SOCIAAL FONDS

V.D.

BETONINDUSTRIE  FONDS SOCIAL

DE L’INDUSTRIE DU

BETON

KB/A.R. 15.3.1982 – BS/M.B. 20.5.1982

Aanvraagformulier:
Aanvullende vergoeding tijdskrediet landingsbaan
A. DOOR DE ARBEID(ST)ER IN TE VULLEN (in drukletters)
Naam : .......................................................... Voornaam : .............................................................................................
Straat : ............................................................................................................. Nr. : ...................... Bus : ......................
Postcode : ..................................................... Gemeente : .............................................................................................
Telefoon : ……………………………………… E-mail : ………………………......................................................………..
Geboortedatum : .........../............./................. Rijksregisternummer : ............................................................................
Bankrekeningnummer : IBAN : ………………………………………………….... BIC : ….…………………………………
Verklaart hierbij dat hij/zij in 1/5* of 1/2* tijdskrediet landingsbaan is (*schrappen wat niet past)
vanaf ........../........../............. tot en met ........../........../............. en dat hij/zij geen blijfpremie ontvangt.
Ik voeg bij deze aanvraag de beslissing van de RVA (C62) waardoor ik bewijs dat ik geniet van een RVA
onderbrekingsuitkering. Telkens ik een beslissing van de RVA ontvang (C62) stuur ik het onmiddellijk door naar het
Sociaal Fonds om mijn rechten te behouden. Ik verbind me ertoe onmiddellijk het Sociaal Fonds te verwittigen bij
wijzigingen aan het tijdskrediet landingsbaan (wijziging percentage, stopzetting,….) en aanvaard dat eventueel teveel
betaalde vergoedingen worden teruggevorderd.
………./………./20….

Handtekening
Voorafgegaan door de vermelding
“echt en waarachtig verklaard”

B. DOOR DE WERKGEVER IN TE VULLEN (in drukletters)
Naam van de onderneming : ........................................................................... Ondernemingsnr. : …………………......
Straat : ............................................................................................................. Nr. : ...................... Bus : ......................
Postcode : ..................................................... Gemeente : .............................................................................................
RSZ-nr. (volledig) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Vertegenwoordigd door (naam en functie) : .…………………………………………………………………………………..
Telefoon : ……………………………………… E-mail : …………………….......................................................................

Verklaart hierbij dat bovenvermelde arbeid(st)er in 1/5* of 1/2* tijdskrediet landingsbaan is (*schrappen wat niet past)
vanaf ........../........../............. tot en met ........../........../.............
………./………./20….

Stempel werkgever

Handtekening
Voorafgegaan door de vermelding
“echt en waarachtig verklaard”

De meegedeelde gegevens worden opgenomen in het databestand van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie. 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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