UITKERINGSREGLEMENT STICHTING WERK(T)
Per 26 januari 2004 is stichting Werk(t), gevestigd te Maarssen, opgericht. Het statutaire doel
van de stichting is het uitkeren van een aanvulling op de uitkering in het kader van wettelijke
arbeidsongeschiktheid in het eerste en tweede uitkeringsjaar krachtens de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, het ondersteunen van het beheer van risico's van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij drogisterijbedrijven en het voorkomen van instroom in
een (wettelijke) arbeidsongeschiktheidsregeling bij de werknemers van drogisterijbedrijven.

De aanvullingsregelingen die vanaf 1 januari 2004 ingaan worden uitgevoerd door Stichting
Werk(t). Stichting Werk(t) heeft deze dienstverlening per de genoemde datum overgenomen
van Interpolis (voorheen Relan pensioen).
Het uitkeren van een aanvulling op de WAO-uitkering vindt echter plaats onder de
voorwaarden zoals genoemd in dit Reglement.
Artikel 1
1.1

Doel van het Reglement

Het Reglement bevat afspraken over de wijze waarop de Stichting Werk(t) een uitkering van
een aanvulling op de WAO-uitkering, conform artikel 7.2.2 CAO Drogisterijbranche, kan
verstrekken. Daarnaast bevat het Reglement afspraken over de uitkeringsbasis en de
uitkeringswijze. Iedere werknemer - werkzaam bij een zelfstandige drogisterij - die langer dan
104 weken volledig arbeidsongeschikt is kan in aanmerking komen voor een aanvulling op de
WAO uitkering.

Artikel 2
2.1

Bevoegdheid Stichting Werk(t)

Stichting Werk(t) is, conform artikel 2 sub g CAO voor de Drogisterijbranche inzake sociaal
fonds èn artikel 3 in de statuten van Stichting Werk(t), bevoegd om het uitkeren van een
aanvulling op de WAO-uitkering in het eerste en tweede uitkeringsjaar krachtens de WAO te
verzorgen, het ondersteunen van het beheer van risico’s van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid en het voorkomen van WAO-instroom bij de werknemers in de
Drogisterijbranche.

Artikel 3
3.1

Activiteiten Stichting Werk(t)

Stichting Werk(t) verricht in het kader van haar doelstellingen de volgende activiteiten:
a. het beoordelen van het recht op, de hoogte van en de duur van de aanvulling op de WAOuitkering, alsmede het uitbetalen daarvan;
b. het doen van onderzoek naar de gevolgen van ziekteverzuim in de Drogisterijbranche;
c.

de inzet en financiering van (extra) interventies ten behoeve van reïntegratie;

d. het aanbieden van verzekeringen op het gebied van arbeidsongeschiktheid.
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Artikel 4

Aanvraag voor de aanvullingsregeling op de WAO-uitkering

4.1 De werknemers die vanaf 1 januari 2004 in aanmerking komen voor een aanvulling op de WAOuitkering, zoals bedoeld in artikel 7.2.2 CAO Drogisterijbranche, kunnen een aanvraag aanvullend
arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) voor de Drogisterijbranche bij Stichting Werk(t) indienen.
4.2 Zowel de werkgever als de werknemer behoren ieder individueel een eigen aanvraagformulier bij
Stichting Werk(t) in te dienen. Voor een aanvraag van een AAOP-uitkering zijn namelijk beide
formulieren vereist.
Artikel 5
5.1

Stichting Werk(t) zal bij het beoordelen van de aanvragen ten behoeve van werknemers en
gedurende de periode van haar uitkeringstaak de criteria zoals genoemd in artikel 3 sub 6 en
7 van het Reglement van de Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche in acht nemen en de
relevante wettelijke vereisten.

Artikel 6
6.1

Klachtenreglement en privacyreglement

Het Klachtenreglement en het privacyreglement
overeenkomstige toepassing op dit Reglement.

Artikel 8
8.1

Wijziging

Het bestuur van de Stichting Werk(t) is bevoegd om wijzigingen in dit Reglement door te
voeren onder vermelding van de reden.

Artikel 7
7.1

Beoordeling en uitkering

van

Stichting

Werk(t)

zijn

van

Ingangsdatum

De ingangsdatum van dit Reglement is 1 januari 2005.
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