RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
AANGIFTE VAN HULP AAN EEN ZELFSTANDIGE
AANGIFTE VAN NEVENACTIVITEIT

UI en datumstempel

IN TE VULLEN DOOR DE WERKNEMER
Opgelet : Dit document is gemaakt op doorschrijfpapier. Gelieve dit niet te
plooien bij het invullen
Waarom moet u de volgende vragen beantwoorden ?
De werkloze die een nevenactiviteit uitoefent of een zelfstandige helpt, is
verplicht hiervan aangifte te doen.
Het werkloosheidsbureau zal aan de hand van deze aangifte nagaan of deze
activiteit volledig, gedeeltelijk of niet cumuleerbaar is met werkloosheidsuitkeringen.
Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden.
Meer uitleg over de bescherming van deze gegevens vindt u in de
RVA-brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De juistheid van uw verklaringen wordt nagegaan door ze te vergelijken met de
gegevens in databanken van andere instellingen (ziekenfondsen,
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, RSZ-databanken met gegevens over
uw tewerkstelling, FOD Financiën wat uw fiscaal dossier betreft, ...). Voor info
"werkloosheidsverzekering", zie ook www.rva.be

datumstempel van het WB

4. Wanneer zal u deze zelfstandige helpen ?
Ik zal deze zelfstandige helpen
 maandag  vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 dinsdag
 vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 woensdag  vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 donderdag  vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 vrijdag
 vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 zaterdag  zondag

 na 18 u
 na 18 u
 na 18 u
 na 18 u
 na 18 u

 het hele jaar door
 gedurende de volgende periodes van het jaar:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

 onregelmatig, nl. : ...........................................................................

          
INSZ identificatienummer sociale zekerheid
(zie rechterbovenhoek van uw SIS-kaart)

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

............................................................................................................................
naam
voornaam

ga naar 5

............................................................................................................................
straat
nummer

5. Beschrijf de hulp die u biedt.

............................................................................................................................
postnummer
gemeente

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

1. Helpt u een zelfstandige (bvb. bij zijn activiteit zelf, administratie,
telefoon, boekhouding, …)?

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

 ja

ga naar 2

 neen

ga naar 9

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

HELPT U MEER DAN ÉÉN ZELFSTANDIGE, VUL DAN
EEN FORMULIER C1A IN VOOR ELKE ZELFSTANDIGE

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

2. Gegevens i.v.m. de zelfstandige en zijn activiteit.
Naam:

......................................................................................................................
ga naar 6

.......................................................................................................................
ondernemingsnummer:    

  

6. Hoeveel verdient u met deze hulp of hoeveel bedraagt de waarde van
uw hulp?

  

Adres van de zelfstandige activiteit:

......................................................................................................................
per jaar EUR
per maand EUR (2 cijfers na de komma)

.......................................................................................................................
straat
nummer

VOEG EEN KOPIE BIJ VAN DE RECENTSTE BEREKENINGSNOTA VAN DE
ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN

.......................................................................................................................
postnummer
gemeente

ga naar 7

Aard van de activiteit (indien de zelfstandige meerdere activiteiten
uitoefent, vermeld dan alle activiteiten):
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

7. Hielp u deze zelfstandige reeds in het verleden?

 ja
 neen

ga naar 8
ga naar 9

8. Vanaf welke datum ?

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

..
dag

.......................................................................................................................
ga naar 3
3. Zal u deze zelfstandige helpen tijdens uw werkloosheid?
ANTWOORD OOK JA WANNEER U DEZE ZELFSTANDIGE HELPT TIJDENS DE PERIODES
VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (VANAF DE EERSTE WERKLOOSHEIDSDAG VAN DE
BETREFFENDE MAAND TOT OP HET EINDE VAN DE MAAND).
U bent tijdelijk werkloos als u nog steeds in dienst bent bij uw werkgever
maar tijdelijk niet werkt, bvb. omdat er te weinig werk is of omdat het slecht
weer is.

 ja
 neen

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

ga naar 4

maand

jaar

ga naar 9
9. Oefent u een politiek mandaat uit of een functie van rechter of
raadsheer?
 ja
ga naar 10

 neen

ga naar 12 INDIEN U GEMEENTERAADSLID, PROVINCIERAADSLID,
LID VAN EEN OCMW, RECHTER IN SOCIALE ZAKEN, OF HANDELSZAKEN OF RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN BENT.
ga naar 12

ga naar 9
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FORMULIER C1A

Vervolg C1A

INSZ

Naam ......................................................................................................................
          
10. Welk mandaat of functie? (Indien u meer dan één mandaat of functie
 het hele jaar door
heeft, vermeld ze allen)
 gedurende de volgende periodes van het jaar:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ga naar 11
11. Wat is het netto-belastbaar jaarinkomen ervan?
EUR ...................................
EUR
EUR ...................................
EUR

 onregelmatig, nl.:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ga naar 19

VOEG EEN KOPIE BIJ VAN DE RECENTSTE BEREKENINGSNOTA VAN DE
ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN

ga naar 12
12. Oefent u een andere bijkomstige activiteit uit?
ANTWOORD STEEDS JA INDIEN U INGESCHREVEN BENT
BIJBEROEP OF VENNOOTSCHAPBESTUURDER BENT.

 ja

ga naar 13

 neen

ga naar 22

ALS ZELFSTANDIGE IN

19. Wat is het netto-inkomen van uw activiteit?
Netto-inkomen als loontrekkende:

= bruto bedrag verminderd met de bijdragen voor de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing die door de werkgever aan de bron worden ingehouden
(gewoon maandloon maar ook vakantiegeld, 13de maand en de eventuele
voordelen in natura).

VUL EEN FORMULIER C1A IN VOOR ELKE
ACTIVITEIT DIE U UITOEFENT.

per maand: .................................. EUR / per uur: ......................... EUR

13. Oefent u deze activiteit uit als loontrekkende?

 ja
 neen

Een maandloon vult u in tot 2 cijfers na de komma, een uurloon tot 4 cijfers na de
komma.

ga naar 14

Netto-inkomen als zelfstandige:

ga naar 15

= netto belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet en de berekeningsnota
(ontvangsten verminderd met de bedrijfslasten, uitgaven en verliezen).

14. Gegevens i.v.m. uw werkgever
....................................................................................................................
naam
....................................................................................................................
adres

Per jaar: .............................................................................................. EUR
VOEG EEN KOPIE BIJ VAN DE RECENTSTE BEREKENINGSNOTA VAN DE
ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN

ga naar 15

ga naar 20

15. Op welk adres oefent u deze activiteit uit?
....................................................................................................................
straat
nummer
....................................................................................................................
postnummer
gemeente

20. Oefende u deze activiteit reeds uit in het verleden?

 ja
 neen

ga naar 21
ga naar 22

21. Vanaf welke datum?

ga naar 16

..
dag

16. Ik oefen de activiteit uit als:
 natuurlijke persoon
 mandataris, bestuurder of zaakvoerder.

maand

jaar

ga naar 22

Ik beschik over een ondernemingsnummer:

22.

ENKEL INVULLEN ALS U TIJDELIJK WERKLOOS BENT.
Op welke dagen werkt u gewoonlijk bij uw werkgever?

 neen

 ma  di

 ja          

Ik omschrijf mijn activiteit: ..........................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

 za  zo

ga naar 23
23.

VUL DEZE RUBRIEK STEEDS IN.

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep:

ga naar 17
17. Zal u deze activiteit uitoefenen tijdens uw werkloosheid?
ANTWOORD OOK JA WANNEER U DEZE ACTIVITEIT ZAL UITOEFENEN TIJDENS PERIODES
VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID BIJ UW WERKGEVER (VANAF DE EERSTE

WERKLOOSHEIDSDAG VAN DE BETREFFENDE MAAND TOT OP HET EINDE VAN DE
MAAND).

U bent tijdelijk werkloos als u nog steeds in dienst bent van uw werkgever maar
tijdelijk niet werkt, bvb. omdat er te weinig werk is of omdat het slecht weer is.

 ja
 neen

 wo  do  vr

 ja, en ik weet dat ik geen recht heb op uitkeringen.
 neen
24.

VUL DEZE RUBRIEK STEEDS IN.

Ik bevestig op eer dat deze aangifte echt en volledig is en verbind mij
ertoe iedere wijziging die zich hierin voordoet mee te delen aan mijn
uitbetalingsinstelling.
Ik voeg .............. bijlagen toe.

ga naar 18
ga naar 22

18. Wanneer zal u deze activiteit uitoefenen?
Ik zal deze activiteit verrichten
 maandag  vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 dinsdag
 vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 woensdag  vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 donderdag  vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 vrijdag
 vóór 7 u  tussen 7 u en 18 u
 zaterdag  zondag

datum

handtekening van de werknemer

Wat zal er nu gebeuren?
U geeft de formulieren C1, C1A en de bijlagen aan uw uitbetalingsinstelling die ze zal overmaken aan het werkloosheidsbureau.
Indien uw activiteit volledig cumuleerbaar is met werkloosheidsuitkeringen, zendt het werkloosheidsbureau u geen bericht maar
brengt het uw uitbetalingsinstelling op de hoogte.
Indien uw activiteit niet of slechts gedeeltelijk cumuleerbaar is met
werkloosheidsuitkeringen, zal het werkloosheidsbureau u uitnodigen
om u bijkomende vragen te stellen. U kan zich dan laten bijstaan door
uw advocaat of uw vakbondsafgevaardigde.

 na 18 u
 na 18 u
 na 18 u
 na 18 u
 na 18 u
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FORMULIER C1A

