
 ________________________________________________________________________________________________  
 

 

Terugzenden naar: FBZ Elektriciens – Marlylaan 15/8 bus 1 – 1120 Brussel N7 

AANVRAAG TOT BETALING VAN AANVULLENDE VERGOEDINGEN 
BIJ SLUITING VAN EEN ONDERNEMING (PsC 149.01) 
 ________________________________________________________________________________________________  

WERKNEMERSGEGEVENS 

Ondergetekende, ARBEID(ST)ER: 

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

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

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

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

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

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

IBAN-nummer:  BE                                           

BIC-code:                      

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

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

Datum in dienst: ....................................................... Datum uit dienst:  ..............................................  

Anciënniteit (aantal jaren in dienst) ............................................... ....................................................  

De sluitingsdatum van de firma heeft plaatsgevonden op : ...............................................................  

Handtekening van de arbeid(st)er  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard”                                     Datum 

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

! Gelieve een kopie van uw laatste C4 bij te voegen ! 

 ________________________________________________________________________________________________  

TOEKENNINGSVOORWAARDEN –  ANCIENNITEIT   
 
Het FBZ voorziet een aanvullende vergoeding in geval van sluiting van de onderneming. 

 

Bedrag 
vastgelegd 

Basisbedrag Bedrag per jaar 
anciënniteit 

Maximum 
bedrag 

Berekening 

vanaf 
01/10/2011 

€ 272,41 € 13,72  € 898,46 Basisbedrag +  
(bedrag per jaar anciënniteit * anciënniteit) 

Vanaf 
01/07/2014 

€ 287,53 € 14,48 € 948,32 Basisbedrag +  
(bedrag per jaar anciënniteit * anciënniteit) 

 

Voorwaarden: 
- De arbeid(st)er  is op het ogenblik van de sluiting van de onderneming tenminste 45 jaar 

oud 
- De arbeid(st)er heeft op het ogenblik van de sluiting van de onderneming een anciënniteit 

in de firma van ten minste 5 jaar 
- De arbeid(st)er levert het bewijs niet opnieuw in dienst genomen te zijn krachtens een 

arbeidsovereenkomst binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag van het 
ontslag 

- De arbeid(st)er vult het formulier N7 volledig in en stuurt dit met een kopie van de laatste 
C4 terug naar het FBZ 

- Onder sluiting van de onderneming wordt verstaan de volledige en definitieve stopzetting 
van de werkzaamheden van de onderneming 


