
Zesummefaassung vun der Informatiounsversammlung betreffend de Revenu 

d’inclusion sociale (REVIS) 
 

Deklaratioun iwwer d’Zesummenaarbecht („Déclaration de collaboration“) 

Äre rendez-vous mat Ärem Agent régional d’inclusion sociale (ARIS) deen op der Deklaratioun iwwer 

d’Zesummenaarbecht mam Office national d’inclusion (ONIS) steet déi Dir ennerschriwwen hutt, ass 

obligatoresch. Eng onbegrënnt Absence féiert zu der Clôture vun Ärem REVIS-Dossier fir 3 Méint.  
 

Den Aktivéierungsplang („Plan d’activation“) 

Um éischte rendez-vous mat Ärem ARIS gëtt en Aktivéierungsplang opgestallt, an deem Äre sozialen a 

professionelle Projet an Är Obligatiounen fir dëst Zil z'erreechen definéiert ginn esou wéi och 

d’Méigelegkeeten déi et gi fir Iech ze ënnerstëtzen.  

 

E graduelle System vu Strofe gëtt applizéiert, wann Dir eng vun de folgende Verhalensweisen opweist 

wärend där Zäit wou Ären Aktivéierungsplang a Kraaft ass:  

- Net anhale vun engem Engagement dat am Aktivéierungsplang festgehale gouf 

- Net anhale vum Kalenner an deem Prozeduren festgehale goufen 

- Verweigerung fir un den Aktivéierungsmesuren deelzehuelen 

- Verstouss vun de Reegelen am Kontext vun enger Aktivéierungsmesure am Kader vun enger 

gemeinnütziger Beschäftegung (TUC)  

- Onbegrënnt Abscence op engem rendez-vous deen vum ONIS duerch en ageschriwwene Bréif 

(lettre recommandée) festgeluecht gouf  

Dat éischt esou Verhalen, dat wärend der Dauer vum Aktivéierungsplang observéiert gëtt, féiert zu enger 

Verwarnung. En zweet esou e Verhalen féiert zu enger Reduktioun vum REVIS vun 20% fir eng Dauer vun 

3 Méint. De REVIS gëtt fir 3 Méint komplett gespaart wann Dir eng drëtt Kéier e Feelverhalen opweist. 

Am Fall vun enger „faute grave“ gëtt direkt déi lescht Sanctioun applizéiert.  

 

D’Aktivéierungsmoossnamen („Mesure d’activation“) 

1. Stabiliséierungs- a Preparatiounsmoossnamen (z.B. Entzuch, Therapie, Sproochecours, ...)  

2. D’Gemeinnützige Beschäftigung (TUC) ass eng Aarbecht déi bei staatlechen a kommunale 

Verwaltungen, bei aaneren ëffentlëchen Instanzen an bei Associatioune (Asbl) kann organiséiert 

ginn. All Participatioun un esou enger Mesure gëtt duerch en Aktivéierungsvertrag festgehalen 

deen vum REVIS-Bénéficiare, vun der betraffener Struktur a vum ONIS ënnerschriwwen gëtt.  

Dëst entsprecht net engem Aarbeschtsvertrag, mee gëtt dem REVIS-Bénéficiaire d‘Recht op eng 

Aktivéierungszoulag, déi op Basis vum sozialen Mindestloun fir en net qualifizéierten Salarié 

gerechent gëtt. Dës Aktivéierungszoulag muss net zréckbezuelt ginn. 

 

 

Congé an Openthalt  

Wann Dir Äert Doheem (och bannent dem Grand-Duché) fir méi wéi 5 Schaffdeeg verloosst, sidd Dir 

gebieden den Formulaire Demande d’autorisation d’une abscence temporaire du domicile auszefëllen 



an Ärem ARIS zoukommen ze loossen. Dëst dispenséiert Iech net vun der Obligatioun dem FNS all 

Openthalt am Ausland ze deklaréieren.  

Dësen Text ersetzt net de Gesetzestext. Fir déi legal Grondlagen ass d’REVIS-Gesetz vum 28. Juli 2018 

déi eenzeg gülteg Quell. 

 
 

 

 


