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Dit document is ter informatie. Ga naar de link   https://nl.surveymonkey.com/r/premieTVP2020 om de enquête 

Verklaring op eer – aanmoedigingspremie in te vullen en de bewijsstukken toe te voegen. De enquête wordt 

gesloten op 31/03/2021. 

 

VERKLARING OP EER MET BETREKKING OP DE EENMALIGE AANMOEDIGINGSPREMIE 2020 

 

Ondergetekende, 

Naam, voornaam: ………………………………………………………………………………………….. 

Functie: ………………………………………………………………………………………….. 

Mailadres: ………………………………………………………………………………………….. 

Handelend in hoedanigheid van gemachtigde afgevaardigde voor de instelling: 

Instellingsnummer bij de Kamer: ……………………………………………………………………… 

Naam van de instelling: ……………………………………………………………………… 

Straat: ……………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………Plaats: …………………………………… 

RSZ-nummer (met kengetal): ……………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………… 

 

Verklaart op eer: 

- Totaal aantal VTE (voltijdse equivalenten) waarvoor de aanmoedigingspremie werd berekend en betaald: 

 

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

 

- Totaal bedrag van de berekende en betaalde aanmoedigingspremie (bruto): 

 

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

 

- Totaal bedrag van de betaalde patronale RSZ op deze premie: 

 

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

 

- Totaal bedrag van de betaalde premie m.b.t. de interim-arbeid (exclusief BTW):  

 

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

 

De werkgever voegt als bewijsstuk toe (kruis aan wat van toepassing is – minimum 1 verplichte keuze per blok): 

Blok 1: 

 Rapport of attest opgesteld door het sociaal secretariaat, gedateerd en getekend door sociaal secretariaat of 

werkgever. 

 Individuele rekening(en) van 2020 van de werknemers waarvoor de premie werd betaald. Hierop wordt de 

premie (bruto) en de patronale RSZ betaald op deze premie, afzonderlijk vermeld. 

 Factuur interimkantoor m.b.t. berekende premie voor de interim-arbeid. 

Blok 2: 

 Deze verklaring op eer dient te worden voorgelegd en besproken op het intern overlegorgaan van uw 

instelling. Het verslag van deze bespreking wordt toegevoegd aan deze verklaring. 

 Bij ontstentenis van een overlegorgaan, wordt deze aangifte en de bewijsstukken gemaild naar 3 regionale 

secretarissen van de erkende vakbonden (één per verschillende vakbond). Het mailadres van de Kamer 

maribel3@fe-bi.org wordt in cc opgenomen. 

Voor akkoord (handtekening en datum) : ………………………… 


