ATTEST
STARTLENING
Art. 18 KB 22/12/1992

(In te vullen door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling)

Op basis van het dossier en/of van de voorgelegde documenten bevestig ik
dat op datum van de aflevering van dit attest, betrokkene
(naam, voornaam)
een niet-werkende werkzoekende is zoals bedoeld in artikel 15bis, §1, 1° of
§2 van het KB van 22/12/1992 (tekst zie keerzijde).

Eventuele opmerkingen:

Datum

Handtekening

Stempel van de
gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling

Dit attest is 28 kalenderdagen geldig vanaf de datum van aflevering ervan.

ATTEST
STARTLENING
Art. 18 KB 22/12/1992

(In te vullen door het bevoegde werkloosheidsbureau van de R.V.A.)

Op basis van het dossier en/of van de voorgelegde documenten bevestig ik
dat op datum van de aflevering van dit attest, betrokkene
(naam, voornaam)
een niet-werkende werkzoekende is zoals bedoeld in artikel 15bis, §1, 2° of 3°
van het KB van 22/12/1992 (tekst zie keerzijde).

Eventuele opmerkingen:

Datum

Handtekening

Stempel van het
werkloosheidsbureau

Dit attest is 28 kalenderdagen geldig vanaf de datum van aflevering ervan.

ATTEST
STARTLENING
Art. 18 KB 22/12/1992

(In te vullen door het bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn)

Op basis van het dossier en/of van de voorgelegde documenten bevestig ik
dat op datum van de aflevering van dit attest, betrokkene
(naam, voornaam)
een niet-werkende werkzoekende is zoals bedoeld in artikel 15bis, §1, 4° of 5°
van het KB van 22/12/1992 (tekst zie keerzijde).

Eventuele opmerkingen:

Datum

Handtekening

Stempel van het
openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn

Dit attest is 28 kalenderdagen geldig vanaf de datum van aflevering ervan.

Artikel 15bis van het koninklijk besluit van 22/12/1992
Art 15 bis. §1. Wordt beschouwd als niet-werkende werkzoekende:
1° de niet-werkende werknemer die sinds ten minste 3 maanden, gerekend van datum tot datum, als nietwerkende werkzoekende is ingeschreven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling;
2° de uitkeringsgerechtigde volledige werkloze in de zin van artikel 100 of 103 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
3° de werknemer waarvan het recht op uitkeringen wegens langdurige werkloosheid geschorst werd
krachtens de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling 8, van het voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991,
voor zover hij niet voldoet aan de vereisten van artikel 85 van voornoemd besluit en als niet-werkende
werkzoekende is ingeschreven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling;
4° de persoon die het bestaansminimum geniet bepaald bij de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het
recht op een bestaansminimum;
5° de persoon die financiële sociale bijstand geniet en:
-ofwel ingeschreven is in het bevolkingsregister;
-ofwel beschikt over een verblijfsvergunning van onbepaalde duur;
-ofwel beschikt over een verblijfsvergunning met toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, in zoverre de verlenging van de verblijfsvergunning onderworpen is aan de voorwaarde
tewerkgesteld te zijn;
-ofwel gerechtigd of toegelaten is, met toepassing van de artikelen 9 of 10 van voormelde wet van 15
december 1980, voor een bepaalde duur te verblijven in zoverre in de mogelijkheid van een
verblijfsvergunning van onbepaalde duur uitdrukkelijk voorzien is.

§2. Worden voor de toepassing van §1, 1°, gelijkgesteld met een periode van ingeschreven zijn als niet-werkende
werkzoekende:
1° de periodes van uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid krachtens artikel 100 of 103 van het
voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991 gedekt door een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende
krachtens de artikelen 79, §4 bis, 79ter, §5, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 of 97 van het voornoemd koninklijk besluit
van 25 november 1991;
2° de periodes van volledige werkloosheid, gedekt door vakantiegeld;
3° de periodes tijdens dewelke men het bestaansminimum of de financiële sociale bijstand geniet zoals
bedoeld in §1, 4° en 5°;
4° de periodes van tewerkstelling met een startbaanovereenkomst, met toepassing van Hoofdstuk VIII van
Titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, van een werknemer die geen
getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs bezit;
5° de periodes van tewerkstelling als uitzendkracht, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 juli
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve
van gebruikers.

