
 ________________________________________________________________________________________________  

 

Terugzenden naar:  FBZ Elektriciens – Marlylaan 15/8 bus 1 – 1120 Brussel N6 

AANVRAAG OM AANVULLENDE VERGOEDINGEN BIJ HALFTIJDS 
TIJDSKREDIET (PsC 149.01) 
 ________________________________________________________________________________________________   

VAK 1: IN TE VULLEN DOOR DE ARBEID(ST)ER 

Ondergetekende, ARBEID(ST)ER: 

Naam:  ................................................................................Voornaam:  .............................................  

Geboortedatum: ...................... /...................... /...................... Leeftijd: .............................................   

Straat: …………………………………………………………….........… Nr: …….…… Bus:  .................  

Postnummer:  ..................................................................... Plaats:  ..................................................  

Rijksregisternummer:  ......................................................... Telefoonnummer:  .................................  

E-mailadres:...................................................................................................................................... 

IBAN-nummer:  BE                                           

BIC-code:                      

verklaart hierbij recht te hebben op de aanvullende vergoeding wegens halftijds tijdskrediet en 

voegt hierbij een attest van de RVA waarmee hij/zij bewijst dat hij/zij geniet van een RVA-

uitkering.   

Telkens ik een attest van de RVA ontvang, stuur ik dit onmiddellijk door naar het FBZ om mijn 

rechten te behouden. Ik verbind me er tevens toe het FBZ onmiddellijk te verwittigen in geval van 

werkhervatting. 

Handtekening van de arbeid(st)er  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard”                                     Datum 

………………………………………………..……………………………………………………………….. 

! Het formulier C62 (RVA) bijvoegen ! 

 ________________________________________________________________________________________________  

VAK 2: IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER 

Naam en maatschappelijke benaming van de werkgever:  ................................................................  

Stamnummer RSZ:  ................................................. KBO-nummer:  ..................................................  

Vertegenwoordigd door:   ...................................................................................................................  

Telefoonnummer:   ................................................... E-mailadres:  ....................................................  

handelend in hoedanigheid van:  ........................................................................................................  

verklaart hierbij dat de arbeider(ster)  in halftijds tijdskrediet is sedert  

……..……………..............................… .................... tot  .....................................................................  

Handtekening van de werkgever  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard                                          Datum 

………………………………………………..……………………………………………………………….. 



 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

TOEKENNINGSVOORWAARDEN –  ANCIENNITEIT   

 
Het FBZ voorziet in een maandelijkse aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet.   

 

Vastgelegd op Bedrag Aantal Leeftijd Duur 
01/10/2011 € 68,10 Per Maand ≥ 53 jaar 60 maanden 

 
 

Vastgelegd op Bedrag Aantal Leeftijd Duur 
01/07/2014 € 71,88 Per Maand ≥ 53 jaar 60 maanden 

 
 

Voorwaarden: 
- De arbeid(st)er geniet werkloosheidsuitkeringen 
- De arbeid(st)er is op de eerste dag van werkloosheid tenminste 53 jaar oud 
- De arbeid(st)er neemt halftijds tijdskrediet op in overeenstemming met CAO 77bis en 

geniet in dit kader werkloosheidsuitkeringen 

 


