Aanvraag om herroeping van mijn verbintenis
de elektronische controlekaart volledige
werkloosheid te gebruiken

datumstempel
uitbetalingsinstelling

(art. 71ter KB van 25/11/1991)

In te vullen door de werkloze
Uw identiteit
Voornaam en naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

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

Rijksregisternr. (INSZ)

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde
van uw identiteitskaart
De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn
facultatief.

Telefoon
E-mail

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

Mijn aanvraag
Indien u beide vormen van herroeping wenst aan te vragen, mag u beide vakjes aankruisen. Het is dus overbodig 2 aparte formulieren in te vullen.

 Ik herroep mijn verbintenis de elektronische controlekaart te
gebruiken voor de lopende maand en de daaropvolgende maand
Opgelet! Vanaf de eerste dag van de
tweede maand volgend op deze
aanvraag moet u opnieuw de
elektronische controlekaart gebruiken.

Ik verklaar dat ik vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __ mijn verbintenis de
elektronische controlekaart volledige werkloosheid te gebruiken, niet meer kan
naleven.
Voor deze maand en de volgende maand zal ik een papieren controlekaart
volledige werkloosheid gebruiken.
Het is voor mij tijdelijk niet meer mogelijk om de elektronische controlekaart
te gebruiken omdat
 ik mijn eID verloren heb.

 ik geen toegang meer heb tot het vereiste informaticamateriaal.
 Andere reden: .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 Ik herroep mijn verbintenis de elektronische controlekaart te
gebruiken voor onbepaalde duur.

De datum is ten vroegste de eerste dag
van de maand volgend op de ontvangst
van deze verklaring door het
werkloosheidsbureau.
Opgelet! Indien u er later opnieuw voor
kiest de elektronische controlekaart te
gebruiken, moet u deze keuze opnieuw
elektronisch bevestigen.

Ik verklaar dat ik mijn verbintenis de elektronische controlekaart volledige
werkloosheid te gebruiken, niet meer kan naleven.
Ik zal vanaf 01 / __ __ / __ __ __ __ terug de papieren controlekaart
volledige werkloosheid gebruiken.
Ik vraag de papieren controlekaart te gebruiken omdat

 ik mijn eID verloren heb.
 ik geen toegang meer heb tot het vereiste informaticamateriaal.
 Andere reden: .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden. Meer informatie
over de bescherming van deze gegevens
vindt u in de brochure over de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, beschikbaar bij de RVA.
Meer info op www.rva.be
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Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is.

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __
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Handtekening

FORMULIER

C3E-HERROEPING

