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 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden 
op de website: www.rva.be. 

Infoblad - werknemers 
 
Bijlage bij de infobladen T53 en T146 – Tijdelijk 
recht op werkloosheidsuitkeringen op basis van 
artistieke of technische activiteiten in de artistieke 
sector (wet van 15.07.2020 – Covid-19-maatregel) 

Is deze bijlage van toepassing op u? 
Deze bijlage is van toepassing op u: 
- als u niet voldoet aan de gewone voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen. 

Zie daarvoor het infoblad T53 (artistieke activiteiten) en het infoblad T31 'Hebt u recht op 
uitkeringen na een tewerkstelling?' 

En 
- als u, tussen 13 maart 2019 en 30 september 2021, artistieke of technische activiteiten hebt 

verricht in de artistieke sector. 

Hebt u tijdelijk recht op werkloosheidsuitkeringen op basis van de wet van 
15.07.2020 (Covid-19-maatregel)? 

U kunt uitkeringen ontvangen tot 30 september 2021 als u voldoet aan een van de volgende 
voorwaarden: 
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 30 september 2021 hebt u minstens 10 artistieke 

activiteiten uitgevoerd waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden (sector 
loontrekkenden). 

- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 30 september 2021 hebt u minstens 10 technische 
activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden 
ingehouden (sector loontrekkenden). 

- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 30 september 2021 hebt u minstens 
20 arbeidsdagen met artistieke en/of technische activiteiten gepresteerd in de artistieke sector 
waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden (sector loontrekkenden). 

 
Het tijdelijke recht op werkloosheidsuitkeringen vervalt op 1 oktober 2021. 
De definities van de begrippen 'artistieke activiteit' en 'technische activiteit' staan in de infobladen 
T53 en T146. 
 

Hoe moet u een uitkeringsaanvraag volledige werkloosheid indienen in het 
kader van de wet van 15.07.2020? 

U moet zich persoonlijk aanmelden bij een uitbetalingsinstelling. 
U moet zich persoonlijk aanmelden bij een uitbetalingsinstelling naar keuze (ofwel de 
overheidsdienst (de HVW), ofwel de uitbetalingsinstelling van een vakbond (het ACV, het ABVV of 
de ACLV) om er een uitkeringsaanvraag in te dienen. 
 

Indieningstermijn 
 
U hebt 2 maanden de tijd om uw uitkeringsaanvraag in te dienen. 
Voorbeeld: als u uitkeringen aanvraagt vanaf 1 september 2020 moet u uw uitkeringsaanvraag ten 
laatste op 1 november 2020 indienen. 
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Opgelet: De indieningstermijn loopt niet gedurende de periode van 01 maart 2020 tot en met 31 
maart 2021. 
Voorbeeld: als u uitkeringen aanvraagt vanaf 1 april 2020 moet u uw uitkeringsaanvraag ten laatste 
op 1 juni 2021 indienen. 
 
Voor de prestaties tussen 14 maart 2020 en 30 juni 2021 begint de indieningstermijn ten vroegste 
op 7 mei 2021 (datum waarop het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd) te 
lopen. 

Opmerking 
Als u aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, zal u vergoed worden vanaf de datum 
van de aanvraag. Het is dus van belang om u bij uw uitbetalingsinstelling aan te melden vanaf het 
begin van uw werkloosheid, zelfs als u niet alle vereiste documenten bezit. 
 

Welke formulieren? 
Bezorg alle formulieren C4 en arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de prestaties op basis 
waarvan u het tijdelijke recht op werkloosheidsuitkeringen vraagt aan uw uitbetalingsinstelling. 
 
Als u de formulieren C4 niet binnen de voorgeschreven termijn kunt verkrijgen, kunt u het formulier 
C109 gebruiken. Opgelet! In dat geval is uw dossier onvolledig en moet u alles in het werk stellen 
om die formulieren snel te verkrijgen. 
 
U moet ook een formulier C1 'Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand' invullen en indien 
nodig een C1-ARTIEST 'Verklaring van commerciële artistieke activiteiten en/of van inkomsten 
voortvloeiend uit artistieke activiteiten'. Wat u op die formulieren verklaart, heeft zeer belangrijke 
gevolgen voor uw recht op uitkeringen en het bedrag ervan. Het is daarom belangrijk de 
formulieren C1 en C1-artiest volledig te lezen en correct te antwoorden op alle gestelde vragen.  
 

 

Wat zijn uw verplichtingen tijdens uw werkloosheid? 
Als volledig werkloze hebt u verschillende verplichtingen.  
Zo moet u: 
- ingeschreven zijn als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling; 
- arbeidsgeschikt zijn in de zin van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
- in België verblijven; 
- in het bezit zijn van een controlekaart en die kaart invullen volgens de aanwijzingen die erop 

staan. 
 

Lees het infoblad T52 'Wat zijn uw verplichtingen tijdens uw werkloosheid?' dus aandachtig. 
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