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VERSIE 09/22 

 

AANVRAAG TOT GELIJKSTELLING VAN DE DAGEN OPGENOMEN PALLIATIEF VERLOF 
(PSC 149.01) 

IN TE VULLEN DOOR DE ARBEID(ST)ER 

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

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

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

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

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

 

Verklaart hierbij: 

Palliatief verlof genomen te hebben van …….…. / …….……. / ……………..……… tot en met …….…. / …….……. / ……………..……… 

 

Vorm van de onderbreking voor uw palliatief verlof: 

□ volledige loopbaanonderbreking  

□ vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2  

□ vermindering van de arbeidsprestaties tot met 1/5 

 

 
Toe te voegen bewijsstukken: 

Gelieve het formulier C62 – de beslissing van de RVA in verband met de aanvraag van uw palliatief verlof – toe te voegen.   

 
 
 

  Datum: …….…. / …….……. / ……………..……… (dd/mm/jjjj)  Handtekening werknemer: 
 
   Schrijf hieronder ‘Voor echt en waar verklaard’ : 
 

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

 
 
 
 
 

  



 

 

 

PALLIATIEF VERLOF 

Voor de berekening van de eindejaarspremie wordt een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens palliatief 
verlof, gelijkgesteld met effectieve prestaties.   
 
De gelijkstelling wordt voorzien door middel van het toekennen van een forfaitaire premie, op basis van onderstaande formule:  
 

• in geval van volledige onderbreking wegens palliatief verlof:  gemiddeld dagloon tijdens de referteperiode x 20 x 0,0833  

• in geval van een halftijdse schorsing wegens palliatief verlof:  gemiddeld dagloon tijdens de referteperiode x 20 x 0,0833 / 2 
• in geval van een 1/5de schorsing wegens palliatief verlof:  gemiddeld dagloon tijdens de referteperiode x 20 x 0,0833 / 5 

 
Het gemiddeld dagloon tijdens de referteperiode is het in aanmerking te nemen loon voor de gelijkgestelde dagen. Dit gemiddeld 
dagloon wordt bekomen door de totale collectieve loonmassa van de 4 kwartalen van de referteperiode te delen door het aantal 
collectief bezoldigde dagen van de referteperiode.  Het gemiddeld dagloon kan dus verschillend zijn van referteperiode tot 
referteperiode.   
 
Het bedrag van deze forfaitaire premie wordt in rekening gebracht bij de berekening van uw eindejaarspremie.  Er geldt een 
verjaringstermijn van 5 jaar voor de forfaitaire premie wegens palliatief verlof.   

 

 

 

 

 

 

 

DIT FORMULIER MAG WORDEN OPGESTUURD NAAR VOLTA FBZ, MARLYLAAN 15/8, 
1120 BRUSSEL OF NAAR FBZ-FSE@VOLTA-ORG.BE 

 
De rechthebbende wordt 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.  


