
WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR ARBEIDERS PC 118   
Birminghamstraat 225 – 1070 Anderlecht (Tel. 02/513.13.32 - Fax. 02/732.33.54)   

  
Aanvraagformulier voor tussenkomst van het Sociaal Fonds betreffende de aanvullende 

vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid   

   

Op welke bruto dagvergoeding heb je recht in 2020 , 2021 en 2022?   

   
De sectorale CAO omvat een aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid, ten laste van de 

werkgever, en dit voor de eerste zestig werkdagen effectieve werkloosheid gedurende ieder 

kalenderjaar.   
  

Voor 2020-2021-2022 heb je als arbeider PC118 in geval van tijdelijke werkloosheid vanaf dag 61 recht 

op een dagvergoeding van 11,96 euro bruto vanuit het Waarborgfonds.  Indien je een vergoeding van je 

werkgever gekregen hebt die lager was dan 11,96 bruto, dan past het Fonds bij tot 11,96 bruto. 

Opgelet : indienen vóór 30/06/2022 

 

Voor 2022 (tot eind maart) bedraagt de dagvergoeding 12,46€ bruto. Opgelet : indienen vóór 

30/06/2023 

 

https://www.alimento.be/nl/werknemers/pagina/tijdelijke-werkloosheid-in-2020-2021-2022-pc-118-  

 

Door de arbeider/arbeidster PC118 in te vullen    

   

Naam en voornaam ............................................................................................................ ............   
   
Straat ............................................................................................. nr ................ bus ....................  
   
Postcode .................................. Gemeente .....................................................................................  
   
Rijksregisternummer ......................................................................................................................   
   
E-mail ........................................................................................................................ .....................   
   
Telefoonnummer ............................................................................................................................   

   
IBAN...............................................................................................................................................   

   
BIC..................................................................................................................................................  
   
Bedrijf waar u tewerkgesteld bent ..................................................................................................  
   
Datum van indiensttreding: ............../............/.................   
 (     ) Ik heb van mijn werkgever geen vergoeding ontvangen voor de periode na de eerste zestig dagen  

        werkloosheid.  (*) 

(    ) Ik heb van mijn werkgever een vergoeding ontvangen voor de periode na de eerste zestig dagen 

        werkloosheid van ...............euro per dag.  (*) 

(*) gelieve het juiste aan te kruisen. 

   
Ik verklaar hierbij voor echt en waar.   
     
Datum ..........................           Handtekening............................................................................................    

https://www.alimento.be/nl/werknemers/pagina/tijdelijke-werkloosheid-in-2020-2021-2022-pc-118-


Je kan via de website van jouw vakbond/hulpkas een attest krijgen waarop het aantal dagen tijdelijke 

werkloosheid vermeld staat. Dit attest kan je ook opvragen via het contactcenter. Dit is de snelste manier 

om je attest te krijgen.  

Indien dit niet lukt, moet je het document bijlage 1 laten invullen door je vakbond/hulpkas.  

  

         

Bijlage 1  

   

Door het betalingsorganisme (hulpkas of vakbond) in te vullen  

  

Ondergetekende, 

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

  

gevolmachtigde van het hieronder vermelde betalingsorganisme  

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

adres  

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

...... 

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

..  

  

verklaart hierbij dat voor .................................................................................................... arbeider PC118  

  

het aantal dagen van tijdelijke werkloosheid voor het jaar 2020 .........................., voor het jaar 2021  

................................... en voor het jaar 2022 ………………….dagen bedroeg.   

  

    

Datum ........................................  

Handtekening en functie ..............................................  

  

 

Stempel van het betalingsorganisme  

 

  

  


