Voor meer info kunt u terecht bij uw uitbetalingsinstelling.

Hoe moet u een inkomensgarantieuitkering aanvragen?
Bij de VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM gaat u:
• aangifte doen van uw deeltijdse betrekking;
• zich inschrijven als werkzoekende voor een voltijds
arbeidsregime. Dit wordt genoteerd op het formulier
C131A-werknemer, dat u kunt bekomen bij uw uitbetalings
instelling (vakbond of HVW) of via www.rva.be >
Documentatie > Formulieren.
Bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) dient u
onderstaande documenten in:
• een formulier C131A–werknemer waarvan u deel A invult;
• een formulier C131A–werkgever in te vullen door uw werkgever als hij geen gebruik maakt van de elektronische aangifte "Aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten".
Deze formulieren moeten binnen een termijn van 2 maanden
na de aanvang van de deeltijdse betrekking in het RVA-kantoor
aankomen.

De RVA dicht bij u
De RVA beschikt over 30 kantoren
verspreid over heel België.
Om het RVA-kantoor te vinden dat bevoegd
is voor uw regio, ga naar www.rva.be.

Tijdens uw deeltijdse betrekking moet u op het einde van
elke maand het gevalideerde (validatie niet verplicht voor
50-plussers) en correct ingevulde formulier C3-deeltijds
indienen bij uw uitbetalingsinstelling.

focus op
De bedragen in deze folder zijn geïndexeerd.
Om te weten of ze nog van toepassing zijn,
richt u tot uw uitbetalingsinstelling.
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• u bent een deeltijds werknemer met behoud van rechten;
• uw brutomaandloon ligt lager dan 1 531,93 EUR;
• uw gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is niet hoger dan 4/5
van een voltijdse betrekking;
• u hebt bij uw werkgever een aanvraag ingediend voor een
voltijdse betrekking;
• u bent ingeschreven als werkzoekende en u bent beschikbaar
op de arbeidsmarkt voor een voltijdse betrekking;
• u hebt geen recht meer op loon van uw vorige werkgever
(opzeggings- of verbrekingsvergoeding).

De

Om recht te hebben op een inkomensgarantie-uitkering moet u
aan een aantal voorwaarden voldoen:
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Werklozen die het werk deeltijds hervatten,
krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op
het deeltijdse nettoloon, een uitkering van de
RVA. Deze uitkering voor deeltijdse werknemers
met behoud van rechten is een
inkomensgarantie-uitkering (IGU).

Opgelet:

Bereken zelf hoeveel u krijgt!

• Voldoet u niet langer aan één van
de voorgaande voorwaarden, dan
vervalt uw recht op een
inkomensgarantie-uitkering.
• Wanneer u op vrijwillige basis
overstapt van voltijdse naar deeltijdse arbeid hebt u geen recht op
een IGU, behalve wanneer de
overgang het gevolg is van een
herstructureringsplan en de minister van Werk de toekenning
van de IGU aanvaardt.
• Als u ontslagen wordt uit een
voltijdse betrekking, maar minder
dan voltijds aan de slag kan blijven bij dezelfde werkgever, moet
u na het verstrijken van de opzegperiode als voltijdse werknemer,
nog 3 maanden wachten voordat
u recht kan hebben op een IGU.
• Wordt uw IGU berekend op basis
van inschakelingsuitkeringen?
Dan moet u om de 6 maanden uw
inspanningen om voltijds werk te
vinden bewijzen aan de RVA.

Op de website van de RVA vindt u een simulatieprogramma
waarmee u zelf kan uitrekenen hoeveel uw IGU bedraagt.
• Surf naar www.rva.be.
• Klik op "Burgers”.
• Klik op “Simulatie van de berekening van de inkomensgarantieuitkering” in de rubriek "Online diensten".
• Vul de velden in en klik op OK.
Hou wel een aantal gegevens bij de hand als u de simulatie wil
doen. U hebt onder andere nodig: het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering, het aantal uren dat u werkt per week, uw
brutomaandloon.
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