
 

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid 
De arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder het paritair subcomité 149.03 edele metalen 
vallen, hebben recht op aanvullende vergoedingen toegekend door het Fonds Bestaanszekerheid 
voor de edele metalen. 

Heb je recht op een aanvullende vergoeding? 
Je bent tijdelijk werkloos gesteld om economische redenen of om gevallen van overmacht door de 
werkgever in de sector edele metalen (paritair subcomité 149.03) én je hebt recht op een tijdelijke 
werkloosheidsuitkering. Dan zal je als arbeider, met een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst 
recht hebben op deze aanvullende vergoeding, ongeacht je leeftijd of anciënniteit.   

Moet je deze aanvullende vergoeding aanvragen?  
Om het voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft ACV-CSC METEA er voor gezorgd dat de 
betaling van de aanvullende vergoeding automatisch zal gebeuren, dus zonder dat er een formulier 
moet ingevuld worden (en dit tot op het einde van de crisissituatie).  

De uitbetalingen van de maand maart zullen in de loop van de maand mei op de rekeningen gestort 
worden en deze van de maand april in de loop van de maand juni. 

Hoeveel bedraagt de aanvullende uitkering?  
De aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid bedraagt 8,50 euro per dag bij een voltijdse 
tewerkstelling (hiervan zal 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden worden).  Werk je niet voltijds, 
dan kan je aanvullende vergoeding berekend worden op een halve werkloosheidsdag. Je 
aanvullende vergoeding bedraagt dan 4,25 euro per dag. De aanvullende vergoeding wordt 
toegekend in aanvulling op de officiële werkloosheidsuitkering. 

 
Deze aanvullende vergoeding van 8,50 euro/dag van je sector blijft gelden. Ze komt bovenop de 
algemene aanvullende vergoeding van 5,63 euro/dag toegekend bij je tijdelijke 
werkloosheidsuitkering wegens overmacht omwille van de coronamaatregelen.  

Wat moet je zelf nog doen? 
Het enige dat jij dient te doen is jouw rekeningnummer overmaken aan het Sociaal Fonds voor de 
edele metalen.  

Log even in op “Sefocam” (https://www.sefocam.be/bankaccount) en geef het correcte 
rekeningnummer door.  Telefonisch of per mail kan men GEEN rekeningnummers aanvaarden! 
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