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1

Voorwerp
Dit bijzonder reglement heeft tot doel een onthaalstructuur in te richten en te regelen met
het oog op het beheer van extra-legale voordelen bij pensionering en overlijden,
opgebouwd en gefinancierd door GM ten voordele van alle Aangeslotenen die aan de
aansluitingsvoorwaarden van artikel 4 voldoen.
Dit bijzonder reglement wordt hierna “Onthaalstructuur Top Hat” genoemd.

2

Toepassing
De Onthaalstructuur Top Hat wordt ingevoerd op 1 oktober 2016.

3

Definities
Voor de toepassing van het bijzonder reglement houdende de Onthaalstructuur Top Hat
definiëren wij:

3.1

“Aangeslotene”
Elke persoon aangesloten bij de Onthaalstructuur Top Hat zoals bepaald in artikel 4 van
deze Onthaalstructuur Top Hat.

3.2

“Begunstigde”
Tenzij schriftelijk anders bepaald door de Aangeslotene, zal het overlijdenskapitaal
uitbetaald worden aan:


diens partner,



bij ontstentenis, de wettige kinderen, de geadopteerde kinderen, de stiefkinderen en
de zorgkinderen zoals omschreven in artikel 50 van het Wetboek der
Successierechten, in gelijke delen en bij plaatsvervulling de kleinkinderen van de
kinderen en de geadopteerde kinderen;



bij ontstentenis, de wettelijke erfgenamen met uitsluiting van de Staat;



bij ontstentenis, het GM Pensioenfonds.

Indien er meerdere Begunstigden zijn, wordt de uitkering bij overlijden gelijk verdeeld tussen
alle Begunstigden tenzij de Aangeslotene een andere verdeling heeft vastgelegd.
De Aangeslotene kan afwijken van deze volgorde. Deze afwijking wordt vermeld in een door
de Aangeslotene ondertekend bijvoegsel.

3.3

“GM”

3.4

General Motors Belgique Automobile NV, met maatschappelijke zetel aan de
Koningsstraat 97 te 1000 Brussel, en met ondernemingsnummer 0675.850.963. “GM Top
Hat Plan”
Het bonuspensioenplan toegekend door GM dat toegevoegd wordt in Bijlage I (hierna “GM
Top Hat Plan”) en dat met ingangsdatum vanaf 1 november 2001 werd gesloten door GM
en thans geen actieve Aangeslotenen meer kent.
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3.5

“GM Pensioenfonds”
GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP, met ondernemingsnummer 0446.069.346 en
FSMA nummer 50.443, gelegen aan de Lignestraat 11 te 1000 Brussel

3.6

Onder “Partner” wordt bedoeld:


Voor gehuwde aangeslotenen: de echtgeno(o)t(e) van de Aangeslotene waarmee
de Aangeslotene gehuwd is;



Voor ongehuwde Aangeslotenen: een persoon, met naam aangeduid, die met de
Aangeslotene wettelijk samenwoont, conform artikel 1476 van het burgerlijk
Wetboek en waarvan een bewijs van wettelijke samenwoning via de gemeente is
geleverd.

Het GM Pensioenfonds kan op ieder ogenblijk bewijsstukken opvragen die de hierboven
vermelde voorwaarden aantonen.

3.7

“Pensioenleeftijd”
De Pensioenleeftijd is 65 jaar ongeacht de leeftijd waarop elke Aangeslotene individueel met
pensioen zal gaan.

3.8

“Verworven reserve”
De verworven reserve wordt op dezelfde wijze berekend als het kapitaal overlijden; met
name de kapitalisatie van de verworven reserve aan de in Artikel 7.2. vermelde rentevoeten.

4

Aansluitingsvoorwaarden
De Onthaalstructuur Top Hat is van toepassing:


op de deelnemers aan het GM Top Hat Plan die bij uittreding in de zin van artikel 3,
§1, 11° van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (“WAP”) of achteraf de overdracht
vragen van hun verworven reserves;



op de deelnemers aan het GM Top Hat Plan die het pensioenkapitaal dat voorzien
is in het GM Top Hat Plan omzetten in een lijfrente;
het reglement Onthaalstructuur Integrale zal in dat geval (m.n. bij omzetting in
lijfrente) niet van toepassing zijn.



op de begunstigden van het overlijdenskapitaal dat voorzien is in het GM Top Hat
Plan, die het overlijdenskapitaal dat voorzien is in het GM Top Hat Plan omzetten in
een lijfrente, en dit overeenkomstig het GM Top Hat Plan dat voor hen van
toepassing is en binnen de grenzen van de WAP;

GM bezorgt aan het GM Pensioenfonds de gegevens betreffende de Aangeslotene.

5

Medische formaliteiten
Het GM Pensioenfonds stelt de aanvaarding van deelnemers aan de Onthaalstructuur Top
Hat niet afhankelijk van medische formaliteiten.
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6

Bijdragen GM
In de Onthaalstructuur Top Hat worden de reserves gestort van:
(i)

de deelnemers aan het GM Top Hat Plan die uittreden en die ervoor gekozen hebben
om hun in het GM Top Hat Plan verworven reserves over te dragen naar deze
Onthaalstructuur Top Hat;

(ii)

de deelnemers en begunstigden van het GM Top Hat Plan die ervoor gekozen
hebben om hun in het GM Pensioenfonds verworven kapitaal om te zetten in een
lijfrente, en dit overeenkomstig het pensioenplan dat voor hen van toepassing is en
binnen de grenzen van de WAP;

Het doel van deze Onthaalstructuur Top Hat is het garanderen, bovenop de wettelijke
verplichtingen inzake pensioenen:


aan de Aangeslotene zelf, een kapitaal dat kan worden omgezet in een levenslange
rente indien hij/zij in leven is op de eindleeftijd;



aan de Begunstigde(n) een kapitaal dat kan worden omgezet in een
overlevingsrente in geval van overlijden van de Aangeslotene voor de eindleeftijd.

Het financieel en administratief beheer, en de dekking van het risico overlijden wordt
eveneens toegewezen aan het GM Pensioenfonds.

7

Voorziene voordelen

7.1

Algemeen
Het GM Pensioenfonds gaat een middelenverbintenis aan.
GM garandeert de Aangeslotene een rendement op de verworven reserve. GM zal aan het
GM Pensioenfonds de patronale bijdrage daartoe storten zoals bepaald in de
beheersovereenkomst.
De Aangeslotene is geen overdracht- en/of beheerskosten verschuldigd daar deze kosten
ten laste van GM vallen, zoals bepaald in de beheersovereenkomst afgesloten tussen het
GM Pensioenfonds en GM.

7.2

Kapitaal leven
Het kapitaal leven, betaalbaar aan de Aangeslotene op de Pensioenleeftijd, is het resultaat
van de kapitalisatie van de overgedragen reserve:


op basis van een rentevoet van 3,75% tijdens de periode gelegen tussen de
overdracht van de reserve en de eindleeftijd zoals vastgesteld in het GM Top Hat
Plan in Bijlage I;



op basis van een rentevoet van 1,75% tijdens de periode gelegen tussen de initiële
eindleeftijd zoals destijds vastgesteld in het GM Top Hat Plan in Bijlage I en de
pensionering.

Wanneer de door het Pensioenfonds behaalde return onvoldoende zou blijken om het
kapitaal bij leven te bereiken, stort GM de benodigde bijkomende dotatie op basis van het
financieringsplan van het Pensioenfonds.
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7.3

Kapitaal overlijden
Het kapitaal overlijden, betaalbaar aan de Begunstigden, is gelijk aan het resultaat van de
kapitalisatie van de overgedragen verworven reserve zoals gegarandeerd door GM tot
hetzelfde gewaarborgd rendement zoals voorzien bij leven.

8

Uitbetaling - Vorm van uitbetaling
De uitbetaling volgt bij pensionering; deze wordt vastgesteld op de datum van effectieve
ingang van het wettelijk rustpensioen of de datum waarop de Aangeslotene voldoet aan de
voorwaarden om zijn pensioen of vervroegd rustpensioen als werknemer op te nemen.
Ook indien de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd die van kracht is bereikt of voldoet
aan de voorwaarden om zijn vervroegd rustpensioen als werknemer te verkrijgen, maar hij
gaat niet met pensioen, kan de Aangeslotenen de uitbetaling van de pensioenprestaties
vragen.
Alle voordelen bij pensionering of overlijden worden vereffend onder de vorm van een
éénmalige kapitaalsuitkering. Op vraag van de Aangeslotene of de Begunstigde kan het
kapitaal worden omgezet in een maandelijkse rente, op basis van de modaliteiten vermeld
in het KB van 14 november 2003 houdende de uitvoering van de Wet van 28 april 2003
betreffende de Aanvullende Pensioenen.
Het GM Pensioenfonds kan alle betalingen ondergeschikt maken op vertoning van een
officiële akte van de Aangeslotene en Begunstigde.

9

Verstrekken van informatie
De Aangeslotene kan de tekst van de Onthaalstructuur Top Hat op eenvoudig verzoek bij
GM of het GM Pensioenfonds opvragen.
Sigedis zal informatie verstrekken aan de Aangeslotene. De Aangeslotene kan zijn rechten
raadplegen via “mypension.be”.
De Aangeslotene moet iedere wijziging van zijn situatie (bv. adreswijziging en wijziging in
burgerlijke staat) onmiddellijk aan het GM Pensioenfonds meedelen.
De Aangeslotene is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle
onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen die verstrekt worden aan het
GM Pensioenfonds.

10

Wijziging of stopzetting van de onthaalstructuur
GM behoudt zich het recht voor om aan het contractueel rendement dat in het kader van de
Onthaalstructuur Top Hat toegezegd wordt, de wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk
worden geacht indien het sociale zekerheidsstelsel en/of fiscale stelsel en/of het stelsel van
aanvullende pensioenen en/of de reglementering inzake pensioenfondsen (IORP’s) zou
gewijzigd worden.
De wijzigingen die aan de Onthaalstructuur Top Hat aangebracht worden of de stopzetting
ervan mogen in geen enkel geval tot gevolg hebben dat de prestaties en pensioenreserves,
die reeds opgebouwd werden voor iedere Aangeslotene, verminderen op het moment van
de aanpassing of de stopzetting van de Onthaalstructuur Top Hat.
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Bij elke wijziging van de Onthaalstructuur Top Hat maakt het GM Pensioenfonds een
genummerde bijlage op aan de Onthaalstructuur Top Hat.
In geval de Onthaalstructuur Top Hat wordt stopgezet zonder dat deze overgedragen wordt
aan een andere onderneming of erkend pensioenfonds, dan zal GM, binnen de 3 maanden
die volgen op de stopzetting van de Onthaalstructuur Top Hat, aan elke Aangeslotene een
kopie overhandigen van de bijlage opgemaakt bij deze gelegenheid.

11

Wetgeving
Het GM Pensioenfonds belast met de uitvoering van het plan is niet verantwoordelijk
mochten fiscale of om het even welke andere wettelijke maatregelen, de voordelen
verminderen welke uit onderhavige Onthaalstructuur Top Hat voortvloeien voor de
Aangeslotenen en/of de Begunstigden.

Opgemaakt in drievoud te Kontich op 12 september 2016, en gewijzigd met ingang van 1 januari
2019.
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