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AANVRAAGFORMULIER VOOR DE TOEKENNING VAN EEN SECTORALE AANMOEDIGINGSPREMIE
VOOR HET OPNEMEN VAN BEPAALDE VORMEN VAN TIJDSKREDIET EN THEMATISCHE VERLOVEN IN
HET KADER VAN DE CAO VAN 22/04/2020
UW AANVRAAG MOET INGEDIEND WORDEN BIJ HET SOCIAAL FONDS VÓÓR 31/03/2022 !

Ondergetekende1
Naam en voornaam : .................................................................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer : ..............................................................................................................................................
Vraagt de toekenning van een forfaitaire aanmoedigingspremie voor de schorsing van prestaties onder het
paritair sub-comité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren (PC 322.01) in het
jaar 2021 van ….................... tem …………………….. voor het nemen van een tijdskrediet met motief (gelieve aan
te kruisen wat past):
□
□
□
□

palliatieve zorgen verlenen
zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar
zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat
deel uitmaakt van het gezin
□ een erkende opleiding volgen
□ eindeloopbaan
Of door het nemen van een thematisch verlof:
□
□
□
□

in het kader van het palliatief verlof
in het kader van medische bijstand
in het kader van ouderschapsverlof
In het kader van mantelzorgverlof

Het maandelijks brutobedrag van deze aanmoedigingspremie is afhankelijk van het stelsel van schorsing van uw
prestaties. Gelieve het stelsel van schorsing van uw prestaties aan te kruisen:

□ volledige schorsing

□ halftijdse schorsing

□ 1/5 schorsing

□ 1/10 schorsing

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zal het verschuldigde bedrag in één keer aan de werknemer storten,
a rato van het aantal maanden van 2021 dat vermeld staat op de beslissing C62 en de eventuele
herzieningsbeslissing C62. Via bankoverschrijving op uw bankrekeningnummer :
| B | E|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
VERPLICHT BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN :
✓

✓

EEN KOPIE VAN DE BESLISSING C62 TOT DE TOEKENNING VAN DE UITKERINGEN DOOR DE RVA BETREFFENDE
THEMATISCH VERLOF OF TIJDSKREDIET MET MOTIEF DAT RECHT GEEFT OP DE SECTORALE AANMOEDIGINGSPREMIE
TIJDENS HET JAAR 2021.
In geval van wijziging van uw persoonlijke situatie die aanleiding geeft tot het opstellen van een herzieningsbeslissing
C62, stuurt u ons het document C62 na herziening zodra u deze ontvangt.

Datum:

Handtekening :

1 In het kader van de uitoefening van zijn wettelijke verplichtingen, beschikt het Sociaal Fonds voor de dienstencheques over bepaalde persoonlijke gegevens. Deze worden beschermd door de nieuwe Algemene
Verordening Gegevens-bescherming (van kracht sinds 25/05/2018). Voor meer informatie, kan u onze website bezoeken www.fondsdienstencheques.be.

