het redden van zichzelf of zijn goederen;

 ¬ het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van alcoholisme, toxicomanie of overmatig gebruik van geneesmiddelen of 
verdovende middelen;

 ¬ zich voordoet wanneer de aangeslotene verkeert in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of onder invloed is van 
verdovende middelen, zinsbegoochelende middelen of ander drogeermiddelen en dat dit de ziekte of het ongeval heeft 
beïnvloed;

 ¬ het gevolg is van de vrijwillige deelname aan een misdaad of een wanbedrijf;
 ¬ het gevolg is van een ongeval overkomen aan boord van om het even welk voertuig dat deelneemt of zich voorbereidt op 

de deelname aan een sportwedstrijd, koers, competitie of proeven;
 ¬ het gevolg is van de professionele beoefening van om het even welke sport;
 ¬ het gevolg is van de beoefening van gevaarlijke sporten waaronder:

 – autosport

 – motorsport

 – alpinisme

 – gevechtsport ( o.a. boksen, catch, karaté, worstelen, …)

 – vliegsport (o.a. deltavliegen, ULM, zweefvliegen, parapente, …)

 – wintersport in competitieverband

 – wielersport in competitieverband

 – paardrijden in competitieverband

 – motorwatersport (o.a. jetski, …)

 – diepzeeduiken

 – rugby

 – speleologie

 – klimmen

 – valschermspringen

 – benji
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Artikel 9: Informatieverplichting

Dit solidariteitsreglement wordt door de pensioeninstelling meegedeeld aan de aangeslotene op eenvoudig verzoek.

Artikel 10: Inwerkingtreding en wijziging van het solidariteitsreglement

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 en is van toepassing op alle sociale pensioenovereenkomsten onderschreven 
bij de pensioeninstelling met inbegrip van de contracten die omgevormd werden tot een sociale pensioenovereenkomst in 
uitvoering van de programmawet (I) van 24 december 2002.

De pensioeninstelling behoudt zich het recht voor dit solidariteitsreglement jaarlijks op 1 januari aan te passen. Elk lopend 
schadegeval zal echter geregeld worden overeenkomstig de regels voorzien in het solidariteitsreglement dat van toepassing 
was op het ogenblik dat het schadegeval zich voordeed. De laatste versie van het solidariteitsreglement kan door de 
aangeslotenen bekomen worden op eenvoudig verzoek.

Artikel 11: Fiscaliteit

Alle bestaande of toekomstige belastingen, taksen en bijdragen die van toepassing zijn op de sociale pensioenovereenkomsten 
en/of de prestaties, zijn ten laste van de aangeslotene of, in geval van overlijden van de aangeslotene, van de begunstigde(n) 
bij overlijden.

Artikel 12: Vereffening van het solidariteitsfonds

Het directiecomité van de pensioeninstelling kan op elk ogenblik beslissen het solidariteitsfonds te vereffenen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht in geval van geschil

Het Belgisch recht is van toepassing op dit solidariteitsreglement. Elk geschil tussen de aangeslotene en de pensioeninstelling 
met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit solidariteitsreglement zal opgelost worden in gemeenschappelijk 
overleg. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal de meest gerede partij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde 
Belgische rechtbanken.

Artikel 14: Terugvordering en schorsing van de solidariteitsprestaties

De pensioeninstelling heeft het recht om de solidariteitsprestaties terug te vorderen indien zou blijken dat deze ten onrechte 
werden uitgekeerd. Dit is onder meer het geval indien de aangeslotene niet (langer) beantwoordt aan de definitie van 
arbeidsongeschiktheid van dit solidariteitsreglement.

Indien de aangeslotene één van de verplichtingen van het solidariteitsreglement niet of niet tijdig nakomt, kan de 
pensioeninstelling haar solidariteitsprestaties schorsen.
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PRIVACYCLAUSULE

De persoonsgegevens verbonden met een verzekeringscontract onderschreven bij BNP Paribas Fortis kunnen verwerkt worden 
door AG Insurance NV (afgekort “AG”), met maatschappelijke zetel E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel als verantwoordelijke 
voor de verwerking en/of door BNP Paribas Fortis nv, met maatschappelijke zetel Warandeberg 3, 1000 Brussel (hierna 
‘BNP Paribas Fortis’) als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer zij handelt voor haar eigen doeleinden of als 
onderaannemer voor AG.

1. Wat betreft de gegevens verwerkt door AG 

Wanneer AG verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, gebeurt deze laatste overeenkomstig de 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, alsook conform de Privacyverklaring van AG (beschikbaar op www.ag.be).

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door AG in het bijzonder met het oog op:

 ¬ het beheer en de uitvoering van verzekeringsdiensten, met inbegrip van het beheer van de relaties met de 
gemeenschappelijke klanten van beide entiteiten en dit op basis van de uitvoering van het contract;

 ¬ het uitvoeren van alle doeleinden opgelegd aan AG door een wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling en dit 
op basis van deze bepaling;

 ¬ de analyse van gegevens, de opmaak van statistieken, modellen en profielen, het voorkomen en het opsporen 
van misbruiken en fraude, het samenstellen van bewijzen, de beveiliging van IT-netwerken en - systemen van AG, 
de beveiliging van goederen en van personen, de optimalisering van processen (bijvoorbeeld de evaluatie en de 
aanvaarding van risico’s, interne processen, enz.), de ontwikkeling van nieuwe producten, de direct marketing alsook, 
desgevallend, profilering en het nemen van beslissingen op basis van een profiel voor de voornoemde doeleinden, en dit 
op basis van het gerechtvaardigd belang van AG.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens eveneens worden verwerkt met uw toestemming.

Met wie worden uw persoonsgegevens potentieel gedeeld?

Deze gegevens kunnen, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan uw verzekeringstussenpersoon (BNP Paribas 
Fortis), aan andere tussenkomende verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten 
in het buitenland, de betrokken herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een 
technisch adviseur of een verwerker van AG. Bovendien kunnen de gegevens worden meegedeeld aan om het even welke 
persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissing. 

Kunnen de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen?

AG kan uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen passend 
beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt. In dat geval verhoogt AG de informaticabeveiliging en eist zij 
contractueel een verhoogd beveiligingsniveau van haar internationale tegenpartijen.

Bewaringstermijn

De verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke 
verjaringstermijn, alsook gedurende elke andere toepasselijke wettelijke en reglementaire bewaartermijn. 

http://www.ag.be
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Wat zijn uw rechten verbonden aan de overdracht van uw persoonsgegevens?

Binnen de grenzen van de reglementering: 

 ¬ heeft u het recht om kennis te nemen van uw gegevens, om ze, in voorkomend geval, te laten corrigeren of om ze te 
laten overdragen aan derden; 

 ¬ heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens 
te laten beperken, alsook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat AG de 
contractuele relatie niet kan voortzetten. 

U kan uw rechten uitoefenen door middel van een gedagtekende en getekende aanvraag met een identificatiedocument 
of een ander identificatiemiddel per post verstuurd naar AG, Data Protection Officer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of 
per e-mail: AG_DPO@aginsurance.be, Een klacht kan eventueel worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt meer informatie verkrijgen via hetzelfde adres alsook in de Privacyverklaring van AG op de website www.ag.be. 

2. Wat betreft de gegevens verwerkt door BNP Paribas Fortis 

De persoonsgegevens worden eveneens verwerkt door BNP Paribas Fortis nv, met maatschappelijke zetel Warandeberg 3, 

1000 Brussel als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer zij handelt voor haar eigen doeleinden of als 
onderaannemer handelend als verzekeringstussenpersoon voor AG. BNP Paribas Fortis nv verwerkt de persoonsgegevens 
overeenkomstig de Privacyverklaring beschikbaar op www.bnpparibasfortis.be alsook in al haar kantoren, en waarvan u 
reeds kennis heeft.

Zoals aangeduid in de Privacyverklaring, kan u uw rechten die erin zijn opgelijst uitoefenen door ons te contacteren via de 
volgend kanalen:

 ¬ Easy Banking Web of Easy Banking App
 ¬ Kantoor of Easy Banking Center
 ¬ Portaal klant

of door ons een brief te sturen naar BNP Paribas Fortis nv - Data Protection and Privacy Office – 1MA4B, Warandeberg 3 
te 1000 Brussel of een e-mail op het volgende adres privacy@bnpparibasfortis.com. Gelieve een kopie/scan van uw 
identiteitskaart toe te voegen zodat we uw identiteit kunnen controleren.
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