Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Infoblad - werknemers
Hebt u recht op de mobiliteitstoeslag?

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming
De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming
op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economiewerk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig
verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de
uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze
bevoegdheid uit te oefenen.
De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een
Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Waar woont u?
Woont u in het Vlaams Gewest?
Indien u in het Vlaamse Gewest woont en u heeft het werk hervat voor 1.5.2016 dan kan u nog
aanspraak maken op de mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient (zie verder “Wat
moet u doen om de mobiliteitstoeslag te verkrijgen?”).
Indien u in het Vlaamse Gewest woont en u heeft het werk hervat na 30.4.2016 dan kan u geen
aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Woont u in de Duitstalige Gemeenschap?
Indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en u heeft het werk hervat voor 1.7.2016 dan
kan u nog aanspraak maken op mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient (zie verder
“Wat moet u doen om de mobiliteitstoeslag te verkrijgen?”).
Indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en u heeft het werk hervat na 30.6.2016 dan kan
u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Woont u in in het Waals Gewest?
Indien u in het Waals Gewest woont en u heeft het werk hervat voor 1.7.2017 dan kan u nog
aanspraak maken op mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient (zie verder “Wat
moet u doen om de mobiliteitstoeslag te verkrijgen?”).
Indien u in het Waals Gewest woont en u heeft het werk hervat na 30.6.2017 dan kan u geen
aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en u heeft het werk hervat voor 1.10.2017
dan kan u nog aanspraak maken op mobiliteitstoeslag indien u tijdig uw aanvraag indient (zie
verder “Wat moet u doen om de mobiliteitstoeslag te verkrijgen?”).
Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en u heeft het werk hervat na 30.9.2017
dan kan u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.
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Waarover gaat het?
Indien u het werk hervat in loondienst en voldoet aan de hierna volgende voorwaarden, dan heeft u
recht op een mobiliteitstoeslag.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de mobiliteitstoeslag?








U hebt minstens één uitkering als volledig werkloze ontvangen in de maand waarin de
tewerkstelling aanvangt of in de daaraan voorafgaande maand. De inkomensgarantie-uitkering,
de activeringsuitkering, de werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag of de uitkering als tijdelijk
werkloze worden voor deze maatregel niet beschouwd als een uitkering als volledig werkloze.
U bent langdurig werkloos, wat betekent dat u een werkkaart hebt of dat u in aanmerking komt
voor het verkrijgen van de werkkaart. Voor meer inlichtingen lees het infoblad “Hebt u recht op
de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?” nr. T1.
U treedt in dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met minstens een
halftijdse arbeidsregeling of met een arbeidsregeling van minstens gemiddeld 18 uren per
week.
De plaats van uw tewerkstelling is meer dan 60 km verwijderd van uw verblijfplaats én de
dagelijkse totale duur van de verplaatsing bedraagt meer dan 4 uren of u bent, wegens uw
tewerkstelling, dagelijks meer dan 12 uren afwezig uit uw gewone verblijfplaats.
Indien u verhuist in de maand waarin de tewerkstelling aanvangt of in de daaraan voorafgaande
maand, wordt rekening gehouden met de afstanden, de afwezigheidsduur en de
verplaatsingsduur alsof u niet verhuisd was. Deze gegevens worden bevestigd door een
verklaring op eer vergezeld van bewijsstukken.

Hoeveel bedraagt de mobiliteitstoeslag?
De mobiliteitstoeslag bedraagt 743,68 euro. Deze toeslag wordt door de RVA toegekend en door
het ABVV uitbetaald. De toeslag kan slechts éénmaal worden toegekend.

Wat moet u doen om de mobiliteitstoeslag te verkrijgen?
U moet een aanvraag om deze toeslag indienen via het ABVV, door middel van het formulier
C131.70. Deze moet uw aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA en dit ten
vroegste in de loop van de maand die de aanvang van de tewerkstelling voorafgaat en ten laatste
op het einde van de 2de maand die volgt op de maand van de indiensttreding. Zorg er dus voor dat
u uw aanvraag tijdig indient bij het ABVV. Het formulier kunt u krijgen bij het ABVV of kan
gedownload worden van de website http://www.rva.be.
Bij deze aanvraag voegt u:
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een kopie van uw arbeidsovereenkomst;
een kopie van uw werkkaart. Indien u nog over geen werkkaart beschikt, voegt u een
FORMULIER C63-WERKKAART toe, waarvan u rubriek I en uw werkgever rubriek II heeft
ingevuld. Indien uw aanvraag om de werkkaart zich situeert binnen de wettelijke termijn (ten
laatste binnen de 30 dagen volgend op de dag van de indienstneming) en indien de overige
voorwaarden om de kaart te verkrijgen vervuld zijn, zal uw werkgever in principe kunnen de
ACTIVA-voordelen genieten. Het FORMULIER C63-WERKKAART kunt u verkrijgen bij het
werkloosheidsbureau van de RVA of kunt u downloaden van de van de website
http://www.rva.be ;
eventuele bewijsstukken inzake de verplaatsing (afstand en duur).
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