
 

WERKKAART ACTIVA EN/OF START 
AANVRAAGFORMULIER  

 
 

Indien U nog in het bezit bent van een kaart van de RVA die nog geldig is, moet U geen 
nieuwe aanvraag indienen. 

Indien U vragen heeft over het gebruik van dit formulier, raadpleeg de infofiches ‘Activa’ en ‘Start’ op onze 
website : www.actiris.be. 

Opdat uw aanvraag geldig zou zijn, moet u bij Actiris ingeschreven zijn en moet uw dossier bijgewerkt 
zijn. De beslissing omtrent de toekenning van de Activa- en/of Startkaart wordt genomen op basis van de 
informatie in uw dossier, de gegevens ingevuld in dit formulier en de attesten die u hierbij toevoegt. 
Door dit formulier te ondertekenen op pagina 2, verklaart u dat de informatie die u heeft 
opgeschreven correct en volledig is. 
De gegevens met een * moeten verplicht worden ingevuld. 
 
*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 een duplicata aan van een voorheen door Actiris afgeleverde Activa en/of Start-kaart.  
 
 Ik vraag de kaart aan voor mijn huidig werk, datum van de aanwerving :   _ _ /_ _ /_ _ _ _ EN 
        Ik was als niet-werkende werkzoekende ingeschreven tot de dag vóór mijn aanwerving .  
        Ik kreeg werkloosheidsuitkeringen tot de dag vóór mijn aanwerving.  
 
 Ik ben momenteel als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven en ik werk niet.  

Hieronder vindt U gelijkgestelde periodes aan inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende. 
Indien U onder één van de volgende categoriën valt, gelieve dan het vakje aan te kruisen en een attest 
bij te voegen.  

� De periodes van vergoede volledige werkloosheid (in het voltijds stelsel of het vrijwillige halftijds stelsel); 
� De periodes vergoed door de ziekteverzekering of invaliditeitsverzekering die vallen binnen een periode 

van inschrijving als werkzoekende of vergoede volledige werkloosheid; 
� De periodes waarin men een leefloon geniet (bestaansminimum OCMW); 
� De periodes van toekenning van financiële maatschappelijke hulp door het OCMW aan personen met 

een buitenlandse nationaliteit die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven; 
� De tewerkstellingsperiodes door het OCMW, bij toepassing van artikel 60, § 7 van de wet OCMW; 
� De periodes van tewerkstelling in een doorstromingsprogramma (DSP) of in het kader van de sociale 

inschakelingseconomie (SINE) (in het kader van deze tewerkstellingen betaalt de RVA een 
loonsubsidie uit); 

� De tewerkstellingsperiodes in het kader van een regionaal hertewerkstellingsprogramma (vb. Geco, 
DAC, …); 

� De opleidingsperiodes deeltijds onderwijs in het kader van de deeltijdse schoolplicht; 
� De periodes van hechtenis in een periode van inschrijving als werkzoekende of vergoede volledige 

werkloosheid. 
 
 Ik ontvang momenteel werkloosheidsuitkeringen en ik werk niet. (Gelijkstellingen, zie punt 1, pagina 2)  
 
 Ik krijg/kreeg een verbrekingsvergoeding en/of een ontslagcompensatievergoeding, van ……….. tot 
…………… 
 
 Ik volg momenteel een voltijds leerplan in het dagonderwijs. 
 
 Ik ben jonger dan 30 jaar. Het laatste studiejaar waarvoor ik geslaagd ben : 
   Lager onderwijs  
   Eerste secundair onderwijs 
   Tweede secundair onderwijs 
  

   Derde secundair onderwijs            Zesde secundair onderwijs 
   Vierde secundair onderwijs            Zevende secundair onderwijs  
   Vijfde secundair onderwijs            Hogere studies 
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 Ik beschik over een verminderde arbeidsgeschiktheid. (Zie lijst hieronder, punt 2)   Ik voeg een attest toe  

  
 Ik ben van buitenlandse afkomst. (Zie lijst hieronder, punt 3)    
 
 Ik ben erkend als persoon met een handicap (Zie lijst hieronder, punt 4) Ik voeg een attest toe    
 
 Ik werd aangeworven via een startbaanovereenkomst (SBO) vóór 1 januari van het jaar waarin ik 19 jaar ben 
geworden en ik vraag een werkkaart aan voor het vervolg van mijn arbeidsovereenkomst.  
Ik voeg een attest toe 
 
 
Vergeet de datum en uw handtekening niet !  

 
*Datum : _ _ / _ _ / _ _ _ _           *Handtekening van de werknemer/werkzoekende:   
                                                                                                                         _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Aantal toegevoegde documenten : _ _ _ _ _ _                

 

1. Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze :  
 De personen geschorst wegens langdurige werkloosheid; 
 Herintredende personen. Ze moeten 624 dagen werk of gelijkgestelde dagen bewijzen tijdens hun 

carrière; 
 De voormalige zelfstandigen. Zij moeten hun activiteit als zelfstandige tijdens de maand van hun 

aanwerving of in de loop van de 24 kalendermaanden die eraan voorafgaan, hebben stopgezet; 
 De – 25-jarigen die geen leerplicht meer hebben en die geen studies hebben afgemaakt die hen het 

recht op inschakelingsuitkeringen geven ; 
 De voltijds bruggepensioneerden. 

2. Verminderde arbeidsgeschiktheid : 
 Ofwel een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met een definitieve arbeidsongeschiktheid van 

minstens 33 %; 
 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 
onderneming voor aangepast werek of een sociale werkplaats; 

 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 monste 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. 

3. Buitenlandse afkomst: 
 Ofwel de persoon die niet de nationaliteit heeft van een EU-lidstaat; 
 Ofwel de persoon waarvan minstens één ouder niet de nationaliteit heeft van een EU-lidstaat (of deze 

nationaliteit niet had, indien de persoon is overleden); 
 Ofwel de persoon waarvan minstens twee grootouders niet de nationaliteit hebben van een EU-lidstaat 

(of deze nationaliteit niet hadden, indien deze personen overleden zijn) ; België, Bulgarije, Cyprus, 
Kroatië, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanië, Hongarije, 
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. 

4. Personen met een handicap, erkenning door : 
 Ofwel het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH), 
 Ofwel het AZgence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées (AWIPH), 
 Ofwel de Service bruxellois francophone des personnes handicapées, 
 Ofwel de Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie 

für die besondere soziale Fürsorge. 
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