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Brussel, 26 februari 2010 
 
 

Persbericht 

 

Bij aanwerving van personen met een handicap 

neemt de RVA 500 euro van het maandloon op zich 
 

 
 
In het kader van het begrotingsconclaaf heeft de regering beslist de 
middelen voorzien voor het tewerkstellingsfonds voor personen met een 
handicap, ter waarde van 5 miljoen euro, over te hevelen naar de RVA om 
er activeringsmaatregelen voor de integratie op de arbeidsmarkt mee op 
te kunnen zetten. 
 
Daarom heeft de ministerraad vandaag, op voorstel van de minister van 
Werk, Joëlle Milquet, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat 
toelaat een specifiek stelsel voor deze werknemers in te stellen en de 
gebruiksmodaliteiten van deze middelen te bepalen. 
 
Concreet is voorzien dat vanaf 1 april 2010 een geactiveerde 
werkloosheidsuitkering (in het kader van de Activa) kan worden 
toegekend aan personen met een handicap, en dat vanaf de eerste dag 
waarop zij ingeschreven zijn bij de bevoegde gewestelijke dienst voor 
arbeidsbemiddeling (in plaats van zes maanden of meer in het algemene 
stelsel). Deze personen, gelijkgesteld met volledig uitkerings-

gerechtigde werklozen, kunnen voortaan gedurende 24 maanden 

genieten van een geactiveerde uitkering van 500 euro per maand. 
 
De personen die worden beschouwd als personen met een verminderde 
arbeidsgeschiktheid en waarop de maatregel dus betrekking heeft, zijn de 
volgende: 
 

• niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden om 
ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen 
met een handicap; 

 
• niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de medische voor-

waarden om te kunnen genieten van een inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming in gevolge de 
wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap;  

 
• doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren 

onder het paritair comité nummer 327 voor sociale en beschuttende 
werkplaatsen, voor zover zij overstappen naar een reguliere 
tewerkstelling; 
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• de werkzoekenden met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 

procent volgens de regels van de werkloosheidsreglementering. 
 
Via deze belangrijke tewerkstellingsmaatregel voor personen met een 
verminderde arbeidsongeschiktheid, kan deze categorie werknemers, die 
ook door de crisis getroffen wordt, geholpen worden om aan het werk te 
gaan. 
 
 
 
Voor bijkomende inlichtingen: 
Benoit Lannoo (0476 76 19 43) (NL) 
Emilie Rossion (0473 13 97 58) (FR) 


