RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
AANVRAAG WERKLOOSHEIDSCODE VOOR IBO
(art. 27,6°, 36ter, 36quinquies en 91 KB 25.11.1991)

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid inzake het toekennen van vrijstellingen om
een opleiding te volgen en van de opleidingsuitkering overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be,
www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke de RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen.
De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop
het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de 'gewone' werkloosheids- of
inschakelingsuitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in
samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.
De regeling (B) (IBO als niet-UVW) hieronder is opgeheven door het Waalse Gewest en is niet meer toepasselijk voor de
werknemer woonachtig in het Waalse Gewest (niet de Duitstalige Gemeenschap) die een opleiding aanvat na 30.06.2017.
RUBRIEK I – IN TE VULLEN DOOR DE VDAB
KANDIDAAT:

      /    -  
INSZ (zie keerzijde identiteitskaart)

...........................................................................................................................................
Naam en voornaam

.................................................................................................................................................................................. .......................................................................
Adres
Nationaliteit
(facultatief - indien reeds gekend) WERKGEVER: .................................................................................................
Naam of handelsnaam

         
ondernemingsnummer (1)
        
inschrijvingsnummer RSZ (1)

.............................................................................................................................................................................................
Adres

       
inschrijvingsnummer RSZPPO (1)

(1) U vult ofwel het ondernemingsnummer, ofwel het RSZ- of RSZPPO-nummer in

VOORZIENE ACTIVITEIT

 IBO (INITIEEL CONTRACT)

IBO (BIJLAGE)

Aan te leren functie : ..................................................................................

Breuk: ..................................................

Opleidingsbreuk : .......................................................................................

Ingangsdatum bijlage: ...........................................

Vermoedelijke aanvangsdatum : ...............................................................

Vermoedelijke duur: ..............................................

Vermoedelijke duur : ..................................................................................

 (A) IBO als uitkeringsgerechtigd werkloze (art. 27, 6° en 91)
 (B) IBO als niet-UVW, ingeschreven als niet-werkende werkzoekende (art. 36ter en 36quinq.)
 de kandidaat is ten minste 45 jaar oud

(de indiening van een bijlage bij de
overeenkomst is enkel nodig indien het gaat om
een niet-vergoede werkloze (B) in geval van
wijziging van de opleidingsbreuk (om het nieuwe
wekelijks aantal uitkeringen te bekomen)

 de kandidaat is jonger dan 45 jaar; hij heeft volgens zijn verklaring aan de VDAB:
 wél een diploma of getuigschrift hoger onderwijs (geen IBO-RVA hypothese (B) mogelijk!)
 geen diploma of getuigschrift hoger onderwijs
In (B) kan de RVA slechts informatie geven betreffende het bedrag van de uitkering, indien een door de werkloze ingevuld formulier C1, met vermelding van de
gezinssituatie, wordt toegevoegd. Kandidaten van vreemde nationaliteit moeten voldoen aan de wetgeving inzake verblijf en tewerkstelling.
Bijlagen: .................................................................................................................................................................................

datum

naam en handtekening

stempel VDAB

Dossier behandeld door: ..........................................................................................................................................
tel./fax. .................................................................................................................................................................................... toestel ..................................................
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RUBRIEK II – ANTWOORD VAN DE RVA
      /    -  
INSZ

...........................................................................................................................................
Naam en voornaam van de kandidaat

De kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor navermelde maatregel, ten laste van de RVA. Indien de RVA in het bezit is van het formulier C1, wordt hierna
eveneens de code en het uitkeringsbedrag vermeld (op de in rubriek I vermelde vermoedelijke aanvangsdatum)

 (A) IBO als uitkeringsgerechtigd werkloze is mogelijk
code
datum
dagbedrag

 voltijds stelsel (01/, 09/, 11/): 6 uitkeringen per week
 deeltijds stelsel (03/, 10/): aantal halve uitkeringen per week: ...........................
IGU afhankelijk van het loon in de beschouwde maand (05/, 57/)
Opmerkingen: ...........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

 (B) IBO als niet-uitkeringsgerechtigd werkloze is mogelijk
Code ........................ (opleidingsuitkering)
Dagbedrag ..................... EUR
Aantal uitkeringen in functie van de in rubriek I vermelde opleidingsbreuk:






opleidingsbreuk 1/1  6 volledige uitkeringen per week
opleidingsbreuk 4/5  5 volledige uitkeringen per week
opleidingsbreuk 1/2  3 volledige uitkeringen per week
andere opleidingsbreuk: 6 x breuk  ..................... volledige uitkeringen per week

Opmerkingen: ...........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

 AFWIJZEND ANTWOORD





Identificatieprobleem van de kandidaat
Persoon is niet gekend als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze
Aanvraag nog niet uitgewerkt
Geschil omtrent het recht op uitkeringen: u kunt de RVA opnieuw raadplegen vanaf .....................................................................................................................

 Andere reden ....................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Opmerkingen: ...........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

datum
naam en handtekening
Dossier behandeld door: ................................................................................................ tel./fax. .......................................................
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stempel RVA

FORMULIER C63-IBO

