FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN
DE METAALVERWERKENDE NIJVERHEID
FBZMN – Arbeiders PC 111

ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS PC111 - 2017- 05
Betreft: VEREENVOUDIGING WERKWIJZE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VANAF 2018
Vanaf het jaar 2018 worden er door het FBZMN, voor het toekennen van de aanvullende vergoedingen bij
TIJDELIJKE WERKLOOSHEID aan de arbeid(st)ers die werken in een onderneming die ressorteert onder
het PC111, geen kaarten van rechthebbende FM01 meer uitgegeven, zelfs niet voor de voorgaande jaren
(binnen de verjaringstermijn van drie jaar).
U dient dan ook als werkgever, ressorterend onder het PC111, vanaf het kalenderjaar 2018 GEEN kaarten
FM01 (TIJDELIJKE WERKLOOSHEID) meer aan te vragen aan het FBZMN, ook niet voor de voorgaande
jaren.
Het recht op deze aanvullende vergoedingen van het FBZMN bij tijdelijke werkloosheid blijft echter wel
bestaan!
De betalingen aan de arbeid(st)ers van deze aanvullende vergoedingen van het FBZMN bij tijdelijke
werkloosheid zullen door de uitbetalingsinstellingen automatisch gebeuren op basis van de Aangifte
Sociaal Risico (ASR).
De betalingen van de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht medische
redenen zullen vanaf 2018 op dezelfde manier gebeuren als hierboven beschreven, op basis van de ASR.
Dit wil dus zeggen dat ook om deze reden vanaf 2018 GEEN kaarten FM01/62 meer moeten aangevraagd
worden door de werkgever aan het FBZMN.
Hier is het wel van belang dat er voorafgaand aan deze tijdelijke werkloosheid een kaart van rechthebbende
FM04/FM44 bestaat, kaart van rechthebbende bij langdurige ziekte.
Het FBZMN wijst er dan ook nogmaals op dat de werkgevers die ressorteren onder het PC111 voor elke
arbeid(st)er die langer werk onbekwaam is dan de volledige periode van het gewaarborgd loon (= 30
kalenderdagen), wel degelijk een aanvraag moet indienen bij het FBZMN (op papier of online) voor het
bekomen van voornoemde kaart van rechthebbende FM04 (in geval van voltijdse tewerkstelling) of FM44 (in
geval van deeltijdse tewerkstelling).
Voor de volledigheid:
 In geval van VOLLEDIGE WERKLOOSHEID dient de werkgever die ressorteert onder het PC111
nog wel de uitgifte van de kaart FM11 (in geval van voltijdse tewerkstelling) of FM61 (in geval van
deeltijdse tewerkstelling) aan het FBZMN te vragen (op papier of online), maar dit enkel in volgende
gevallen:
 Beëindiging van een contract van BEPAALDE DUUR/BEPAALD WERK van minstens DRIE
MAANDEN
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens OVERMACHT om MEDISCHE REDENEN
 In geval van ontslag in het kader van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) dient
de werkgever ook nog steeds een aanvraag bij het FBZMN in te dienden (FM25WE).
BESLUIT: EEN STERKE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING voor de WERKGEVERS die
ressorteren onder het PC111
Vanaf 2018 dienen aan het FBZMN geen kaarten van rechthebbende bij TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
meer aangevraagd te worden door de werkgevers die ressorteren onder het PC111, zelfs niet voor de
voorgaande jaren en dit voor alle redenen van de tijdelijke werkloosheid
De werkgevers van het PC111 worden verzocht deze onderrichting strikt toe te passen.
Onderrichting verzonden 11/2017
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