AANVRAAGFORMULIER VOOR DE WERKGEVER UIT DE PRIVATE SECTOR
BEHORENDE TOT DE NON-PROFIT SECTOR

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VAN DE VERPLICHTING OM JONGEREN IN DIENST TE NEMEN
IN HET KADER VAN HET STARTBANENSTELSEL

Wet ter bevordering van de werkgelegenheid van 24 december 1999, artikel 40

Opgelet

duidelijk leesbaar invullen

1° a)

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

b)

Juridische vorm: ...............................................................................................................................................

c)

Maatschappelijke zetel: ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

d)
2°

Ondernemingsnummer:



Omschrijving van de activiteiten van de onderneming
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3° a)

Nr. van het (de) paritair(e) comité(s) van toepassing op de onderneming:
Arbeiders:

b)

-
-

-
-

Bedienden:

Telefoon: ....................................................................... Fax: .........................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Persoon belast met de opvolging van het dossier:
...........................................................................................................................................................................

4°

Aantal startbanen waarvoor de vrijstelling gevraagd wordt:
a) personeelsbestand op 30-06-201..…* ............... (hoofden)
b) personeelsbestand in VTE van het 2de kwartaal van het voorgaand jaar: ............ VTE x 1,5 % = .............. jongeren
c) Aantal werknemers van minder dan 26 jaar met inbegrip van diegenen die 26 jaar worden in het kwartaal van
aanvraag: ........ VTE
d) vrijstelling: volledige / gedeeltelijke (1), namelijk voor ................. startbanen
* voorafgaand kalenderjaar aanduiden

5°

Duur van de gevraagde vrijstelling:

van

--

tot en met

--

*de periode van vrijstelling moet beginnen op de eerste dag van een kalenderkwartaal en eindigen op de laatste dag ervan.

(1) schrappen wat niet past
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6°

Te verstrekken gegevens:
a)

Financiële toestand van de onderneming

RESULTATENTREKENING
RUBRIEKEN

REK. NRS.
*

RESULTATEN VOOR
BELASTINGEN

DE 2 BOEKJAREN DIE DE GEVRAAGDE PERIODE VAN
VRIJSTELLING VOORAFGAAN

LOPEND BOEKJAAR

(a)

**

VAN
TOT

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

(b)

VAN
TOT

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

VAN
TOT

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

9902

+ WINST
- VERLIES
AFSCHRIJVINGEN EN
WAARDEVERMINDERING
OP
OPRICHTINGSKOSTEN,
OP IMMATERIËLE EN
MATERIËLE VASTE
ACTIVA

630

*

De rekeningnummers bij de rubrieken zijn vastgelegd in het rekeningenstelsel van de ondernemingen.

**

Lopend boekjaar: rekening op de dag van de aanvraag.
b)

Evolutie van het personeelseffectief van de laatste drie jaar

Toestand op

Arbeiders
in hoofden

Bedienden
in voltijdse
equivalenten

in hoofden

Totaal
in voltijdse
equivalenten

in hoofden

in voltijdse
equivalenten

01/01/ ..........
30/06/ ..........
01/01/ ..........
30/06/ ..........
01/01/ ..........
30/06/ ..........

Dejaarrekeningen van de twee boekjaren die de gevraagde periode van
vrijstelling voorafgaan (a) en (b), moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

(1) schrappen wat niet past
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7°

Omstandig en gemotiveerd advies van de ondernemingsraad of van het comité voor de preventie en de
bescherming op het werk of van de vakbondsafvaardiging of van de vertegenwoordigers van de
werknemersverenigingen. Dit advies moet hierbij gevoegd worden. Het moet de namen en de handtekeningen
van de leden bevatten.

Opgemaakt te ........................................................................................

op ........................................................................................................

Handtekening van de werkgever of
van zijn afgevaardigde en stempel van de instelling.

Dossier op te sturen naar:

Regine Van Lancker
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

(1) schrappen wat niet past
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