Attest tot vaststelling van het theoretisch
recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag
(voorheen brugpensioen) wanneer een
werknemer ontslagen in het kader van het
stelsel
van
werkloosheid
met
een
bedrijfstoeslag (SWT) een beroepsactiviteit
heeft hervat vooraleer hij de werkloosheid
met bedrijfstoeslag aanvraagt
Waarom dit attest?
Een werknemer ONTSLAGEN in het kader van het SWT die het werk hervat
als loontrekkende bij een nieuwe werkgever of die zich vestigt als
zelfstandige in hoofdberoep VOORALEER hij de werkloosheid met
bedrijfstoeslag aanvraagt bij de RVA, HEEFT RECHT OP ZIJN
AANVULLENDE VERGOEDING ten laste van de werkgever die hem
ontslagen heeft (of van een Sectoraal Fonds of van het FSO), vanaf het
ogenblik waarop hij recht zou hebben gehad op werkloosheid met
bedrijfstoeslag, mocht hij het werk niet hervat hebben.
Dat zal het geval zijn voor een werknemer die het werk hervat tijdens de
periode gedekt door een verbrekingsvergoeding. Na afloop van de periode
gedekt door de verbrekingsvergoeding, heeft hij recht op de aanvullende
vergoeding en mag hij deze vergoeding cumuleren met zijn nieuwe inkomen.
In de hierboven beschreven situatie attesteert dit formulier dat de werknemer
aanspraak zou kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen in het kader van
het SWT, indien hij geen beroepsactiviteit had hervat.
Wie mag dit attest aanvragen?
- de ontslagen werknemer die het werk heeft hervat
- de werkgever die de werknemer heeft ontslagen in het kader van het
SWT
- de debiteur van de aanvullende vergoeding, die niet de werkgever is
Wie vult het attest in?
De aanvrager van het attest:
- ofwel de werknemer: hij vult DEEL I in
- ofwel de werkgever of een andere debiteur van de aanvullende
vergoeding: hij vult DEEL II in
Het werkloosheidsbureau van de RVA vult DEEL III in.
Bij wie dit attest aanvragen?
Dit attest moet aangevraagd worden op het werkloosheidsbureau van de
RVA bevoegd voor de hoofdverblijfplaats van de werknemer (u vindt het
adres van het bevoegde bureau op de website www.rva.be > RVA-kantoren
> Opzoeken van het bevoegd werkloosheidsbureau > postcode of de eerste
letters van de gemeente).
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DEEL I:

In te vullen door de ontslagen werknemer die het
attest aanvraagt
In dit geval moet DEEL II niet ingevuld worden.

UW IDENTITEIT

Naam .........................................................................................................
Voornaam ..................................................................................................
Straat en nummer ......................................................................................
Postcode en gemeente .............................................................................
Dit nummer staat op de keerzijde
van uw identiteitskaart
U bent niet verplicht de gegevens
hiernaast in te vullen.

INSZ:         

 

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

UW SITUATIE

Ik ben ontslagen in het kader van het SWT en
ik heb een beroepsactiviteit hervat als

 loontrekkende op   /   /
 zelfstandige in hoofdberoep op 

   
 /   /    

LIJST VAN DOCUMENTEN TOEGEVOEGD ALS BIJLAGE
U mag verschillende vakjes
aankruisen

Ik voeg hierbij in elk geval:





een kopie van het FORMULIER C4-SWT
het uittreksel van mijn beroepsloopbaan afgeleverd door de RVP
Enkel indien ik jonger ben dan 60 jaar op de laatste dag van mijn
arbeidsovereenkomst, een kopie van de toepasbare CAO of het
registratienr. van de sectorale CAO.

In voorkomend geval,
 een kopie van de ministeriële beslissing die mijn ex-werkgever
erkent als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering
 een kopie van het attest van mijn inschrijving in de tewerkstellingscel
 andere documenten nodig om mijn beroepsloopbaan vast te stellen
(bewijs van legerdienst, vermelding van periodes loopbaanonderbreking of tijdskrediet, ...)
HANDTEKENING
Uw verklaringen worden bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer informatie over de bescherming van deze gegevens
vindt u in de brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikbaar in de RVA-kantoren.
Meer info op www.rva.be

Ik verklaar dat de gegevens vermeld op dit formulier correct zijn.
Datum .................................
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Handtekening

DEEL II :

In te vullen door de debiteur van de aanvullende
vergoeding die het attest aanvraagt
(werkgever, Sectoraal fonds, FSO, ...)
In dit geval moet DEEL I niet ingevuld worden.

UW HOEDANIGHEID

 Werkgever
Naam van de onderneming : ......................................................................
Adres: .........................................................................................................
KBO-nr:    

  

  

 Sectoraal fonds
 FSO
 Andere: .................................................................................................
U bent niet verplicht de gegevens
hiernaast in te vullen.

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

OVER DE WERKNEMER

Naam .............................................................................................................
Voornaam ......................................................................................................
Straat en nummer ..........................................................................................
Postcode en gemeente .................................................................................
Dit nummer staat op de keerzijde
van de identiteitskaart

INSZ         

 

De werknemer is ontslagen in het kader van het SWT en
de werknemer heeft een beroepsactiviteit hervat als




loontrekkende op   /   /    
zelfstandige in hoofdberoep op   /   /    

LIJST VAN DOCUMENTEN TOEGEVOEGD ALS BIJLAGE
U mag verschillende vakjes
aankruisen

Ik voeg hierbij in elk geval:





een kopie van het FORMULIER C4-SWT
het uittreksel van de beroepsloopbaan van de werknemer afgeleverd
door de RVP
enkel indien de werknemer jonger is dan 60 jaar op de laatste dag
van zijn arbeidsovereenkomst, een kopie van de toepasbare CAO of
het registratienr. van de sectorale CAO.

In voorkomend geval,
 een kopie van de ministeriële beslissing die de onderneming erkent
als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering
 een kopie van het inschrijvingsattest van de werknemer in de
tewerkstellingscel
 andere documenten nodig om de beroepsloopbaan van de
werknemer vast te stellen (bewijs van legerdienst, vermelding van
periodes loopbaanonderbreking of tijdskrediet, ...)
HANDTEKENING (stempel onderneming)
Uw verklaringen worden bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer informatie over de bescherming van deze gegevens
vindt u in de brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikbaar in de RVA-kantoren.
Meer info op www.rva.be

Ik verklaar dat de gegevens vermeld op dit formulier correct zijn.

Datum .................................
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Handtekening

Stempel

DEEL III:

Antwoord van de directeur van het
werkloosheidsbureau van de RVA

UW ATTEST

Op basis van de voorgelegde documenten, verklaar ik dat op
  /   /    
Mijnheer, Mevrouw ........................................................................................
INSZ      



  

 

theoretisch voldoet aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen
te bekomen in het kader van het SWT: (= de werknemer zou recht gehad
hebben op werkloosheidsuitkeringen in het kader van het SWT, indien hij geen
beroepsactiviteit had hervat)



Het vergoedbaarheidsstelsel waarin het statuut van werkloze met
bedrijfstoeslag toegekend zou zijn, is het stelsel van 6 werkloosheidsuitkeringen per week (bedoeld in artikel 100 van het KB van
25.11.1991). Het bedrag van de daguitkering zou
......................... euro zijn.



Het vergoedbaarheidsstelsel waarin het statuut van werkloze met
bedrijfstoeslag toegekend zou zijn is het stelsel met een wekelijks
aantal halve uitkeringen (bedoeld in artikel 103 van het KB van
25.11.1991).
Het bedrag van de halve werkloosheidsuitkering zou
........................ euro zijn.
Gelet op zijn arbeidsregime zou de werknemer recht hebben op:
.............. halve uitkeringen per week.



voldoet niet aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te
ontvangen in het kader van het SWT:
(= de werknemer zou geen recht gehad hebben op werkloosheidsuitkeringen in het kader van het SWT, zelfs indien hij geen beroepsactiviteit had hervat)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

HANDTEKENING

Datum ....................................

Handtekening

stempel

Contactpersoon: ........................................................................................
Telefoon: ................................................
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