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AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE AANWERVINGSPREMIE - PC 226 

 
Toepassing cao van 5 oktober 2015 betreffende een regeling van aanwervingspremies 

 

 

 

 

Om ontvankelijk te zijn moet deze aanvraag bij het Sociaal Fonds toekomen binnen de 12 

maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst van de bediende 

vermeld in vak B. hierna. 

 

 

 

 
A. ONDERNEMING DIE DE AANWERVINGSPREMIE AANVRAAGT 
 

 Naam:  ........................................................................................................  

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

   ........................................................................................................  

 BTW-nummer:  ........................................................................................................  

 RSZ-nummer:  ........................................................................................................  

 Contactpersoon:  ........................................................................................................  

 Functie:  ........................................................................................................  

 Telefoon:  ........................................................................................................  

 e-mail:  ........................................................................................................  

 Bevoegd Paritair Comité:  ........................................................................................................  
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B. GEGEVENS BETREFFENDE DE AANGEWORVEN BEDIENDE 
 

 Naam en voornaam:  ........................................................................................................  

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

   ........................................................................................................  

 Geboortedatum:  ........................................................................................................  
 

 

 

 
C. GEGEVENS BETREFFENDE DE LAATSTE WERKGEVER VAN DE BEDIENDE 
 

 Naam van de onderneming:  ...................................................................................................  

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

   ...................................................................................................  

 RSZ-nummer:  ...................................................................................................  

 Bevoegd Paritair Comité:  ...................................................................................................  

 Datum indiensttreding van de bediende bij de laatste werkgever:  ........................................  

 Datum uitdiensttreding van de bediende bij deze werkgever:  ........................................  

 Werd de bediende ontslagen door de vorige werkgever ? JA / NEEN  

 
 

 

 

 
D. GEGEVENS BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE AANGEWORVEN 

BEDIENDE 
 

 Beroepsstatuut: bediende / arbeider  

 Arbeidsregime: voltijds / deeltijds  

 Normaal aantal werkuren van de bediende per week:  ..........................................................  

 Normaal aantal arbeidsuren per week bij voltijdse tewerkstelling in de onderneming:  .........  

 Aard arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur - bepaalde duur - vervangingsovereenkomst - 

andere  

 Ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst: .......................................................................  

 Werd de bediende aangeworven in het kader van een fusie, concentratie, heropstarting na 

faillissement, overname van een bedrijf of transfer van bedienden tussen ondernemingen die 

behoren tot dezelfde groep in ruime zin ? JA / NEEN  
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E. AANVRAAG VAN DE PREMIE 
 
 
 Ondergetekende, ..................................................................................................................... ,  

 
 verzoekt om toekenning van de aanwervingspremie bedoeld in de cao van 17 november 2014 

betreffende een regeling van aanwervingspremies, gesloten in het PC 226. 
 
 Ondergetekende bevestigt op zijn/haar eer dat deze aanvraag oprecht en volledig werd 

ingevuld. 
 
 Datum: ......................................  
 
 Handtekening: 
 
 
 
 
 

 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

 

De aanwervingspremie PC 226 zal slechts uitbetaald worden indien aan alle 

toekenningsvoorwaarden is voldaan en indien de bediende nog in dienst is 6 maanden na de 

datum van indiensttreding. 

 

Zodra voormelde termijn verstreken is, moet de werkgever de hierbij gevoegde "Verklaring 

op eer" invullen. 

Deze verklaring moet ondertekend worden door de werkgever EN door de bediende waarvoor de 

aanwervingspremie werd aangevraagd, en vervolgens overgemaakt aan het Sociaal Fonds. 

 

 

______________________ 

 


