
 ________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Terugzenden naar: FBZ Elektriciens – Marlylaan 15/8 bus 1 – 1120 Brussel N2 

AANVRAAG TOT BETALING VAN AANVULLENDE 
VERGOEDINGEN BIJ VOLLEDIGE WERKLOOSHEID NA ONTSLAG 
(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:                  

 

Handtekening van de arbeid(st)er  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard”  Datum 

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

! Indien dit de eerste aanvraag is, gelieve een kopie van uw identiteitskaart en een kopie van uw laatste C4 bij te 

voegen (2 zijden)! 

 
 ________________________________________________________________________________________________  

VAK 2: IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING 
VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN (ABVV, ACLVB, ACV, 
HVW) 

Ondergetekende,  ...............................................................................................................................  

afgevaardigde van de uitbetalingsinstelling  ...................................... (Telefoon: ..............................) 

bevestigt dat betrokkene ontslagen werd op datum van ........................................... en de 

vergoeding voor volledige werkloosheid geniet/heeft genoten vanaf  ................................................  

 

De arbeid(st)er was tewergesteld bij: 

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

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

Opgemaakt te:  ........................................................ .. Datum:  ..........................................................  

Stempel van de uitbetalingsinstelling  Handtekening van de afgevaardigde 

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

 
! Attest van de werkloosheidstoestand (met vermelding van refertemaand, aantal uitkeringen en bedrag) 
bijvoegen! 



 ________________________________________________________________________________________________  
 

 

 ________________________________________________________________________________________________  

TOEKENNINGSVOORWAARDEN –  ANCIENNITEIT   
 
Het FBZ voorziet in een maandelijkse aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid na 
ontslag. De duurtijd van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager. 

 

Bedrag vanaf 01/10/2011 Maximum aantal per 
werkloosheidsperiode 

Leeftijd* 
Volledige dag Halve dag 

€ 5,49 € 2,75 

120 uitkeringen < 45 jaar 

200 uitkeringen > 45 jaar 
Tot aan het wettelijk 
pensioen 

> 55 jaar 

* Op de eerste dag werkloosheid, d.w.z. er is geen overgang van het ene regime naar het andere 

 
 
 

Bedrag vanaf 01/07/2014 Maximum aantal per 
werkloosheidsperiode 

Leeftijd* 
Volledige dag Halve dag 

€ 5,79 € 2,90 

120 uitkeringen < 45 jaar 
200 uitkeringen > 45 jaar 

Tot aan het wettelijk 
pensioen 

> 55 jaar 

* Op de eerste dag werkloosheid, d.w.z. er is geen overgang van het ene regime naar het andere 
 

 
Voorwaarden: 

- De arbeid(st)er geniet werkloosheidsuitkeringen in toepassing van de 
werkloosheidsverzekering. 

- De arbeid(st)er is tenminste 5 jaar tewerkgesteld in één of meerdere ondernemingen die 
vallen onder het Paritair subcomité voor de elektriciens (met name PsC 149.01 – RSZ 
067 of 467). 

- De arbeid(st)er heeft een wachttijd van dertig kalenderdagen vervuld (voor de berekening 
van de wachttijden worden de dagen van werkloosheid en ziekte, in voorkomend geval, 
gelijkgesteld). 

- De arbeid(st)er laat het formulier N2 bij de eerste aanvraag volledig invullen en stuurt dit 
met een kopie van de identiteitskaart, een kopie van de laatste C4 en een attest van de 
werkloosheidsuitkering terug naar het FBZ. 

- De arbeid(st)er laat het formulier N2 maandelijks invullen en bezorgt dit samen met een 
attest van de werkloosheidstoestand aan het FBZ om de uitbetaling van de aanvullende 
vergoeding te bekomen. 

- De oudere werklozen dienen maar 1 maal een aanvraag te doen. Als het dossier is 
goedgekeurd zal de aanvullende vergoeding automatisch uitbetaald worden tot aan de 
pensioenleeftijd. Bovendien behouden oudere werklozen het recht op deze aanvullende 
vergoeding wanneer zij het werk hervatten. De vergoeding zal dan eveneens 
automatisch worden doorbetaald. 

 


