
Code afgevaardigden : …………………… 

Het is noodzakelijk de BBTK BHV onmiddellijk op de hoogte te stellen 

van elke wijziging van de op het aansluitingsformulier vermelde 

gegevens 

Om beroep te kunnen doen op de juridische dienst van de BBTK BHV, moet u als lid van de BBTK BHV  in orde zijn met 

uw bijdragen en desgevallend een toegangsrecht betalen. De opening van een juridisch dossier wordt voorafgegaan 

door het schriftelijk akkoord van het lid met de geldende toegangs- en werkingsregels van deze dienst. De 

bevoegdheid van de juridische dienst van de BBTK BHV betreft het Belgisch arbeidsrecht en de Belgische sociale 

zekerheid, met uitzondering van elk ander recht. De territoriale bevoegdheid strekt zich enkel uit tot de Belgische 

arbeidshoven en -rechtbanken. De juridische dienst van de BBTK BHV beslist onafhankelijk en unilateraal over 

eventuele gerechtelijke acties in het buitenland (vb. dagvaarding van een werkgever of uitvoering van een Belgisch 

vonnis in het buitenland). De juridische dienst beoordeelt autonoom de slaagkansen van elk dossier -zo ook inzake 

hoger beroep en cassatieberoep- en kan weigeren een zaak in te leiden voor de bevoegde rechtbank. 

U heeft als lid geen vrije keuze van advocaat. Enkel de erelonen en kosten van de advocaat aangeduid door de 

juridische dienst van de BBTK BHV worden ten laste genomen. De kosten van een eventuele medische expertise 

blijven echter steeds ten laste van het lid. 

De externe adviezen of adviezen uitgebracht door andere personen dan de raadgevers van de juridische dienst van 

de BBTK BHV binden noch verplichten op enige manier de BBTK BHV. Evenmin is enige tussenkomst mogelijk in een 

zaak waarin een andere raadgever tussenkomt of is tussengekomen. 

Het integrale reglement betreffende de toegang tot en de werking van de juridische dienst van de BBTK BHV kan op 

eenvoudig verzoek bekomen worden. 

per brief 

BBTK BHV 

Dienst Administratie 

Rouppeplein 3  

1000 BRUSSEL 

per E-mail 

admin.brussel@bbtk-abvv.be 

admin.vilvoorde@bbtk-abvv.be 

admin.halle@bbtk-abvv.be 

per fax 

Brussel ___ +32 (0)2 519 72 80 

Vilvoorde _ +32 (0)2 253 12 04 

Halle _____ +32 (0)2 356 49 52 

per telefoon 

Brussel ___ +32 (0)2 519 72 11 

Vilvoorde _ +32 (0)2 252 43 33 

Halle _____ +32 (0)2 356 06 76 

Bij gebreke de BBTK BHV van deze wijzigingen in kennis te stellen, wijst 

de BBTK BHV elke verantwoordelijkheid af indien u hierdoor enig nadeel 

zou ondervinden. Bovendien zal de BBTK BHV in dit geval evenmin 

overgaan tot enige terugbetaling van bijdragen. 

BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde | Rouppeplein 3 | 1000 Brussel | T +32 2 519 72 11 | F +32 2 519 72 80 | admin.brussel@bbtk-abvv.be | www.bbtk.org  

IBAN : BE42877794240154 | BIC : BNAGBEBB 

EXEMPLAAR VOOR BBTK 

Aansluitingsformulier 
Persoonsgegevens (in hoofdletters aub)

Naam (1) ........................ : _______________________________________ Voornaam ...................... : ______________________________ 

Adres ............................ : _______________________________________ Nr .................................. : _______ Bus : _______ 

Postcode ....................... : _______________________________________ Gemeente ..................... : ______________________________ 

Geslacht  ....................... : _______________________________________ Taal ................................ : ______________________________ 

GSM nr .......................... : _______________________________________ E-mail ............................ : ______________________________ 

Telefoon nr. .................. : _______________________________________ Rijksregisternr ............... : ______________________________ 

IBAN bankrekeningsnr .. : _______________________________________ BIC code ........................ : ______________________________ 

Professionele gegevens 

Werkgever 

Onderneming ............... : _______________________________________ 

Werkplaats…………………..:_______________________________________ 

Adres ............................ : _______________________________________ Nr .................................. : _______ Bus : _______ 

Postcode ....................... : _______________________________________ Gemeente ..................... : ____________________________ 

Paritair comité nr .......... : _______________________________________ Activiteit onderneming . : ____________________________ 

 _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

Tewerkstellingsstatuut (2) 

☐ Bediende ☐ Kader ☐ Arbeider

Arbeidsregime (2) 

☐ Deeltijds (minder 20 u/week) ☐ Deeltijds (meer 20 u/week)

Ander statuut (2) 

☐ Student ☐ Jongere (- 21 j.) ☐Werkloze in wachtperiode (attest VDAB - Actiris)

☐Werkloze ☐ Tijdskrediet ☐ Loopbaanonderbreker

☐ Onthaalouder ☐ Brugpensioneerde ☐ Gepensioneerde

Aansluitingsgegevens 

Aansluiting vanaf:  ……/……/…… 

Nieuw lid (2) ☐JA ☐NEE

Overgekomen

van

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

En daar aangesloten van……/ ……/…… 
(bewijs aub)

tot ……/ ……/……. 

Betaalwijze (2) ☐Domiciliëring bij bank ☐Overschrijving (bank of post)

Ons privacy beleid werd uitgebreid en verduidelijkt. Het benadert hoe wij met uw persoonsgebonden gegevens omgaan, vanuit privacy oogpunt in het algemeen en de Europese General Data 

Protection Regulation (GDPR) in het bijzonder. Lees je graag alles in detail na? Surf dan naar bbtk.org/privacy 

Gelieve kennis te nemen van onderstaande bijzondere voorwaarden.           Voor akkoord, ……/……/20…… 

☐ Voltijds

Handtekening:(1) Meisjesnaam voor getrouwde vrouwen
(2) Vink het juiste vakje aan

mailto:admin.brussel@bbtk-abvv.be
http://www.bbtk.org/
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