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VERSIE 04/20 

 

AANVRAAG TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING VOOR DE ARBEIDER (PSC 149.01) 
DIE OP VRIJWILLIGE BASIS (ZACHTE LANDINGSBAAN): 

• Vanaf 58 jaar overgaat naar: 

• een alternatieve functie met loonvermindering; 

• een dagregime i.p.v. ploegen- of nachtregime. 

• Vanaf 60 jaar overgaat naar: 

• Een 4/5de arbeidsregime i.p.v. een voltijds arbeidsregime. 

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

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

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

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

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

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

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

☐   Ik bevestig hierbij geen onderbrekingsvergoeding te ontvangen via de RVA in het kader van tijdskrediet, 

loopbaanvermindering, landingsbanen of thematische verlofregelingen. 

☐  Ik verbind mij ertoe Volta fbz op de hoogte te stellen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij de stopzetting van 

de overeengekomen loopbaanwijzigingen. 

 

De terugbetaling mag gebeuren op onderstaand rekeningnummer  

IBAN: ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

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

    Schrijf hieronder ‘Voor echt en waar verklaard’: 
 

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

 

 

  



 

 

 

DEEL 2: IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER 

Firma: ....................................................................................... KBO: ......................................... RSZ: ........../................................ 

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

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

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

Datum in dienst arbeider: ……. / ………. / ……………… 

 
 
A / Voor de werknemer vanaf 58 jaar die in het bedrijf overgaat naar een alternatieve functie met loonvermindering 

Vorige functie: ........................................................................................................................       Sedert: .......... /........../.................   

Nieuwe functie: .......................................................................................................................      Start:    .......... /........../.................   

 Onbepaalde duur  Bepaalde duur 

 
    Datum tot: .......... /........../.................   

Vorige tewerkstellingsgraad: .............................................               Nieuwe tewerkstellingsgraad: .................................................   

Bruto uurloon voor overgang: €...........................................              Bruto uurloon vanaf overgang: €.............................................  

Q voor overgang =                 ,                              Q voor overgang =                 ,                                                                         

      

Q = Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, inclusief de betaalde inhaalrust in het kader van een arbeidsduurvermindering 

Netto maandloon voor overgang: €......................................             Netto maandloon na overgang: €.............................................  

 

B / Voor de werknemer vanaf 58 jaar die in het bedrijf overgaat naar een dagregime i.p.v. ploegen- of nachtregime 

Vorige stelsel: ☐ Ploegenarbeid  ☐ Nachtarbeid   Sedert: .......... /........../.................   

Nieuw stelsel: ☐ Dagregime      Start:    .......... /........../.................   

 Onbepaalde duur  Bepaalde duur 

 
    Datum tot: .......... /........../.................   

Vorige tewerkstellingsgraad: .............................................               Nieuwe tewerkstellingsgraad: .................................................   

Bruto uurloon voor overgang: €.........................................               Bruto uurloon vanaf overgang: €..............................................  

Q voor overgang =                 ,                            Q voor overgang =                 ,                                                                          

      

Q = Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, inclusief de betaalde inhaalrust in het kader van een arbeidsduurvermindering 

Netto maandloon voor overgang: €..........................................        Netto maandloon na overgang: €.............................................  

  



 

 

 

C / Voor de werknemer vanaf 60 jaar die in het bedrijf overgaat van voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling 

Vorige stelsel: ☐ Voltijds   Sedert: .......... /........../.................   

Nieuw stelsel: ☐ 4/5 tewerkstelling   Start:    .......... /........../.................   

 Onbepaalde duur  Bepaalde duur 

 
    Datum tot: .......... /........../.................   

Vorige tewerkstellingsgraad: .........................................               Nieuwe tewerkstellingsgraad: .....................................................   

Bruto uurloon voor overgang: €......................................              Bruto uurloon vanaf overgang: €..................................................  

Q voor overgang =                ,                         Q voor overgang =                 ,                                                                          

      

Q = Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, inclusief de betaalde inhaalrust in het kader van een arbeidsduurvermindering 

Netto maandloon voor overgang: €.................................     Netto maandloon na overgang: €................................................  

 
Ik voeg hierbij volgende bewijsstukken toe 

Addendum bij de Arbeidsovereenkomst: 

• Indien A: het addendum bij de Arbeidsovereenkomst die de overstap naar een alternatieve functie staaft. 

• Indien B: het addendum bij de Arbeidsovereenkomst die de overstap van ploegen- of nachtarbeid naar een 
dagregime staaft. 

• Indien C: het addendum bij de Arbeidsovereenkomst die de overstap van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling 
staaft. 

De loonfiche van de maand voor de overgang en de loonfiche van de eerste volledige maand na de overgang. 

 
   

Datum: …….…. / …….……. / ……………..……… (dd/mm/jjjj)   Handtekening werkgever: 
 
 Stempel van de firma 
 

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

 

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.  


