Aangifte werkhervatting tijdens mijn tijdelijke
werkloosheid door het coronavirus
Wie moet de aangifte invullen?
U bent tijdelijk werkloos door het coronavirus.
Normaal gezien moet een tijdelijk werkloze in het bezit zijn van een controlekaart,
waardoor de werkloosheidssector kan zien welke dagen in een maand er niet
worden vergoed.
Van 01.03.2020 tot en met 30.06.2022 (behalve voor de maand september 2020
indien u tewerkgesteld bent in een niet uitzonderlijk hard getroffen onderneming of
sector) hoeft u echter uitzonderlijk geen controlekaart voor uw tijdelijke
werkloosheid te hebben.
Wettelijke basis: artikel 134, § 1, 2°, van het KB van 25.11.1991.
Waarom deze aangifte?
Als u tijdens uw werkloosheid begint te werken (bijvoorbeeld bij een andere
werkgever, rechtstreeks of via een uitzendkantoor, of als zelfstandige), heeft dat
een invloed op uw werkloosheidsuitkeringen.
U moet die gewerkte dagen melden aan uw uitbetalingsinstelling. Zo kan die uw
werkloosheidsuitkeringen correct berekenen.
In principe heeft u tijdens een periode van werkhervatting geen recht op
uitkeringen.
Indien in de periode van 01.01.2022 tot en met 30.06.2022 het werk hervat bij een
werkgever in de zorgsector (daaronder begrepen ook de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra) of in het onderwijs, behoudt u evenwel het recht
op 75% van uw uitkeringen.
Voor de periode van 23.01.2022 tot en met 28.02.2022 geldt dit bovendien
ongeacht de werkgever waarbij u het werk hervat, voor zover u niet als werknemer
van de zorgsector of het onderwijs tijdelijk werkloos zou zijn gesteld.
U kunt daarvoor dit model van aangifte gebruiken. U kunt uw uitbetalingsinstelling
ook telefonisch of per mail verwittigen.
Heeft u bijkomende informatie nodig?
Indien u meer inlichtingen wenst:
- neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW);
- lees het infoblad T2 coronavirus over tijdelijke werkloosheid op onze website
www.rva.be.
Wat moet u doen met deze aangifte?
U vult de aangifte CORONA-TW-AANGIFTE-WERK in en bezorgt ze zo snel mogelijk
aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).
En daarna?
De uitbetalingsinstelling kan dan rekening houden met uw aangifte om het aantal
uitkeringen waarop u in die maand recht hebt, correct te berekenen.

FORMULIER

CORONA-TW-AANGIFTE-WERK

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

BEZORG DEZE AANGIFTE ZO SNEL MOGELIJK AAN UW UITBETALINGSINSTELLING

AANGIFTE WERKHERVATTING TIJDENS
MIJN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR
CORONAVIRUS

Datumstempel van de
uitbetalingsinstelling

Door de werknemer in te vullen
Uw identiteit
Voornaam en naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

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

Uw INSZ staat op de keerzijde van
uw identiteitskaart.

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

De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn
facultatief.

Telefoon

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

E-mail

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

Uw verklaring
Vermeld de maand en het jaar

Mijn aangifte gaat over de maand __ __ / __ __ __ __
Ik verklaar tijdens die maand bij een nieuwe werkgever of als zelfstandige te hebben
gewerkt.
Het betreft een tewerkstelling bij een nieuwe werkgever in:
(Enkel in te vullen indien de werkhervatting plaatsvond in de periode van 01.01.2022 tot en
met 30.06.2022)

De zorgsector omvat de private en
openbare diensten voor zorg, opvang
en bijstand voor personen. Het gaat
voor de privésector om de paritaire
comités 318, 319, 330, 331 en 332
(rechtstreeks of via interim).

-

 ja
 nee
-

Opgelet! Een tewerkstelling met behoud
van 75% van uw uitkering in een andere
sector dan de zorgsector of het
onderwijs, is niet mogelijk indien u
tijdelijk werkloos werd gesteld bij een
werkgever uit de zorgsector of het
onderwijs.

de zorgsector (daaronder begrepen ook de centra voor contactopsporing
en de vaccinatiecentra) of het onderwijs

een andere sector dan de zorgsector of het onderwijs, in de periode van
23.01.2022 tot en met 28.02.2022
 ja en ik ben tijdelijk werkloos gesteld door een werkgever uit de
zorgsector of het onderwijs
 ja en ik ben niet tijdelijk werkloos gesteld door een werkgever uit de
zorgsector of het onderwijs
 nee

versie 01.04.2022
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Rijksregisternummer (INSZ)

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

U kunt de periodes invullen en/of het rooster hieronder.

Duid meerdere periodes aan als u
meerdere arbeidscontracten hebt in
dezelfde maand

Mijn tewerkstelling loopt in de periode
van __ __ . __ __ . __ __ __ __ tot __ __ .__ __ . __ __ __ __
van __ __ . __ __ . __ __ __ __ tot __ __ .__ __ . __ __ __ __
van __ __ . __ __ . __ __ __ __ tot __ __ .__ __ . __ __ __ __
In de tabel hieronder maak ik voor elke dag waarop ik heb gewerkt bij een andere
werkgever of als zelfstandige het vakje zwart.

Maand : ……………………………………………………

Jaar : ……………………………………
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8
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30

31

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.
Meer info op www.rva.be.

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn

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