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ANTWOORDFORMULIER – ENQUETE - BIJKOMEND VERLOF

 
Dossiernummer:      

Naam van de instelling:             

Adres:                

               

RSZ-nummer:        KBO-nummer:        

 

• De gegevens dienen in het bezit te zijn van de Kamer uiterlijk op 9 oktober 2018. 
Indien u als werkgever niet reageert binnen de vooropgestelde termijn, gaat de Kamer ervan uit dat u 
afstand doet van uw recht op een eventuele tussenkomst voor de vrijstelling van arbeidsprestaties in het 
kader van de eindeloopbaanproblematiek en toekenning van Bijkomend Verlof ten voordele van bepaalde 
categorieën personeelsleden voor 2019. 
 

• Gegevens opgevraagd door de Kamer die zullen gebruikt worden voor het vastleggen van de 
verdelingscriteria voor de financiering ter compensatie van de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader 
van de eindeloopbaanproblematiek en toekenning van Bijkomend Verlof ten voordele van bepaalde 
categorieën personeelsleden: 
 

TOESTAND OP 1 OKTOBER 2018 
Personeelsleden behorende tot groep 3 (zie begeleidende brief) 

 
> 50 jaar < 52 jaar 

38u/jaar/VTE 

> 52 jaar < 55 jaar 

76u/jaar/VTE 

> 55 jaar 

152u/jaar/VTE 

Aantal personen,  behorende tot groep 3,  uitgedrukt in 
koppen (directie inbegrepen )    

Aantal personen, behorende tot groep 3, uitgedrukt in 
VTE (directie inbegrepen)    

Aantal uren vrijstelling op jaarbasis (rekening houdend 
met de leeftijdscategorie en de jobtime )    

TOTAAL:    

 

Indien u geen werknemers in dienst heeft die deel uitmaken van groep 3, gelieve dit document dan toch door te 
mailen met de vermelding: ‘niet van toepassing’. 

Voor echt verklaard en ondertekend te       op      2018 

Handtekening van de werkgever:            

mailto:maribel5@fe-bi.org
http://www.fe-bi.org/

