RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
WERKLOOSHEIDSBEWIJS VOOR DE INACTIVITEITSUREN IN GEVAL
VAN TEWERKSTELLING ALS LEERKRACHT
(in te dienen door de leerkracht bij zijn uitbetalingsinstelling bij de aanvang
van een deeltijdse lesopdracht samen met het formulier ‘C131A-WERKNEMER’)

U.I. en datumstempel

datumstempel W.B.

IN TE VULLEN DOOR DE ONDERWIJSINSTELLING
(op verzoek van de leerkracht bij het begin van een deeltijdse lesopdracht)
LEERKRACHT:           
INSZ (zie rechterbovenhoek SIS-kaart)

.....................................................................................................................................................
NAAM en voornaam

ONDERWIJSINSTELLING:
.......................................................................................................................................................
  
         
Naam
werkgeverscategorie (1)
ondernemingsnummer (1)
        
inschrijvingsnummer RSZ (1)
.................................................................................................................................................................................................
Adres

       
inschrijvingsnummer RSZPPO (1)

GEGEVENS OVER DE TEWERKSTELLING:
  
werknemerskengetal (1)
functie: .............................................................

functie: ..............................................................

functie: ..............................................................

aanvangsdatum : .............................................
opdrachtbreuk (2) :

aanvangsdatum : ..............................................

aanvangsdatum : ..............................................

opdrachtbreuk (2) :

opdrachtbreuk (2) :

Q

,

Q

,

Q

,

S

,

S

,

S

,

geïndexeerd deeltijds brutomaandloon (3)

geïndexeerd deeltijds brutomaandloon (3)

geïndexeerd deeltijds brutomaandloon (3)

............. , ........ EUR

............. , ......... EUR

.............., ....... EUR

Ik bevestig op eer dat deze aangifte echt en volledig is.

datum

handtekening van de werkgever of zijn afgevaardigde

stempel van de onderwijsinstelling

(1) Deze begrippen werden overgenomen uit de RSZ- of RSZPPO-kwartaalaangifte (DMFA of DMFA PPL) (voor uitleg zie www.sociale-zekerheid.be – instructies aan de
werkgevers).
Het volgend onderscheid moet gemaakt worden :
- De werknemer wordt rechtstreeks betaald door het departement Onderwijs van de Gemeenschap en de lonen en prestaties worden aangegeven bij de RSZ. U vult
het RSZ-nummer of het ondernemingsnummer in van dit departement. De werkgeverscategorie is 001. De mogelijke werknemerskengetallen zijn: 015 (tijdelijke
werklieden), 495 (tijdelijke leerkrachten), 484 (geco’s) en 675 (statutairen).
- De werknemer wordt betaald door de gemeente of provincie en de lonen en prestaties worden aangegeven bij de RSZPPO. U vult het RSZPPO-nummer of het
ondernemingsnummer in van de gemeente of provincie. De mogelijke werkgeverscategorieën zijn 951of 952 (voor contractuelen), en 953, 954, 955 of 956 (voor
vastbenoemden). De mogelijke werknemerskengetallen zijn 101 en 102 (contractuele handarbeiders), 111, 112 en 113 (geco’s-handarbeiders), 201, 202
(contractuele hoofdarbeiders), 211, 212 en 213 (geco’s) en 601 (vastbenoemden).
(2) De opdrachtbreuk is de verhouding van het wekelijks aantal lesuren van de leerkracht (Q) tot het wekelijks aantal lesuren voor een volledige opdracht (S) gebruikt
voor de weddeberekening van deeltijdse leerkrachten.
Bezoldigde uren klasseraad en/of klassedirectie worden eveneens meegerekend. Indien de leerkracht bv. gelijktijdig les geeft naar rato van 6/25 en 3/21, moeten
twee kaders ingevuld worden.
Een eerder aangevatte opdracht die nog doorloopt, wordt opnieuw vermeld zodat het document een volledig overzicht geeft van de actuele tewerkstelling.
(3) Geïndexeerd deeltijds brutomaandloon rekening houdend met de haard- en standplaatsvergoeding en de geldelijke anciënniteit.

30.09.2011/839.20.808

FORMULIER C131A-ONDERWIJS-WERKGEVER

