
Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de 
geïntegreerde politie 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een personeelslid diensten die het heeft gepresteerd bij een vorige werkgever laten attesteren. 

Dit attest dient enkel en alleen maar ingevuld te worden wanneer de werkgever over geen eigen tewerkstellingsattesten beschikt 
waarop de onderstaande informatie vermeld wordt. 

Voor de prestaties verricht bij Defensie (stamboekuittreksel) of bij een Federale Overheidsdienst alsook voor de prestaties 
verricht in het onderwijs dienen steeds de eigenlijke tewerkstellingsattesten overgemaakt worden. Dit formulier zal aldus voor 
deze diensten niet aanvaard worden. 

Wie vult dit formulier in? 

Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de werkgever (of sociaal secretariaat) bij wie het personeelslid de 
diensten heeft gepresteerd. 

1 GEGEVENS VAN DE VORIGE WERKGEVER 

NAAM 

Adres 

E-mailadres

Telefoonnummer 

2 GEGEVENS VAN DE WERKNEMER 

NAAM 

Voornaam 

Rijksregisternummer 

3 GEGEVENS OVER DE TEWERKSTELLING 

A BEGIN EN EINDDATUM VAN DE TEWERKSTELLING EN DE TEWERKSTELLINGSBREUK 

Van (dd/mm/yyyy) Tot en met (dd/mm/yyyy) Tewerkstellingsbreuk 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

 / 

Enkel voor prestaties verricht bij een overheidsdienst: werden de halftijds/deeltijds gepresteerde 
diensten voltijds in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit? 

Ja Neen 

B AARD VAN DE TEWERKSTELLING 

Uitgeoefende functie 

Statuut Vastbenoemd Contractueel 

Bediende Arbeider Zelfstandige 

Vereist diploma (universitair, bachelor, hoger secundair onderwijs, geen,…) 

Datum: 

Handtekening: 



C AFWEZIGHEDEN 

Had het contractueel personeelslid gedurende de tewerkstellingsperiode ziekteverlof dat bezoldigd werd door de 
werkgever (=gewaarborgd loon)? 

 Ja. Vermeld de periodes van het bezoldigde ziekteverlof  Neen 

Van (dd/mm/yyyy) Tot en met (dd/mm/yyyy) 

Had het contractueel personeelslid gedurende de tewerkstellingsperiode ziekteverlof dat niet bezoldigd werd door de 
werkgever (=volledig ten laste van de mutualiteit)? 

 Ja. Vermeld de periodes van het onbezoldigde ziekteverlof  Neen 

Van (dd/mm/yyyy) Tot en met (dd/mm/yyyy) 

Had het personeelslid een ander verlof of een andere dienstonderbreking genoten tijdens de tewerkstellingsperiode die 
een schorsing van de arbeidsovereenkomst of de administratieve stand van non-activiteit tot gevolg hadden? 

 Neen 

     Ja. Vermeld de naam en de periode van het verlof of de dienstonderbreking (vb. periodes van non-activiteit,    
zwangerschapsverlof, ongewettigde afwezigheid, voltijdse loopbaanonderbreking (+reden), onbetaald verlof,…) 

Enkel voor prestaties verricht bij een overheidsdienst: duid de periodes aan met een X waarin het personeelslid niet 
daadwerkelijk diensten heeft gepresteerd maar die toch voltijds in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke 
anciënniteit.   

Soort afwezigheid X Van (dd/mm/yyyy) Tot en met (dd/mm/yyyy) 

4 ONDERTEKENING DOOR DE WERKGEVER BIJ WIE DE DIENSTEN GEPRESTEERD ZIJN 

NAAM 

Door mijn handtekening verklaar ik dat alle ingevulde gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn. 

Datum Stempel 

Handtekening 
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