Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Infoblad - werknemers
Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf
november 2012
Inleiding
Vanaf november 2012 zijn er belangrijke wijzigingen in het recht op uitkeringen in geval van
volledige werkloosheid.
De regering heeft immers beslist om:


de toegangsvoorwaarden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen en de
voorwaarden om, na werkhervatting, opnieuw hogere uitkeringen te ontvangen, te
versoepelen;

het uitkeringsbedrag bij de aanvang van de werkloosheid te verhogen;

de regels voor de geleidelijke vermindering van het uitkeringsbedrag (“de
degressiviteit”) uit te breiden en te verscherpen, in functie van de
werkloosheidsduur en uw beroepsverleden als loontrekkende. De actuele
minimabedragen blijver echter ongewijzigd.
Deze hervorming heeft volgende doelstellingen:






beter rekening houden met de evolutie van de arbeidsmarkt, gekenmerkt door
meer flexibiliteit en meer transities in de loopbaan;
de herinschakeling van de werkzoekenden bevorderen en de
tewerkstellingsgraad verhogen;
het verzekeringsbeginsel versterken en het uitkeringsbedrag meer aan de duur
van het beroepsverleden koppelen;
het beginsel van de gelijke behandeling van werklozen versterken;
de principes van ons stelsel van werkloosheidsverzekering consolideren en met
name de vergoedbaarheid gedurende een periode die onbeperkt is in de tijd, en
de financiële leefbaarheid ervan, garanderen.

Voor wie heeft deze hervorming gevolgen?
a) Deze hervorming heeft geen invloed op uw rechten indien u:
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tijdelijk werkloos bent of een havenarbeider;
een volledig werkloze bent die inschakelingsuitkeringen (de vroegere
wachtuitkeringen) ontvangt);
een volledig werkloze bent die een bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen)
ontvangt;
sedert minstens 1 jaar werkloos bent maar in oktober 2012 reeds de
minimumuitkering ontvangt;
50 jaar of ouder bent en al minstens 1 jaar werkloos bent en een
anciënniteitstoeslag ontvangt;
minder dan 50 jaar bent, al minstens 1 jaar werkloos bent en de RVA heeft
vastgesteld dat u een beroepsverleden van 20 jaar arbeid als loontrekkende
heeft;
volgens de geneesheer aangesteld door de RVA, een blijvende
arbeidsongeschiktheid van minstens 33 % heeft.
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b) Deze hervorming is op u van toepassing en uw uitkering kan
verminderd worden, indien u niet onder één van de voormelde categorieën
of situaties valt.


Indien u samenwonende bent (categorie B), zal deze vermindering ten vroegste
plaatsvinden op 1 november 2012 (afhankelijk van uw beroepsverleden en van
uw werkloosheidsduur).
Indien u samenwonende bent en slechts over één inkomen beschikt (categorie A) of alleen
woont (categorie N), dan zal deze vermindering ten vroegste plaatsvinden op 1 maart 2013
(afhankelijk van uw beroepsverleden). Indien uw beroepsverleden nooit werd berekend, is
het echter mogelijk dat uw uitkering tijdelijk verlaagd wordt in afwachting van de berekening
van uw beroepsverleden, op basis van de informatie die het ABVV opvraagt bij de sector
pensioenen. Dat betekent concreet dat het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen gelijk
zal zijn aan code 29, d.w.z. een bedrag dat overeenstemt met het forfait (voor meer
informatie over code 29, zie hierna onder punt 2) “Hoeveel bedraagt mijn uitkering?”).
Van zodra het werkloosheidsbureau uw beroepsverleden heeft berekend, wordt uw situatie
echter met terugwerkende kracht geregulariseerd.

c) Deze hervorming zal eventueel later invloed hebben op uw rechten,
indien u zich in één van de volgende situaties bevindt:




u bevindt zich in uw eerste jaar werkloosheid,
u werkt deeltijds en ontvangt een inkomensgarantie-uitkering,
u geniet de voorkeursregeling die geldt voor de vertolkende artiesten en voor de
technici van het spektakelbedrijf, tewerkgesteld met contracten van zeer korte
duur.

De RVA zal de betrokken dossiers herberekenen in de tweede helft van 2012. Het ABVV zal u het
resultaat van deze berekening meedelen ten vroegste in november of december 2012 en u
vervolgens schriftelijk op de hoogte brengen van de eventuele evolutie van uw uitkeringsbedrag.
Indien uw uitkeringsbedrag niet verandert, zult u geen mededeling ontvangen.

Dit infoblad geeft het antwoord op volgende vragen:
1) Hoe lang moet ik gewerkt hebben om recht te hebben op uitkeringen?
2) Hoeveel bedraagt mijn uitkering?
3) In welke gevallen wordt mijn uitkeringsbedrag gefixeerd (zodat het niet verder daalt)?
4) Welk uitkeringsbedrag geldt voor het berekenen van de inkomensgarantie-uitkering wanneer
ik deeltijds werk?
5) Hoe lang moet ik gewerkt hebben om terug hogere uitkeringen te bekomen?
6) Ik ben sinds enige tijd werkloos en ik behoor tot gezinscategorie B (samenwonend). Zal mijn
uitkeringsbedrag verminderen?
7) Ik ben sinds enige tijd werkloos en ik behoor tot gezinscategorie A (samenwonend met enig
inkomen) of N (alleenwonend). Zal mijn uitkeringsbedrag verminderen?
8) Ik wil bijkomende informatie inwinnen

De bedragen in deze folder zijn gebaseerd op het indexcijfer geldend vanaf 1 februari 2012.
Vanaf 1 december 2012 werden deze bedragen met ongeveer 2% verhoogd.

1) Hoe lang moet ik gewerkt hebben om recht te hebben op uitkeringen?
Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet u voldoen aan de
toelaatbaarheidsvoorwaarden. U moet in een referteperiode, gelegen voor uw uitkeringsaanvraag,
voldoende lang gewerkt hebben. De referteperiode wordt nu langer zodat het gemakkelijker wordt
om aan die voorwaarden te voldoen.
In tabel 1 ziet u hoe lang die referteperiode is en hoeveel dagen u moet gewerkt hebben. Als u niet
voldoet aan deze voorwaarden, ga dan na of u in aanmerking komt voor uitzonderingsregelen. Uw
referteperiode kan bv. verlengd worden met periodes van opvoeding van kinderen, zelfstandige
activiteit, … . Er bestaan ook speciale regels voor vrijwillig deeltijdse werknemers.
Meer uitleg hierover vindt u in de infobladen T31 en T34.
tabel 1 (de toelaatbaarheidsvoorwaarden)
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mijn leeftijd?

hoe lang duurt de
referteperiode?

hoeveel arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (bv.
betaalde vakantie of vergoede ziekte)?

< 36 jaar

21 maanden

312 dagen (12 maanden)

36 < 50 jaar

33 maanden

468 dagen (18 maanden)

> 50 jaar

42 maanden

624 dagen (24 maanden)

Hebt u voltijds gewerkt, dan telt één maand arbeid voor 26 dagen, en één week arbeid voor zes
dagen. Bij korte tewerkstellingen en deeltijdse arbeid worden de dagen proportioneel gerekend.
Arbeid in een wedertewerkstellingsprogramma (bv. DAC, IBF, PRIME, GECO, SINE,
doorstromingsprogramma, APE, …) telt voortaan ook mee. Ook beroepsopleiding (voltijds en
deeltijds) en instapstage telt mee ten belope van ten hoogste 4 maanden.

2) Hoeveel bedraagt mijn uitkering?
Beïnvloedt mijn gezinssituatie het uitkeringsbedrag?
Het bedrag van uw uitkering vermindert gaandeweg. Tijdens het eerste jaar is het bedrag niet
afhankelijk van uw gezinssituatie (met uitzondering van het gegarandeerd minimumbedrag – zie
tabel 4) , nadien wel. Tabel 2 vermeldt de gezinscategorieën die toepasselijk kunnen zijn.
tabel 2 (de gezinscategorieën)

categorie A

u woont samen, doch uw uitkering is het enig inkomen

categorie N

u woont alleen

categorie B

u woont samen, doch er zijn in het gezin andere inkomsten

categorie B
“bevoorrecht”

u woont samen met een partner die een lage uitkering ontvangt, en er zijn in de
beschouwde maand, volgens het formulier C105 dat u aan het ABVV bezorgt (indien u
een papieren controlekaart gebruikt, voegt u dit formulier bij deze controlekaart), geen
andere beroeps- of vervangingsinkomens

Meer uitleg over de gezinscategorieën vindt u in het infoblad T67

Hoe evolueert mijn uitkeringsbedrag?
schema 1 (de vergoedingsperiodes en de fases)

Het dalend verloop van de lijn in schema 1 illustreert het verloop van uw uitkeringsbedrag.
Onderaan staat het aantal maanden vermeld, waarvoor dit uitkeringsbedrag geldt. De tweede
periode (vanaf 2A) bevat een vast gedeelte van twee maanden, gevolgd door maanden
“toevoeging ingevolge beroepsverleden”, gevolgd door een vast forfaitbedrag.
Bovenaan staat de code die gebruikt wordt door de RVA en het ABVV.
1x stemt overeen met de eerste vergoedingsperiode.
2x stemt overeen met de tweede vergoedingsperiode.
Beide periodes zijn ingedeeld in fases. In principe gaat de uitkering elke fase verder omlaag, ofwel
omdat de loongrens waarop de uitkering berekend wordt daalt, ofwel omdat het
uitkeringspercentage daalt (zie schema 2). Bovendien gelden in al deze fases minimumbedragen
waaronder uw uitkering niet kan dalen (zie tabel 3 en 4). Was uw loon laag, dan zal uw uitkering
wellicht niet in al deze fases verminderd worden.

Hoe wordt het uitkeringsbedrag berekend?
Het uitkeringsbedrag stemt overeen met een percentage van het bruto loon (zie schema 2),
begrensd tot de toepasselijke loongrens (zie tabel 3), dat als loonbasis geldt. De 65%-uitkering
geldend in fase 11 is slechts toepasselijk indien u uitkeringen aanvraagt vanaf 2013.
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Vraagt u voordien uitkeringen aan, dan ontvangt u in deze fase het bedrag van “fase 12”.
schema 2A (de uitkeringspercentages – hypothese waarin uw beroepsverleden nog niet berekend is)

11
12
13
2A
65% van uw
loon
begrensd op
de hoogste
loongrens

60% …
hoogste
loongrens

60% … intermediaire
loongrens
…

cat. A: 60%
cat. N: 55%
cat. B: 40%
basisloongrens

29*
bedrag dat
overeenstemt
met het forfait

+ anciënniteitstoeslag
vanaf 55 jaar indien u 20 jaar
beroepsverleden hebt

* code 29 geldt aansluitend aan de fase 2A in afwachting dat uw beroepsverleden (dat opgevraagd
wordt bij de pensioensector) berekend wordt. Het bedrag van deze code 29 stemt overeen met het
forfait. Wanneer uw beroepsverleden berekend is, wordt uw situatie echter geregulariseerd. Meer
informatie in punt b) van de inleiding.
schema 2B (de uitkeringspercentages - hypothese waarin uw beroepsverleden berekend is)

11
12
13
65% van
uw loon,
begrensd
tot de
hoogste
loongrens

2A en 2B
60% …
hoogste
loongrens

60% …
intermediaire
loongrens

cat. A: 60%
cat. N: 55%
cat. B: 40% …
basisloongrens

21 tot 24
vorig vak, telkens verminderd met 1/5e van
het verschil tussen dat vak en forfait – zie
tabel 4

+ anciënniteitstoeslag
vanaf 55 jaar indien u 20 jaar beroepsverleden hebt

tabel 3 (bruto maandloongrenzen)

hoogste loongrens

2370,76 €

intermediaire bruto loongrens

2209,59 €

basis bruto loongrens cat. N zonder anciënniteitstoeslag

2019,88 €

basis bruto loongrens andere situaties

2064,81 €

Welk is het maximum en het minimumuitkeringsbedrag?
Opmerking : in het infoblad T67 “hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?” vindt u de
bedragen geldig op basis van de huidige index.
In tabel 4A en 4B vindt u de maxima en de minimabedragen in de diverse fases (gemiddeld
maandbedrag met 26 uitkeringen). Uw uitkeringsbedrag stemt daarmee overeen of is gelegen
tussen deze bedragen.
De tabellen houden geen rekening met de anciënniteitstoeslag voor 55-plussers. Wie minstens 50
jaar is en deze toeslag ontving voor november 2012, behoudt deze toeslag en heeft ook een
gefixeerde uitkering (zie punt 3), die niet meer verlaagt.
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forfait

tabel 4A (eerste vergoedingsperiode)

11
(aanvang werkloosheid
vanaf 2013)

12

13

max.

1541,02 €

1422,46 €

1325,74 €

min.

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

max.

1541,02 €

1422,46 €

1325,74 €

min.

916,24 €

916,24 €

916,24 €

cat. B (al of

max.

1541,02 €

1422,46 €

1325,74 €

niet
bevoorrecht)

min.

686,92 €

686,92 €

686,92 €

cat. A

cat. N

tabel 4B (na de eerste vergoedingsperiode)

cat. A

cat. N

cat. B

cat. B
bevoorrecht

2A en 2B

21

22

23

24

max.

1238,90 €

1209,26 €

1179,62 €

1149,98 €

1120,34 €

min.

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

max.

1110,98 €

1071,98 €

1032,98 €

994,24 €

955,24 €

min.

916,24 €

916,24 €

916,24 €

916,24 €

916,24 €

max.

826,02 €

757,64 €

689,26 €

620,62 €

552,24 €

min.

686,92 €

646,36 €

605,80 €

564,98 €

524,42 €

max.

826,02 €

757,64 €

689,26 €

min.

686,92 €

646,36 €

635,44 €

635,44 €

635,44 €

FORFAIT
OF 29*
1090,70 €

916,24 €

483,86 €

635,44 €

* code 29 geldt aansluitend aan de fase 2A in afwachting dat uw beroepsverleden (dat opgevraagd
wordt bij de pensioensector) berekend wordt. Het bedrag van deze code 29 stemt overeen met het
forfait. Wanneer uw beroepsverleden berekend is, wordt uw situatie echter geregulariseerd. Meer
informatie in punt b) van de inleiding.

Hoe lang duurt de tweede vergoedingsperiode?
Na het vast gedeelte van twee maanden (fase 2A), volgen maanden “toevoeging ingevolge
beroepsverleden”. Het aantal toegevoegde maanden [de accolade 2B, 21, 22, 23 en 24] in schema
1 is afhankelijk van uw beroepsverleden. Per jaar beroepsverleden krijgt u een schijf van 2
maanden. Na de eerste tien maanden toevoeging (fase 2B), daalt het bedrag van de uitkering om
de zes maanden (fases 21 tot 24).
Hebt u minder dan 6 jaar beroepsverleden, dan gaat u van fase 2B onmiddellijk over naar het
forfaitbedrag.
Voorbeeld 1
U hebt 6 jaar beroepsverleden. U ontvangt na verloop van het vaste gedeelte van 2 maanden, 12
maanden (6 x 2 maanden) toevoeging: 10 maanden fase 2B en 2 maanden fase 21. Daarna
ontvangt u het forfaitbedrag.
Voorbeeld 2
U hebt 15 jaar beroepsverleden. U ontvangt na verloop van het vaste gedeelte van 2 maanden, 30
maanden (15 x 2 maanden) toevoeging: 10 maanden fase 2B, 6 maanden fase 21, 6 maanden
fase 22, 6 maanden fase 23 en 2 maanden fase 24. Daarna ontvangt u het forfaitbedrag.
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Hoe wordt mijn beroepsverleden berekend?
Hebt u voltijds gewerkt als loontrekkende, dan telt één jaar arbeid voor één jaar beroepsverleden.
Bij korte tewerkstellingen en deeltijdse arbeid worden de jaren proportioneel berekend.
Beroepsverleden dat in een vorige werkloosheidsperiode al recht gaf op “toevoeging”, wordt niet
meer meegeteld (behalve in een overgangsfase voor categorie A en N – zie punt 7).

Wat gebeurt er met deze fases wanneer ik terug ga werken?
Als u voltijds of deeltijds (zonder inkomensgarantie-uitkering) werkt of een voltijdse
beroepsopleiding volgt gedurende minstens 3 maanden, dan worden de einddata van de lopende
en van de toekomstige fases opgeschoven. Dat gebeurt onder meer ook als u werkt als
zelfstandige gedurende minstens 6 maanden.
Voorbeeld 3
U heeft zes jaar beroepsverleden en ontvangt na verloop van het vaste gedeelte van 2 maanden,
12 maanden (6 x 2 maanden) toevoeging: 10 maanden fase 2B en 2 maanden fase 21. Daarna
ontvangt u het forfaitbedrag.
Werkt u de aanvang van de fase 2B gedurende 4,5 maanden, dan zullen de aanvangsdatum van
de fase 21 en van de forfait 4 maanden worden opgeschoven.
Werkt u lang genoeg als loontrekkende, dan hebt u recht op een terugkeer (zie punt 5).

3) In welke gevallen wordt mijn uitkeringsbedrag gefixeerd (zodat het niet
verder daalt)?
De tijdelijke fixering van het uitkeringsbedrag
Uw uitkeringsbedrag wordt tijdelijk gefixeerd in de eerste of tweede vergoedingsperiode wanneer u
een voltijdse beroepsopleiding volgt. U zal (voor zover er geen indexaanpassing is en uw
gezinssituatie niet wijzigt) tijdens de volledige duur van de beroepsopleiding hetzelfde bedrag
ontvangen als het bedrag dat gold de eerste dag van de opleiding.

Het tijdelijke behoud van het uitkeringsbedrag in geval van sommige
studies
Er geldt een bijzondere regeleing voor het bepalen van uw uitkering gedurende :


de periode van vrijstelling voor het volgen van een voltijdse middenstandsopleiding
(formulier C92), studies met volledig leerplan gericht op een knelpuntberoep (formulier
C93) en een opleiding via een activiteitencoöperatie (formulier C94.5);
 een bonusperiode van 6 maanden volgend op deze periode van vrijstelling, indien u
deze studie of opleiding succesvol heeft beëindigd.
Vat u deze opleiding of studie aan vooraleer u het forfaitbedrag ontvangt, dan zal uw
uitkeringsbedrag tijdens de periodes van vrijstelling en tijdens de bonusperiode, na het bereiken
van de tweede vergoedingsperiode niet verder dalen.
Bent u na de bonusperiode van 6 maanden nog steeds werkloos, dan zal u vanaf dan een
uitkeringsbedrag ontvangen dat geen rekening houdt met het voorheen toegekende voordeel en
dus gebaseerd is op uw volledige werkloosheidsduur.

De blijvende fixering van het uitkeringsbedrag
Uw uitkeringsbedrag wordt blijvend gefixeerd in de tweede vergoedingsperiode vanaf het tijdstip
waarop u:




na oktober 2012, de leeftijd van 55 jaar bereikt,
ofwel volgens de geneesheer aangesteld door de RVA, minstens 33% blijvend
verminderde arbeidsongeschiktheid hebt,
ofwel een voldoende lang beroepsverleden aantoont (zie tabel 5).

tabel 5
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aanvangsdatum van de fase 2A

vereiste aantal jaren beroepsverleden
voor fixering

vóór 1/11/2013

20

van november 2013 tot oktober 2014

21

van november 2014 tot oktober 2015

22

van november 2015 tot oktober 2016

23
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van november 2016 tot oktober 2017

24

vanaf november 2017

25

De blijvende fixering heeft tot gevolg dat u (voor zover er geen indexaanpassing is, uw
gezinssituatie niet wijzigt en u geen recht verkrijgt op anciënniteitstoeslag) tijdens de verdere duur
van uw werkloosheid hetzelfde bedrag zal ontvangen.
Het betreft



ofwel het bedrag van de fase 2A, indien u op dat ogenblik al voldoet aan een van de
voormelde vereisten;
ofwel het bedrag van een latere fase waarin u voor het eerst voldoet aan één van deze
vereisten).

Voorbeeld 4
Blijvende fixering ingevolge het bereiken van de leeftijd van 55 jaar voor de aanvang van de tweede
vergoedingsperiode.
schema 3

4) Welk uitkeringsbedrag geldt voor het berekenen van de
inkomensgarantie-uitkering wanneer ik deeltijds werk?
Principe
Bent u een voltijds uitkeringsgerechtigd werkloze, en vat u een deeltijdse tewerkstelling aan, dan
kan u in aanmerking komen voor een inkomensgarantie-uitkering (IGU), ter aanvulling van uw
deeltijds loon.
De IGU wordt berekend door vergelijking van uw deeltijds loon met de uitkering waarop u
theoretisch recht heeft indien u werkloos bent en die dus een dalend verloop kent, voor zover de
uitkering niet wordt gefixeerd (zie punt 3).

Hierop bestaan de volgende uitzonderingen:
categorie A of N
Is de “theoretische” uitkering een uitkering van de fases 21, 22, 23 of 24 of een forfaituitkering, dan
is de referte-uitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A (de rode lijn).
schema 4

Voorbeeld 5
U start een deeltijdse tewerkstelling bij de aanvang van de fase 22. De IGU wordt berekend alsof u
een uitkering 2A ontving. Dit blijft zo gedurende de volledige duur van de tewerkstelling (voor zover
uw gezinssituatie niet wijzigt).

categorie B
Is de “theoretische” uitkering een uitkering van de fases 21, 22, 23 of 24, dan is de referte-uitkering
gelijk aan het bedrag van fase 2A (de rode lijn).
schema 5
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Voorbeeld 6
U start een deeltijdse tewerkstelling bij de aanvang van de fase 22. De IGU wordt berekend alsof u
een uitkering 2A ontving. Vanaf het tijdstip waarop u als volledig werkloze het forfaitbedrag zou
ontvangen, wordt de IGU echter berekend op dit forfaitbedrag. Dit kan er toe leiden dat u geen IGU
meer ontvangt.
Ontvangt u vandaag al een IGU, dan zal uw recht op IGU niet wijzigen in november 2012.

5) Hoe lang moet ik gewerkt hebben om terug hogere uitkeringen te
bekomen?
Na langdurige werkloosheid ontvangt u een lagere uitkering. Hervat u het werk gedurende een
voldoende aantal dagen, en wordt u opnieuw werkloos, dan kan u opnieuw hogere uitkeringen
ontvangen. Dit wordt een “terugkeer naar eerste vergoedingsperiode” genoemd.
U moet daartoe in een referteperiode die voorafgaat aan uw uitkeringsaanvraag voldoende
arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (bv. betaalde vakantie) aantonen. Voor uitkeringsaanvragen
vanaf november 2012 wordt deze referteperiode verlengd zodat het gemakkelijker wordt om aan de
voorwaarden te voldoen.
In de navermelde tabel ziet u hoe lang die referteperiode is en hoeveel dagen u moet aantonen.
Anders dan voorheen wordt nu ook altijd rekening gehouden met arbeid in een
wedertewerkstellingsprogramma (bv. DAC, IBF, PRIME, GECO, SINE, doorstromingsprogramma,
APE, …).
tabel 7 (terugkeervereisten)

voltijdse of deeltijdse arbeid?

hoe lang duurt de
referteperiode?

hoeveel arbeid?

voltijds (of deeltijds met een loon dat minstens gelijk is
aan het referteloon (1.472,4 € bruto/maand) of met
een wekelijkse arbeidsduur van meer dan vier vijfden)

18 maanden

12 maanden
arbeid

minstens halftijds “met behoud van rechten” met of
zonder aanvullende uitkering (IGU)

33 maanden

24 maanden
arbeid

minstens één derde “met behoud van rechten” zonder
aanvullende uitkering (IGU)

45 maanden

36 maanden
arbeid

Meer uitleg hierover vindt u in de infobladen T27, 28, 29, 30, 70 en 71.

6) Ik ben sinds enige tijd werkloos en ik behoor tot gezinscategorie B
(samenwonend). Zal mijn uitkeringsbedrag verminderen?
Lees eerst de uitleg omtrent de nieuwe regeling in punt 2 en 3. Bent u meer dan één jaar werkloos
op 1 november 2012, lees dan ook dit punt.
Uw uitkeringsbedrag wordt vanaf november 2012 aangepast aan de nieuwe tweede
vergoedingsperiode (zie schema 1). De RVA herberekent in welke fase u zich bevindt op 1
november 2012, rekening houdend met 2 maanden toevoeging per jaar beroepsverleden (zie punt
2).
Bent u dan meer dan achttien maanden werkloos, en hebt u geen recht op een fixering (zie punt 3),
dan kan uw uitkering ten vroegste in november dalen naar het bedrag van fase 21, 22, 23 of 24 (zie
tabel 8).
Bent u reeds 55 jaar, dan wordt het bedrag dat volgens de nieuwe regeling geldt op 1 november
(zie tabel 8) gefixeerd.
Werd de ingangsdatum van het forfaitbedrag (rekening houdend met uw beroepsverleden) reeds
vastgesteld overeenkomstig de oude regels, dan ontvangt u tot dat tijdstip uitkeringen volgens de
nieuwe regeling (bv. fase 2A, 2B, 21, 22, 23, 24).
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tabel 8 (bedrag van de uitkering van de categorie B)

bedrag dat u
ontvangt in oktober 2012
(2e periode)

nieuw bedrag?
2A, 2B

21

22

23

24

FORFAIT
OF 29*

max.

826,02 €

826,02 €

757,64 €

689,26 €

620,62 €

552,24 €

483,86 €

min.

686,92 €

686,92 €

646,36 €

605,80 €

564,98 €

524,42 €

483,86 €

* code 29 geldt aansluitend aan de fase 2A in afwachting dat uw beroepsverleden (dat opgevraagd
wordt bij de pensioensector) berekend wordt. Het bedrag van deze code 29 stemt overeen met het
forfait. Wanneer uw beroepsverleden berekend is, wordt uw situatie echter geregulariseerd. Meer
informatie in punt b) van de inleiding.
Bent u “bevoorrecht “ samenwonende (zie punt 2), dan hebt u recht op ten minste 635,44 €
gemiddeld per maand. U moet dan wel elke maand een formulier C105 bij het ABVV indienen
(indien u een papieren controlekaart gebruikt, voegt u dit formulier aan deze controlekaart toe),
waarin u bevestigt dat u en uw partner in de loop van die maand geen andere beroeps- of
vervangingsinkomens hebben ontvangen.
Volgende uitkeringen worden verminderd met een fiscale voorheffing van 10,09%:



uitkering fase 11, 12 en 13
uitkering fase 2x, indien de werkloze gehuwd is met een echtgeno(o)t(e) die een
beroepsinkomen heeft.

Wijzigt uw gezinssituatie naar categorie A of N, dan valt u onder de regeling van punt 7. De
vergoedingsperiodes worden dan opnieuw vastgesteld aangezien de werkloosheidsduur langer dan
één jaar, voorafgaand aan november 2012, wordt geneutraliseerd en aangezien geen rekening
meer wordt gehouden met voorheen uitgeput beroepsverleden. Het evt. voordeel van de fixering
(zie punt 3) zal dan wellicht gelden vanaf een vroegere fase.

7) Ik ben sinds enige tijd werkloos en ik behoor tot gezinscategorie A
(samenwonend met enig inkomen) of N (alleenwonend). Zal mijn
uitkeringsbedrag verminderen?
Lees eerst de uitleg omtrent de nieuwe regeling in punt 2 en 3. Bent u meer dan één jaar werkloos
op 1 november, lees dan ook dit punt.
Uw uitkeringsbedrag wordt vanaf november 2012 aangepast aan de nieuwe tweede
vergoedingsperiode (zie schema 1).
Is uw uitkeringsbedrag in oktober 2012 reeds gelijk aan het forfaitbedrag (zie tabel 9 hierna), of
hebt u recht op een fixering (zie punt 3), dan zal uw uitkering niet verder dalen. Zoniet, dan zal de
RVA uw uitkering herberekenen.
U geniet echter van een overgangsbepaling die het effect van de nieuwe regeling uitstelt.
Bent u op 1 november 2012 meer dan twaalf maanden werkloos, dan doet de RVA alsof u slechts
12 maanden werkloos bent. Op 1 november start de fase van 2 maanden 2A (met een ongewijzigd
bedrag). Vanaf 1 januari 2013 krijgt u per jaar beroepsverleden 2 maanden “toevoeging ingevolge
beroepsverleden”. Er wordt rekening gehouden met het volledige beroepsverleden, ook indien u
voordien reeds langdurig werkloos was.
Heeft u slechts één jaar beroepsverleden, dan kan uw uitkeringsbedrag reeds vanaf maart 2013
verminderd worden. Hebt u een langer beroepsverleden, dan wordt uw uitkering pas op latere
datum verminderd. Kent u uw aantal jaren beroepsverleden, dan kan u in tabel 9 aflezen hoe uw
uitkeringsbedrag zal evolueren vanaf 2013.
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Voorbeeld 7
U bent minstens een jaar werkloos in november 2012 en u hebt 10 jaar beroepsverleden. Uw
uitkering stemt overeen met de vakjes in tabel 9, net boven de rode lijn. U hebt recht op volgende
uitkeringen:
fase 2B, tot eind oktober 2013
fase 21, tot eind april 2014
fase 22, tot eind augustus 2014
forfait vanaf september 2014
Wordt u 55 jaar in mei 2014, dan wordt fase 22 gefixeerd (zie punt 3) en daalt het bedrag niet naar
het forfaitbedrag.
Wijzigt uw gezinssituatie naar categorie B, dan wordt de regeling van punt 6 toepasselijk. De
vergoedingsperiodes worden dan opnieuw vastgesteld zonder dat de werkloosheidsduur langer
dan één jaar, voorafgaand aan november 2012, wordt geneutraliseerd. Het evt. voordeel van de
fixering zal dan wellicht gelden vanaf een latere fase.
Voorbeeld 8
U was 3 jaar werkloos in november 2012 en werd vergoed overeenkomstig voorbeeld 7. Uw
uitkering werd vanaf mei 2014 gefixeerd in de fase 22.
In juni 2014 wijzigt uw gezinssituatie naar categorie B. Gezien uw werkloosheidsduur had u in de
maand van uw 55e verjaardag (mei 2014) als werkloze categorie B theoretisch recht op
forfaituitkering (zie punt 6). U zal dus vanaf juni 2014 vergoed worden aan het forfaitbedrag en
haalt geen voordeel meer uit de fixering zolang u behoort tot categorie B.
tabel 9 (bedrag van de uitkering van de categorie A of N)

elk ingekleurd vakje is een fase van 2 maanden
Forfait vanaf …03/2013

1
2

05/2013

3

07/2013

4

09/2013

5

11/2013

aantal jaren beroepsverleden

6

01/2014

7

03/2014

8

05/2014

9

07/2014

10

09/2014

11

11/2014

12

01/2015

13

03/2015

14

05/2015

15

07/2015

16

09/2015

17

11/2015

18

fase
A

N

2A

2B

09/2015

07/2015

05/2015

03/2015

01/2015

11/2014

09/2014

07/2014

05/2014

03/2014

01/2014

11/2013

09/2013

07/2013

05/2013

03/2013

01/2013

11/2012

bedrag vanaf

19

21

22

23

24

Forfait/29

max.

1238,90 €

1209,26 €

1179,62 €

1149,98 €

1120,34 €

1090,70 €

min.

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

1090,70 €

max.

1110,98 €

1071,98 €

1032,98 €

994,24 €

955,24 €

916,24 €

min.

916,24 €

916,24 €

916,24 €

916,24 €

916,24 €

916,24 €
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8) Waar kan ik bijkomende informatie inwinnen?
De RVA zal uw dossier herberekenen indien de hervorming op u van toepassing is en het ABVV zal
u het resultaat van deze berekening ten vroegste in november of december 2012 meedelen.
Gelieve op deze mededeling te wachten. Wijzigt uw uitkeringsbedrag niet, dan ontvangt u geen
mededeling.
Op de website van de RVA vindt u infobladen waarin sommige thema’s die in deze folder aan bod
komen, verder worden uitgediept. De infobladen die beschikbaar zijn vóór november 2012, moeten
nog aangepast worden aan de nieuwe wetgeving. Wat u in deze infobladen leest is correct, voor
zover het niet wordt gewijzigd door deze folder.
www.rva.be > Documentatie: infobladen > Per object: infobladen werknemers > Volledige
werkloosheid (de infobladen T31 en T67 moeten diepgaand worden aangepast)
Opgelet: Deze folder vermeldt niet alle details. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de
wetgeving leidt tot een ander uitkeringsbedrag. Is dat het geval, dan kan u na ontvangst van de
schriftelijke mededeling, uitleg vragen aan het ABVV of aan de infodienst van het
werkloosheidsbureau van de RVA.
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