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Stempel van de bemiddelende 

vakorganisatie 

AANVULLENDE PREMIE BIJ TIJDSKREDIET 

(Bedienden) 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 

Door de aanvrager in te vullen: 
 
Naam :   

Adres :   

Postcode : Gemeente :  

Rijksregisternummer :  email:   

Bankrekeningnummer : BE   

Naam onderneming :   

KBO nummer :   

 

Verzoekt hierbij tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding tijdskrediet in het kader van de CAO 

van 18 november 2021 vanaf ……/……../…………. 

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 156 inzake tijdskrediet. 

 

Belangrijk : als bewijs dat het stelsel van tijdskrediet werd goedgekeurd door de RVA stuur ik een 

kopie mee van het formulier C62 (zonder dit formulier is de aanvraag niet geldig). 

 

Indien het stelsel van 4/5 tijdskrediet wijzigt of vroegtijdig wordt stopgezet, zal ik het Fonds voor 

Bestaanszekerheid daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het recht op de aanvullende 

vergoeding vervalt van zodra het tijdskrediet wordt stopgezet of teruggebracht tot een ander regime 

dan 4/5 (o.a. halftijds tijdskrediet). 

Meer informatie vindt u op onze website www.fbz126.be 

 

Voor waar en echt verklaard, 

 

 

Datum:   Handtekening :  
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AANVULLENDE INFORMATIE 
 
De premie van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) 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 FBZ. Bij ziekte of 

een daaruit volgende  arbeidsongeschiktheid betaalt het FBZ 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@fonds126.be of per post aan het FBZ Stoffering en Houtbewerking, Hof-ter-Vleestdreef 5 b 2, 

1070 Brussel. De aanpassingen zullen binnen de 30 dagen na ontvangst doorgevoerd worden. 


