AANVRAAGFORMULIER

TIJDSKREDIET
CAO VAN 6 JULI 2017

Ik, ondergetekende
Naam : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat : .................................................................................................................................................................................................................................

Nr :

Gemeente : .......................................................................................................................................................................................................................

Postnummer :

Rijksregisternummer :

Bus :

Geboortedatum :

Onderneming : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat : .................................................................................................................................................................................................................................

Nr :

Gemeente : .......................................................................................................................................................................................................................

Postnummer :

Bus :

RSZ-nummer :
verzoek hierbij tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding tijdskrediet van € 70,66 (geïndexeerd zoals de loonschalen van het APCB) in het kader
van CAO van 6 juli 2017.
Ik verklaar dat ik vanaf :
de leeftijd van 60 jaar of ouder mijn arbeidsprestaties verminderd heb tot 4/5 in toepassing van
art.8 § 1,1° van de CAO 103 inzake tijdskrediet.
de leeftijd van 55 jaar of ouder mijn arbeidsprestaties verminderd heb tot 4/5 in toepassing van
art. 3 van de CAO 127 inzake tijdskrediet en dat uiterlijk op 31 december 2018.
Als bewijs dat het stelsel van tijdskrediet werd goedgekeurd door de RVA stuur ik een kopie mee van het formulier C62,
d.i. het akkoord van de RVA.
Indien het stelsel van 4/5 tijdskrediet wijzigt of vroegtijdig wordt stopgezet, zal ik het Sociaal Fonds APCB daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Het recht op de aanvullende vergoeding vervalt van zodra het tijdskrediet wordt stopgezet of teruggebracht tot een ander dan 4/5 tijdskrediet (o.a.
halftijds tijdskrediet).
De premie wordt toegekend per volledige kalendermaand tot en met juni 2019 voor zover de betrokken bediende aan de gestelde voorwaarden
voldoet. Het Sociaal Fonds betaalt alle aanvragen die voor 1 juli toekomen op het secretariaat met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar
voordien. Aanvragen die toekomen op 1 juli of later worden betaald met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende jaar.

Voor waar en echt verklaard,

20181111*NL

Datum :

Handtekening :

Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden
Stuiversstraat 8, 1000 Brussel - Tel 02 - 512 93 36 - Fax 02 - 514 59 94 - info@sfonds200.be - http://www.sfonds200.be

AANVULLENDE INFORMATIE
De premie van het Sociaal Fonds is een aanvullende premie bij de premie tijdskrediet die u van de RVA ontvangt. Als u een tijdskrediet geniet zonder
uitkering van de RVA, dan heeft u ook geen recht op de aanvullende vergoeding tijdskrediet van het Sociaal Fonds. Bij ziekte of een daaruit volgende
arbeidsongeschiktheid betaalt het Sociaal Fonds u de aanvullende premie tijdskrediet verder uit voor zover u de premie tijdskrediet van de RVA blijft
ontvangen in deze periode.
Eventueel onterecht uitbetaalde uitkeringen worden teruggevorderd.
De premie van het Sociaal Fonds is een nettobedrag. Jaarlijks zal u een belastingfiche ontvangen; de ontvangen premies worden beschouwd als een
vervangingsinkomen. Uw belastingfiche zal rekening houden met eventueel terugbetaalde bedragen.
De persoonlijke gegevens die u doorgeeft aan het Sociaal Fonds worden gebruikt om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de aanvullende premie tijdskrediet en voor een correcte verwerking en betaling van uw dossier. Ze worden niet doorgegeven aan derden en ze worden bijgehouden
volgens de wettelijke vereisten.
Aanpassingen of verbeteringen van uw persoonlijke gegevens kan u doorgeven per mail aan info@sfonds200.be of per post aan het Sociaal Fonds APCB
– Stuiversstraat 8 – 1000 Brussel. De aanpassingen zullen binnen de 30 dagen na ontvangst doorgevoerd worden.

