Trierstraat 70 Bus 1
B-1000 Brussel
Open van 8 tot 16.30 uur

Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel

dienst

datum
onze ref.
uw ref.
contact

telefoon

telefax

Periode: ………………………..

VERKLARING VAN DE WERKGEVER
Zo vlug mogelijk terug te sturen.

Ik ondergetekende .......................................................................................…………….. handelend namens
 de onderwijsinstelling  het CLB
verklaar dat .....................................................................................................................................................
 aangesteld is in mijn instelling sinds …………………. onder stamboeknummer………………….,
…………… uren/week werkt, en dat een voltijdse betrekking bestaat uit …………….. uren/week
 als  TIJDELIJKE of STAGIAIR
 CONTRACTUEEL ARBEIDER
 GESCO (gesubsidieerde contractueel)
 SABMO (contractueel aangesteld door de lokale schoolraad)
 VASTBENOEMD sinds ................................................................................................................
 andere (omschrijf) ..........................................................................................................................
Einde contract op 30 juni?
 ja  nee, op .............................................................................................
 zijn/haar bezoldiging wordt gesubsidieerd door:
 de Vlaamse Gemeenschap
 de Franse Gemeenschap
 de Duitstalige Gemeenschap
 andere (bv. gemeentebestuur, provincie, schooldirectie, enz.): .....................................................
............................................................................................................................................................
 hij/zij is uit dienst sinds …………………. om de volgende reden:
 einde overeenkomst
 andere betrekking
 andere reden: ..................................................................................................................................
Ik heb deze verklaring naar waarheid en volledig ingevuld.
Nummer van de instelling ………………………..

Datum ………………………………..

Telefoonnummer …………………………………

Handtekening ………………………..

Stempel van de instelling

C5755 (0909) 1

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers – Trierstraat 70 Bus 1 – B-1000 BRUSSEL

contact
dossiernummer

Als de betrokkene in bovenvermeld(e) onderwijsinstelling of CLB minder dan halftijds werkt
en daarnaast ook in een ander(e) onderwijsinstelling of CLB werkt, moet een
vertegenwoordiger van die andere werkgever de verklaring hierna invullen.
Ik ondergetekende .......................................................................................…………….. handelend namens
 de onderwijsinstelling  het CLB
verklaar dat .....................................................................................................................................................
 aangesteld is in mijn instelling sinds …………………. onder stamboeknummer………………….,
…………… uren/week werkt, en dat een voltijdse betrekking bestaat uit …………….. uren/week
 als  TIJDELIJKE of STAGIAIR
 CONTRACTUEEL ARBEIDER
 GESCO (gesubsidieerde contractueel)
 SABMO (contractueel aangesteld door de lokale schoolraad)
 VASTBENOEMD sinds ................................................................................................................
 andere (omschrijf) ..........................................................................................................................
Einde contract op 30 juni?
 ja  nee, op .............................................................................................
 zijn/haar bezoldiging wordt gesubsidieerd door:
 de Vlaamse Gemeenschap
 de Franse Gemeenschap
 de Duitstalige Gemeenschap
 andere (bv. gemeentebestuur, provincie, schooldirectie, enz.): .....................................................
............................................................................................................................................................
 hij/zij is uit dienst sinds …………………. om de volgende reden:
 einde overeenkomst
 andere betrekking
 andere reden: ..................................................................................................................................
Ik heb deze verklaring naar waarheid en volledig ingevuld.
Nummer van de instelling ………………………..

Datum ………………………………..

Telefoonnummer …………………………………

Handtekening ………………………..

Stempel van de instelling

C5755 (0909) 2

