
Beste collega, 

Woensdagavond werd beslist om de dienstverlening naar onze klanten 
tijdelijk stop te zetten. Dit wil zeggen dat je vanaf donderdag, of ten 
laatste vrijdag (indien je vrijdag toch nog gewerkt zou hebben) overge-
gaan bent naar tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. 

We vinden het belangrijk dat, ondanks deze coronacrisis, je loon en/of je 
werkloosheidsvergoeding tijdig op je rekening wordt gestort. 

Absolute Service zal ervoor zorgen dat alle betalingen tijdig kunnen door-
gaan en dit zal op de volgende manier gebeuren: 

WERKLOOSHEIDSVERGOEDING:

Ten gevolge van het coronavirus wordt er een sterk vereenvoudigde pro-
cedure gehanteerd. Daarom is het gekende controleformulier C3.2a voor 
de maanden maart, april en mei afgeschaft. Je zal het formulier dus NIET 
ontvangen van ons.

Mocht je het formulier toch al ontvangen hebben, hoef je dit dus NIET aan 
je uitbetalingsinstelling te bezorgen. Je dient enkel jouw uitkeringsaan-
vraag in orde te brengen bij je vakbond/hulpkas.

Welke stappen dien je zelf te ondernemen voor je werkloosheidsver-
goeding? 

Om je uitkeringsaanvraag in orde te brengen dien je eenmalig het formu-
lier C3.2-werknemer-corona (klik hier) in te vullen en aan je vakbond of 
hulpkas te bezorgen.

Je kan dit formulier gemakkelijk via de website van je uitbetalingsinstel-
ling invullen en doorsturen, zonder je hiervoor te moeten verplaatsen.
Hieronder kan je de linken vinden:
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ACLVB: klik hier
ACV: klik hier

Hulpkas (HVW): klik hier
ABVV: klik hier

https://www.hvw-capac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_werknemer_corona_fill_0.pdf
https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/nieuw/tijdelijke-werkloosheid-coronavirus
http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos
https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-hier-hoe-we-je-verder-helpen#mijn-werkgever-doet-beroep-op-tijdelijke-werkloosheid
https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid


Indien je denkt niet in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid, 
raden we je aan om contact op te nemen met je vakbond/hulpkas aange-
zien elke situatie individueel wordt bekeken.

Wat doet Absolute Service voor je werkloosheidsvergoeding?

Vanuit het sociaal secretariaat doet Absolute Service voor maart, april en 
mei een elektronische aangifte voor economische werkloosheid EN tijde-
lijke werkloosheid door overmacht.

Op basis van deze elektronische aangifte zal de werkloosheidsvergoeding 
op jouw rekening gestort worden.

LOON

Op basis van jouw gepresteerde uren in maart (volgens onze planning) 
zal Absolute Service het resterende loon van deze maand uitbetalen. Het 
loon zal zoals altijd op tijd op jullie rekening staan.

Indien je nog dienstencheques hebt, verwachten we dat je deze ten laat-
ste op 31 maart in de brievenbus van je kantoor steekt. 

Moesten er vragen, problemen zijn neem dan zeker contact op met je 
kantoor , bij voorkeur via mail. We behandelen deze vraag zo snel het kan. 

We brengen je via mail en sms op de hoogte als we de dienstverlening 
hervatten. Voorlopig staat dit gepland op 6 april 2020. Hou dus zeker je 
gsm en mailbox goed in de gaten. 

We hopen dat,  door deze verregaande coronamaatregelen die we met 
Absolute Service troffen, jij en je familie bespaard blijven van het corona-
virus.   

Zorg goed voor elkaar en we zien elkaar gauw terug! 

Groetjes , 

Het Absolute Service team 


