Aanvraag uitzonderlijke steun
voor de cultuurwerkers
Deze aanvraag moet worden ingediend bij
Actiris - Departement Tewerkstellingsprogramma’s - Dienst Activ-Job
of via e-mail, naar het adres: artist@actiris.be,
door de werknemer, uiterlijk op 16 augustus 2020

Informatie in te vullen door de aanvrager
p Rijksregisternummer:

______-___-__

voor- of achterkant van uw identiteitskaart

p Naam: ..................................................................................................................................................................................

p Voornaam: ...........................................................................................................................................................................

p Domicilieadres: ................................................................................................................................ Nr./bus: .....................

p Postcode: ....................................... p Plaats/Gemeente: ...............................................................................................

p E-mail: ........................................................................................... @ .................................................................................

p Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................................

p Rekeningnummer IBAN:

____

____

____

____

p Activiteitensector: ..............................................................................................................................................................

p Vermeld het paritaire comité waarin u tussen 13 maart 2019 en 12 maart 2020 bezoldigde prestaties heeft verricht:

o

CP 227

o

CP 303

o

CP 304

o

CP 329

o

CP 322

Enkel
werknemerscode
046, 495 en 015

p Uitgeoefend beroep: ...........................................................................................................................................................

Vul alle onderstaande velden in
p 1 Bent u gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
		 of was u gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
		 tussen 13 maart en 31 mei 2020?

o

o

Nee

Ja

U voldoet niet aan de
toelatingsvoorwaarden
voor deze steunmaatregel

p 2 Bent u ingeschreven bij Actiris?

o

o

Nee

Ja

Voeg met name een
verblijfsbewijs toe.

p3
		
		
		
		

Bent u werknemer•neemster bij een werkgever
in een sector die afhangt van de paritaire comités
227, 303, 304 en 329 of met een contract
als uitzendkracht code 046, 495 en 015
in het paritair comité 322?

p 4 Heeft u tussen 13 maart en 31 mei 2020 een inkomen
		 en/of een vervangingsinkomen ontvangen?

o

o
Ja

Nee

Voeg prestatiebewijs toe

U voldoet niet aan de
toelatingsvoorwaarden
voor deze steunmaatregel

heb een maximumbedrag van 775 euro
o Iknetto-inkomen
ontvangen
heb tussen 776 en 1550 euro
o Iknetto-inkomen
ontvangen
heb tussen 1551 en 3100 euro
o Iknetto-inkomen
ontvangen
heb meer dan 3100 euro netto-inkomen
o Ikontvangen
U voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden
voor deze steunmaatregel

Documenten die verplicht bij dit formulier moeten worden gevoegd
4 Een verblijfsbewijs of elk ander document als bewijs van uw domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
als u niet bij Actiris bent ingeschreven.
4 Een bankattest (of een rekeninguittreksel) met vermelding van uw naam, voornaam en rekeningnummer.
4 Het bewijs van een bezoldigde prestatie in een van de culturele en audiovisuele sectoren die afhangen
van paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of van een uitzendcontract met code 046, 495 en 015 in paritair
comité 322, tussen 13 maart 2019 en 12 maart 2020.
Het paritair comité en het ontvangen nettobedrag moeten in dit document vermeld worden.1

1

Met uitzondering van prestaties ingediend in het kader van de kleinevergoedingsregeling.

p Met de aanvraag van deze premie gaat u ermee akkoord dat de diensten van Actiris een controle kunnen
uitoefenen en dat bijkomende informatie of bewijselementen gevraagd kunnen worden. Bovendien zullen in
geval van fraude sancties van toepassing (kunnen) zijn.

o Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is
Datum:

__/__/____

Handtekening aanvrager

p Definities:
4 Het bewijs van een bezoldigde prestatie is elk bewijsstuk dat het paritair comité en het voor deze activiteit
ontvangen nettobedrag vermeldt: een C4, een loonfiche, een arbeidsovereenkomst, een contract enz.
De prestaties verricht in het kader van de kleinevergoedingsregeling worden niet aanvaard als bewijselement.
4 Een verblijfbewijs: document van de gemeente dat de historiek van uw verblijfsadressen vermeldt. Ook elk
ander document als bewijs van uw verblijfsadres kan aanvaard worden.
4 Een bankattest: document van uw bank dat uw IBAN-rekeningnummer vermeldt en aantoont dat u de titularis
van deze rekening bent. Een rekeninguittreksel met vermelding van uw IBAN-nummer en uw naam en
voornaam kan ook als bewijs dienen.
4 Inkomsten: alle inkomsten uit een beroepsactiviteit, ongeacht de aard en de duur (bijvoorbeeld: bezoldigde
arbeid, uitzendarbeid enz.).
4 Vervangingsinkomen: elke uitkering toegekend ter vervanging van een inkomstenverlies, zoals een uitkering
toegekend krachtens een pensioenstelsel en krachtens de onderstaande reglementeringen:
• het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (met inbegrip van
		 de tijdelijke werkloosheid, de werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor loopbaanonderbreking enz.)
• de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (het leefloon enz.)

