
 

 

               

   Terugzenden naar: FBZ Elektriciens – Marlylaan 15/8 bus 1 – 1120 Brussel    N5 

AANVRAAG TOT BETALING VAN AANVULLENDE VERGOEDINGEN   
WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL (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:                      

 

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 bij te voegen (2 zijden) en VAK 3 door 

uw werkgever te laten invullen !  

 

_________________________________________________________________________________________________  

VAK 2:  IN TE VULLEN DOOR DE MUTUALITEIT  

Naam mutualiteit: .......................................................................... Tel: .....................................……  

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

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

Ondergetekende, ………………………………………………................... bevestigt dat de hierboven 

vermelde arbeid(st)er de ongeschiktheidsuitkering van de Z.I.V. zonder  onderbreking  ontvangt 

wegens ongeval of ziekte (anders dan een arbeidsongeval of beroepsziekte), sedert 

............................................  (tot..................................................).  

 

Opgemaakt te …………………………..................……..........  datum: ……………...................………  

Stempel van de mutualiteit                                                      Handtekening van de afgevaardigde  

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

! Gelieve een officieel bewijsstuk toe te voegen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid ! 

 

__________________________________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________________ 

VAK 3: IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (ENKEL IN TE VULLEN 
           BIJ AANVANG VAN DE ZIEKTEPERIODE) 

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

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

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

Telefoonnummer:  .......................................  KBO-nummer:  ..............................................................   

Stamnummer RSZ: .............................................................................................................................  

Ondergetekende werkgever verklaart op zijn eer dat de hierboven vermelde arbeid(st)er in 

ononderbroken*  arbeidsongeschiktheid was/is wegens ziekte of ongeval sedert 

.........../.........../......... en dat het gewaarborgd week – en maandloon, de periode dekt van 

.................................... tot en met ....................................................  

Datum indiensttreding werknemer: ................/............../.................. 

 

Handtekening van de werkgever  

voorafgegaan door de vermelding “echt en waarachtig verklaard”                          Datum  

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

* Het hervallen in dezelfde ziekte wordt beschouwd als deel uitmakend van de vorige ongeschiktheid indien deze zich  

voordoet binnen de eerste 14 kalenderdagen volgend op het einde van deze periode van ongeschiktheid.  
 

_________________________________________________________________________________________________ 

TOEKENNINGSVOORWAARDEN -  ANCIENNITEIT   

 

Het FBZ voorziet in een maandelijkse aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekte of ongeval.  Zowel het bedrag als de duurtijd van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd 
van de aanvrager: 
 

Leeftijd Maximum aantal per ziekteperiode 
Bedragen vanaf 01/10/2015 

Volledige dag Halve dag 

< 55 jaar 36 maanden € 1,63 € 0,82 
≥ 55 jaar Tot aan het wettelijk pensioen € 8,00 € 4,00 

 

Leeftijd Maximum aantal per ziekteperiode 
Bedragen vanaf 01/07/2014 

Volledige dag Halve dag 
< 55 jaar 36 maanden € 1,63 € 0,82 

≥ 55 jaar Tot aan het wettelijk pensioen € 5,79 € 2,90 
 

Voorwaarden: 
- De arbeid(st)er geniet dagelijkse uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
- De arbeid(st)er was op de 1e dag van de arbeidsongeschiktheid in het personeelsregister van 

de onderneming ingeschreven. 
- De arbeid(st)er heeft een carenstijd van 30 dagen vervuld (ingaande op de 1e dag van de 

arbeidsongeschiktheid). 
- De arbeid(st)er laat het formulier N5 bij de eerste aanvraag volledig invullen, d.w.z. VAK 1, VAK 

2 en VAK 3. 
- De arbeid(st)er laat het formulier N5 – VAK 1 en VAK 2 – maandelijks invullen en bezorgt dit 

aan het FBZ om de uitbetaling van de aanvullende vergoeding te bekomen. 
- De arbeid(st)er heeft geen recht op deze aanvullende vergoeding indien de 

arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een beroepsziekte of een arbeidsongeval! 
_________________________________________________________________________________________________ 


