
 

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

AANVRAAG OM EEN WERKKAART 
Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op 
activeringsuitkeringen 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 RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op 
grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de aflevering van deze attesten tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om 
deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de activeringsuitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en 
blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen. 

U kunt de werkkaart ook via een webtoepassing aanvragen en ontvangen. Daarvoor logt u zich aan op www.mysocialsecurity.be met uw eID en pincode en klikt u 
op "Activa-kaart". Als de toepassing voldoende werkloosheidsdagen terugvindt in de RVA-databank wordt de werkkaart dan in uw persoonlijke Ebox geplaatst. 

Indien u in het Waalse Gewest woont (buiten de Duitstalige Gemeenschap), kunt u na 31.12.2015 dit formulier niet meer gebruiken en evenmin nog een 
werkkaart via de webtoepassing vragen. Vanaf 01.01.2016 dient u zich voor de aanvraag van een werkkaart te wenden tot de FOREM (www.forem.be). 

RUBRIEK I – IN TE VULLEN DOOR DE WERKZOEKENDE 
 
A. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

              ..................................................................................................................................................................................  
INSZ identificatienummer sociale zekerheid (zie keerzijde van uw identiteitskaart) Naam en voornaam 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  adres 

e-mailadres:  .................................................................................................................................................  (via dit adres kan de RVA u eventueel bijkomende info vragen) 

B. MIJN AANVRAAG (kruis alle toepasselijke vakjes aan) 

Ik vraag aan de RVA een werkkaart af te leveren waaruit blijkt dat 

 ik voldoe aan één van de voorwaarden van het plan Activa (dit opent voor mijn werkgever 
eventueel het recht op RSZ-voordelen en voor mezelf eventueel op een werkuitkering 
(= geactiveerde werkloosheidsuitkering) van 500 euro) 

 Ik lees eerst het infoblad T1 ‘Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?’.  

Ik vul de delen C, D, I en J in ieder geval in. 

Ik vul bovendien deel E in indien ik geen 30 jaar ben 

Ik vul bovendien deel F in indien van toepassing, en in dat 
geval ook deel H indien ik geen 45 jaar ben  

 ik voldoe aan één van de voorwaarden van het plan Activa Preventie- en Veiligheids-
personeel (PVP) (dit opent voor mijn werkgever het recht op RSZ-voordelen en voor mezelf 
eventueel op een werkuitkering (= geactiveerde werkloosheidsuitkering) van 900 of 
1.100 euro) 

 Enkel invullen wanneer u tewerkgesteld wil worden als stadswacht voor rekening van een 
gemeente. 

 Ik lees eerst het infoblad E4 ‘Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel)’.  

Ik vul de delen C, D, I en J in ieder geval in 

Ik vul bovendien deel F in indien van toepassing 

  ik voldoe aan één van de voorwaarden om voor mijn werkgever het recht op 
RSZ-voordelen in het kader van een jongerentewerkstelling te openen (voorheen 
de voordelen toegekend in het kader van een startbaankaart) 

Ik vul de delen E, G, H, I en J in 

(en eventueel de delen C en D – lees de uitleg onder E) 

 ik voldoe aan één van de voorwaarden om in het kader van de verplichting voor mijn 
werkgever om jongeren in dienst te nemen, tweemaal geteld te worden. 

Ik vul de delen G, I en J in 

 Enkel invullen wanneer u geen 26 jaar bent 
NIET invullen wanneer u dit jaar nog geen 19 jaar bent/wordt 
NIET invullen indien u nog studies met volledig leerplan in dagonderwijs volgt 

 Ik lees eerst het infoblad E12 ‘Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren’.  

 

 ik voldoe aan de voorwaarden om voor mezelf het recht op een werkuitkering van 350 
euro te openen in het kader van een voltijdse tewerkstelling in een startbaan met een 
voorziene duur van minstens 6 maanden (voorheen de voordelen toegekend in het kader 
van een werkkaart Activa Start) 

 Enkel invullen wanneer u geen 26 jaar bent 
NIET invullen indien u deze werkuitkering al eerder hebt aangevraagd 
NIET invullen indien u in de loop van de laatste 12 maanden al een  geactiveerde uitkering 
ten laste van de RVA of een OCMW genoten hebt 

 Ik lees eerst het infoblad E12 ‘Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren'. 

Ik vul de delen C, E, G, H, I en J in 

C. MIJN HUIDIGE STATUUT (kruis alle toepasselijke vakjes aan) 

Op de datum waarop ik dit formulier onderteken of, indien ik reeds in dienst ben getreden, op de dag voorafgaand aan het begin van deze tewerkstelling, ben ik:  
 ingeschreven als werkzoekende EN: 
  ben ik op de voormelde datum WEL aan het werk 
  ben ik op de voormelde datum NIET aan het werk 
 (ik voeg een attest toe van de VDAB, werkwinkel, FOREM, Actiris of het Arbeitsamt) 

 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of daarmee gelijkgestelde 
 Ik lees inzake de gelijkstellingen het infoblad T1 ‘Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?’. 

 Ik roep de volgende gelijkstelling in:  ............................................................................................................................................................................................ 
 (ik voeg de nodige stukken toe om deze gelijkstelling te bewijzen) 
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D. MIJN VORIGE STATUUT (kruis alle toepasselijke vakjes aan) INSZ              

In de loop van de laatste 91 maanden (of van de laatste 7 maanden, indien het gaat om een verlenging) 

 was ik ingeschreven als niet-werkende werkzoekende: 

 van  .....................................   tot en met  ...................................   van  .....................................   tot en met  ...................................   

 van  .....................................   tot en met  ...................................   van  .....................................   tot en met  ...................................   
 (ik voeg een attest toe van de VDAB, werkwinkel, FOREM, Actiris of het Arbeitsamt) 

 ben ik tewerkgesteld geweest (als loontrekkende / zelfstandige): 

 van  .....................................   tot en met  ...................................   van  .....................................   tot en met  ...................................   

 van  .....................................   tot en met  ...................................   van  .....................................   tot en met  ...................................   

 heb ik periodes gekend die met periodes van inschrijving als niet werkend werkzoekende worden gelijkgesteld: 

 van  .....................................   tot en met  ...................................   van  .....................................   tot en met  ...................................   

 van  .....................................   tot en met  ...................................   van  .....................................   tot en met  ...................................   
 Ik lees inzake de gelijkstellingen het infoblad T1 ‘Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?’. 

 (ik voeg de vereiste attesten toe). 

E. MIJN SCHOLING (kruis slechts één vakje aan) 
(in geval van Activa (rubriek B, eerste vakje aangekruist) enkel in te vullen indien u geen 30 jaar bent) 
(in geval van jongerentewerkstelling (+ evt. werkuitkering van 350 euro) (rubriek B, derde/vierde vakje aangekruist) enkel in te vullen indien u geen 26 jaar bent) 

Ik vermeld ook diploma’s of getuigschriften die ik eventueel in het buitenland heb behaald 

In geval van Activa (deel B, eerste vakje aangekruist): vul ook steeds de rubrieken C en D in 

In geval van jongerentewerkstelling (deel B, derde vakje aangekruist): 
-  Indien u hieronder het vakje 5, 6 of 7 aankruist, maar het tweede vakje in rubriek G niet aankruist (u bent niet gehandicapt), vul dan ook de rubrieken C en D in 
-  Indien u hieronder het vakje 5, 6 of 7 aankruist, en het tweede vakje in rubriek G ook aankruist (u bent wel gehandicapt), dan moet u de rubrieken C en D niet invullen 

Mijn hoogste diploma of getuigschrift is er één: 
 1. van de eerste graad van het secundair onderwijs (= 2e of 3e jaar) (alle richtingen) 
 2. van het lager secundair onderwijs (= 3e jaar) (alle richtingen) 
 3. van de tweede graad van het secundair onderwijs (= 4e of 5e jaar) (alle richtingen) 
 4. van het tweede of derde jaar van de derde graad (= 6e of 7e jaar) van het voltijds of deeltijds beroepssecundair onderwijs, ZONDER diploma of 

getuigschrift hoger secundair onderwijs 
 5. van het tweede jaar van de derde graad (= 6e jaar) van het voltijds algemeen of kunstonderwijs of van het voltijds of deeltijds technisch onderwijs 
 6. van het derde jaar van de derde graad (= 7e jaar) van het voltijds of deeltijds beroepssecundair onderwijs, MET diploma of getuigschrift hoger secundair 

onderwijs 
 7. van het eerste jaar (of hoger) van de vierde graad (= minstens 7e jaar) van het voltijds beroepssecundair onderwijs 
 8. hoger dan het hoger secundair onderwijs (bv. hoger universitair onderwijs, hoger niet-universitair onderwijs) 
 9. andere / ik weet het niet zeker. Ik omschrijf het behaalde getuigschrift zo volledig mogelijk:  ............................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ik voeg dit diploma/getuigschrift toe 

F. MIJN VERMINDERDE ARBEIDSGESCHIKTHEID 

Ik lees het infoblad T1 ‘Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?’.’ 

 Ik ben een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33% 
  ik ben reeds onderzocht door de RVA-geneesheer; hij heeft een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33% erkend 
  ik ben nog niet onderzocht door de RVA-geneesheer. Ik vraag een medisch onderzoek aan 

 Ik ben verminderd arbeidsgeschikt op een andere grond, namelijk:  ............................................................................................................................................ 

 (ik voeg een attest toe) 

G. SPECIFIEK STATUUT (enkel in te vullen indien u geen 26 jaar bent)(kruis alle toepasselijke vakjes aan) 

Ik lees inzake de navolgende begrippen het infoblad E12 ‘Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren’. 

 Ik ben van buitenlandse afkomst - buiten Europese Unie 

 Ik ben ingeschreven als gehandicapte bij de bevoegde dienst (ik voeg een attest toe) 
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INSZ              
 

H. STUDIES/OPLEIDINGEN IN DAGONDERWIJS (enkel aan te kruisen indien u geen 45 jaar bent) 

Ik volg momenteel studies/opleidingen in dagonderwijs 

 NEEN, niet meer sedert  ........................................................  

 JA  het betreft studies met volledig leerplan 

    het betreft studies met onvolledig leerplan of het betreft een opleiding 

 

I. MIJN WERKGEVER  

Ik ben reeds in dienst getreden bij een werkgever in het kader van de tewerkstelling waarvoor ik de kaart aanvraag 

 JA (ik vraag deze werkgever rubriek II in te vullen)  
 NEEN 

J. HANDTEKENING  

IK VERKLAAR OP EER DAT DEZE AANGIFTE ECHT EN VOLLEDIG IS. 
Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden.  Meer uitleg over de bescherming van deze gegevens vindt u in de RVA-brochure omtrent de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Voor info ‘werkloosheidsverzekering’, zie ook www.rva.be 

datum handtekening van de werkzoekende 

RUBRIEK II – IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER 

Opgelet: de WERKKAART moet ofwel vooraf worden aangevraagd, ofwel binnen 30 dagen na de dag van de indiensttreding 

 (Enkel toepasselijk indien de jongere in rubriek I, deel B het derde vakje heeft aangekruist: indien hij in dienst is getreden vóór de 1ste januari van het 
jaar waarin hij 19 jaar wordt en hij vanaf deze 1ste januari een werkkaart vraagt, moet deze werkkaart ten laatste gevraagd worden op 31 januari van dat 
jaar). 

 .......................................................................................................................................................................               
Naam of handelsnaam  ondernemingsnummer (1)  

             
  inschrijvingsnummer RSZ (1) 

  .........................................................................................................................................................................................            
Adres  inschrijvingsnummer DIBISS (1) 

e-mailadres:  ......................................................................................................................................  (via dit adres kan de RVA u eventueel bijkomende info vragen) 

De werknemer vermeld in rubriek I is reeds in dienst getreden  JA, op datum van  ...........................................   

  NEEN 

In voorkomend geval in te vullen 
 De werkgever is een gemeente, nl.  ...............................................................................................  (naam gemeente) 

 Slechts in te vullen indien de gemeente wenst aan te werven in het kader van de plaatselijke veiligheidspolitiek (artikel 11quater KB 19.12.2001) 

datum naam en handtekening van de werkgever of zijn afgevaardigde stempel 

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

RUBRIEK III – IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR VAN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU  

Op basis van het dossier en/of op basis van de ingediende stukken verklaar ik: 

 dat de WERKKAART niet kan gegeven worden omdat (in geval van weigering wordt het formulier, na het nemen van een kopie, teruggestuurd aan betrokkene): 
de werknemer de vereiste voorwaarden niet vervult, aangezien 

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

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

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

datum handtekening directeur stempel WB 
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