
 

Rubriek 1 : PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam: …………………………………………………………….Voornaam: …………………………………….Initiaal 2e voornaam:.……… 

Adres: ……………………………………………………………………………….……Nr: ………………………………Bus / App.:…………………… 

Postcode: …………………………….Woonplaats: …………………………………..Land: …………………… Telefoon: …………………… 

RIJKSREGISTER 
NR. 

 

           SISKAARTNR. 
(indien gekend)  

          

Geboorteplaats:…………………………………………Land:……………………Nationaliteit:……………………… 
 
Geslacht           man      vrouw                                                         Taal      Nederlands       Frans       Duits 

 

 
 

BURG. STAAT 

 

 ongehuwd 
 gehuwd 

datum vanaf …/……/…. 

 feit. gesch. 
 wet. gesch. 

 weduwe(naar)  samenwonende �geregistreerd ? 
   ja / nee 

PARTNER 

 
naam:………………………………. 
voornaam:………………………. 

 
rijksregisternummer: 

           

 

Beroep partner :  arbeider     bediende    zelfstandige    rijksbeambte    andere: ……………………………………… 

Beroeps (of vervangings)inkomsten  ja  nee  ja, maar < 195,00€/maand 

Pensioenen, renten  ja  nee  ja, maar < 117,00€/maand   ja, maar < 390,00€/maand 

   
PERSONEN FISCAAL TEN LASTE  mindervalide werknemer  mindervalide partner 

Aantal valide kinderen: ………………… andere: ………………… kinderbijslag  ja  neen 
Aantal mindervalide kinderen: ………… andere: …………………    

Rubriek 2 : CONTRACTGEGEVENS     
 
 

 
Verplicht voor studenten:  datum uit dienst: …………………….. plaats tewerkstelling: ……………………………… 
 
 
 
Enkel voor de bouwsector (pc124):   

 

 
 

DATUM IN DIENST         

 

DATUM UIT DIENST 
(contract bepaalde duur) 

        

 

DATUM IN DIENST VIA UITZENDARBEID 
(in vullen als de wn voorafgaandelijk bij u gewerkt heeft als uitzendkracht) 

        

 

CONTRACTTYPE  onbepaalde duur  bepaalde duur  duidelijk omschreven werk  vervangingscontract 

ARBEIDSDUUR  voltijds  deeltijds  seizoenarbeider  extra 

STATUUT  bediende 
 bedrijfsleider 
 leerling bediende 
 student bediende 

 arbeider 
 andere (dienstbode,…)…… 
 leerling arbeider (rubriek 3 verplicht invullen) 
 student arbeider 

 

UURROOSTER   

Maandag  
van – tot 

Dinsdag  
van - tot 

Woensdag  
van – tot 

Donderdag  
van – tot 

Vrijdag  
van - tot 

Zaterdag  
van - tot 

Zondag  
van - tot 

TOTAAL 
UREN 

        

CLASSIFICATIE / BAREMA  volgens pc:………………………………………….… Handtekening werkgever: 

FUNCTIE bij de werkgever: ………………………………………………………. Datum:  

 

 

Datum 
ontvangst 
Sobumid 

……/……/….. 

Naam werkgever: 

 
……………………………………………………… 

Inlichtingen nieuwe werknemer  
 
Klantnummer: …………………………….. 
 

Voorbehouden Sobumid  attest bedrijfsvoorheffing 
 vakantieattest 
 contract 
 arbeidsreglement 

 kinderbijslag 
 kortingen 
 dimona 
 …………… 

 

 
 
Nummer werknemer: ……..……………. 
 

nummer C.3.2.a huidige maand             

nummer C.3.2.a volgende maand             

 



 

LOON  
brutoloon: ……………… 

 
barema: ………………………………………………… 

 per uur  
 per maand 

  
andere brutolonen: 

 
bedrag: ………………………periodiciteit:…………… 

 
aard: ……………………… 

BETALING  contant  op rekeningnummer………………………………………….  cheque  

WOONPLAATS – WERK VERKEER  openbaar  privé  aantal km (enkel): ……… 

  fiets  andere: ……………  

DIVERSEN  maaltijdcheques   groepsverzekering 

  bedrijfswagen 
CO2 uitstoot:…………………………. 
Nummerplaat:………………………. 

Brandstof :………………………… 

  Cataloguswaarde:…………………. 
Eigen bijdrage werknemer:……………. 
Gebruik naast beroepsdoeleinden :Enkel 
woon-werkverkeer/enkel privé/beide 

Datum 1° inschrijving:…………. 
 
 
 
 

 voordeel in natura bedrag: …………………/ maand aard: ………………………… 

  andere vergoedingen bedrag: …………………/ maand aard: ………………………. 

   

Rubriek 3 : Bijkomende inlichtingen 

DIPLOMA (hoogst behaalde)  lager onderwijs  lager secundair  secundair hoger � 

  hoger niet universitair                                 ASO 

  universitair                                 technisch 

laatste schooldag: ……../……../……..  andere: …………………………………………                                beroep 

LEERLING  middenstandsopleiding nr. leercontract: …………………… 
 
duur: ………………maanden 
 
kopie contract bijvoegen aub 

  opleiding ondernemingshoofd 

  industrieel leercontract 

laatste schooldag: ……../……../……..  socio-culturele sector 

  andere: ………………………………… 
 

PLAATS TEWERKSTELLING  maatschappelijke zetel /  ander adres: ………………………………………………… 

Rubriek 4 : Informatie verminderingen 
U bent gescheiden? 

 

kinderbijslag aangevraagd via:   prestaties man 
 prestaties vrouw 

U bent werkloos? 

 

wanneer: zo ja, sedert         

 was u volledig uitkeringsgerechtigde werkloze?   ja               nee 
   

U geniet van pensioensuitkering?  brugpensioen  rustpensioen 

Deeltijdse werknemer? 

 

vraagt u aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan?  ja 
 nee 

   
 

Rubriek 5 : Loopbaan  (ingeval van tewerkstelling in het voorbije kalenderjaar - hetzij als arbeider of bediende moet u zo snel 

mogelijk de vakantieattesten bezorgen aan onze diensten !) 

U was in de loop 

van voorbije 

kalenderjaar 

 arbeider  bediende  schoolgaande  werkloos  zelfstandig 

Tewerkstellingsperiode van: ………tot………      van: ………tot……… 
van: ………tot………      van: ………tot……… 

laatste schooldag: 
………/………/………… 

 

Aantal uren per week …………./ per week ……………/ per week  
Vorige werkgever ..........................................................  uitzendarbeid van: ………tot……… 

 

Rubriek 6: Clausule 
• Werknemer verklaart inzage te hebben genomen van het arbeidsreglement en een exemplaar te hebben 

ontvangen. 
• De werkstudent die handtekent verklaart hierbij uitdrukkelijk geen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

onderworpen prestaties te hebben verricht in de loop van het huidige kalenderjaar. De werkstudent verklaart 
na de vakantie de studies opnieuw aan te vatten. 

Voor echt verklaring van bovenvermelde gegevens,  

 

Opgemaakt in 2 exemplaren te op datum van………………….………. 

 

HANDTEKENING WERKNEMER HANDTEKENING WERKGEVER 
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VERKLARING BEDRIJFSVOORHEFFING - toekenning van de vermindering wegens gezinslasten 

 
 
Naam werknemer……………………………………….. :  
u bent?  
 
 
A. Ongehuwd – samenwonende – wettelijk gescheiden – weduwe/weduwenaar 

           � u hoeft onderstaand attest niet in te vullen 
 
B. Wettelijk samenwonend – feitelijk gescheiden – gehuwd 
             � ga naar punt C 
 
C. Uw partner heeft geen beroepsinkomsten 

           �indien geen inkomsten: u hoeft onderstaand attest niet in te vullen 
            indien wel inkomsten: ga naar punt D 

 
D. Kinderen ten laste? 
             �indien ja: vult onderstaand attest in 
              indien nee: u hoeft onderstaand attest niet in te vullen 
 

 
Vak voor de echtgenoot die afziet van de verminderingen 
 
Ik ondergetekende   ...................................................................................... 
  ...................................................................................... 
  ...................................................................................... 
 
met rijksregisternummer ……………………………., verklaar voor de toepassing  
van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing af te zien van de verminderingen  
voor gezinslasten en opteer ervoor dat deze vermindering wordt toegekend aan mijn echtgeno(o)t(e)  
 
 
Ik verklaar de schuldenaar(s) van mijn beroepsinkomsten op de hoogte te hebben  
gebracht van deze beslissing. Naam en adres van voormelde schuldenaar(s): 
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 
Datum : .......................... ……………………………………… 
 Handtekening 
 
 

 
Vak voor de echtgenoot die opteert voor de verminderingen 
 
Ik ondergetekende  .......................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
met rijksregisternummer ……………………………., opteer voor de toepassing van de reglementering inzake 
bedrijfsvoorheffing voor de toekenning van de vermindering voor gezinslasten. 
 
Datum: ………………… ………………………………………. 
 Handtekening 
 
 

 
 



 
LOOPBAAN 

 
 
1. Was u vorig jaar schoolgaand? : ....................................................................  
  
 Zo ja, tot welke datum? : ....................................................................  
  
 Welk onderwijs volgde u? : ....................................................................  
 
 
2. Was u vorig jaar zelfstandige? : ....................................................................  
  
 Zo ja, tot welke datum? : ....................................................................  
 
 
3. Was u vorig jaar als werknemer werkzaam?:  ...........................................................  
 Zo ja, was het als: arbeider of bediende – vaste tewerkstelling - uitzendarbeid (schrappen wat niet past) 
  
 Over welke periode?:  ......................................................................  
  
 Bij welke werkgever(s):  1) ...................................................................  
  
 Adres  ......................................................................  
  
 
 Bij welke werkgever(s):  2) ...................................................................  
  
 Adres  ......................................................................  
 
 
 Bij welke werkgever(s):  3) ...................................................................  
  
 Adres  ......................................................................  
 
 
4. Bent u na school overgegaan naar een eerste betrekking?:  ........................................  
  
 Zo ja, einde schoolperiode: ..................................................................................  
  
  indiensttreding eerste tewerkstelling: ...........................................................  
  
 

Belangrijke nota 
 
 

� Ingeval van tewerkstelling in het voorbije jaar - hetzij als arbeider of bediende – moet u zo snel 
mogelijk de nodige documenten bezorgen aan onze diensten: 

 
- Als arbeider: het strookje bijvoegen van het vakantiegeld dat u dit jaar al mocht ontvangen. 
 
- Als bediende: het vakantieattest(en) van vorig(e) werkgever(s) bijvoegen.  
 Het betreft hier de attesten ontvangen bij uitdiensttreding. 
 

 
� Mochten wij niet in het bezit gesteld worden van de antwoorden, eventueel met de gevraagde 

attesten, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de laattijdigheid bij de uitbetaling van uw 
vakantiegeld. 

 
 
Voor echt verklaring van bovenvermelde gegevens,  

 op datum van………………….………. 

 HANDTEKENING WERKNEMER 


