RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
INKOMENSBEWIJS VAN DE PARTNER
met het oog op de uitbetaling van de uitkering als werknemer met gezinslast
Toepassing art. 110 KB 25.11.1991 – art. 60 MB 26.11.1991
Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer uitleg betreffende de bescherming van deze gegevens vindt u in de RVA-brochure over
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor info "werkloosheidsverzekering", zie ook www.rva.be
Lees meer uitleg over uw uitkering als werknemer met gezinslast op de keerzijde.

DOOR DE WERKLOZE IN TE VULLEN IN ÉÉN EXEMPLAAR EN TE VOEGEN BIJ DE CONTROLEKAART
__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
INSZ identificatienummer sociale zekerheid

Naam

voornaam

(nummer in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart)

Vermeld de maand en het jaar

→

Maand + jaar: ........................................................................................................

kruis de passende vakjes aan en beantwoord de vragen.
A. HEEFT UW PARTNER VOOR DE VOORMELDE MAAND INKOMSTEN ALS LOONTREKKENDE ?

 neen

 ja Indien ja, beantwoord dan de vier volgende punten:
1. het loon is
2.

 onderworpen aan RSZ

 niet onderworpen aan RSZ

 het brutobedrag bedraagt: ................................ EUR

3. mijn partner heeft als arbeider (niet als bediende) betaalde vakantie genomen in de voormelde maand:

 neen,
 ja,
⎯ ⎯ ⎯ ,

⎯ ⎯
aantal
vakantie-uren

4.

x .................................... EUR = ...................................... EUR
bruto uurloon
totaal

 ik voeg ............. bijlagen toe
(kopies loonfiches of andere stukken afgeleverd door werkgever of sociaal secretariaat, waaruit dit loon blijkt).
of

 ik vermeld de naam en het adres van de werkgever(s) (indien dit niet vermeld is op een bijlage)
.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
B. HEEFT UW PARTNER VOOR DE VOORMELDE MAAND (VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK) RECHT OP WERKLOOSHEIDS-, INSCHAKELINGS- OF
ZIEKTEUITKERINGEN?

 neen
 ja, mijn partner ontving  een uitkering tijdelijke werkloosheid (bewijs toevoegen met het brutobedrag van de uitkering indien partner wordt vergoed
door een andere uitbetalingsinstelling)

 een ziekte-uitkering (bewijs toevoegen met het brutobedrag van de ziekte-uitkering)
 mijn partner is nog steeds verbonden door een arbeidsovereenkomst
 mijn partner is niet meer verbonden door een arbeidsovereenkomst
 een vergoeding arbeidsongeval (bewijs toevoegen met het brutobedrag van de vergoeding)
 een andere uitkering : ...................................................................................................................................................................
uitleg bestemd voor de uitbetalingsinstelling
Antwoord B neen → betaling A-code (Na de eerste vergoedingsperiode = bedrag AF) op grond van code B’’60B’’ indien er geen inkomsten zijn als loontrekkende
of het BRUTO inkomen als loontrekkende  grensbedrag.
Antwoord B ja
→ geen betaling A-code (Na de eerste vergoedingsperiode = bedrag AF), behalve indien de ziekte-uitkering + de uitkering als tijdelijke
werkloze ter vervanging van het lage beroepsinkomen + loon ≤ grensbedrag en voor zover er geen andere inkomsten zijn.

Ik weet dat het afleggen van een onjuiste of valse verklaring aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie met uitsluiting van het recht op uitkeringen.

datum
30.03.2021/833.20.112

handtekening van de werkloze
FORMULIER

C110A

VOORBEHOUDEN AAN DE UITBETALINGSINSTELLING (FACULTATIEF)
Uitleg omtrent de berekening van de bruto-inkomsten inclusief vakantie als arbeider, tijdelijke werkloosheid, ziekte of arbeidsongeval:
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

De uitkering als werknemer met gezinslast blijft behouden voor periodes waarin uw partner verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een gering loon.
Dit bedrag is gekoppeld aan de index. U vindt dit bedrag in het infoblad T147 op de site www.rva.be. U moet tijdig aangifte doen van deze tewerkstelling via het
FORMULIER C1, en uw partner mag in de beschouwde maand niet beschikken over:
a) een pensioen, vergoeding arbeidsongeval, beroepsziekte of oorlogsslachtoffer, waarvan het bedrag de daarvoor geldende grens overschrijdt;
b) een inkomen uit een zelfstandige activiteit;
c) een werkloosheids- of inschakelingsuitkering of ziekte-uitkering, behalve indien de uitkering als tijdelijke werkloze of de ziekte-uitkering toegekend wordt ter
vervanging van het lage beroepsinkomen, en het bruto-inkomen (ziekte-uitkering + uitkering als tijdelijke werkloze + vergoeding arbeidsongeval + evt. loon)
de grens niet overschrijdt.
Ontvangt uw partner de in a) of b) bedoelde inkomsten, geef dit dan ook aan met het FORMULIER C1.
Is uw partner verbonden door een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde duur, dan mag zowel het normale loon voor een volledige maand, als het effectieve
loon voor de beschouwde kalendermaand, het grensbedrag niet overschrijden.
Is uw partner verbonden door één of meer arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur gedurende een ononderbroken periode van ten minste één maand,
dan mag zowel het normale loon voor een volledige maand, als het effectieve loon voor de beschouwde kalendermaand het grensbedrag niet overschrijden.
Is uw partner verbonden door één of meer arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur gedurende een kortere periode, dan wordt enkel nagegaan of het
effectieve loon voor de beschouwde kalendermaanden het grensbedrag niet overschrijdt.
U houdt geen rekening met de volgende inkomsten van uw partner:
- eindejaarspremie;
- loon voor feestdagen die niet gelegen zijn in, of aansluiten op een tewerkstellingsperiode;
- dubbel vakantiegeld. Bij arbeiders wordt alleen rekening gehouden met het enkel vakantiegeld.
De uitbetalingsinstelling houdt rekening met het bruto maandbedrag, evt. verhoogd met een brutobedrag ingevolge vakantie-uren en met de bruto-uitkering
als tijdelijke werkloze, de ziekte-uitkering of de vergoeding arbeidsongeval.
Blijkt uit uw aangifte dat uw partner een vast inkomen als loontrekkende heeft dat het grensbedrag niet overschrijdt, dan wordt de uitkering als werknemer met
gezinslast behouden zonder dat u maandelijkse inkomstenbewijzen moet voorleggen. Is het inkomen variabel, dan kan deze uitkering slechts betaald worden voor
zover een formulier C110A, waaruit blijkt dat de inkomsten het grensbedrag niet overschrijden, bij de controlekaart wordt gevoegd.
Wordt het grensbedrag wél overschreden, dan dient u bij uw uitbetalingsinstelling aangifte te doen van de periodes van activiteit. Op die manier behoudt u immers
een hoger dagbedrag als werknemer met gezinslast voor de periodes waarin uw partner niet werkt. Voor de tewerkstellingsperiodes wordt dan de lagere uitkering
als samenwonende uitbetaald. U moet voor die maand geen FORMULIER C110A indienen.

FORMULIER

C110A

