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Aanvraag attest bestemd voor de 
activiteitencoöperatie 

Art. 1 KB van 15.06.2009 
In te vullen door de werkloze  

Datumstempel van het 
werkloosheidsbureau 

Uw identiteit 

Voornaam en naam 

 

  ...........................................................................................................................................  

Uw INSZ-nummer staat op de keer-
zijde van uw identiteitskaart. 
De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn 
facultatief. 

Rijksregisternummer (INSZ)   __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 

Telefoon  ...........................................................................................................................................  

E-mail  ...........................................................................................................................................  

Uw situatie betreffende de werkloosheidsverzekering 
Vermeld de datum waarop u dit formulier 
ondertekent of, indien u reeds een 
overeenkomst met een activiteiten-
coöperatie gesloten heeft, de datum van 
de ondertekening van deze 
overeenkomst. 

Op de referentiedatum van __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 geniet ik werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen als volledig werkloze. 

 geniet ik nog geen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen, maar ik heb een 

aanvraag ingediend om er te genieten vanaf __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Uw situatie in de lopende maand en 
- ofwel, indien u 50 jaar bent of ouder, de 9 maanden die voorafgaan 
- ofwel, indien u jonger bent dan 50 jaar, de 18 maanden die voorafgaan 

Kruis het vakje aan dat past bij uw 
situatie. U kunt verscheidene vakjes 
aankruisen indien nodig. 

 Ik zat in de beroepsinschakelingstijd en ik was niet tewerkgesteld 
 van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Ik voeg een attest van het bevoegde 
OCMW toe. 

 Ik heb een leefloon genoten  
 van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Ik voeg een attest van het bevoegde 
OCMW toe en, voor de inschrijving in 
het vreemdelingenregister, een attest 
van de bevoegde gemeente. 

 Ik heb als persoon van vreemde nationaliteit financiële maatschappelijke hulp genoten 
 van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met  __ __ / __ __ / __ __ __ __ en ik was 

tijdens deze periode ingeschreven in het vreemdelingenregister 

 

 Ik was tewerkgesteld als loontrekkende 

Bv. GECO, IBF, APE…  in een gewestelijk wedertewerkstellingsprogramma bij een werkgever in de 
sociale inschakelingseconomie 

 van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Ik voeg een attest van het bevoegde 
OCMW toe. 

 in toepassing van art. 60, § 7 van de wet van 08.07.1976 op de OCMW’s 
 van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot en met  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

  Andere gebeurtenissen:  .....................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Handtekening 

Uw verklaringen worden bewaard in 
informaticabestanden. Meer informatie 
over de bescherming van deze 
gegevens vindt u in de brochure over 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, beschikbaar bij de RVA. 
Meer info op www.rva.be 

Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is. 

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __  Handtekening 

 

  

VERVOLLEDIGD TE MAILEN AAN :  toelaatbaarheid.antwerpen@rva.be

jef.vanbavel@outlook.be
Markeren

jef.vanbavel@outlook.be
Markeren

jef.vanbavel@outlook.be
Markeren

jef.vanbavel@outlook.be
Markeren

jef.vanbavel@outlook.be
Lijn



 

FORMULIER C63-ACTIVITEITENCOOPERATIE 

Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag 
  

 

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de 
activiteitencoöperatie overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-
economie-werk.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. 

Aanvraag attest bestemd voor de 
activiteitencoöperatie 

Waarom dit attest? 

U bent volledig uitkeringsgerechtigde werkloze en u wenst zich voor te bereiden 
op een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. 
U kunt dan een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie. 
Deze zal u adviseren, begeleiden, coachen en ondersteunen bij de voor-
bereiding. 
U moet, via dit formulier, bewijzen dat u behoort tot de doelgroep van de 
kandidaat-ondernemers die uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn. 
Wettelijke basis: art. 1 KB van 15.06.2009 

Hebt u bijkomende informatie nodig? 

Indien u meer inlichtingen wenst: 
- contacteer uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW); 
- raadpleeg de beschikbare info op www.vdab.be, www.actiris.be, 

www.forem.be of www.adg.be  

Wat moet u doen met het formulier? 

U vult deze aanvraag in. 
In de linkerkolom vindt u informatie die u zal helpen bij het invullen van dit 
formulier. 
U bezorgt het ingevulde formulier aan het werkloosheidsbureau van uw 
woonplaats (u vindt het werkloosheidsbureau van uw woonplaats op de 
internetsite www.rva.be > Een RVA-kantoor zoeken).  

En vervolgens? 

De RVA stuurt u een brief met de vermelding of u al dan niet deel uitmaakt van 
de doelgroep “volledig uitkeringsgerechtigde werkloze”. 
In afwachting van de beslissing van de RVA, moet u al uw verplichtingen als 
werkloze blijven naleven. 

 

  




