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Indien u vragen heeft over het gebruik van dit formulier, raadpleeg de infofiche 'activa.brussels' op onze 
website: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/activa-brussels 
Opdat uw aanvraag geldig zou zijn, moet u bij Actiris ingeschreven zijn en moet uw dossier bijgewerkt 
zijn. De beslissing omtrent de toekenning van het attest activa.brussels of activa.brussels “verminderde 
arbeidsgeschiktheid” wordt genomen op basis van de informatie in uw dossier, de gegevens ingevuld in dit 
formulier en de attesten die u toevoegt.  
 

Rijksregisternummer:       _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _        voor- of achterkant van uw identiteitskaart 

 
Naam en voornaam: ………………………………………………….......................... 
 

Officieel adres: 
  
……………………………………………………………………. 
  
………………       ……………………………………………….. 

U dient alle vakjes die met uw situatie overeenkomen, aan te duiden. 
 

Ik vraag het attest voor mijn huidige betrekking, datum aanwerving: _ _ /_ _ /_ _ _ _ EN  
        Ik was ingeschreven als werkzoekende tot de dag vóór mijn aanwerving.  
        
Ik ben momenteel ingeschreven als niet-werkende werkzoekende (zie definitie achterkant, punt 1) 

 

 Eén of meer van de onderstaande situaties zijn op mij van toepassing: 

     Ik was tewerkgesteld met een inschakelingscontract 
     Ik was tewerkgesteld in het kader van een sociale-economieovereenkomst (DSP) 
     Ik heb een First stage van minstens 6 maanden gedaan 
     Ik heb een individuele beroepsopleiding van minstens 6 maanden gevolgd 
     Ik heb een alternerende opleiding gevolgd en met succes beëindigd 
     Ik was het slachtoffer van een ontslag naar aanleiding van de schrapping van een geco-arbeidsplaats 
 Ik was tewerkgesteld in het kader van een geco-arbeidsplaats 
 Ik was tewerkgesteld in het kader van een arbeidscontract met een premie phoenix.brussels 

 Eén of meer van de onderstaande situaties zijn op mij van toepassing en ik voeg hierbij een attest  

     Ik was tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst artikel 60, §7 of 61 
     Ik was tewerkgesteld in het kader van een sociale-economieovereenkomst (SINE) 
 Ik heb een professionaliserende opleiding gevolgd en met succes beëindigd
 Ik heb een titel via de erkenning van de competenties verworven; 
     Ik was het slachtoffer van een herstructurering, een faillissement, een sluiting of een vereffening 
     Ik heb een leefloon genoten ("bestaansminimum" OCMW) 
     Ik heb financiële maatschappelijke hulp van het OCMW genoten 
     Ik was ingeschreven als niet-werkende werkzoekende in een ander gewest 
     Ik zat in hechtenis in een periode van inschrijving als werkzoekende. 
     Ik was tewerkgesteld in het kader van een vormende tewerkstelling voor jongeren  
     Ik heb een uitkering gekregen van de ziekte- of invaliditeitsverzekering in een periode van inschrijving als 
werkzoekende. 

 Eén van de bovenstaande situaties is op mij van toepassing en ik blijf tewerkgesteld bij dezelfde werkgever. 

 
 Ik krijg/kreeg een verbrekingsvergoeding en/of een ontslagcompensatievergoeding, van ...................... tot ....................... 
 

Voor de min-30-jarigen:             Ik heb een GHSO                           Ik heb geen GHSO    

                   
 Ik heb een verminderde arbeidsgeschiktheid (zie lijst achterkant, punt 2) Ik voeg een attest toe 
 
 Ik vraag een duplicaat aan van het attest Activa.brussels die Actiris mij eerder heeft bezorgd. 

Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring waarachtig en volledig is.      
   

Handtekening van de werknemer / werkzoekende:    

Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _     

             Aantal toegevoegde documenten: _ _ _ _ _ _                                  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/activa-brussels/
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1. Definitie NWWZ (niet-werkende werkzoekende): 
 
"De persoon met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als werkzoekende bij Actiris is 
ingeschreven en geen beroepsactiviteit of vergelijkbare activiteit uitoefent." 
 
Verschillende categorieën worden gelijkgesteld met niet-werkende werkzoekenden:  

- Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
- Werkzoekenden ingeschreven tijdens de beroepsinschakelingstijd 
- Werkzoekenden die een leefloon van het OCMW of een equivalent van een leefloon genieten 
- Werklozen uit de Europese Unie – Export van het recht op werkloosheidsuitkeringen 
- Jongeren in afwachting van de beroepsinschakelingstijd 
- Werkzoekenden in opleiding 
- Studenten in het deeltijds onderwijs 
- Personen in individuele beroepsopleiding in een onderneming 
- Jonge werkzoekenden in First-stage 
- Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen die een uitkering ontvangen op grond van hun leeftijd 
- Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die zijn vrijgesteld van inschrijving omdat zij lessen of 

studies volgen of die zijn vrijgesteld van inschrijving omwille van sociale of familiale redenen 
 

 
2. Verminderde arbeidsgeschiktheid: 

 
 Ofwel een niet-werkende werkzoekende die aan de medische voorwaarden voldoet om recht te hebben 

op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie-uitkering in het kader van de wetgeving 
omtrent personen met een handicap; 

 Ofwel een niet-werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer was tewerkgesteld bij een 
werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, 
de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven; 

 Ofwel een niet-werkende werkzoekende met een handicap die het recht op verhoogde kinderbijslag 
opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%; 

 Ofwel een niet-werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene 
Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het 
verstrekken van sociale en fiscale voordelen. 

 Ofwel een niet-werkende werkzoekende die toegelaten wordt tot de Service Personnes Handicapées 
Autonomie Recherchée (PHARE) of die gebruikmaakt van de maatregelen van het Vlaams Agentschap 
voor personen met een Handicap (VAPH). 

 Ofwel de werkloze die een permanente arbeidsongeschiktheid kan aantonen van minstens 33%, erkend 
door een geneesheer aangesteld door de RVA overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 141 van 
het Koninklijk Besluit van 25 november 1991. 
 


