Aanvraag specifieke maatregelen
verbonden aan de arbeidsongeschiktheid
Waarom deze aanvraag?
U roept een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% in, bewezen
door een medisch attest.
- Als uw aanvraag niet kadert in de controle van de actieve beschikbaarheid
door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
Na evaluatie van uw arbeidsongeschiktheid door een erkend geneesheer door
de RVA, zal het bedrag van uw werkloosheidsuitkering kunnen worden
“gefixeerd” indien uw arbeidsongeschiktheid erkend is. Bijgevolg zal de
degressiviteit van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen ofwel niet
gelden, ofwel stoppen.
Indien het medisch attest een specifiek ongeschiktheidspercentage vermeldt, is
de erkend geneesheer door de RVA niet verplicht om hetzelfde ongeschiktheidspercentage te erkennen als datgene dat op het medisch attest vermeld staat.
Wettelijke basis: art. 114 en art. 63, § 2, 4de lid, 4° van het KB van 25.11.1991.
- Als uw aanvraag kadert in de controle van de actieve beschikbaarheid door de
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
Na evaluatie van uw ongeschiktheid door een door de RVA erkend
geneesheer, kunt u mogelijk de volgende specifieke maatregelen genieten
indien uw ongeschiktheid wordt erkend (de toekenning van de specifieke
maatregelen valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling en niet onder de bevoegdheid van de RVA!):
- In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%:
•
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf actief naar werk te
zoeken door zelf regelmatige en uiteenlopende stappen te
ondernemen (op voorwaarde dat een intensief begeleidingstraject
wordt gevolgd dat aangepast is aan uw gezondheidstoestand, van
een duur van maximum 12 maanden);
•
de schorsing van de procedure van controle op de actieve
beschikbaarheid bekomen tijdens de periode waarin u een
begeleidingstraject volgt dat aangepast is aan uw
gezondheidstoestand en dat u wordt voorgesteld door de
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (die
schorsing mag niet langer duren dan 12 maanden, berekend
van datum tot datum, vanaf de datum waarop het
begeleidingstraject aanving);
- In geval er geen verdienvermogen is:
•
niet meer onderworpen zijn aan de procedure voor de controle
van de actieve beschikbaarheid van jonge werknemers in de
beroepsinschakelingstijd of van de vergoede volledig
werklozen.
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Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag

Opgelet!
Als op het medisch attest een specifiek percentage inzake ongeschiktheid wordt
vermeld, is de erkende geneesheer door de RVA niet verplicht om een identiek
ongeschiktheidspercentage te erkennen als datgene dat op het medisch attest
staat.
Als u een jonge werknemer bent in de beroepsinschakelingstijd en de erkend
geneesheer door de RVA vaststelt dat u geen enkel verdienvermogen heeft, dan
zal u niet worden toegelaten tot het recht op inschakelingsuitkeringen na afloop
van uw beroepsinschakelingstijd.
Wettelijke basis: art. 36/3, § 2, 58, § 1 en 58/3, § 4 van het KB van 25.11.1991.

Hebt u bijkomende informatie nodig?
Indien u meer inlichtingen wenst:
- contacteer uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW);
- contacteer de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB,
Actiris, Forem of ADG);
- over de berekening van uw uitkeringen: lees het infoblad nr.T67
“Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?”
- over de inschakelingsuitkeringen: lees het infoblad T35 “Hebt u recht op
uitkeringen na studies?”
Deze infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het
werkloosheidsbureau of kunnen worden gedownload van de website www.rva.be.

Wat moet u doen met het formulier?
U vult het formulier in twee exemplaren in. U voegt een medisch attest bij dat uw
blijvende arbeidsongeschiktheid attesteert (de vermelding van het percentage
van de ongeschiktheid is niet verplicht).
U vindt in de linkerkolom informatie die u zal helpen bij het invullen van dit
formulier.
U bezorgt beide exemplaren aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of
HVW).

En vervolgens?
U zult schriftelijk uitgenodigd worden voor een bezoek aan de door de RVA
erkend geneesheer die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft
aangesteld.
Op basis van het advies van de geneesheer zal de RVA u een brief sturen met
zijn beslissing. Indien uw blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%
wordt erkend, zal de erkend geneesheer een lijst opstellen van de sectoren van
beroepsactiviteiten waarvoor u arbeidsgeschikt blijft. Die informatie zal worden
overgemaakt door het werkloosheidsbureau aan de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling, die er rekening mee zal houden om u te begeleiden in uw
zoektocht naar werk en, in voorkomend geval, in het kader van de procedure van
de controle van de actieve beschikbaarheid waaraan u eventueel bent
onderworpen.
In afwachting van de beslissing van de RVA of van de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling moet u al uw verplichtingen als werkloze blijven naleven.
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datumstempel
uitbetalingsinstelling

art. 114 en art. 63, § 2, 4de lid, 4°
art. 36/3, § 2, art. 58, § 1 en art. 58/3, § 4
KB 25.11.1991

In te vullen door de werkloze
Uw identiteit
Voornaam en naam

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

Straat en nummer

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

Postcode en gemeente

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

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde
van uw identiteitskaart

Rijksregisternr. (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn
facultatief.

Telefoon
E-mail

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

Uw aanvraag (als die niet kadert in de controle van de actieve beschikbaarheid door de bevoegde
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling)
Ik roep een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% in.

Vermeld hier de begindatum van de
blijvende arbeidsongeschiktheid van 33%

❑

Ik vraag dat het bedrag van mijn werkloosheidsuitkering gefixeerd wordt
vanaf __ __ / __ __ / __ __ __. (art. 114 KB 25.11.1991)

Uw aanvraag (als die kadert in de controle van de actieve beschikbaarheid door de bevoegde
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling)
❑ Ik ben een jonge werknemer in beroepsinschakelingstijd en ik roep een
blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% in.
(art. 36/3, § 2, KB 25.11.1991).
❑ Ik ben vergoed volledig werkloze en ik roep een blijvende
arbeidsongeschiktheid van minstens 33% in.
(art. 58, § 1 en 58/3, § 4, KB 25.11.1991).

Bij te voegen document
Medisch attest waaruit uw blijvende arbeidsongeschiktheid blijkt (de vermelding van
het percentage van de ongeschiktheid is niet verplicht).

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden. Meer informatie over de
bescherming van deze gegevens vindt u in de
brochure over de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, beschikbaar bij de
RVA. Meer info op www.rva.be
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Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is.

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