Fonds voor Bestaanszekerheid
voor de Stoffering en de Houtbewerking
Koninklijk Besluit van 12 februari 1965

<WN NAAM> <WN VOORNAAM>
<ADRES>

Brussel, 9 juni 2021

Geachte,

Betreft:

Sectorale aanvullende (brug)pensioenvergoeding - Hernieuwing

U had recht op de sectoraal aanvullende brugpensioenvergoeding (‘blijfpremie’) voor de
prestaties die u in de periode van 01.07.2019 tot 30.06.2020 heeft geleverd in de sector
stoffering en houtbewerking terwijl u voldeed aan de voorwaarden van het SWT (vroegere
brugpensioen). Het verschuldigde bedrag werd op 01/12/2020 op uw individuele rekening
van het sectorale pensioenplan WoodLife gestort.

Om te bepalen of u voor de referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021 opnieuw in
aanmerking komt voor deze ‘blijfpremie’, vragen wij u om het hernieuwingdocument op de
keerzijde volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Fonds voor
Bestaanszekerheid vóór 15 september 2021.
Indien wij op deze datum niet beschikken over het volledig ingevulde document, kunnen wij
niet garanderen dat het eventueel verschuldigde bedrag tijdig kan gestort worden op uw
individuele rekening van het sectoraal aanvullend pensioen WoodLife.

Met de meeste hoogachting,

Jo Hombroux
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FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID
DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING

9/06/2021

HERNIEUWINGSAANVRAAG
SECTORAAL AANVULLENDE VERGOEDING BRUGPENSIOEN
INSZ nr. : <RRN>

naam : <WN NAAM> <WN VOORNAAM>
adres : <ADRES>

DATUM :

HANDTEKENING VAN DE RECHTHEBBENDE :

DOOR DE HUIDIGE WERKGEVER IN TE VULLEN
Naam werkgever :
RSZnummer :
verklaart dat betrokkene : <WN NAAM> <WN VOORNAAM>
O op 30/06/2021 nog steeds in dienst was bij de onderneming
tewerkstellingsbreuk : …….. / ……..
O op …………/…………/…………….. uit dienst trad bij de onderneming omwille van
O swt (vroegere brugpensioen)
O rustpensioen
Datum: ……/……/……….

Handtekening en stempel

ORIGINEEL FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD EN ONDERTEKEND, TERUG TE STUREN NAAR HET
FONDS VÓÓR 15.09.2021

De meegedeelde gegevens worden opgenomen in het databestand van het Fonds voor Bestaanszekerheid Stoffering en Houtbewerking. Zij
zullen uitsluitend worden gebruikt om uw recht op aanvullende sociale voordelen te onderzoeken en eventueel toe te kennen in uitvoering
van de collectieve arbeidsovereenkomst die de wettelijke opdracht van dit Fonds vastlegt. U heeft het recht op toegang tot deze gegevens
en kunt ze eventueel laten verbeteren.
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