Aanvraag om een eenmalige premie van maximaal
780 euro (beschermingspremie) als tijdelijk werkloze in
een gesloten sector
Waarom deze aanvraag?
U bent tijdelijk werkloos wegens economische redenen of overmacht (géén
medische overmacht), veroorzaakt door het coronavirus.
U hebt recht op een eenmalige premie van maximaal 780 euro als u aan de
volgende voorwaarden voldoet:
o u hebt in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020
meer dan 52 volle of halve uitkeringen gekregen als tijdelijk werkloze
wegens economische redenen of overmacht;
o u was op 1 maart 2021 tewerkgesteld ofwel bij een werkgever die op
bevel van de overheid gesloten was ofwel bij een werkgever in de sector
van de niet-medische contactberoepen;
o u had op 1 maart 2021 een brutomaandloon* van minder dan
2.754,76 euro (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om
uw daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021).
* Voor een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een fictief
voltijds loon, om dan te vergelijken met de loongrens.
Wettelijke basis: koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een
éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector
waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden.

Waarvoor dient dit formulier?
In een aantal gevallen kan de RVA zelf bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.
Dan zal de RVA een betaaltoelating vragen aan uw uitbetalingsinstelling (HVW,
ACLVB, ACV, ABVV).
Maar de RVA zal niet altijd kunnen vaststellen of u tewerkgesteld bent bij een
werkgever die op bevel van de overheid moest sluiten. Soms heeft de RVA daar
de nodige gegevens niet voor. U moet dan zelf een aanvraag indienen.
U kunt daarvoor dit aanvraagformulier gebruiken.
Wat moet u doen met dit formulier?
Vul DEEL 1 van dit aanvraagformulier in en vraag aan de persoon die op
1 maart 2021 uw werkgever was om DEEL 2 in te vullen. Het volledig ingevulde
formulier bezorgt u dan zo snel mogelijk aan uw uitbetalingsinstelling (HVW,
ACLVB, ACV of ABVV).
En daarna?
Uw uitbetalingsinstelling zal DEEL 3 invullen en het formulier aan het bevoegde
kantoor van de RVA bezorgen. Als de RVA een toelating tot betaling geeft, zal uw
uitbetalingsinstelling u de premie uitbetalen.
Wenst u meer informatie?
Als u meer inlichtingen wenst:
- neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (HVW, ACLVB, ACV of ABVV);
- lees het infoblad T2 Tijdelijke Werkloosheid – Covid-19 (coronavirus). Dat is
beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of bij een RVA-kantoor. U kunt het ook
downloaden op www.rva.be.
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Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag

BEZORG DEZE AANGIFTE ZO SNEL MOGELIJK AAN UW UITBETALINGSINSTELLING
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Datumstempel van de
uitbetalingsinstelling

DEEL 1 – IN TE VULLEN DOOR DE WERKNEMER
Uw identiteit
Voornaam en naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

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

Uw INSZ staat op de keerzijde van uw
Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
identiteitskaart.
De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn facultatief. Telefoon
............................................................................................................................................................

E-mail

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

Uw aanvraag
Ik verklaar op 1 maart 2021 tewerkgesteld te zijn geweest bij een werkgever die op
bevel van overheid moest sluiten of bij een werkgever in de sector van de
niet-medische contactberoepen.
Ik vraag mijn werkgever om
formulier in te vullen.

DEEL

2 en mijn uitbetalingsinstelling om

DEEL 3

van dit

Ik vraag de beschermingspremie aan.

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.

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

Meer info op www.rva.be.

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

versie van 11.06.2021
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Handtekening werknemer
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INSZ werknemer

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

DEEL 2 – IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER
Uw identiteit
Naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

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

⎯ ⎯ ⎯

Werkgeverscategorie

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Ondernemingsnummer

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

Inschrijvingsnummer RSZ

Uw verklaring
De inrichtingen of onderdelen van
inrichtingen die op bevel van de
overheid zijn gesloten en de activiteiten
die verboden zijn, staan opgesomd in
artikelen 6 tot 8 van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.

Ik verklaar dat:

U kunt de tekst van dat besluit
raadplegen op
www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm.

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

De niet-medische contactberoepen
betreffen de activiteiten met de
NACE-code 96021 (kappers), 96022
(schoonheidsverzorging), 96040
(sauna’s, solaria en baden) of 96092
(plaatsen van tatoeages en piercings)

-

ik een werkgever ben die op bevel van de overheid gesloten was op
1 maart 2021 of een werkgever ben in de sector van niet-medische
contactberoepen;

-

de bovenvermelde werknemer op 1 maart 2021 bij mij tewerkgesteld was.

Die werknemer verricht(te) de volgende activiteiten:

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

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

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

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.

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

Meer info op www.rva.be.

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

Handtekening werkgever

DEEL 3 – IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING
Verklaring betreffende de tijdelijke werkloosheid van de werknemer
Tel enkel de uitkeringen als tijdelijk
werkloze wegens economische redenen
of overmacht, maar niet wegens
"medische" overmacht.
Beperk het aantal halve uitkeringen per
maand tot 26.

Ik verklaar dat de bovenvermelde werknemer in de periode van 1 maart 2020 tot en
met 31 december 2020 meer dan 52 volle/halve uitkeringen als tijdelijk werkloze
heeft gekregen.

Handtekening

Datum: __ __ . __ __ . __ __ __ __
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Handtekening van de verantwoordelijke
van de uitbetalingsinstelling

FORMULIER
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