• U komt terug uit vakantie en u stelt
vast dat de dag waarop u zich moest aanmelden voorbij is:
- meld u de eerste werkdag na uw vakantieperiode aan bij uw gemeentebestuur of
RVA-kantoor met uw identiteitskaart en laat
er uw formulier C66bis-verblijfsbewijs invullen;
- vermeld uw vakantieperiode op uw controlekaart;
- bezorg het ingevulde formulier C66bis-verblijfsbewijs
aan uw uitbetalingsinstelling, bij voorkeur samen
met uw controlekaart.
• U kunt zich om een andere reden niet tijdig aanmelden:
- meld u zo snel mogelijk aan bij uw gemeentebestuur of
RVA-kantoor met uw identiteitskaart en laat er uw formulier C66bis-verblijfsbewijs invullen;
- vermeld de reden van uw afwezigheid op het formulier
C66bis;
- voeg de eventuele attesten die uw afwezigheid rechtvaardigen bij het formulier en bezorg de documenten aan uw uitbetalingsinstelling, bij voorkeur samen met uw controlekaart;
- neem persoonlijk contact op met uw uitbetalingsinstelling.
Zij zullen nagaan of u bij de RVA een aanvraag moet indienen om de rechtvaardiging voor het laattijdig aanmelden te
laten erkennen.

De RVA dicht bij u
De RVA beschikt over 30 kantoren
verspreid over heel België.
Op www.rva.be. vindt u het RVA-kantoor dat
bevoegd is voor uw regio.

Gevolgen voor uw werkloosheidsuitkeringen
Indien u zich niet of laattijdig bij uw gemeentebestuur of
RVA-kantoor aanmeldt of indien de RVA de rechtvaardiging
van uw laattijdigheid niet aanvaardt, verliest u tijdelijk
het recht op uitkeringen.
U zult opnieuw uitkeringen ontvangen vanaf de dag
waarop u zich laattijdig aanmeldt. Indien u 4 weken of
langer geen uitkeringen hebt ontvangen moet u een
uitkeringsaanvraag indienen en u opnieuw inschrijven
als werkzoekende. Neem in ieder geval contact op
met uw uitbetalingsinstelling.
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Sinds 15 december 2005 bestaat de gemeentelijke stempelcontrole niet meer.

U meldt zich aan binnen de 7 dagen
• De bediende:
- controleert uw identiteit;
- vermeldt op het formulier C66bis-verblijfsbewijs de datum
waarop u zich aanmeldt;
- stempelt het formulier C66bis-verblijfsbewijs af en ondertekent het.
• U bezorgt het ingevulde formulier C66bis-verblijfsbewijs dan
aan uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW), bij voorkeur
samen met uw controlekaart (ten vroegste op het einde van de
maand).

U moet in België verblijven
Om werkloosheidsuitkeringen te krijgen moet u in België verblijven.
Uitzonderingen:
• tijdens uw vakantie mag u gedurende maximum 4 weken in
het buitenland verblijven;
• u kunt vrijgesteld worden van de verplichting om in België te
verblijven, vb. om in het buitenland een job te zoeken of een
opleiding te volgen. Deze vrijstelling moet u vooraf aanvragen
bij de RVA;
• u was op 31 december 2014 ten minste 60 jaar en u kreeg in
2014 werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen in het kader van
SWT (vroeger brugpensioen). U moet dan uw hoofdverblijfplaats
in België behouden.

Verblijfsbewijs

Uw andere verplichtingen als werkloze blijven
ongewijzigd:
- u moet steeds uw controlekaart bij u
hebben en ze correct invullen;
- u moet ingeschreven zijn als werkzoekende;
- u moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
- u moet in België verblijven.
C66bis-verblijfsbewijs
Om na te gaan of werklozen werkelijk in België verblijven, voert de
RVA steekproefsgewijs controles
uit. De RVA selecteert werklozen
en stuurt hen een formulier
C66bis-verblijfsbewijs. Indien u dit
formulier ontvangt, dient u zich
binnen de 7 dagen persoonlijk aan
te melden bij uw gemeentebestuur of uw RVA-kantoor. Neem
uw identiteitskaart en de brief
van de RVA mee.

U kunt zich niet tijdig aanmelden
• U werkt of bent ziek en deze periode duurt minder dan 4 weken:
- meld u op de eerste werkdag na deze periode aan bij uw gemeentebestuur of RVA-kantoor met uw identiteitskaart en
laat er uw formulier C66bis-verblijfsbewijs invullen;
- vermeld de periode van arbeid of ziekte op uw controlekaart;
- bezorg het ingevulde formulier C66bis-verblijfsbewijs aan uw
uitbetalingsinstelling, bij voorkeur samen met uw controlekaart.
• U bent aan het werk (als loontrekkende) of ziek (ten laste van
het ziekenfonds) en deze periode duurt 4 weken of langer:
- neem na de periode van arbeid of ziekte contact op met uw
uitbetalingsinstelling om een nieuwe uitkeringsaanvraag in
te dienen;
- laat u opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de VDAB of
ACTIRIS;
- u hoeft zich niet aan te melden bij uw gemeentebestuur of
RVA-kantoor.
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