Samengevat
1. Einde van uw studies
Schrijf u in bij de bemiddelingsdienst: VDAB,
ACTIRIS, FOREM of ADG.
2. Beroepsinschakelingstijd
- U zoekt actief naar werk.
- De RVA evalueert regelmatig uw zoektocht naar
werk*.
3. Einde van de beroepsinschakelingstijd
- Bevestig uw inschrijving als werkzoekende bij de bemiddelingsdienst.
- Doe een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen bij uw
uitbetalingsinstelling: HVW, ABVV, ACV of ACLVB.
- De uitbetalingsinstelling stelt uw dossier samen.
- Het RVA-kantoor onderzoekt uw recht op uitkeringen en
geeft toelating tot betaling van uw uitkeringen.

De activering van het zoekgedrag naar
werk is een bevoegdheid die door de
zesde staatshervorming op 1 juli 2014
naar de Gewesten overgedragen werd.
In het kader van de continuïteit blijft de RVA belast met de uitvoering van deze materie tot op
het tijdstip waarop het Gewest operationeel in
staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.
Zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brusseleconomie-werk.be.

Vanaf dan
- Dien maandelijks uw controlekaart C3A in bij uw uitbetalingsinstelling.
- De uitbetalingsinstelling betaalt uw uitkeringen.
- Het RVA-kantoor verifieert de betaling.

De RVA dicht bij u
De RVA beschikt over 30 kantoren
verspreid over heel België.
Om het RVA-kantoor te vinden dat bevoegd
is voor uw regio, ga naar www.rva.be.
Meer info over werkloosheid na studies vindt u op
www.rva.be > rubriek Documentatie > Infobladen
> Infobladen Werknemers > Volledige werkloosheid
> Hebt u recht op uitkeringen na studies? (T35)
De activering van het zoekgedrag naar werk van
de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd.
(T144)
* Zie achterzijde mbt. zesde staatshervorming.
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Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld
een van de manieren om aan de werkloosheid
te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter
niet meteen een job kunt vinden, voorziet het
stelsel van de sociale zekerheid in België dat
u, op basis van uw studies, aanspraak kunt
maken op werkloosheidsuitkeringen.

De werkloosheidsuitkeringen die de RVA toekent op basis van
studies zijn “inschakelingsuitkeringen”. Vooraleer u deze uitkeringen
kunt aanvragen, moet u een periode van minimum 310 dagen
doorlopen, de zogenaamde beroepsinschakelingstijd. Wat wordt
er van u verwacht?

1. Schrijf u in als werkzoekende
Wanneer?
Na uw studies, zo snel mogelijk. Uw beroepsinschakelingstijd begint
daarna te lopen.
Waar?
Bij een van de bemiddelingsdiensten: VDAB in Vlaanderen, Actiris
in Brussel, Forem in Wallonië of ADG in het Duitstalig landsgedeelte.
U kunt u ook inschrijven via de website van de bemiddelingsdienst.
Wat moet u meenemen?
• uw identiteitskaart of verblijfsbewijs;
• een attest van uw studies.
Welke documenten krijgt u van de bemiddelingsdienst?
• Een inschrijvingsbewijs met vermelding van de datum waarop
uw beroepsinschakelingstijd afloopt.
• Een formulier C109-art.36 dat je moet laten invullen door de
school.
Bewaar deze documenten zorgvuldig. Aan het einde van uw
beroepsinschakelingstijd hebt u deze formulieren nodig om een
aanvraag te doen voor inschakelingsuitkeringen bij uw
uitbetalingsinstelling.

2. Uw beroepsinschakelingstijd begint te lopen
Duur van de beroepsinschakelingstijd?
De beroepsinschakelingstijd duurt minimum 310 dagen. Bepaalde
gebeurtenissen kunnen de duur van uw beroepsinschakelingstijd
wijzigen (studentenjob, werkweigering, zwangerschap, …).
Informeer bij uw uitbetalingsinstelling over de einddatum van
uw beroepsinschakelingstijd of bereken het zelf via www.rva.be >
Volledige werkloosheid > Berekenen van de beroepsinschakelingstijd.

Wat moet u doen?
Tijdens en na uw beroepsinschakelingstijd is het belangrijk dat u
actief werk zoekt en ingaat op de voorstellen van de bemiddelingsdienst op het vlak van begeleiding, opleiding of inschakeling.
De RVA zal uw inspanningen om werk te vinden regelmatig evalueren*. Krijgt u twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties, dan kunt u inschakelingsuitkeringen aanvragen.

3. Bevestig uw inschrijving als werkzoekende en
doe een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen
Wanneer?
Na afloop van uw beroepsinschakelingstijd en vóór uw 30ste verjaardag. U kan pas inschakelingsuitkeringen aanvragen, nadat de
RVA uw zoektocht naar werk twee keer, al dan niet opeenvolgend,
positief heeft geëvalueerd*.
* Zie achterzijde mbt. zesde staatshervorming.

Waar?
• Bij de bemiddelingsdienst bevestigt u uw inschrijving als werkzoekende.
• Bij de dienst Werkloosheid van de uitbetalingsinstelling van
uw keuze, doet u een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen:
- HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen);
- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond);
- ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond);
- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België).
Wat moet u meenemen?
• uw identiteitskaart of verblijfsbewijs;
• het formulier C109-art. 36, ingevuld door de school of een
kopie van uw Belgisch bachelor- of masterdiploma;
• een bankrekeningnummer;
• een lijst van alle personen met wie u onder hetzelfde dak
woont: hun naam, voornaam en geboortedatum.
Welke documenten krijgt u van de uitbetalingsinstelling?
Een controlekaart C3A die u invult volgens de richtlijnen die er
op vermeld staan. Om uitkeringen te krijgen moet u deze kaart
iedere maand aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen.
De uitbetalingsinstelling maakt uw dossier over aan de RVA. De
RVA onderzoekt of u recht hebt op inschakelingsuitkeringen en
berekent het bedrag ervan, afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie. De RVA geeft de toelating aan uw uitbetalingsinstelling
om uw uitkeringen te betalen en verifieert nadien of de betaling
correct is gebeurd.

Duur van de uitkeringen?
Het recht op de inschakelingsuitkeringen is beperkt in de tijd.
U hebt recht op de inschakelingsuitkeringen gedurende een periode
van maximum 36 maanden (krediet). Deze periode van 36 maanden
kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.

Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld
een van de manieren om aan de werkloosheid
te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter
niet meteen een job kunt vinden, voorziet het
stelsel van de sociale zekerheid in België dat
u, op basis van uw studies, aanspraak kunt
maken op werkloosheidsuitkeringen.

De werkloosheidsuitkeringen die de RVA toekent op basis van
studies zijn “inschakelingsuitkeringen”. Vooraleer u deze uitkeringen
kunt aanvragen, moet u een periode van minimum 310 dagen
doorlopen, de zogenaamde beroepsinschakelingstijd. Wat wordt
er van u verwacht?

1. Schrijf u in als werkzoekende
Wanneer?
Na uw studies, zo snel mogelijk. Uw beroepsinschakelingstijd begint
daarna te lopen.
Waar?
Bij een van de bemiddelingsdiensten: VDAB in Vlaanderen, Actiris
in Brussel, Forem in Wallonië of ADG in het Duitstalig landsgedeelte.
U kunt u ook inschrijven via de website van de bemiddelingsdienst.
Wat moet u meenemen?
• uw identiteitskaart of verblijfsbewijs;
• een attest van uw studies.
Welke documenten krijgt u van de bemiddelingsdienst?
• Een inschrijvingsbewijs met vermelding van de datum waarop
uw beroepsinschakelingstijd afloopt.
• Een formulier C109-art.36 dat je moet laten invullen door de
school.
Bewaar deze documenten zorgvuldig. Aan het einde van uw
beroepsinschakelingstijd hebt u deze formulieren nodig om een
aanvraag te doen voor inschakelingsuitkeringen bij uw
uitbetalingsinstelling.

2. Uw beroepsinschakelingstijd begint te lopen
Duur van de beroepsinschakelingstijd?
De beroepsinschakelingstijd duurt minimum 310 dagen. Bepaalde
gebeurtenissen kunnen de duur van uw beroepsinschakelingstijd
wijzigen (studentenjob, werkweigering, zwangerschap, …).
Informeer bij uw uitbetalingsinstelling over de einddatum van
uw beroepsinschakelingstijd of bereken het zelf via www.rva.be >
Volledige werkloosheid > Berekenen van de beroepsinschakelingstijd.

Wat moet u doen?
Tijdens en na uw beroepsinschakelingstijd is het belangrijk dat u
actief werk zoekt en ingaat op de voorstellen van de bemiddelingsdienst op het vlak van begeleiding, opleiding of inschakeling.
De RVA zal uw inspanningen om werk te vinden regelmatig evalueren*. Krijgt u twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties, dan kunt u inschakelingsuitkeringen aanvragen.

3. Bevestig uw inschrijving als werkzoekende en
doe een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen
Wanneer?
Na afloop van uw beroepsinschakelingstijd en vóór uw 30ste verjaardag. U kan pas inschakelingsuitkeringen aanvragen, nadat de
RVA uw zoektocht naar werk twee keer, al dan niet opeenvolgend,
positief heeft geëvalueerd*.
* Zie achterzijde mbt. zesde staatshervorming.

Waar?
• Bij de bemiddelingsdienst bevestigt u uw inschrijving als werkzoekende.
• Bij de dienst Werkloosheid van de uitbetalingsinstelling van
uw keuze, doet u een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen:
- HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen);
- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond);
- ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond);
- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België).
Wat moet u meenemen?
• uw identiteitskaart of verblijfsbewijs;
• het formulier C109-art. 36, ingevuld door de school of een
kopie van uw Belgisch bachelor- of masterdiploma;
• een bankrekeningnummer;
• een lijst van alle personen met wie u onder hetzelfde dak
woont: hun naam, voornaam en geboortedatum.
Welke documenten krijgt u van de uitbetalingsinstelling?
Een controlekaart C3A die u invult volgens de richtlijnen die er
op vermeld staan. Om uitkeringen te krijgen moet u deze kaart
iedere maand aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen.
De uitbetalingsinstelling maakt uw dossier over aan de RVA. De
RVA onderzoekt of u recht hebt op inschakelingsuitkeringen en
berekent het bedrag ervan, afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie. De RVA geeft de toelating aan uw uitbetalingsinstelling
om uw uitkeringen te betalen en verifieert nadien of de betaling
correct is gebeurd.

Duur van de uitkeringen?
Het recht op de inschakelingsuitkeringen is beperkt in de tijd.
U hebt recht op de inschakelingsuitkeringen gedurende een periode
van maximum 36 maanden (krediet). Deze periode van 36 maanden
kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.

Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld
een van de manieren om aan de werkloosheid
te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter
niet meteen een job kunt vinden, voorziet het
stelsel van de sociale zekerheid in België dat
u, op basis van uw studies, aanspraak kunt
maken op werkloosheidsuitkeringen.

De werkloosheidsuitkeringen die de RVA toekent op basis van
studies zijn “inschakelingsuitkeringen”. Vooraleer u deze uitkeringen
kunt aanvragen, moet u een periode van minimum 310 dagen
doorlopen, de zogenaamde beroepsinschakelingstijd. Wat wordt
er van u verwacht?

1. Schrijf u in als werkzoekende
Wanneer?
Na uw studies, zo snel mogelijk. Uw beroepsinschakelingstijd begint
daarna te lopen.
Waar?
Bij een van de bemiddelingsdiensten: VDAB in Vlaanderen, Actiris
in Brussel, Forem in Wallonië of ADG in het Duitstalig landsgedeelte.
U kunt u ook inschrijven via de website van de bemiddelingsdienst.
Wat moet u meenemen?
• uw identiteitskaart of verblijfsbewijs;
• een attest van uw studies.
Welke documenten krijgt u van de bemiddelingsdienst?
• Een inschrijvingsbewijs met vermelding van de datum waarop
uw beroepsinschakelingstijd afloopt.
• Een formulier C109-art.36 dat je moet laten invullen door de
school.
Bewaar deze documenten zorgvuldig. Aan het einde van uw
beroepsinschakelingstijd hebt u deze formulieren nodig om een
aanvraag te doen voor inschakelingsuitkeringen bij uw
uitbetalingsinstelling.

2. Uw beroepsinschakelingstijd begint te lopen
Duur van de beroepsinschakelingstijd?
De beroepsinschakelingstijd duurt minimum 310 dagen. Bepaalde
gebeurtenissen kunnen de duur van uw beroepsinschakelingstijd
wijzigen (studentenjob, werkweigering, zwangerschap, …).
Informeer bij uw uitbetalingsinstelling over de einddatum van
uw beroepsinschakelingstijd of bereken het zelf via www.rva.be >
Volledige werkloosheid > Berekenen van de beroepsinschakelingstijd.

Wat moet u doen?
Tijdens en na uw beroepsinschakelingstijd is het belangrijk dat u
actief werk zoekt en ingaat op de voorstellen van de bemiddelingsdienst op het vlak van begeleiding, opleiding of inschakeling.
De RVA zal uw inspanningen om werk te vinden regelmatig evalueren*. Krijgt u twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties, dan kunt u inschakelingsuitkeringen aanvragen.

3. Bevestig uw inschrijving als werkzoekende en
doe een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen
Wanneer?
Na afloop van uw beroepsinschakelingstijd en vóór uw 30ste verjaardag. U kan pas inschakelingsuitkeringen aanvragen, nadat de
RVA uw zoektocht naar werk twee keer, al dan niet opeenvolgend,
positief heeft geëvalueerd*.
* Zie achterzijde mbt. zesde staatshervorming.

Waar?
• Bij de bemiddelingsdienst bevestigt u uw inschrijving als werkzoekende.
• Bij de dienst Werkloosheid van de uitbetalingsinstelling van
uw keuze, doet u een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen:
- HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen);
- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond);
- ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond);
- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België).
Wat moet u meenemen?
• uw identiteitskaart of verblijfsbewijs;
• het formulier C109-art. 36, ingevuld door de school of een
kopie van uw Belgisch bachelor- of masterdiploma;
• een bankrekeningnummer;
• een lijst van alle personen met wie u onder hetzelfde dak
woont: hun naam, voornaam en geboortedatum.
Welke documenten krijgt u van de uitbetalingsinstelling?
Een controlekaart C3A die u invult volgens de richtlijnen die er
op vermeld staan. Om uitkeringen te krijgen moet u deze kaart
iedere maand aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen.
De uitbetalingsinstelling maakt uw dossier over aan de RVA. De
RVA onderzoekt of u recht hebt op inschakelingsuitkeringen en
berekent het bedrag ervan, afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie. De RVA geeft de toelating aan uw uitbetalingsinstelling
om uw uitkeringen te betalen en verifieert nadien of de betaling
correct is gebeurd.

Duur van de uitkeringen?
Het recht op de inschakelingsuitkeringen is beperkt in de tijd.
U hebt recht op de inschakelingsuitkeringen gedurende een periode
van maximum 36 maanden (krediet). Deze periode van 36 maanden
kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.

Samengevat
1. Einde van uw studies
Schrijf u in bij de bemiddelingsdienst: VDAB,
ACTIRIS, FOREM of ADG.
2. Beroepsinschakelingstijd
- U zoekt actief naar werk.
- De RVA evalueert regelmatig uw zoektocht naar
werk*.
3. Einde van de beroepsinschakelingstijd
- Bevestig uw inschrijving als werkzoekende bij de bemiddelingsdienst.
- Doe een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen bij uw
uitbetalingsinstelling: HVW, ABVV, ACV of ACLVB.
- De uitbetalingsinstelling stelt uw dossier samen.
- Het RVA-kantoor onderzoekt uw recht op uitkeringen en
geeft toelating tot betaling van uw uitkeringen.

De activering van het zoekgedrag naar
werk is een bevoegdheid die door de
zesde staatshervorming op 1 juli 2014
naar de Gewesten overgedragen werd.
In het kader van de continuïteit blijft de RVA belast met de uitvoering van deze materie tot op
het tijdstip waarop het Gewest operationeel in
staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.
Zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brusseleconomie-werk.be.

Vanaf dan
- Dien maandelijks uw controlekaart C3A in bij uw uitbetalingsinstelling.
- De uitbetalingsinstelling betaalt uw uitkeringen.
- Het RVA-kantoor verifieert de betaling.

De RVA dicht bij u
De RVA beschikt over 30 kantoren
verspreid over heel België.
Om het RVA-kantoor te vinden dat bevoegd
is voor uw regio, ga naar www.rva.be.
Meer info over werkloosheid na studies vindt u op
www.rva.be > rubriek Documentatie > Infobladen
> Infobladen Werknemers > Volledige werkloosheid
> Hebt u recht op uitkeringen na studies? (T35)
De activering van het zoekgedrag naar werk van
de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd.
(T144)
* Zie achterzijde mbt. zesde staatshervorming.

www.rva.be

focus op

werkloosheid na studies

Lay-out en druk:
RVA - directie Communicatie
Verantwoordelijke uitgever:
RVA - Administrateur-generaal
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel
12.08.2014/900.20.118

Samengevat
1. Einde van uw studies
Schrijf u in bij de bemiddelingsdienst: VDAB,
ACTIRIS, FOREM of ADG.
2. Beroepsinschakelingstijd
- U zoekt actief naar werk.
- De RVA evalueert regelmatig uw zoektocht naar
werk*.
3. Einde van de beroepsinschakelingstijd
- Bevestig uw inschrijving als werkzoekende bij de bemiddelingsdienst.
- Doe een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen bij uw
uitbetalingsinstelling: HVW, ABVV, ACV of ACLVB.
- De uitbetalingsinstelling stelt uw dossier samen.
- Het RVA-kantoor onderzoekt uw recht op uitkeringen en
geeft toelating tot betaling van uw uitkeringen.

De activering van het zoekgedrag naar
werk is een bevoegdheid die door de
zesde staatshervorming op 1 juli 2014
naar de Gewesten overgedragen werd.
In het kader van de continuïteit blijft de RVA belast met de uitvoering van deze materie tot op
het tijdstip waarop het Gewest operationeel in
staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.
Zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brusseleconomie-werk.be.

Vanaf dan
- Dien maandelijks uw controlekaart C3A in bij uw uitbetalingsinstelling.
- De uitbetalingsinstelling betaalt uw uitkeringen.
- Het RVA-kantoor verifieert de betaling.

De RVA dicht bij u
De RVA beschikt over 30 kantoren
verspreid over heel België.
Om het RVA-kantoor te vinden dat bevoegd
is voor uw regio, ga naar www.rva.be.
Meer info over werkloosheid na studies vindt u op
www.rva.be > rubriek Documentatie > Infobladen
> Infobladen Werknemers > Volledige werkloosheid
> Hebt u recht op uitkeringen na studies? (T35)
De activering van het zoekgedrag naar werk van
de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd.
(T144)
* Zie achterzijde mbt. zesde staatshervorming.

www.rva.be

focus op

werkloosheid na studies

Lay-out en druk:
RVA - directie Communicatie
Verantwoordelijke uitgever:
RVA - Administrateur-generaal
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel
12.08.2014/900.20.118

