
Reglement tot vaststelling van de solidariteitsprestaties in het kader van de sectorale 
2e pensioenpijler (gewijzigd volgens de CAO van 06/11/2013) 
 
 
Art. 1 
Dit reglement geeft concrete invulling aan de solidariteitstoezegging, vermeld in hoofdstuk VI 
van de cao van 2 september 2009 tot oprichting en organisatie van een sectoraal 
pensioenstelsel. 
Dit reglement dient te worden gelezen in samenhang met deze cao en met het 
Groepsverzekeringsreglement. Het wordt door de Inrichter op eenvoudig verzoek ter 
beschikking gesteld van de aangeslotenen. 
 
 
Art. 2 
De solidariteitstoezegging wordt beheerd door de paritair beheerde vzw “WOOD-Life solidariteit” 
 
 
Art. 3 
De solidariteitsprestaties opgesomd in art. 9 van de voornoemde cao, worden als volgt 
geconcretiseerd 
 
1. Een solidariteitstoezegging voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische 
redenen, technische redenen of overmacht. Deze toezegging bedraagt 0,74 euro per 
dag tijdelijke werkloosheid in de referteperiode van 1 juli van het voorgaande jaar tot 
en met 30 juni van het lopende jaar. Het aantal dagen waarover deze toezegging 
wordt gestort is beperkt tot 130 dag per referteperiode. 
 
2. Een solidariteitstoezegging voor primaire arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of 
ongeval van gemeen recht of wegens arbeidsongeval. Deze toezegging voor primaire 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht bedraagt 0,74 
euro per dag arbeidsongeschiktheid en is beperkt tot 287 dagen per 
arbeidsongeschiktheid. De toekenning (en de telling van de 287 dagen) gebeurt 
vanaf de 31e dag. 
De toezegging voor arbeidsongeval bedraagt 0,74 euro per dag arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval en is beperkt tot 200 dagen per arbeidsongeval. De toekenning (en de telling van 
de 200 dagen) gebeurt vanaf de 31

e
 dag. 

De solidariteitstoezeggingen worden toegekend volgens dezelfde criteria en modaliteiten als 
deze, vastgesteld door de cao mbt de aanvullende sociale voordelen ( cao 30-11-2005, Kb 
1-9-2006;BS 13-10-2006), meer bepaald de aanvullende vergoedingen bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid en bij arbeidsongevallen. 
Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Stoffering en de Houtbewerking stelt, binnen de 
beschreven voorwaarden, de dagen tijdelijke werkloosheid vast aan de hand van de 
RSZgegevens. 
De dagen primaire arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeval worden vastgesteld 
op basis van de door het Fonds voor Bestaanszekerheid uitbetaalde dossiers aanvullende 
vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bij arbeidsongevallen. Het Fonds deelt 
de dagen per betrokken arbeider mee aan de vzw “WOOD-Life solidariteit”. 
De vzw “WOOD-Life solidariteit” deelt jaarlijks in november het aantal dagen per 
solidariteitstoezegging per arbeider mee aan de verzekeringsmaatschappij en stort het totale 
bedrag dat overeenstemt met de solidariteitstoezeggingen. 
De verzekeringsmaatschappij wijst de gestorte bedragen toe aan de individuele 
toelagecontracten en zorgt voor de verwerking ervan op de pensioenfiches. Vanaf dat 
ogenblik zijn deze solidariteitstoezeggingen onderworpen aan dezelfde regels als de 
jaarpremie voor het aanvullend pensioen, dit conform het groepsverzekeringsreglement. 
 
3. Een uitkering bij overlijden van een aangeslotene gedurende diens beroepsloopbaan 
als arbeider bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité 126. De 
uitkering bedraagt 750 euro bruto en wordt betaald aan de begunstigden vermeld in 
het groepsverzekeringsreglement. 
 



 
Art. 4 
De vzw “WOOD-Life solidariteit” wordt gefinancierd door vaste kwartaalstortingen vanuit het 
Fonds voor Bestaanszekerheid. 
Deze kwartaalstortingen worden bepaald in functie van de totale aangegeven loonmassa en 
kunnen van jaar tot jaar verschillen. 
De vzw “WOOD-Life solidariteit” stelt, in overleg met het Fonds voor Bestaanszekerheid, 
jaarlijks de hoogte van de stortingen vast. 
 
 
Art. 5 
Deze stortingen vanuit het Fonds voor Bestaanszekerheid bedragen steeds minstens 4,4 % 
van het totaal van de individuele jaarpremies, zodat de sectorale pensioentoezegging te 
aanzien is als een sociale pensioentoezegging. 
Bijgevolg is de verzekeringstaks ten belope van 4,4 % niet van toepassing. 


