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Mijn werkgever doet beroep op  
tijdelijke werkloosheid omwille 
van de corona maatregelen,  
wat moet ik doen?

Ten gevolge van het corona virus Covid-
19 wordt een vereenvoudigde procedure 
gehanteerd voor de periode van 1 februari 
tot en met 30 juni. De ACLVB helpt jou om 
jouw dossier vlotter te kunnen indienen en 
tot uitbetaling van jouw werkloosheidsuit-
kering te kunnen overgaan.

Wat kan je situatie zijn:
• Ik ben tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst  

voor arbeider of bediende 
 → Ik kan tijdelijke werkloosheid aanvragen

• Ik ben tewerkgesteld als ‘contractuele’ arbeider  
of bediende bij een overheidsinstelling zoals  
(ministerie, gemeente e.a ...) 

 → Ik kan tijdelijke werkloosheid aanvragen.

• Ik ben tewerkgesteld met een interimcontract,  
arbeider of bediende: 

 → Ik kan tijdelijke werkloosheid aanvragen voor de 
resterende periode van dit interimcontract, nadien 
moet ik mij binnen de 8 kalenderdagen inschrijven als 
werkzoekende (bij VDAB, Forem, Actiris of ADG) om  
een uitkeringsaanvraag als volledige werkloze te  
kunnen aanvragen.

• Ik ben tewerkgesteld met een interimcontract, arbeider of 
bediende en de duur van mijn contract is verlopen

 → Ik moet mij binnen de 8 kalenderdagen inschrijven als 
werkzoekende (bij VDAB, Forem, Actiris of ADG) om  
een uitkeringsaanvraag als volledige werkloze te  
kunnen aanvragen.

Waaruit bestaat de vereenvoudiging: 
•  Je zal geen C3.2 controlekaart krijgen van je werkgever. 

Je moet dus ook geen document meer bijhouden om 
op het einde van de maand in te dienen om je tijdelijke 
werkloosheidsuitkering uitbetaald te krijgen;

•  Er zal een vereenvoudigde aanvraag gebeuren door onze 
diensten aan de RVA met jouw basisgegevens 

•  De werkgever zal van zijn kant de nodige elektronische 
documenten tijdig moeten doorsturen aan de RVA opdat je 
jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering kan ontvangen.

!   LET OP! De werkgever staat in voor de elektronische  
aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA.  
Op basis van deze aangifte kunnen wij als uitbetalings-
instelling, overgaan tot uitbetaling van jouw uitkering. 
Informeer tijdig bij je werkgever of hij deze stappen  
ondernomen heeft zodat wij je kunnen uitbetalen.

• Vul alle rubrieken van het formulier dat je op onze website 
kan vinden (https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-
hier-hoe-we-je-verder-helpen) correct en volledig in (naam, 
telefoonnummer, e-mailadres en jouw rekeningnummer) 
en bezorg deze per mail of per post aan jouw kantoor. Je 
kan ze ook via de vakbondsafgevaardigde van jouw bedrijf 
bezorgen (deze zorgt er dan voor dat dit bij jouw plaatselijke 
zone terecht komt).

Ben je nog niet bij ons aangesloten?
•  Je kan je online aansluiten op onze website:  

www.aclvb.be → ‘word lid’, bovenaan de pagina. 
•  Wil je meer informatie over een kantoor in je buurt  

www.aclvb.be → De ACLVB, altijd in jouw buurt! 
•  Bezorg ons het op de achterzijde ingevulde document terug 

via de vakbondsafgevaardigde van jouw bedrijf. Deze zorgt  
er dan voor dat dit bij jouw plaatselijke zone terecht komt.

Op de hoogte blijven van 
het allerlaatste nieuws? 
Like www.facebook.com/ACLVB  
Volg en deel onze berichten.



aclvb | liberale vakbond aansluitingsformulier F.33
In te vullen door ACLVB: zone secretariaat

Algemene gegevens (hoofdletters a.u.b.)

naam voornaam

straat nr. bus postnr. gemeente

rijksregisternr. (achterkant identiteitskaart)  geslacht ○ vrouw ○ man

geboortedatum ○ ○

nationaliteit taal ○ Nederlands ○ Frans

burgerlijke staat naam partner 

rekeningnr. IBAN  BIC

telefoonnr.  gsm 

e-mail privé  e-mail werk

Professionele gegevens

naam werkgever

adres

in dienst vanaf ○ ○ ondernemingsnummer ○ ○

paritair comité   sector bedrijf

voltijds ○ ja ○ nee  zo nee, ik werk ........................ aantal uren/week  voltijdse tewerkstelling in mijn bedrijf is  .............................................. aantal uren/week

○ arbeider ○ bediende ○ kader ○ ik geniet een bijkomende uitkering (activa, inkomensgarantie-uitkering, …)  ...............................................................................................................................

○ volledig werkloos ○ SWT (brugpensioen) ○ student ○ andere:  ..........................................................................................................

Aansluitingsgegevens

ik wil aansluiten in de zone waar ik ○ woon ○ werk

datum aansluiting ○ ○ overgekomen van ○ ACV ○ ABVV ○ nieuw lid

en daar aangesloten van  ○ ○  tot  ○ ○ 

handtekening lid
Door de ondertekening van dit document stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de ACLVB
uw rijksregisternummer opvraagt en verwerkt in kader van de dienstverlening.

Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met 
het oog op onze dienstverlening. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren. Voor meer informatie 
kan u terecht op onze website via de privacyverklaring.


