SOCIAAL FONDS KLEDING
AANVULLENDE SOCIALE TOELAGE 200.
ARBEIDERS
BEWIJS VAN VOLLEDIGE WERKLOOSHEID - 3 DE JAAR 200 .
Stempel vakbondssecretariaat

Bij beslissing van het Paritair Comité voor de Kleding- en Confectienijverheid, wordt het recht op de aanvullende
sociale toelage 200. (lopend jaar) toegekend aan de werknemers die tot op de laatste werkdag van de maand maart
200. (drie jaar vóór het lopend kalenderjaar) in dienst waren van een Kleding- of Confectiewerkgever, maar die vanaf
1 april 200. (drie jaar vóór het lopend kalenderjaar) - of sinds een latere datum, maar vóór 1 april 200. (twee jaar
vóór het lopend kalenderjaar) - door deze werkgever werden afgedankt en die sinds de datum van afdanking
ononderbroken volledig werkloos zijn gebleven tot en met de laatste werkdag van maart 200. (lopend kalenderjaar)
N.B.

De bruggepensioneerde die aan de bovengestelde voorwaarden inzake datum van afdanking bij een kledingwerkgever
en behoud van statuut bruggepensioneerde tot op de laatste werkdag van maart van het lopend kalenderjaar voldoet,
heeft eveneens recht op deze gedeeltelijke aanvullende sociale toelage. (Besl. RVB Soc. Fonds 07.12.84).

VAK A (in te vullen door het vakbondssecretariaat)
Ondergetekende, verantwoordelijke van het hierboven vermeld vakbondssecretariaat, verklaart hierbij dat de
arbeider:
NAAM EN VOORNAAM:

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

RIJKSREGISTERNUMMER: ................................................................................................................................
VOLLEDIG ADRES:

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

met vernoemde werkgever verbonden is geweest met een arbeidsovereenkomst vanaf: ......................... tot en met
...........................
Firmanaam: ............................................
Adres: .....................................................................................................................
RSZ nummer van de firma: 038/ . . . . . . . - . .
Aansluitingsnummer bij het Sociaal Waarborgfonds Kleding-en Confectie: . . . .
Datum: ...........................

Handtekening,

VAK B
De dienst Werkloosheidsuitkeringen (ACV METEA - ABVV - ACLVB) bevestigt hierbij dat de in VAK A vermelde
persoon ononderbroken en volledig werkloos is gebleven vanaf .................. tot en met de laatste werkdag van maart
200. (lopend kalenderjaar)
Bankrekeningnummer rechthebbende: . . .
Stempel vakbond

- .
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.

.

.

.

.

- .

.

Datum en handtekening,

