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Volledige naam  _____________________________________________________________________  

Voornaam  _________________________________________________________________________________  

Aanvangsdatum SWT:  -  -    Geslacht M   V   

Datum van de kennisgeving van de opzegging of beëindiging:  -  -    

Bedrag van de wettelijke bedrijfstoeslag: _____________________________________________________________________  € 

Bedrag van de buitenwettelijke bedrijfstoeslag betaald krachtens een cao in de onderneming ___________________________ € 

Bedrag van de buitenwettelijke bedrijfstoeslag betaald op basis van een individueel akkoord:  ___________________________ € 

Bedrag van de werkloosheidsuitkering betaald door de RVA 
(wordt vermeld op het attest aangeleverd door de instelling belast met de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen)

  ________________________________________ € 

Heeft de werkloze met bedrijfstoeslag familie ten laste zoals bepaald door de werkloosheidsreglementering?  
(wordt vermeld op het attest aangeleverd door de instelling belast met de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen)

:  Ja  Nee   

Wordt in de cao in de onderneming of in het individuele akkoord dat voorziet in de betaling van een buitenwettelijke 
bedrijfstoeslag vermeld dat de betaling wordt voortgezet wanneer de werkloze  

het werk hervat bij een andere werkgever?  Ja   Nee   

Wordt in het individuele akkoord dat voorziet in de betaling van een buitenwettelijke bedrijfstoeslag vermeld dat de betaling van 
de buitenwettelijke bedrijfstoeslag wordt stopgezet wanneer de werkloze  

het werk hervat bij een andere werkgever?  Ja  Nee   

Geniet de werknemer van het SWT op basis van een loopbaan van 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in nachtploegen of geniet 

de werknemer van het SWT op basis van een loopbaan van 33 jaar en wordt hij tewerkgesteld door een werkgever uit de 

bouwsector en beschikt hij over een medisch attest van de arbeidsgeneesheer die bevestigt dat  

het onmogelijk is een beroepsactiviteit voort te zetten?  Ja  Nee   

Ontvangt de werkloze met bedrijfstoeslag vergoedingen van meerdere debiteuren wegens meerdere tewerkstellingen?   

 Ja  Nee   

- Zo ja, wat is de tewerkstellingsbreuk Q/S? ?  _________________________________________________________________________  

- Q = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer in het kader van zijn laatste tewerkstelling ____________________________  

- S = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de maatpersoon op het ogenblik van de laatste tewerkstelling:  _______________________  

Ontvangt de werkloze met bedrijfstoeslag vergoedingen van meerdere debiteuren wegens dezelfde tewerkstelling?  

 Ja  Nee   

- Zo ja, bedrag betaald door de derde?  ____________________________________________________________________  

Is de onderneming momenteel erkend als onderneming in moeilijkheden? Ja   Nee   

- Zo ja, begindatum:  ______________________________________ einddatum _______________________________________________  

Is de onderneming momenteel erkend als onderneming in herstructurering?  Ja  Nee   

- Zo ja, begindatum:  ______________________________________ einddatum _______________________________________________  

Datum :  -  -  

Handtekening : 

Naam en functie :  ________________________________________________________________________________________   


