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UNIPROC (1)

UNIPROC is een samenwerkingsverband tussen de RVA, de OCMW’s
en de uitbetalingsinstellingen.

In het leven geroepen om OCMW-voorschotten op 
werkloosheidsuitkeringen te vermijden.

Kan in principe voor alle types van werkloosheidsuitkeringen, maar meest
voorkomend bij uitkeringen volledige werkloosheid
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UNIPROC (2)

Werklozen met financiële moeilijkheden, van wie de 
uitkeringsaanvraag in behandeling is, kunnen een voorschot op hun 
uitkering aanvragen bij het OCMW.

In dergelijke gevallen neemt het OCMW contact op met de 
bevoegde uitbetalingsinstelling over de stand van het 
werkloosheidsdossier

Als de uitbetalingsinstelling niet gekend is, wordt de informatie bij 
het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA ingewonnen.

Daarvoor maakt men gebruik van het formulier C-UNIPROC.
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UNIPROC (3)

Om zoveel mogelijk voorschotten te vermijden, doen de RVA en de 
uitbetalingsinstellingen al het mogelijke om de dossiers zo spoedig
mogelijk te behandelen om zich uit te spreken over het recht op 
uitkeringen. Indien men in aanmerking komt, wordt zo snel mogelijk
overgegaan tot de uitbetaling (door de UI, niet de RVA).

Betaling kan slechts gebeuren op basis van de indiening van een
controlekaart (principe) en mits de betrokkene is ingeschreven als
werkzoekende (tenzij vrijstelling)

Als een volledige aanvraag UNIPROC ingediend wordt vóór 15 uur, 
via de RVA-contactpersoon (per entiteit) verbindt de RVA zich ertoe
om diezelfde dag een antwoord te geven aan het OCMW. 
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UNIPROC (4)

Om dergelijke voorschotten te vermijden, zal de UI of de RVA 
meedelen of de betrokkene uitkeringsgerechtigd is en zo ja, vanaf 
wanneer dat recht zal ingaan.

Het OCMW zal op de hoogte worden gebracht van:

de uitkeringsgerechtigheid van de werkloze;

het bedrag van de uitkering en de vermoedelijke betalingsdatum.
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UNIPROC (5)

Indien men zich nog niet kan uitspreken over het recht op uitkeringen, 
zal het OCMW door de RVA of de uitbetalingsinstelling verwittigd
worden over welke stappen de werkloze nog moet ondernemen:

Inschrijving als werkzoekende bij de FOREM, VDAB of ACTIRIS;

Indiening van ontbrekende stukken bij de betrokken
uitbetalingsinstelling.

Een andere reden die specifiek vermeld wordt op het formulier
C.UNIPROC
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UNIPROC (6)

De aanvragen verlopen via het formulier C-UNIPROC;
Deel 1 = Aanvraag om inlichtingen door OCMW

Deel 2 = Antwoord van de uitbetalingsinstelling

Deel 3 = Antwoord van het werkloosheidsbureau

Deel 4 = Feedback van het OCMW aan de RVA

Deel 4 is belangrijk voor de RVA om de doeltreffendheid van de UNIPROC-
procedure te kunnen opvolgen – bedankt voor uw medewerking!

Hou rekening met de GDPR-regelgeving omtrent het doorsturen van 
persoonsgegevens!
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UNIPROC (7)

Formulier C-UNIPROC

8



UNIPROC (8)

Formulier C-UNIPROC

9



UNIPROC (9)

De werkloosheidsbureaus ontvingen van het OCMW in het kader
van de procedure UNIPROC:

In 2019: 6.776 aanvragen
In 2020: 8.039 aanvragen
In 2021 (eerste 6 maanden): 4.963 aanvragen

De RVA hecht een groot belang aan de behandelingstermijn van de 
uitkeringsaanvragen:

In 2019 bedroeg de behandelingstermijn voor alle aanvragen 12 kalenderdagen. In 
2020 bedroeg dat 10 kalenderdagen;
Zowel in 2019 als in 2020 bedroeg de behandelingstermijn voor de eerste aanvragen 6 
kalenderdagen.
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Présentateur
Commentaires de présentation




Bedankt voor jullie aandacht
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