
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  
 

BEWIJS VOOR DE FINANCIËLE TUSSENKOMST 
IN HET KADER VAN HET ACTIVAPLAN 

(gewone regeling en regeling “Activa-plus”) 
Maandelijks door de werkgever in te vullen en in te dienen bij het OCMW 

 
GEGEVENS BETREFFENDE DE WERKGEVER 
 
Naam en adres : ....................................................................………………...................................................................... 
Ondernemingsnummer ……….................................................................................  
Inschrijvingsnummer RSZ……...…................................................................................  
Inschrijvingsnummer RSZ - PPO………...................................................................………  
 
GEGEVENS BETREFFENDE DE WERKNEMER 
 
Naam : .............................................................................................................................................................................. 
INSZ                       
identificatienummer van de sociale zekerheid, nummer in de rechterbovenhoek van de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) 
 
Adres : ..…................................................................................................................................................................…….. 
 
GEGEVENS BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING 
begindatum ononderbroken tewerkstellingsperiode : ∪∪  ∪∪  ∪∪∪∪  
 
contractuele tewerkstellingsbreuk :  

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer, met inbegrip van 
betaalde inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering Q  , = 

  = 
S   
  , = 

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer, met 
inbegrip van betaalde inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering  

GEGEVENS BETREFFENDE DE MAAND ∪∪  ∪∪∪∪ 

 Het betreft een voltijdse tewerkstelling.  De financiële tussenkomst bedraagt ten hoogste € 500/kalendermaand. 
 
Het bedrag van het nettoloon voor de beschouwde maand is : 

 minstens gelijk aan € 500 
    → het OCMW betaalt een financiële tussenkomst van € 500 

 minder dan € 500, namelijk € .................................................. 
    → het OCMW betaalt een financiële tussenkomst gelijk aan het door de werkgever vermelde lagere bedrag 

 
 Het betreft een deeltijdse tewerkstelling (minstens éénderdetijds).  De geproportioneerde maximale financiële    

tussenkomst van het OCMW bedraagt € 500 x Q/S = € ……………….../kalendermaand 
 
Het bedrag van het nettoloon voor de beschouwde maand is : 

 minstens gelijk aan de geproportioneerde maximale financiële tussenkomst van het OCMW 
    → het OCMW betaalt een financiële tussenkomst gelijk aan dit bedrag 

 minder dan de geproportioneerde maximale financiële tussenkomst van het OCMW, namelijk €........... 
    → het OCMW betaalt een financiële tussenkomst gelijk aan het door de werkgever vermelde lagere bedrag 

 
Was de werknemer in de loop van deze maand arbeidsongeschikt ingevolge een arbeidsongeval ?  ja   neen 
Zo ja, verbind ik mij ertoe een gedeelte van de financiële tussenkomst vanwege het OCMW terug te storten die ik als werkgever heb 
ontvangen.  Ik vul een document OCMW – 78.ARBEIDSONGEVAL in en stuur het op naar het OCMW dat voor de werknemer 
bevoegd is.  Dit formulier is bij het OCMW te verkrijgen. 

IK VERKLAAR OP EER DAT DEZE AANGIFTE ECHT EN VOLLEDIG IS. 
 
 
 
 
 
datum                                                       naam + functie en handtekening van de werkgever                                       stempel              

OCMW – 78.ACTIVA 


