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DE VERMINDERINGSKAART HERSTRUCTURERINGEN  
 

Wat is een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de 
faling, sluiting of vereffening van uw onderneming ? 

Een verminderingskaart herstructureringen in het kader van een faling, sluiting of vereffening is 
een attest afgeleverd door de RVA 

– dat u kan krijgen wanneer u ontslagen bent ten gevolge van een faling, sluiting of de 
vereffening van het bedrijf waar u werkte; 

– en in geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever, onder voorwaarden het recht 
kan openen op voordelen voor de werknemer. 

 

Welke voordelen ?  

Voor bepaalde tewerkstellingsperiodes gelegen tijdens de geldigheidsperiode van de kaart krijgt 
u een vermindering van uw persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid. 

Deze vermindering bedraagt 133,33 € per maand indien u een volledige maand voltijds werkt. 
Indien u geen volledige maand voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag 
proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 1,08. 
Bijgevolg ontvangt u tijdens die tewerkstellingsperiodes een hoger nettoloon. 
De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon. Toon hem 
dus zeker de kaart. 

Het betreft enkel de tewerkstellingsperiodes bij een nieuwe werkgever die gelegen zijn in de 
periode die: 

– aanvangt op de dag dat u uw eerste tewerkstelling aanvat tijdens de geldigheidsperiode 
van de verminderingskaart herstructureringen; 

– en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal volgend op dit waarin u het werk 
hervat hebt. 

Het recht op de bijdragevermindering hangt tot slot af van uw refertemaandloon, dit is het 
brutomaandloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkt. Het refertemaandloon mag niet 
boven een bepaald grensbedrag liggen, afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum 
van indiensttreding.  

Hoe krijgt u een verminderingskaart herstructureringen ? 
 
Om deze kaart te krijgen, zijn er twee mogelijkheden: 

– ofwel dient u een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in, via uw uitbetalingsinstelling, 
bij het voor uw woonplaats bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. In dat geval zal 
het bevoegde werkloosheidsbureau op basis van het door u ingediende formulier C4 
nagaan of u aan de voorwaarden voldoet en u spontaan een verminderingskaart 
opsturen; 

– ofwel dient u geen dergelijke aanvraag in. In dat geval kunt u zich met uw C4 aanbieden 
bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA om de verminderingskaart te vragen. 

De verminderingskaart is geldig gedurende 6 maanden, gerekend van datum tot datum, volgend 
op de verbreking van uw arbeidsovereenkomst. 

Meer info ? 
www.rva.be -> infobladen werknemers -> Hebt u recht op een verminderingskaart 
herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming? 

 

Deze inlichtingen zijn louter indicatief. Voor uitvoerige informatie raden wij je aan je tot de 
instanties te richten .  
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