Verklaring over het behoud van de gezinstoestand bij een
tijdelijke verhuis wegens de overstromingen van 14 en 15
juli 2021
Waarom deze verklaring?
Uw persoonlijke en gezinstoestand beïnvloedt het bedrag van uw
werkloosheidsuitkeringen.
Wat u verklaart op het formulier C1 moet overeenstemmen met de werkelijkheid, en u
moet elke wijziging aan uw persoonlijke en gezinstoestand ook aangeven.
Door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021 zijn velen hun vaste verblijfplaats kwijt
en hebben ze tijdelijk elders onderdak moeten zoeken (bij familie, vrienden enz.).
Tot en met 31 december 2021 mogen werklozen hun gezinstoestand behouden
wanneer:
− ze tijdelijk onderdak hebben bij een derde omdat ze hun woning zijn verloren door
de overstromingen van 14 en 15 juli 2021;
− ze tijdelijk onderdak bieden aan personen die hun woning zijn verloren door de
overstromingen van 14 en 15 juli 2021.
Om uw gezinstoestand te behouden, vult u dit formulier in en bezorgt u het zo snel
mogelijk aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW).
Opmerking: een verandering van woonplaats moet u aangeven op het formulier
C1 dat u bij uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW) indient, ook al
is die verandering maar tijdelijk.
Wettelijke basis: artikel 110 van het KB van 25.11.1991 en artikelen 59 en volgende
van het MB van 26.11.1991
Wilt u meer informatie?
Als u meer inlichtingen wenst:
- kunt u contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW);
- kunt u infoblad T147 'Wat is uw gezinstoestand?' lezen.
Dat infoblad is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of bij het RVA-kantoor. U kunt
het ook downloaden op de website www.rva.be.
In de rubriek 'Nieuwsberichten' op www.rva.be leest u meer over de evoluties van deze
steunmaatregel.
Wat moet u doen met dit formulier?
Vul het formulier in en vergeet niet uw rijksregisternummer (INSZ) te vermelden
bovenaan elke bladzijde.
U dient het ingevulde formulier zo vlug mogelijk in bij uw uitbetalingsinstelling (ABVV,
ACLVB, ACV of HVW).

En vervolgens?
Uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW) bezorgt de formulieren aan de
RVA en houdt u op de hoogte van de behandeling van uw aanvraag

FORMULIER

C110-OVERSTROMINGEN

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

Verklaring over het behoud van de
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In te vullen door de werkloze

datumstempel
uitbetalingsinstelling

Uw identiteit
...............................................................................................................................................

Voornaam en naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde van
uw identiteitskaart

Rijksregisternr. (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

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

Telefoon
E-mail

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

Uw verklaring
U woont tijdelijk elders.
❑ Ik verklaar dat ik tijdelijk bij een derde onderdak heb omdat ik mijn woning ben
Een verandering van woonplaats moet u
aangeven op het formulier C1 dat u bij uw
uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV
of HVW) indient, ook al is die verandering
maar tijdelijk.

verloren door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021. Ik vraag het behoud van
mijn gezinstoestand als alleenwonende werknemer tot 31 december 2021.
❑ Ik heb mijn verandering van woonplaats al aangegeven op het formulier
C1 dat ik heb ingediend op --/--/----.
❑ Ik heb mijn verandering van woonplaats nog niet aangegeven en ik dien
hierbij een formulier C1 in dat ik bij dit formulier voeg.

❑ Ik verklaar dat mijn tijdelijke verandering van woonplaats op --/--/---- is afgelopen
(omdat ik opnieuw in mijn woning ben kunnen intrekken of omdat ik een nieuwe
woning heb.)
❑ Ik heb mijn verandering van woonplaats al aangegeven op het formulier
C1 dat ik heb ingediend op --/--/----.
❑ Ik heb mijn verandering van woonplaats nog niet aangegeven en ik dien
hierbij een formulier C1 in dat ik bij dit formulier voeg.

U hebt tijdelijk onderdak geboden aan mensen die hun woning zijn verloren.
❑ Ik verklaar tijdelijk onderdak te bieden aan mensen die hun woning zijn verloren
door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021 en ik vraag het behoud van mijn
gezinstoestand tot 31 december 2021.

❑ Ik verklaar dat ik sinds --/--/---- niet langer tijdelijk onderdak bied aan mensen die
hun woning zijn verloren door de overstromingen.
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Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ /__ __ __ - __ __

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden.

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.

Meer informatie over de bescherming van
uw gegevens vindt u in de RVA-brochure
over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
De correctheid van uw verklaringen wordt
nagegaan door ze te vergelijken met de
gegevens in het Rijksregister en in
databanken van andere instellingen
(ziekenfondsen, verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, RSZ-databanken met
gegevens over uw tewerkstelling, FOD
Financiën wat uw fiscaal dossier betreft,
instellingen van de gemeenschappen en
de gewesten ...)

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

Handtekening

..........

Meer info op www.rva.be.
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