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Wat kan je doen als je werkloos bent
en een uitkering wil krijgen?
IK

IK

Wat moet ik doen?

Wat doet ACLVB voor mij?

Volledig werkloos of met ontslag bedreigd?
Neem contact op met een ACLVB-kantoor om je situatie uit te
leggen. Je kan dit doen per mail, per telefoon, of kom langs
aan het loket. Zoek je dichtstbijzijnd ACLVB-secretariaat via
https://ww.aclvb.be/nl/secretariaten/provincies.

•A
 CLVB informeert je over je rechten tegenover je (ex-) werkgever.
• ACLVB biedt je de nodige administratieve en juridische
ondersteuning.

Recht op een werkloosheidsuitkering?
•A
 CLVB gaat na of de formaliteiten van het ontslag zijn nageleefd.
• ACLVB gaat na of je in aanmerking komt voor een
werkloosheidsuitkering.
• ACLVB informeert je over je plichten tijdens je werkloosheid.
• ACLVB stelt je werkloosheidsdossier samen en vraagt mits uw
toestemming ontbrekende documenten op bij uw (ex-)werk
gever (vb. C4) of derde instanties (vb. uw mutualiteit).
• ACLVB vervolledigt het dossier en verstuurt je aanvraag
naar de RVA.
• ACLVB voert de beslissing van de RVA uit en helpt je bij
complicaties of als je denkt dat er fouten gemaakt werden.
• ACLVB helpt je om je rechten voor de toekomst veilig te stellen.

Betaling van de uitkering
Vul je papieren of elektronische controlekaart zorgvuldig en
correct in en bezorg deze op het einde van de maand aan je
ACLVB-kantoor.

ACLVB zorgt voor de stipte betaling van je uitkering.

Wijziging van je persoonlijke situatie
Meld elke wijziging van je persoonlijke situatie zoals bv. je familiale
toestand. Kan je terug aan het werk, eventueel deeltijds of in een
speciaal statuut, overweeg je zelfstandige te worden, heb je een
bijberoep of werk je als artiest, enz. Denk niet al te snel dat jouw
situatie dezelfde is als deze van een kennis of een collega, maar
spreek erover met onze ACLVB-medewerkers.

ACLVB zorgt voor een persoonlijke aanpak op maat,
kan simulaties en berekeningen voor je doen.

V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

• Ben je net ontslagen of reeds langer werkloos? Contacteer
een ACLVB-kantoor voor het bekomen van een werkloosheids
uitkering.
• Neem tijdig contact op met de bevoegde gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling van uw woonplaats (VDAB/Forem/
Actiris/ADG) en schrijf je in als werkzoekende. Indien je
uitkeringen wenst te genieten, is deze inschrijving in de regel
verplicht.

