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     Formulier A: Aanvraag om van de bedrijfstoeslag SWT te genieten 
 

A. DOOR DE ARBEID(ST)ER IN TE VULLEN  (in drukletters) 
 

Ondergetekende arbeid(st)er : 

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

Adres : ..............................................................................................................................................................  

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

Geboortedatum : .........../............./..............                    Rijksregisternummer : ................................................... 

Bankrekeningnummer : IBAN …………………………………...……………  BIC ……………………………………..…   

Ingeschreven bij de syndicale organisatie (naam + adres) : ……………………………………………………………… 

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

wenst van de bedrijfstoeslag SWT te genieten vanaf : .........../............./.............. 

Handtekening van de arbeid(st)er    Datum : .........../............./.............. 

 

 

………………………………………………………… 
 

B. DOOR DE WERKGEVER IN TE VULLEN 
 

Ondergetekende werkgever : 

Naam van de onderneming : ................................................................. RSZ-nr : ……………………….…………..… 

Naam van de werkgever of zijn aangestelde  : …………………………………………………………………………….. 

Adres : .............................................................................................................................................................  

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

verklaart dat boven vermelde arbeid(st)er, ingeschreven in het personeelsregister sedert ........../............/............, 

voldoet aan de voorwaarden om van een bedrijfstoeslag SWT te genieten. 

De arbeid(st)er werd vervangen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, door : 

a) Naam : ..................................................................    Voornaam : ................................................................ 

    Rijksregisternummer: .............................................    Indiensttreding : .........../............./.............. 

b) Naam : ..................................................................    Voornaam : ................................................................ 

    Rijksregisternummer: ..............................................   Indiensttreding : .........../............./.............. 

Handtekening van de werkgever of zijn aangestelde                Datum : .........../............./.............. Stempel van de onderneming 
 
 

…………………………………………………………       ………………………………………………………… 
 

C. DOOR DE WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGERS TE ONDERTEKENEN 
 

Voor akkoord :          de syndicale afvaardiging 

                 de representatieve werknemersorganisaties 

Handtekening(en)                Datum : .........../............./.............. 

 

………………………………………………………… 

D. AAN DIT AANVRAAG BIJ TE VOEGEN 
 

Als bijlage aan dit formulier dient bijgevoegd: 
- Kopie van het bewijs van volledige werkloosheid C4 - Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag 
- Kopie van formulier C17 - Beroepsverleden - Antwoord 
- Formulier C17 
 

 

De meegedeelde gegevens worden opgenomen in het databestand van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie. Zij zullen uitsluitend worden 
gebruikt om uw recht op aanvullende sociale voordelen te onderzoeken en eventueel toe te kennen in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst die de wettelijke opdracht van dit Fonds vastlegt. U heeft het recht op toegang tot deze gegevens en kunt ze eventueel 
laten verbeteren. 
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Formulier B: Gegevens voor de berekening van de bedrijfstoeslag SWT 
 

A. DOOR DE WERKGEVER IN TE VULLEN 
 

Naam van de onderneming : .............................................................  RSZ-nr : ……………………….…………..… 

Naam van de werkgever of zijn aangestelde  : ……………………………………………………………………………... 

 

Betreft de arbeid(st)er : 

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

Rijksregisternummer : .................................................. 
 

Totale bruto uurloon overeenstemmend met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur  : ...................................... € 

 Waarvan : Bruto uurloon : ............................................ € 

 Waarvan : Premies in aanmerking te nemen voor de vaststelling van het brutoloon* : 

                                 Bedrag : ............................................ €   Type : ............................................  

                                 Bedrag : ............................................ €   Type : ............................................  

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur : ............... u/week 

Effectieve wekelijkse arbeidsduur :    ............... u/week    met betaalde inhaalrust 

     met onbetaalde inhaalrust 

Gezinstoestand :            Alleenstaande 

                                     Werknemer met gezinslast (K.B. van 25.11.91., werkloosheidsreglementering, Art. 110) 

                              Aantal kinderen ten laste : …………… 

Handtekening van de werkgever of zijn aangestelde                Datum : .........../............./.............. Stempel van de onderneming 
 
 
 

…………………………………………………………       ………………………………………………………… 
 

B. DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN TE 
VULLEN 
 

Naam van de uitbetalingsinstelling : .................................................................................................................. 

Adres : ............................................................................................................................................................  

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

 

Code werkloosheid : …………………………………… 

Dagbedrag werkloosheidsvergoeding (6-dagenweek) : …………………………………… € 

Handtekening van de uitbetalingsinstelling              Datum : .........../............./.............. Stempel werklozenkas 
 
 

…………………………………………………………       ………………………………………………………… 
 

 
*KOMEN IN AANMERKING VOOR DE VASTSTELLING VAN HET BRUTOLOON 

Het brutoloon omvat de contractuele en de conventionele premies, die rechtstreeks verband houden met de door de  
werknemer verrichte arbeid, waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid geschieden en waarvan de periodiciteit  
van betaling geen maand te boven gaat. 
 
*KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR DE VASTSTELLING VAN HET BRUTOLOON 
1) De premies of vergoedingen, die geheel of gedeeltelijk als tegenprestatie voor werkelijke kosten verleend worden. 
2) De premies, vergoedingen, uitkeringen, waarvan de periodiciteit van betaling de maand te boven gaat (bv. 

eindejaarspremies). 
3) De overuren, uitgevoerd boven de normale dagtaak. 
 
 
De meegedeelde gegevens worden opgenomen in het databestand van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie. Zij zullen uitsluitend worden 
gebruikt om uw recht op aanvullende sociale voordelen te onderzoeken en eventueel toe te kennen in uitvoering van de collectieve 
arbeidsovereenkomst die de wettelijke opdracht van dit Fonds vastlegt. U heeft het recht op toegang tot deze gegevens en kunt ze eventueel 
laten verbeteren. 


