Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u
vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Infoblad - werknemers
U wil een opleiding tot zelfstandige volgen?
Welke opleidingen worden bedoeld?
Het gaat hier om de opleidingen georganiseerd door SYNTRA, het IFAPME of Espace formation
PME, die voorbereiden op het uitoefenen van een leidinggevende functie in een kleine of
middelgrote onderneming, op het opleiden van gekwalificeerde medewerkers van de KMO's of op
het uitoefenen van een zelfstandig beroep.
U moet in principe een vrijstelling krijgen van de RVA om een dergelijke opleiding te kunnen volgen
met behoud van de werkloosheidsuitkeringen.

Welke opleidingen mag u volgen met behoud van de
werkloosheidsuitkeringen?
U mag een opleiding volgen met behoud van de werkloosheidsuitkeringen indien het een opleiding
betreft:
 waarvan de lessen, activiteiten en stage hoofdzakelijk 's avonds (na 17 uur) en/of op zaterdag
doorgaan;
 of die hoofdzakelijk overdag doorgaat en waarvan het totale aantal uren van de lessen,
activiteiten en stage gemiddeld minder dan 20 uur per week bedraagt;
 of die van korte duur is (minder dan één jaar).
U mag deze opleidingen volgen met behoud van de werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat u
de aan de werkloze opgelegde verplichtingen verder naleeft. U moet onder andere beschikbaar
blijven voor de arbeidsmarkt en ingeschreven blijven als werkzoekende.

Welke opleidingen mag u volgen met behoud van de
werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat u een vrijstelling krijgt?
Indien u wenst een opleiding van lange duur (minstens één jaar) te volgen die hoofdzakelijk
overdag doorgaat en waarvan het totale aantal uren van de lessen, activiteiten en stage gemiddeld
minstens 20 uur per week bedraagt, moet u een vrijstelling krijgen van de RVA om de opleiding te
volgen met behoud van de werkloosheidsuitkeringen.
Dit zal doorgaans het geval zijn indien u een stageovereenkomst hebt gesloten.
U kunt deze vrijstelling krijgen indien u volledig werkloos bent en:
 ofwel sinds ten minste 2 jaar studies of een leertijd voleindigd hebt en minimum 312 uitkeringen
genoten hebt (= één jaar uitkeringen) tijdens de 2 jaar die het begin van de opleiding
voorafgaan;
 ofwel minimum 624 uitkeringen genoten hebt (= 2 jaar uitkeringen) tijdens de 4 jaar die het
begin van de opleiding voorafgaan.
Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u deze opleiding zonder vrijstelling niet volgen
met behoud van de werkloosheidsuitkeringen.

Voor hoelang krijgt u de vrijstelling?
De vrijstelling wordt toegekend voor de duur van de opleiding, met inbegrip van de
vakantieperiodes, maar wordt beperkt tot één jaar. Zij kan verlengd worden wanneer u geslaagd
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bent voor het opleidingsjaar en de opleiding het volgende jaar verderzet. U kan deze vrijstelling
slechts één keer genieten.

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?
Indien u de vrijstelling geniet:
 mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
 moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 moet u niet meer ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende.
De vrijstelling belet niet dat er een sanctie wordt toegepast voor het niet-naleven van deze
verplichtingen indien de feiten dateren van vóór de aanvang van de vrijstelling.

Wat moet u doen om deze vrijstelling te krijgen?
Vooraleer u de opleiding aanvat, moet u een FORMULIER C92 laten invullen door het erkende
centrum voor opleiding van de middenstand en dit formulier via uw uitbetalingsinstelling indienen bij
het werkloosheidsbureau.
In geval van laattijdige aanvraag, wordt de vrijstelling in principe pas toegekend vanaf de
ontvangstdatum door het werkloosheidsbureau.
Indien u geslaagd bent voor het opleidingsjaar, kunt u een vrijstelling aanvragen voor het volgende
jaar door middel van een nieuw FORMULIER C92.
Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u binnen de 3 maanden bij de Arbeidsrechtbank in
beroep gaan tegen deze beslissing.

Mag u de voordelen toegekend tijdens deze opleiding cumuleren met uw
uitkeringen?
Indien u de vrijstelling hebt gekregen, worden de voordelen toegekend in het kader van de
middenstandsopleiding niet beschouwd als een loon en mag u ze cumuleren met
werkloosheidsuitkeringen tenzij u tewerkgesteld bent in het kader van een arbeidsovereenkomst of
met het statuut van zelfstandig werknemer.

Welke verplichtingen moet u naleven tijdens de vrijstelling?
U moet zonder arbeid en loon zijn
U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de
verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld,...).
U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:
 voor de dagen waarop u voor eigen rekening een activiteit uitoefent die gewoonlijk tegen
betaling wordt verricht;
 voor de dagen waarop u, voor rekening van een derde, een activiteit verricht waarvoor u
enig loon of materieel voordeel ontvangt.

U moet een controlekaart - C 3 C in uw bezit hebben
(beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling)
Het is belangrijk de instructies op de controlekaart aandachtig te lezen. U moet onder meer het
vakje van uw controlekaart zwart maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag,
zondag of feestdag). Indien u deze verplichtingen niet naleeft, riskeert u een zware sanctie.
U moet elke maand een aanwezigheidsattest voegen bij uw controlekaart (bij voorkeur het
formulier C 98), als bewijs van het volgen van de activiteiten. Voor de maanden juli en augustus
moet u geen attest indienen.
Elke dag van ongewettigde afwezigheid of arbeidsongeschiktheid leidt tot het verlies van een
werkloosheidsuitkering. De vrijstelling kan worden ingetrokken indien u de activiteiten opgelegd
door het opleidingsprogramma niet regelmatig volgt.

U moet arbeidsgeschikt zijn
De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen
werkloosheidsuitkeringen genieten.
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In geval van ziekte, hospitalisatie, ... zult u vergoed worden door uw ziekenfonds. In dat geval
dient u binnen de 48 uur een medisch getuigschrift naar uw ziekenfonds te sturen.

U moet in België verblijven
Om uitkeringen te genieten moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief
verblijven.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?
Op het einde van de vrijstelling moet u:
 zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling die u een andere controlekaart zal geven;
 zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling.

Bijgewerkt op 17.12.2010

T59 -p. 3

