Persoonlijke werkloosheidsverklaring
Geannuleerde evenementen
Waarom deze aanvraag?
U hebt uitkeringen tijdelijke werkloosheid gevraagd (of u hebt de intentie om er
aan te vragen) (*) naar aanleiding van een evenement dat werd geannuleerd.
U had een formele aanwervingsbelofte voor dat evenement. De annulatie ervan
gebeurde op basis van een beslissing van een overheid in de strijd tegen het
coronavirus. U hebt voor die dag(en) de overeenstemmende vakjes op uw
controlekaart C3A zwart gemaakt.
(*) Die aanvraag moet met een formulier C3.2-Werknemer-Corona-Evenementen worden ingediend.
Meer informatie daarover vindt u in de FAQ corona op de website www.rva.be.

De betaling van uw uitkeringen volledige werkloosheid werd dus onderbroken.
U gebruikt het formulier C109-GEANNULEERDE EVENEMENTEN om uitkeringen
volledige werkloosheid te kunnen blijven krijgen na een onderbreking ervan door
tijdelijke werkloosheid wegens een geannuleerd evenement.
Uitzonderlijk mag u het formulier C109-GEANNULEERDE EVENEMENTEN ook
indienen in plaats van het formulier C4, dat uw werkgever u in principe moet
hebben bezorgd.
Wanneer mag u dat formulier niet gebruiken?
U mag dat formulier niet gebruiken als:
- u voor de eerste keer uitkeringen volledige werkloosheid aanvraagt (gewone
toelaatbaarheid of op basis van de wet van 15.07.2020);
- uw vergoeding in volledige werkloosheid werd onderbroken voor een andere
reden dan de aanvraag van uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor
geannuleerde evenementen.
Wenst u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB,
ACV of ABVV) of het RVA-kantoor (www.rva.be).
Wat moet u doen met het formulier?
U vindt in de linkerkolom van het formulier informatie die u zal helpen bij het
invullen van dit formulier.
Wat doet u met het ingevulde formulier?
U geeft het ingevulde formulier aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV
of HVW).
En vervolgens?
De uitbetalingsinstelling bezorgt het formulier aan de RVA en zal u verder op de
hoogte houden van de behandeling van uw aanvraag.

FORMULIER

C109-GEANNULEERDE EVENEMENTEN

Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw verklaring.

DE WERKNEMER MOET DIT FORMULIER NA ELKE PERIODE WAARVOOR UITKERINGEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WORDEN GEVRAAGD
ONDMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING.

Persoonlijke werkloosheidsverklaring –
Geannuleerde evenementen
In te vullen door de werkloze

Datumstempel
uitbetalingsinstelling

In te vullen door de uitbetalinginstelling

 RU VW ……/……/…………
Uw identiteit
Voornaam en naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

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

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde van
uw identiteitskaart

Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

De gegevens 'Telefoon' en 'E-mail' zijn facultatief

Telefoon
E-mail

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

Uw aanvraag:
Na een onderbreking van mijn uitkeringen volledige werkloosheid wegens een
aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor een evenement dat werd
geannuleerd op basis van een beslissing van een overheid in de strijd tegen
het coronavirus, vraag ik opnieuw uitkeringen volledige werkloosheid aan
vanaf __ __ .__ __ . __ __ __ __

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden. Meer informatie over de
bescherming van uw gegevens vindt u in de
RVA-brochure over de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Ik bevestig dat deze verklaring echt en volledig is.
Ik heb bovenaan elke pagina mijn INSZ-nummer ingevuld.
Ik voeg hierbij ......... bijlage(n).

Meer info op www.rva.be.

Datum: __ __ . __ __ . __ __ __ __
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Handtekening

FORMULIER

C109-GEANNULEERDE EVENEMENTEN

