Aanvraag premie phoenix.brussels
Deze aanvraag moet worden ingediend bij Actiris - Departement Tewerkstellingsprogramma’s - Dienst Activ-Job
(Sterrenkundelaan 14 - 1210 Brussel) of per e-mail naar het adres: phoenix.brussels@actiris.be,
uiterlijk 2 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst

Informatie in te vullen door de aanvrager
Ik ondergetekende ………………………....……………………….......................................……. ,als werkgever, vraag de
“premie Phoenix.brussels” aan.
p Benaming van de werkgever: ....................................………………………………………………………………………
p Ondernemingsnummer: …….............................................…………………………………………………………………
p Handelsnaam van de onderneming: ……………...........................................................………………………………..
p Adres van de hoofdzetel van de onderneming: ……….....................................................................…………………
							

………………….............

……………………………………..

p E-mail: .............................................................................. @ .............................................................................................
p Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................
p Rekeningnummer IBAN :

____

____

____

____

p Activiteitensector: ..............................................................................................................................................................
p Paritair comité waartoe u behoort: PC ............................................................................................................................

Vul alle onderstaande velden in
p 1 Is de aangeworven werkzoekende in het bezit
		 van het attest dat bevestigt dat hij aan de voorwaarden
		 van de premie Phoenix.brussels voldoet?

p 2 De werknemer geeft mij recht op een premie
		 (kruis het juiste vakje aan)

o
Ja

Ga naar vraag 2

o

Nee

U heeft geen recht
op de premie

o phoenix.brussels aan 800 euro
o phoenix.brussels aan 500 euro
o phoenix.brussels kunstenaar aan 500 euro

Informatie m.b.t. de werknemer op wie de premie betrekking heeft:
p Rijksregisternummer:

______-___-__

p Naam en voornaam: ..........................................................................................................................................................
p Domicilieadres: ..................................................................................................................................................................
				

…………………..

……………………………………..

Documenten die verplicht bij dit formulier moeten worden gevoegd
4 Een kopie van de arbeidsovereenkomst
4 Een bankattest: document van uw bank dat het IBAN-rekeningnummer van de onderneming of van de werkgever
vermeldt en dat aantoont dat de onderneming of de werkgever de titularis van deze rekening is.
Een rekeninguittreksel dat het IBAN-rekeningnummer en de benaming van de onderneming of de werkgever
vermeldt, kan ook als bewijsstuk dienen.

p Met de aanvraag van deze premie gaat u ermee akkoord dat de diensten van Actiris een controle kunnen
uitvoeren en dat bijkomende informatie of bewijselementen gevraagd kunnen worden.
Bovendien kunnen/zullen in geval van fraude sancties van toepassing zijn.
op erewoord dat ik op het ogenblik van de indiening van deze aanvraag geen gebruik maak van de regeling
o Ikvanverklaar
tijdelijke werkloosheid voor een betrekking die vergelijkbaar is met die van de aangeworven werknemer.
verklaar het akkoord gekregen te hebben van de werknemer om zijn/haar gegevens door te sturen aan Actiris in het
o Ikkader
van de Phoenix.brussels premie.
o Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is.

Datum:

__/__/____

Handtekening van de aanvrager

