RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
VRAAG OF EEN ACTIVITEIT MAG VERRICHT WORDEN MET BEHOUD VAN UITKERINGEN
ACTIVITEIT BEPERKT TOT HET GEWONE BEHEER VAN HET EIGEN BEZIT
(Art. 45 van het KB van 25.11.1991)
U.I. en datumstempel

datumstempel W.B.

RUBRIEK I – IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE (in 4 exemplaren waarvan de werkloze er 1 behoudt)
          
INSZ identificatienummer sociale zekerheid

NAAM en voornaam
(in hoofdletters)

(zie rechterbovenhoek van uw SIS kaart)

Adres

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

Gelieve mij mee te delen of de hierna vermelde activiteit beschouwd kan worden als een activiteit die beperkt is tot het gewone beheer van mijn eigen bezit en ik
deze activiteit mag verrichten met behoud van mijn uitkeringen.
Beschrijving van de activiteit : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Het maximaal bestede aantal uren per week van deze activiteit bedraagt ......................... uren.
Periode gedurende welke de activiteit wordt uitgeoefend : ......................................................................................................................................................................
Plaats van de activiteit

 mijn adres
 navermeld adres : ........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

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

datum

handtekening van de werkloze

RUBRIEK II – BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU
1. 
2. 
3. 

De activiteit mag verricht worden met behoud van uitkeringen. U vermeldt deze activiteit dus niet op uw controlekaart.
De activiteit kan niet beschouwd worden als beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit. Oefent u de activiteit uit dan moet u voorafgaandelijk het
betreffende vakje van uw controlekaart zwart maken en dan ontvangt u voor die dag geen uitkering.
De activiteit mag enkel verricht worden met behoud van uitkering binnen de volgende beperking : .........................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Motivering : ...............................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

datum

handtekening van de directeur van het werkloosheidsbureau

stempel W.B..

Dossier behandeld door ......................................................................................................................................... tel. : .................................... toestel ......................
Bestemd voor  de werkloze  het W.B.  de U.I.
5.10.2005/833.20.043

FORMULIER C45C

INLICHTINGEN
U kan met behoud van het recht op uitkeringen, activiteiten uitoefenen die beperkt zijn tot het gewone beheer van het eigen bezit. Wil u er zeker van zijn dat
een activiteit door de RVA beschouwd wordt als beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit, vul dan dit formulier in en dien het in bij uw
uitbetalingsinstelling. Het werkloosheidsbureau onderzoekt uw vraag en bezorgt u een schriftelijk antwoord.
A. Uitleg omtrent het gewone beheer van het eigen bezit?

2. Vak 2 werd aangekruist

Een activiteit kan beschouwd worden als beperkt tot het gewone beheer van het
eigen bezit indien:

De activiteit wordt niet beschouwd als beperkt tot het gewone beheer van uw
bezit.

1° de activiteit niet daadwerkelijk ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer
van goederen en diensten en niet wordt uitgeoefend met het oog op het
verkrijgen van een opbrengst;

Indien u de activiteit toch uitoefent, moet u dit vermelden op uw controlekaart
door voorafgaandelijk het passende vakje met onuitwisbare inkt zwart te
maken. U verliest een uitkering voor elke gewerkte dag.

2° door de activiteit de waarde van het bezit in stand gehouden of slechts in
beperkte mate wordt verhoogd;
3° de activiteit door haar omvang het zoeken naar een dienstbetrekking niet in
het gedrang brengt.
Zo is het toegelaten, zowel overdag als ‘s avonds:
- uw normale huishoudelijke taken te verrichten;

3. Vak 3 werd aangekruist
De activiteit kan slechts beschouwd worden als beperkt tot het gewone
beheer van uw bezit indien bepaalde beperkingen worden gerespecteerd.
Respecteert u de beperking, dan moet u de activiteit niet op uw controlekaart
vermelden. Respecteert u de beperking niet, vermeld dan de activiteit zoals
aangeduid in punt 2.

- uw tuin te onderhouden;

Indien vak 2 of 3 werd aangekruist, kunt u beroep aantekenen

- in de woning waarin u woont onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren
(schilderen, behangen, elektrische leidingen herstellen of vervangen,
muurkasten maken,…).
Deze activiteiten betreffen uw eigen behoeften en uw persoonlijk comfort.

U kunt dit doen met een schriftelijk verzoekschrift dat u neerlegt op de griffie
van de bevoegde arbeidsrechtbank of dat u aangetekend verzendt naar deze
rechtbank. Deze is gevestigd op het volgende adres :

U moet deze activiteiten niet vermelden op uw controlekaart en u kan uw
uitkeringen dus behouden voor deze activiteitsdagen.
Zo is het echter niet toegelaten:
- belangrijke werken uit te voeren aan het huis waarin u woont (een bijkomende
verdieping optrekken, een garage bouwen, …);
- werken uit te voeren met het oog op de verhuur of de verkoop van een
woning;
- groenten of fruit te telen om te verkopen,…;
- dieren te fokken om te verkopen.
Deze activiteiten brengen een niet onbelangrijke waardevermeerdering van een
gebouw met zich mee of zijn gericht op het maken van winst.
U moet deze activiteiten vermelden op uw controlekaart en u kunt uw
uitkeringen niet behouden op de dagen dat u de activiteiten verricht.
B. Welke stappen moet u ondernemen?
Twijfelt u eraan of u de activiteit al of niet op uw controlekaart moet vermelden,
vul dan dit formulier in en dient het in bij uw uitbetalingsinstelling.
C. Wat moet u doen als u het antwoord van de directeur ontvangt?
1. Vak 1 werd aangekruist
De activiteit wordt beschouwd als beperkt tot het gewone beheer van uw
bezit.
De activiteit moet niet vermeld worden op uw controlekaart en leidt niet tot
het verlies van uitkeringen.
Wijzigt de frequentie of de aard van de activiteit, dan kan u een nieuwe
aanvraag indienen.

..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden vanaf de dag volgend op de dag
waarop deze beslissing de eerste maal werd aangeboden op uw adres (adres
zoals dit door u het laatst werd meegedeeld aan mijn dienst).
Is de laatste dag van deze termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag, dan kan het nog tijdig de eerstvolgende werkdag.
Vergeet niet in uw verzoekschrift uw identificatienummer van de sociale
zekerheid (INSZ), de datum van verzending en het kenmerk van deze
beslissing te vermelden.
Het is raadzaam dat u vooraf contact opneemt met uw uitbetalingsinstelling.
Deze kan u verder inlichtingen geven over deze beslissing en het eventueel
aantekenen van beroep.
Indien u de beslissing betwist bij de arbeidsrechtbank, moet u, om uw
eventueel recht op werkloosheids- of wachtuitkeringen te vrijwaren,
ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende (behalve wanneer u daarvan
vrijgesteld bent) en in het bezit blijven van een controlekaart en deze eventueel
indienen bij uw uitbetalingsinstelling.
Vertegenwoordiging
U heeft de mogelijkheid persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank of om u door
een advocaat, een afgevaardigde van uw vakbond, uw echtgenoot of een bloedof aanverwant te laten vertegenwoordigen; deze laatsten slechts indien zij houder
zijn van een schriftelijke volmacht en door de rechter worden toegelaten.
Kosten
Behalve wanneer de rechter oordeelt dat het geding roekeloos of tergend is,
moet de RVA altijd de kosten van het geding dragen, dus ook wanneer u in het
ongelijk wordt gesteld.
Wanneer u een beroep doet op een advocaat, moet u evenwel zelf de advocaat
vergoeden (artikel 1017 Gerechtelijk wetboek).

Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in elektronische bestanden. Meer informatie over de bescherming van deze gegevens vindt u in de RVA-brochure
omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor info “werkloosheidsverzekering”, zie eveneens www.rva.fgov.be
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