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Als je dopgeld wilt, moet je daarvoor een dossier indienen via onze werkloosheidsdienst. Dat
is zo als je je job kwijtraakt of als je als schoolverlater voor de eerste keer dopgeld aanvraagt.
Dat is ook zo als je baas enkele dagen geen werk voor je heeft (weinig werk, slecht weer,…)
en je tijdelijk werkloos wordt, of als je niet genoeg verlofdagen hebt als je baas de firma sluit
voor jaarlijks verlof. Maar ook als je opnieuw begint te werken en je recht hebt op één of
andere premie of opleg. En als er iets verandert in je gezinstoestand of je persoon-lijke
situatie. Enzovoort...
Je ziet: in nogal wat gevallen moet je bij onze werkloosheidsdienst zijn om recht op dopgeld
te krijgen of te behouden. Net als zovele andere leden van het ABVV.
Daarnaast zorgt onze werkloosheidsdienst ook voor de eigenlijke betaling van je dopgeld op
je bankrekening, controleren we of de RVA je dossier juist afgewerkt heeft en ze je
voldoende dopgeld toekennen, staan we je zo nodig bij als je opgeroepen wordt door de
RVA als er iets niet in orde is (of lijkt te zijn) met je dossier.
Onze werkloosheidsdienst levert deze uitgebreide dienstverlening aan alle leden van het
ABVV die in regel zijn met hun bijdrage. Het ABVV is immers een ledenorganisatie die enkel
kan bestaan door de solidariteit onder zijn leden. Het is dan ook logisch dat ieder lid
– werkloos of niet – in regel is met zijn bijdrage en zijn steentje bijdraagt.
Natuurlijk zijn er ook de andere diensten van het ABVV, die je helpen als je op zoek bent
naar werk (onze diensten loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding) of als je bij de RVA moet
tonen dat je voldoende naar werk gezocht hebt (onze dienst arbeidsrecht). En nog vele
andere gevallen. Het is belangrijk dat ook jij ervoor zorgt dat je in regel bent en in regel blijft
met je bijdrage om iedere mogelijke vertraging te voorkomen.
Dat doe je het best door je bijdrage te betalen via een domiciliëring. Dan wordt je bijdrage
iedere maand betaald via je bankrekening en blijft het bedrag dat je iedere maand betaalt
beperkt. Betaal je je bijdrage nog niet met domiciliëring, dan kun je een
domiciliëringsformulier ondertekenen op ieder plaatselijk kantoor van het ABVV. Onze
diensten doen dan verder het nodige.

Wil je dat niet, dan moet je er wel zelf voor zorgen dat je niet achterop raakt met de betaling
van je bijdrage!
Heb je door omstandigheden een achterstand opgelopen in het betalen van je bijdrage, dan
kun je met onze diensten ook een afbetalingsplan afspreken.
Ben je achterop geraakt met de betaling van je bijdragen, dan kun je daar door ons over
worden aangeschreven. Als dat gebeurt, reageer dan zo snel mogelijk en stel je in regel. Doe
je dat niet, dan loop je het risico op vertraging bij de verwerking van je dossier. Dat is
logisch: alle tijd die nodig is voor de controle van niet-betaalde bijdragen, gaat ten koste van
iets anders.
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