Samenwerking OCMW-RVA-UI om voorschotten OCMW te vermijden
Reglementaire basis: artikelen 60, §§2, 5 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Deel I: Aanvraag om inlichtingen
in te vullen door het OCMW en via e-mail/fax te versturen
Contactpersoon van het aanvragende OCMW:

................................................................................................................................................................

Volledig adres van het OCMW:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

E-mail:

......................................................................................................................................................

Telefoonnummer / Faxnummer:

......................................................................................................................................................

Ik bevestig op eer dat de heer, mevrouw

.............................................................................................................................................................................................

(Naam en Voornaam)

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ (INSZ) aan het OCMW volmacht verleent om aan de uitbetalingsinstelling en/of de RVA

gegevens op te vragen betreffende zijn/haar werkloosheidsdossier, voor zijn/haar uitkeringsaanvraag vanaf
__ __ / __ __ / __ __ __ __

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening van de vertegenwoordiger van het OCMW

Deel II: Antwoord van de uitbetalingsinstelling (UI)
De UI engageert zich ertoe binnen de best mogelijke termijn een antwoord te bezorgen aan het OCMW.

❑ Er werd een uitkeringsaanvraag vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __ ingediend en de betaling zal verricht
worden rond __ __ / __ __ / __ __ __ __
De betrokkene zal een bruto dagbedrag ontvangen van

..........................................................

EUR.

❑ Er werd een uitkeringsaanvraag vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __ ingediend, maar er is nog geen toelating
tot betaling:

❑ omdat wij nog geen toestemming tot betaling hebben ontvangen van de RVA
❑ omdat de werkloze zich bij ons moet aanmelden om zijn dossier te vervolledigen. De ontbrekende stukken zijn:
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

❑ om een andere reden:
........................................................................................................................................................................................................................................................................

❑ De betrokkene kan wegens een sanctie of een negatieve beslissing niet vergoed worden vanaf
__ __ / __ __ / __ __ __ __

❑ voor een onbepaalde duur
❑ voor een bepaalde duur tot en met __ __ / __ __ / __ __ __ __ (behoudens verlenging wegens ziekte)
❑ tot op het tijdstip van aanmelding van de betrokkene bij het werkloosheidsbureau (art. 70)
❑ De betrokkene kan niet vergoed worden aangezien hij geen bewijs voorlegt van inschrijving als
werkzoekende bij de VDAB / Actiris / de Forem / de ADG.

❑ Andere: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __
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formulier C.Uniproc

Rijksregisternummer (INSZ) van de werkloze __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Deel III: Antwoord van het werkloosheidsbureau (WB)
Indien het OCMW een volledige aanvraag indient vóór 15 u., geeft het WB de dag zelf een antwoord aan het OCMW
Contactpersoon van het WB:

...................................................................................................................................................

Telefoonnummer:

..................................................................................................................................................

Faxnummer:

..................................................................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................................................................

❑ Er werd geen uitkeringsaanvraag ingediend bij het werkloosheidsbureau.
❑ Er werd een uitkeringsaanvraag vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __ ingediend op __ __ / __ __ / __ __ __ __
❑ er werd een toestemming tot betaling overgemaakt aan de uitbetalingsinstelling op __ __ / __ __ / __ __ __ __
De betrokkene zal een bruto dagbedrag ontvangen van

................................................................

EUR.

❑ er is nog geen toestemming tot betaling
❑ omdat de werkloze zich bij de uitbetalingsinstelling moet aanmelden om zijn dossier te vervolledigen.
De ontbrekende stukken zijn:

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

❑ om een andere reden: ..............................................................................................................................................................................................................
❑ De betrokkene kan wegens een sanctie of een negatieve beslissing niet worden vergoed
__ __ / __ __ / __ __ __ __

❑ voor een onbepaalde duur
❑ voor een bepaalde duur tot en met __ __ / __ __ / __ __ __ __ (behoudens verlenging wegens ziekte)
❑ tot op het tijdstip van aanmelding van de betrokkene bij het werkloosheidsbureau (art. 70)
❑ Andere:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening van de vertegenwoordiger van het WB

Deel IV: Feedback van het OCMW aan de RVA en aan de UI
Het OCMW verbindt zich ertoe feedback te geven tegen de laatste de dag van de maand waarop deze
informatieaanvraag betrekking heeft.
Gelieve deze rubriek in te vullen en dit formulier via e-mail/fax op te sturen naar het WB en de UI

❑ Voorschotten op de werkloosheidsuitkeringen werden vermeden, aangezien de betrokkene
werkloosheidsuitkeringen ontvangt of zal ontvangen.

❑ Voorschotten op de werkloosheidsuitkeringen werden uitbetaald in afwachting van het in orde brengen van
het werkloosheidsdossier van de betrokkene.1

❑ Andere:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __

1

Handtekening van de vertegenwoordiger van het OCMW

Deze procedure vervangt de subrogatieprocedure niet
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