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TEGEMOETKOMING BIJ VERMINDERING VAN DE PRESTATIES IN HET KADER VAN HET 

TIJDSKREDIET 
 
Het Sociaal Fonds voor de Zelfstandige Kleinhandel geeft in bepaalde gevallen een toeslag aan de bedienden uit de sector 
die hun prestaties verminderen in het kader van het tijdskrediet. Er worden een aantal voorwaarden gesteld. 
 
 

VOORWAARDEN (Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld worden om het recht te kunnen laten gelden op de 
toeslag) 
➢ De bediende moet 

- in de ondernemingen met 11 tot 19 werknemers de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben 
- in de ondernemingen met 20 en meer werknemers de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben (sinds oktober 2007); 

➢ De bediende moet een anciënniteit hebben in de onderneming van ten minste 5 jaar, in een arbeidsregime van  
38 uren per week of meer (waarvan de volledige periode van de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het 
tijdskrediet); 

➢ Er moet een vermindering van de prestaties zijn tot de 4/5 betrekking,  
➢ De bediende moet een vergoeding van de RVA ontvangen. 
 
 

BEDRAG 
➢ Voor de rechthebbenden: 25 EUR/maand 
➢ Op dit bedrag wordt 22,20 % bedrijfsvoorheffing ingehouden 
 
 

PROCEDURE 
➢ Een aanvraag moet door de werkgever bij het Sociaal Fonds ingediend worden bij middel van bijgevoegd formulier 

Bij die aanvraag moeten kopieën van volgende documenten bijgevoegd worden: 
- arbeidsovereenkomst en eventuele aanhangselen;  
- identiteitskaart; 
- C62-document van de RVA. 

➢ Het Sociaal Fonds behandelt het dossier en indien alle voorwaarden voldaan worden, stuurt het Fonds een brief aan de  
bediende met alle nodige inlichtingen betreffende de betalingen. De nieuwe dossiers worden ontvankelijk vanaf de 1e van 
elke maand na ontvangst van de aanvraag. 

➢ Betalingen worden trimestrieel uitgevoerd. 
➢ In de loop van het volgende jaar stuurt het Fonds een attest aan de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar belastingsaangifte 

kan invullen 
 het is dus belangrijk het Fonds op de hoogte te brengen van eventuele adreswijzigingen 

 
 

OPMERKINGEN 
➢ De tegemoetkoming zal gestort worden tot uiterlijk de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De betalingen zullen 

echter stopgezet worden indien de bediende de onderneming verlaat. 
➢ Wij verzoeken met aandrang het Sociaal Fonds op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de toestand van 

de rechthebbende die een weerslag kunnen hebben op de uitbetaling van deze toeslag. 
 
 

Wanneer het aanvraagformulier onvolledig wordt ingediend zal het secretariaat van het Sociaal Fonds 
schriftelijk de ontbrekende inlichtingen opvragen en wordt hiervoor bij de uitbetaling een administratieve 

kost van 5€ in mindering gebracht. 


