Uw persoonlijk dossier raadplegen
bij het Fonds sluiting onderneming
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Enkel indien u bent aangesloten bij een erkende Belgische GSMoperator kan u van de SMS-dienst gebruik maken. Om u uit te
schrijven, kan u contact opnemen met de klantendienst van het FSO
op tel. 02 513 77 56.

Handtekening

_ _ / _ _ / _ _ _ _

Datum
_ _ _
_ _ _ _ / _ _ _

Plaats .....................................................................................................................................................................................................................................
_ _ _ _

Gelieve deze invulstrook volledig en ondertekend terug te bezorgen aan het FSO (Keizerslaan 7, 1000 Brussel).
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden meegedeeld.

Om uw dossier online te raadplegen heeft u een eID nodig, een
kaartlezer en een computer waarop de eID-software is geïnstalleerd.

GSM-nummer

1

Postcode

Voor vragen of inlichtingen kan u steeds terecht bij de klantendienst van het FSO:
• Briefwisseling kan u richten aan het FSO
Keizerslaan 7 – 1000 Brussel
Bezoekers kunnen zich aanmelden aan het onthaal FSO:
Gasthuisstraat 31 – 1000 Brussel
• Openingsuren FSO:
Onthaal geopend van maandag t.e.m. vrijdag van
8 u 30 - 12 u 30 en 13 u 30 - 16 u 30 (16 u vrijdag)
of na afspraak
• Het FSO is telefonisch bereikbaar elke werkdag van
8 u 30 - 12 u 30 en 13 u 30 - 16 u
• Tel. 02 513 77 56 – Fax 02 513 44 88
E-mail: klant@fsoffe.fgov.be
www.rva.be/nl/fso
Heeft u geen internet of gsm dan kan u per brief worden
geïnformeerd over elke belangrijke wijziging in uw dossier.
Breng ons hiervan schriftelijk op de hoogte met vermelding
van uw rijksregisternummer.

Straat ................................................................................................................................................. N° ...................................................... Bus ...................................................

Meer informatie?

- _ _ (terug te vinden op uw identiteitskaart)

2. Via SMS
U kan zich inschrijven op onze SMS-service zodat u volledig
gratis een SMS-bericht2 ontvangt bij elke belangrijke wijziging
in uw dossier zoals bijvoorbeeld een betaling of een vraag
gesteld aan uw vakbond  . Om van deze dienst gebruik te
maken volstaat het de bijgevoegde invulstrook ondertekend
aan ons terug te bezorgen.

_ _ _ _ _ _ - _ _ _

1. Via internet
U kan uw dossier raadplegen via de website
www.rva.be/nl/fso of via de portaalsite van de Sociale Zekerheid www.socialsecurity.be  1. Via een online inschrijving
op onze gratis e-mailservice wordt u per e-mail op de
hoogte gebracht van elke belangrijke wijziging in uw dossier
zoals bijvoorbeeld een betaling of een vraag gesteld aan uw
vakbond.

Rijksregisternummer

U kan de evolutie van uw dossier bij het FSO op verschillende
manieren volgen:

Naam ................................................................................................................................................... Voornaam ....................................................................................................

Daartoe:
• voert het FSO een administratief
onderzoek naar de toepasbaarheid
van de sluitingswet;
• behandelt het FSO uw persoonlijke
aanvraag.

Hoe uw dossier raadplegen?

Ja, ik wens op de hoogte te blijven van mijn dossier via SMS

Het Fonds sluiting ondernemingen
(FSO) is een publieke instelling die als
taak heeft vergoedingen uit te betalen
aan werknemers die slachtoffer zijn
van de sluiting van hun onderneming.
Indien uw onderneming sluit en uw
werkgever zijn verplichtingen tegenover
u niet nakomt, neemt het FSO de betaling
van de verschillende vergoedingen
zoals achterstallig loon, vakantiegeld,
eindejaarspremie, verbrekingsvergoeding,
bedrijfstoeslag (voorheen: aanvullende
vergoeding brugpensioen), … voor zijn
rekening.

