
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

N7 

VERSIE 04/20 

 

AANVRAAG TOT BETALING VAN EEN AANVULLENDE VERGOEDING BIJ SLUITING VAN 
DE ONDERNEMING 

IN TE VULLEN DOOR DE ARBEID(ST)ER 

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

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

Postcode: ............................. Gemeente: ………………..……………...……….................................................................................. 

Geboortedatum: …….../………./……………….. Leeftijd op het moment van de sluiting: ……………………………………………… 

Rijksregisternummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ / ___ ___ Telefoon: ....................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................................................................... 

 

Ik voeg hierbij een kopie van mijn laatste C4 document. 

Ik was op het ogenblik van de sluiting van de onderneming ten minste 45 jaar oud. 

Ik had op het ogenblik van de sluiting van de onderneming een anciënniteit in de firma van ten minste 5 jaar. 

Ik bevestig niet opnieuw in dienst te zijn genomen krachtens een arbeidsovereenkomst binnen een termijn van 30 
kalenderdagen vanaf de dag van het ontslag. 

 

Gegevens betreffende de werkgever 

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

KBO-nummer: .……………………………………………………… RSZ-nummer:  ……………/…………………………………........... 

Datum indiensttreding .……..……./…………../………………..   Datum uit dienst: ……..……./…………../……………………………. 

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

De firma heeft haar activiteiten totaal en definitief stopgezet vanaf (sluitingsdatum): ……..……./…………../……………………….. 

Reden van stopzetting van de activiteit: ……………………………………………………………………………………………………... 

 

De terugbetaling mag gebeuren op onderstaand rekeningnummer 

IBAN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  Datum: …….…. / …….……. / ……………..……… (dd/mm/jjjj)  Handtekening werknemer: 
 

    Schrijf hieronder ‘Voor echt en waar verklaard’: 
 

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

 



 

 

 

SLUITING VAN DE ONDERNEMING 

Zet het bedrijf waar je werkt zijn activiteiten volledig en definitief stop? 

• Ben je op het ogenblik van de sluiting 45 jaar of ouder? 

• Heb je op het ogenblik van de sluiting minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming? 

• Heb je binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting geen nieuwe job gevonden? 
 
Dan heb je recht op een éénmalige bijkomende vergoeding vanwege Volta fbz. 
 
De vergoeding bestaat uit een basisvergoeding verhoogd met een vergoeding per jaar anciënniteit. Indien de vergoeding hoger 
is dan het maximumbedrag, zal je het maximumbedrag ontvangen. 
 

Periode Basisvergoeding Vergoeding per 
jaar anciënniteit 

Maximumbedrag 
van de vergoeding 

1/07/2014 – 30/06/2017 € 287,53 € 14,48 € 948,32 

1/07/2017 – 30/06/2019 € 291,96 € 14,70 € 962,92 

1/07/2019 – **/**/**** € 304,02 € 15,31 € 1.002,69 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEZE AANVRAAG MOET VERSTUURD WORDEN NAAR VOLTA FBZ, MARLYLAAN 15/8, 
1120 BRUSSEL OF NAAR FBZ-FSE@VOLTA-ORG.BE 

De rechthebbende en de uitbetalingsinstelling worden verzocht de juistheid van alle vermeldingen, inzonderheid het volledig 
rijksregisternummer en datums, te verifiëren en desgevallend, volgens de voorziene procedure, te vragen gegevens te wijzigen. Uw 
persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het databestand van het sociaal fonds. De persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt, 
worden verwerkt door het fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens (Volta fbz-fse). Zij worden verwerkt conform de 
bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Volta fbz-fse verwerkt de 
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, zijnde de wettelijke verplichting tot de regeling en de verzekering 
van de toekenning en uitkering van de aanvullende vergoedingen aan de arbeiders van het PSC 149.01. De persoonsgegevens worden 
ingezameld zolang dit hiervoor nodig is. U heeft het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt uw eigen 
persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen neemt u contact op met het sociaal fonds 
op privacy@volta-org.be.  


