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Samenwerking
RVA – UI – OCMW 

Provinciale vergadering OCMW’s – Brussel 22/04/2014

• Kader

– geïntegreerd beheersmodel RVA

– bestuursovereenkomst voor de 
periode 2013-2015 tussen de 
Belgische Staat en de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening

• Procedure tot vermijden van 
OCMW-voorschotten

MISSIE – VISIE

STRATEGIE

Dagelijks beheer
• Boordtabellen
• Kostprijsberekening

Veranderingsbeheer
• Operationele plannen
• Verbeteringsprojecten

Project UNIPROC 
uniforme procedures 
OCMW

 RVA – geïntegreerd beheersmodel
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 RVA – bestuursovereenkomst met de 
Belgische Staat (periode 2013-2015)

– engagement RVA in strijd tegen armoede

– medewerking aan Federaal Plan 
Armoedebestrijding

 opleidingen rond armoedefenomeen in 
samenwerking met ervaringsdeskundigen

 onderzoek leesbaarheid RVA-formulieren

– samenwerking met de OCMW’s

– samenwerking met de OCMW’s
 jaarlijkse organisatie van vergadering in elk 

werkloosheidsbureau

 deelname aan provinciale vergaderingen OCMW’s

 contactpersoon in elk werkloosheidsbureau

 procedure om OCMW-voorschotten te vermijden

 samen met POD MI in kaart brengen van impact van 
regeringsmaatregelen
 raming begrotingsimpact (ex ante)

 evaluatie reële impact, op basis van 
elektronische stromen (ex post)

 Procedure om OCMW-voorschotten te 
vermijden

– strategische optie RVA  snellere betaling 
van personen die uitkeringen aanvragen

– strategisch plan 2000  drastische 
vermindering OCMW voorschotten
 juni 1999  pilootproject OCMW Antwerpen

 februari 2001
 veralgemening van de procedure
 ministeriële omzendbrief
 informatievergaderingen in alle

werkloosheidsbureaus
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– concreet (in geval van aanvraag voorschotten op 
werkloosheidsuitkeringen)

 engagement OCMW  fax (e-mail) naar RVA

 engagement RVA 
 onmiddellijk onderzoek
 indien vraag ontvangen vóór 15u00, zelfde dag

respons aan OCMW
 elk mogelijk initiatief om voorschotten te

vermijden

 engagement uitbetalingsinstelling  onmiddellijke 
betaling

– praktisch – OCMW inlichten van 
 eventueel recht op uitkeringen

 tijdstip van aanvang van het recht

 bedrag van de uitkering

 vermoedelijke datum van betaling

 eventueel vereiste bijkomende stappen voor 
toekenning van het recht

 inschrijving als werkzoekende

 indiening van ontbrekende stukken

 aanmelding op werkloosheidsbureau

 . . .

– verloop van de communicatie 

 OCMW kent de UI
 UI beschikt zelf over voldoende informatie

OCMW Uitbetalings-
instelling

RVA

vraag (1)

antwoord (2)

feedback (3)
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 OCMW kent de UI
 UI beschikt zelf over onvoldoende informatie

OCMW Uitbetalings-
instelling

RVA

vraag (1)

vraag (2)

feedback (5)

info (3)

antwoord (4)

 OCMW kent de UI niet
 RVA beschikt zelf over voldoende informatie

OCMW

Uitbetalings-
instelling

RVA
vraag (1)

antwoord (2) feedback (3)

 OCMW kent de UI niet
 RVA beschikt zelf over onvoldoende informatie

OCMW RVA

Uitbetalings-
instelling

vraag (1)

vraag (2)

feedback (4)
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– resultaten 2013
 13.371 vragen door RVA ontvangen

 12.054 betreffende voorschotten in afwachting 
uitkeringen

 1.317 betreffende andere voorgenomen betalingen
 gevoerde actie m.b.t. gestelde vragen 

betreffende voorschotten (12.054) 
 9.041 voorschotten vermeden

Onmiddellijke uitwerking dossier 4.385

Indiening ontbrekende stukken bij UI 963
Inschrijving als werkzoekende 63
Aanmelding bij RVA 334
Andere 3.296

Totaal 9.041
Geen recht op uitkeringen of geen onmiddellijke betaling mogelijk 3.013

– evaluatie

 procedure normaal goed gekend bij OCMW’s

 belang van afwerkingstermijn dossiers door 
werkloosheidsbureaus

 bv. gemiddelde afwerkingstermijn maart 2014

 eerste uitkeringsaanvragen: 11 dagen

 herindiening na terugzending: 10 dagen

 andere: 15 dagen 

 indien vragen  plaatselijk werkloosheidsbureau 
(www.rva.be)

 toekomst  onderzoek informatisering


