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 Tel.: 0800/35 123 
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 E-mail: dispo@actiris.be 
 Bijlage(n)  
 Datum  

 
 Betreft: Aanvraag tot evaluatiegesprek - Procedure Dispo J  

Art.  36, § 1, 5° van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 
Art. 9, § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de controle van de 
beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

 
 
Mevrouw, mijnheer, 
 
 
Via dit schrijven breng ik u ervan op de hoogte dat u 3 maanden na uw laatste 
negatieve evaluatie een nieuwe aanvraag tot evaluatiegesprek bij deze dienst kunt 
aanvragen, dit UITSLUITEND per aangetekend schrijven of door indiening van 
de aanvraag aan het onthaal van de dienst Controle van de beschikbaarheid. 
 
De gevraagde evaluatie zal betrekking hebben op de periode tussen de datum 
waarop de laatste beslissing werd genomen en de datum waarop u de nieuwe 
uitnodiging hebt ontvangen. 
 
Gelieve bijgevoegd formulier in te vullen en naar volgend adres te sturen: Actiris - 
Dienst Controle van de beschikbaarheid - Koningsstraat 145 te 1000 Brussel. 
 
 

Hoogachtend 
 
          De directeur-generaal 
          Grégor CHAPELLE In opdracht 
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FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN NIEUW 

EVALUATIEGESPREK TIJDENS DE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD 
 

 
  

 
Uw identiteit: 
 
 
Naam:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Voornaam: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ………………………………………………………………………………………. 
 
Rijksregisternummer: 
……………………………………………………………………………… 
 
Ik zou graag een nieuw evaluatiegesprek hebben tijdens mijn beroepsinschakelingstijd. 
 
 
Datum: ……………………..      Handtekening: 

 

 

 

Belangrijke opmerking: 

 

Ingevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid m.b.t. de controle van 
de  beschikbaarheid van werklozen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar 
Actiris overgeheveld. Actiris is derhalve met de uitvoering van deze controle belast. 
De bevoegdheid m.b.t. de uitbetaling van de uitkeringen werd niet naar de gewesten 
overgeheveld en blijft in handen van de RVA, in samenwerking met de 
uitbetalingsinstellingen. 
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