
 

Inhoud van dit mapje 

• Het formulier C109/36-attest (bewijs van studies) 

• Het formulier C109/36-aanvraag (aanvraag inschakelingsuitkering) 

• Formulier C 91  

Wat doe je ermee? 

• Ga langs bij je uitbetalingscentrum ABVV, ACV, ACLVB of HVW en geef deze 

documenten af. Vanaf dan krijg je per niet gewerkte dag een 

werkloosheidsuitkering. Die wordt maandelijks uitbetaald. 

• Let op! Als je nog een vakantiejob wenst te doen dien dan pas daarna je 

documenten in bij de vakbond. 

 

Moet ik nog zaken regelen? 

• Indien je werk hebt laat dit dan weten aan het kinderbijslagfonds. 

• Vanaf 1 augustus heb je recht op uitkeringen. Die zal wel ten vroegste begin 

september uitbetaald worden. 

• Indien geen werk: op het einde van elke maand de stempelkaart 

ondertekend bezorgen aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) 

• Schrijf je in bij een ziekenkas/mutualiteit om in orde te zijn en terugbetaling te 

krijgen als je ziek wordt of een ongeval hebt. 

 

 

Belangrijk: 

Voor cursisten die starten met werken of die een deeltijdse job hebben : 

Ga op voorhand of ten laatste in de eerste week van tewerkstelling bij de 

vakbond/hulpkas langs om behoud van recht aan te vragen voor het geval de 

deeltijdse job zou wegvallen. Zo kan je een voltijdse uitkering van de RVA krijgen. 

 

 



 

Weetjes: 

 

➔ Je bent ziek. 

Verwittig je ziekenfonds binnen de 48u.   

Duid de ziektedagen aan op de stempelkaart. 

 

➔ Je werkt af en toe via interim. Kleur de dagen dat je werkt op de 

stempelkaart zwart. 

 

➔ Je hebt werk gevonden. Verwittig zo snel mogelijk de VDAB. 

 

➔ Je wordt opnieuw werkloos. Verwittig opnieuw zo snel mogelijk de VDAB. 

Na een tewerkstelling van meer dan 4 weken word je automatisch 

uitgeschreven als werkzoekende, en moet je opnieuw een aanvraag voor 

uitkeringen doen bij je gekozen uitbetalingsinstelling. 

 

➔ Je moet actief werk zoeken en dit kunnen bewijzen. 

Noteer als je antwoordt op een vacature. 

 

➔ Je krijgt maar 3 jaar inschakelingsuitkering! 

 

Nog vragen onduidelijkheden? 

Neem contact op met Kelly Roobroeck 

Kelly.roobroeck@kouterkortrijk.be 

Tel: 0479/74 33 44  

 

 

of bij vragen die met werk / werkloosheid te maken hebben kan je altijd terecht bij 

een vakbond naar keuze. 

 

 

 

Veel succes !!! 

mailto:Kelly.roobroeck@kouterkortrijk.be

