Modaliteiten met betrekking tot de uitreiking van de getrouwheidspremie
2022 aan de arbeiders PC 126

De documenten van de getrouwheidspremie 2022 worden op 24 november 2022 rechtstreeks naar
de rechthebbende arbeiders verstuurd. De documenten die verstuurd worden zijn de betalingstitel
van de premie en de fiscale fiche.
Er worden geen aparte papieren prestatiekaarten met vermelding van het aantal bezoldigde dagen
(inclusief de dagen tijdelijke werkloosheid covid 19) meer verstuurd. Deze gegevens worden
voortaan rechtstreeks met uw vakbond uitgewisseld indien u lid bent. Louter voor uw informatie
vindt u deze gegevens wel nog terug op het onderste gedeelte van uw betalingstitel (luik B):
-

Wanneer het aantal vermelde dagen op luik B meer dan 130 bedraagt, kunt u in 2023
aanspraak maken op een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wanneer je door
een werkgever uit de sector Hout en Stoffering tijdelijk werkloos wordt gesteld.

-

Indien het aantal vermelde dagen minder dan 130 bedraagt kunt u eventueel nog aanspraak
maken op de aanvullende vergoeding in 2023 mits je voldoet aan bepaalde voorwaarde. Voor
meer informatie hierover kan je terecht bij je vakbond of bij het Fonds (www.fbz126.be).

De betalingsmodaliteiten van de getrouwheidspremie zijn onveranderd gebleven:
-

Indien u bent aangesloten bij een vakbond, zal deze u het totaalbedrag van de premie
(nettopremie + sociaal voordeel) uitbetalen. U dient hiervoor op de voorzijde van luik A van de
betalingstitel uw bankrekeningnummer in te vullen en het document ondertekend voor te
leggen aan uw vakbond. Luik B van de titel dient u zelf bij te houden.

-

Indien u niet bent aangesloten bij een vakbond, dient u op de voorzijde uw rekeningnummer
in te vullen en luik A van deze titel, ingevuld en ondertekend, terug te sturen naar het Fonds
voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking, Hof ter Vleestdreef 5 bus 2,
1070 Brussel. Luik B van deze titel dient u zelf bij te houden. Het Fonds zorgt ervoor dat de
netto getrouwheidspremie (exclusief sociaal voordeel) ten spoedigste op uw rekening wordt
gestort. Opgelet: de kantoren van het Fonds zijn gesloten vanaf 26 december 2022 tot en met
30 december 2022.

