
3 Ik verklaar op eer dat bovenvermelde werknemer op 20 maart 2020 actief was binnen 
bovenvermeld bedrijf en het statuut heeft verkregen van ‘tijdelijke werkloosheid’, volgens de 
regels van het geldende nationale recht. Ik heb hiervoor de nodige bewijsstukken en ben bereid 
deze ter beschikking te stellen bij controle van de aanvraag.

voor- en achternaam 

functie binnen bedrijf

e-mailadres

1 Decreet 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het 
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of 
waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis (1), BS 8 
april 2020, 25.027. 

Verklaring op eer van vergoede tijdelijke 
werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis 
in Nederland 

1 Vul de persoonlijke gegevens in van de werknemer. 

voor- en achternaam

straat en nummer

postnummer en gemeente

rijksregisternummer

2 Vul de bedrijfsgegevens in. 

naam bedrijf 

straat en nummer

postnummer en gemeente

 land

Ondernemingsnummer 

Wie onder de NOW-regeling valt en dus geen inkomensverlies lijdt, komt NIET in aanmerking
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Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier verklaart de werkgever dat zijn bedrijf zich in vergoede tijdelijke werkloosheid bevindt ten gevolge van de 
coronacrisis, volgens de regels van het geldende nationale recht. De werknemer, gedomicilieerd in Vlaanderen en tewerkgesteld in 
Nederland, heeft deze verklaring nodig voor het aanvragen van een forfaitaire vergoeding voor de kosten voor elektriciteitsverbruik, 
verwarming en waterverbruik1.

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
De werknemer voegt dit formulier toe bij zijn aanvraag in het bovenvermelde loket. 
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