
 ________________________________________________________________________________________________  

   

Terugzenden naar: FBZ Elektriciens – Marlylaan 15/8 bus 1 – 1120 Brussel           N3 

AANVRAAG VAN AANVULLENDE VERGOEDINGEN BIJ 
WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG –  BRUGPENSIOEN 
(PsC 149.01) 
 ________________________________________________________________________________________________  

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

Ondergetekende, ARBEID(ST)ER: 

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

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

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

Postcode: ………………...........….. Plaats:  .......................................................................................  

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

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

IBAN-nummer: BE                                           

BIC-code:                      

Datum in dienst   .................................................................................................................................  

De laatste dag van de opzegperiode was op datum van  ..................................................................  
 

Handtekening van de arbeid(st)er  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard”                            Datum 

 ............................................................................................................................................................  

Bijvoegen:  Kopie identiteitskaart (recto/verso) 

 ________________________________________________________________________________________________  

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

Ondergetekende, ………………………..……………………………...…………………………………... 

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

bevestigt dat  de arbeid(st)er  werkloosheidsvergoedingen geniet in overeenstemming met het 

Koninklijk Besluit betreffende het brugpensioen volgens CAO 17 sedert ............………...……… 

voor een maandelijks bedrag van € ......................................., en verklaart dat de arbeid(st)er door 

de regionale directeur van de werkloosheidsdienst onder het codenummer 

.....................................is geklasseerd.  

 

 Moet beschouwd worden  niet beschouwd worden - gezinslast te hebben in de zin van de 

werkloosheidsreglementering. 

Ontvangt    Andere    Geen   - andere  aanvullende vergoedingen brugpensioen. 

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

Stempel van de uitbetalingsinstelling                                       Handtekening van de afgevaardigde 

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

Bijvoegen:   - Attest van de werkloosheidstoestand 

- Formulier C1 “aangifte van de persoonlijke en familiale toestand” 



 ________________________________________________________________________________________________  

   

 ________________________________________________________________________________________________  

VAK 3: 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 de arbeid(st)er ontslagen te hebben volgens de procedure betreffende het 

brugpensioen (CAO 17) op volgende datum:  ....................................................................................  

Referteloon van de arbeid(st)er  

Refertemaand berekening SWT (brugpensioen) is de maand :   .......... 

Bruto maandloon 

(bruto-uurloon x uren per week x 52)/12 

........................................................................................ 

(..............................x.............................x 52)/12 

RSZ-afhoudingen 13,07% op 100% brutoloon ........................................................................................ 

Belastbaar loon ........................................................................................ 

Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 

Netto maandloon ........................................................................................ 

 

Decava  

De inhouding betreffende het conventioneel brugpensioen (6,5%) moet door de debiteur van de 

hoogste aanvullende vergoeding integraal aan de RSZ betaald worden. 

Aanvullende vergoeding betaald door werkgever 

(enkel invullen indien van toepassing) 

..........................................................................bruto 

Handtekening + stempel van de werkgever  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard”:                Datum 

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

Bijvoegen:   - Afschrift van het document C4-SWT (brugpensioen) 

- Formulier C17 (RVA), attest betreffende het bedrag SWT (brugpensioen) 

- Maandelijkse loonfiches van het jaar voorafgaand aan het brugpensioen (refertemaand + 11)  

 ________________________________________________________________________________________________  

TOEKENNINGSVOORWAARDEN –  ANCIENNITEIT  
 

Toe te passen 

stelsel 

(aankruisen) 

Leeftijd Loopbaan Geslacht Minimum- 
bedrag 
vanaf 

01/10/2011 

Minimum-
bedrag 
vanaf 

01/07/2014 

 ≥ 60 jaar 
35 jaar Man 

€ 5,49 
*pro-rata  

voor 
deeltijdsen 

€ 5,79 
*pro-rata 

voor 
deeltijdsen 

28 jaar Vrouw 

 ≥ 58 jaar 
38 jaar Man 

35 jaar Vrouw 

 ≥ 56 jaar 

33 jaar (20 jaar ploegenarbeid) Man / Vrouw 

40 jaar Man 

38 jaar Vrouw 

 
De arbeider dient het FBZ onmiddellijk te verwittigen in geval van werkhervatting.   


