
ACLVB Jongeren

School gedaan? 
Wat nu?



Eindelijk!
Je verlaat de schoolbanken en je  
besluit om op zoek te gaan naar 
werk. Maar wat moet je nu allemaal 
in orde brengen? 

Wat is de eerste stap?
Het allerbelangrijkste is dat je je zo snel moge-
lijk inschrijft als werkzoekende. In Vlaanderen 
is dat bij de VDAB, in Brussel bij Actiris. Het 
makkelijkste is om dat via de website te doen, 
maar je kan ook gewoon langsgaan in één van 
hun kantoren.
www.vdab.be
www.actiris.be

Waarom inschrijven als 
werkzoekende?
Je inschrijven als werkzoekende is belangrijk om 
twee redenen. Ten eerste behoud je zo het recht op 
kindergeld en ten tweede laat je zo je beroepsinscha-
kelingstijd (BIT) van start gaan.

Tot je 18de verjaardag heb je een onvoorwaardelijk 
recht op kinderbijslag. Maar vanaf 18 jaar moet je 
ofwel studeren, ofwel ingeschreven zijn als werk-
zoekende om kinderbijslag te krijgen. Daarom is het 
belangrijk dat je zo snel mogelijk na het afstuderen 
inschrijft als werkzoekende. Stel dat je daar nog een 
paar maand mee wacht, dan zal je voor die maanden 
geen kinderbijslag meer krijgen.

Wat is die beroepsinschakelingstijd 
(BIT)?
Als je de schoolbanken verlaat heb je niet onmiddel-
lijk recht op een uitkering. De BIT is de periode die je 
moet doorlopen voor je dat recht krijgt. Die periode 
duurt ongeveer 1 jaar (310 dagen + zondagen). 

Als je ingeschreven bent als werkzoekende zal VDAB/
Actiris je bijstaan in je zoektocht naar werk. Zo kan je 
gebruik maken van bepaalde maatregelen (zoals de 
IBO) of extra opleidingen volgen.

Studeer je af in juni, dan kan de BIT ten vroegste star-
ten op 1 augustus. Schrijf je je later in, bijvoorbeeld 
na de herexamens of na een verre reis, dan gaat je 
BIT pas op dat moment in. 

Bij je inschrijving bij de VDAB of Actiris, ontvang je 
een inschrijvingsattest. Hou dit zorgvuldig bij, want 
het geldt als bewijs van je inschrijving wanneer je 
een uitkering zou willen aanvragen.
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Wat zijn mijn plichten tijdens de 
BIT? 
Tijdens je BIT moet je beschikbaar zijn voor de ar-
beidsmarkt. Met andere woorden: je moet op een 
passend werkaanbod kunnen ingaan. Je bent niet 
beschikbaar als je bijvoorbeeld in het buitenland op 
reis bent of arbeidsongeschikt bent, enzovoorts. 

Om na het einde van je BIT recht te hebben op een 
uitkering moet je actief naar een job zoeken. Je inspan-
ningen om werk te zoeken zullen regelmatig gecon-
troleerd worden. Hoe deze controleprocedures eruit 
zien hangt af van de regio waar je woont. Zoek je meer 
informatie over de controles? Contacteer dan de regio-
nale jongerenwerkingen voor meer informatie:

• Voor Vlaanderen:  info@freezbe.be
• Voor Brussel:  jongeren-brussel@aclvb.be
• Voor Wallonië:  jeunes@cgslb.be 

Als je niet genoeg inspanningen levert om een job te 
vinden kan dit vervelende gevolgen hebben. Vermijd 
negatieve evaluaties door regelmatig vacatures te 
gaan zoeken op internet of in de kranten, door deel 
te nemen aan jobbeurzen of door je in te schrijven 
in een interimkantoor. Gebruik ook de diensten van 
VDAB en Actiris, en werk actief mee wanneer je een 
opleiding of begeleiding wordt aangeboden. 

Bewaar ook alle bewijzen die aantonen dat je actief 
op zoek bent naar werk: sollicitatiebrieven, antwoor-
den van werkgevers, inschrijvingen bij interimkanto-
ren, enzovoorts.

Hoe zoek ik naar werk?
Heel veel informatie en tips rond het actief zoeken 
naar werk vind je in onze brochure ‘sollicitatietips’. 
In het beste geval vind je onmiddellijk een job. Heb 
je vragen over je contract, arbeidsvoorwaarden, of wat 
je allemaal moet weten als jonge werknemer? Neem 
dan een kijkje in de brochure ‘Werk gevonden! Waarop 
letten?’. 
Je kan de brochures online lezen of downloaden 
via www.freezbe.be of haal een exemplaar bij je  
ACLVB-kantoor! 

Heb ik recht op een uitkering?
Gaat de zoektocht naar werk niet zo vlot? Na het door-
lopen van je BIT kan je een inschakelingsuitkering aan-
vragen. Er zijn wel nog een aantal voorwaarden:

• Je hebt je beroepsinschakelingstijd doorlopen.
• Je hebt twee positieve evaluaties gekregen van VDAB.
• Je bent niet ouder dan 25 jaar.
• Ben je jonger dan 21? Dan moet je in het bezit zijn 

van een:
• Diploma middelbaar onderwijs.
• Een getuigschrift van de 2de graad technisch, 

kunst- of beroepsonderwijs.
• Een getuigschrift van het 5de jaar van het 

buitengewoon secundair beroepsonderwijs of 
kwalificatie getuigschrift voor een beroep.

• …

Niet zeker of je aan de diplomavereisten voldoet? 
Vraag het zeker eens na bij je ACLVB kantoor of stuur 
een mailtje naar info@freezbe.be !
De liberale vakbond kan je helpen met je aanvraag! 
Word lid van Freezbe/ACLVB zodra je bent ingeschre-
ven als werkzoekende, en vul het formulier C1/36 (ver-
klaring van aansluiting bij een uitbetalingsinstelling) 
in. Zolang je BIT loopt, is je lidmaatschap helemaal 
GRATIS. Snel aansluiten is belangrijk zodat we samen 
jouw dossier kunnen opvolgen en je een beroep kan 
doen op onze loopbaanconsulenten.
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Hoe vraag ik een 
inschakelingsuitkering aan? 
Heb je nog geen voltijdse job gevonden? In de 
maand voor het einde van de beroepsinschake-
lingstijd zal je opgeroepen worden door de VDAB 
of Actiris. Vraag aan je bemiddelaar om je inschrij-
ving als werkzoekende te bevestigen ook na je BIT.

Contacteer vervolgens onmiddellijk je ACLVB-kan-
toor om je werkloosheidsdossier samen te stellen 
en je inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Wat breng ik mee?
• Je identiteitskaart
• Je inschrijvingsattest van VDAB of Actiris.
• Je attest van de tweede positieve evaluatie 

van VDAB of Actiris
• Het formulier C109/36-attest (bewijs van 

studies ingevuld door de onderwijsinstel-
ling) OF je diploma.

• Het formulier C109/36-aanvraag (ingevuld 
door jezelf en VDAB of Actiris) 

• C4 indien je gewerkt hebt tijdens de BIT
• Je Freezbe/ACLVB lidkaart
• Het rekeningnummer waarop je uitkeringen 

moeten worden gestort
• De geboortedatum van alle personen 

waarmee je samenwoont

Wat zijn mijn plichten als ik een 
uitkering krijg?
Je ACLVB-kantoor zal je een controlekaart bezor-
gen. Op deze blauwe kaart zal je je werkloosheid 
moeten bijhouden. Na het einde van elke maand 
moet je de kaart ingevuld terugbezorgen aan je 
ACLVB-kantoor. Je kan de controlekaart ook online 
invullen via www.aclvb.be/werklozen.

Meld onmiddellijk elke verandering die zich voor-
doet in je persoonlijke toestand (bv. je adres, 
burgerlijke staat, inkomsten, wijzigingen in de sa-
menstelling van je gezin, enzovoort), of in die van 
één van je gezinsleden (bv. een gezinslid begint als 
zelfstandige of zijn beroepsactiviteit wijzigt). 

Wees hier zeker nauwkeurig in! Zoniet riskeer je om 
je uitkering te verliezen of zelfs een uitkering terug 
te moeten betalen. 

Als je je werkloosheid onderbreekt (bv. ziekte of 
een verblijf in het buitenland), dan word je auto-
matsich als werkzoekende geschrapt van zodra de 
onderbreking tenminste 28 opeenvolgende dagen 
heeft geduurd. Indien je dus je werkloosheid gedu-
rende 4 opeenvolgende weken wil onderbreken, 
moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende 
bij VDAB of Actiris, en moet je opnieuw een aan-
vraag indienen bij de ACLVB.
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Na het afgeven van je controlekaart zullen je centen 
snel worden uitbetaald. Maar verwacht hier niet rijk 
van te worden. Het bedrag verschilt naargelang je 
gezinssituatie en je leeftijd. (Zie tabel onderaan.)

De inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd. Je 
krijgt een krediet van 36 maanden (3 jaar) waar-
in je een uitkering kan krijgen. Ben je een gezins-
hoofd, alleenwonende, of heeft je partner ook enkel 
een vervangingsinkomen? Dan begint dit krediet 
pas te lopen in de maand na je 30ste verjaardag. 
Je kan gebruik maken van de uitkering zolang je dit 
krediet niet hebt opgebruikt.

Voorbeeld: Anneleen (23) ontvangt een 
inschakelingsuitkering vanaf 1 februari 
2017. Die kan ze blijven genieten tot en 
met 31 januari 2020 (36 maanden later). 
Anneleen vindt echter een tijdelijke job voor 
9  maanden van januari 2018 t.e.m. sep-
tember 2017. Daardoor wordt haar recht 
op een inschakelingsuitkering verlengd tot 
31 oktober 2018.

Opgelet: ook als je een inschakelingsuitke-
ring ontvangt moet je blijven zoeken naar 
werk! Dit wordt gecontroleerd door de VDAB 
(of Actiris in Brussel)! Oordelen zij dat je on-
voldoende inspanning hebt geleverd, dan 
kan je uitkering geschorst worden. Na de 
schorsing moet je dan zelf opnieuw contact 
opnemen met je ACLVB kantoor om een uit-
kering aan te vragen. 

In bepaalde situaties kan het krediet van 36 maan-
den nog uitgebreid worden. Als je op het einde van 
de 36 maanden:

• een vrijstelling geniet (bv. voor het volgen van 
een opleiding)

• of aan de slag bent als deeltijdse werknemer met 
een inkomensgarantie-uitkering

• of een medische, mentale, psychische of psychi-
atrische beperking (MMPP) hebt en meewerkt 
in een traject dat werd voorgesteld door VDAB/ 
Actiris.

Categorie Per maand (gemiddeld)

Samenwonende met gezinslast € 1 173,12

Alleenwonende 21 jaar en meer € 868,14

18-20 jaar € 523,90

Jonger dan 18 € 333,32

Samenwonend 18 jaar en meer € 451,62

Jonger dan 18 € 283,14

Bevoorrechte samenwonende 
(zowel jij als je partner krijgen een uitkering)

18 jaar en meer € 481,26

Jonger dan 18 jaar € 299,52
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Je studeert af in de maand juni en je schrijft je in als werk
zoekende bij de VDAB. Kan je dan nog werken als jobstudent? 

Voor de maanden juli, augustus en september kan je nog wer-
ken als jobstudent met verlaagde sociale bijdragen. Wel zijn er 
regels rond de kinderbijslag die voor elke maand verschillen.

• Voor juli geldt de 240 uur regel: werk je meer dan 240 uren 
in het kwartaal juli-augustus-september, dan verlies je het 
kindergeld voor de maand juli. 

• Voor augustus en september zijn er twee limieten waar je 
rekening mee moet houden: de 240 uur regel en je mag 
maximaal 520,08 euro per maand verdienen. Werk je meer 
uren in het kwartaal én verdien je meer in augustus of  
september? Dan verlies je het kindergeld voor die maand. 

Voorbeeld: Kader (21) studeert in juni af en schrijft zich 
in bij VDAB. Haar BIT begint te lopen vanaf 1 augustus. 
Ze gaat nog aan de slag als jobstudent en werkt in de  
zomer totaal meer dan 240 uur. In juli verdient ze 
€  1 000, in de maand augustus werkt ze niet, en in  
september verdient ze ook € 1 000. 

Kader verliest dan het kindergeld voor: 
• de maand juli want ze werkte meer dan 240 uur in dit  

kwartaal.
• de maand september want ze werkte meer dan 

240 uur én verdiende meer dan € 520,08 euro. 

Na de zomermaanden kan je in je BIT niet meer werken onder 
een studentenovereenkomst met verlaagde sociale bijdragen. 
Je kan wel werken met behoud van kindergeld als je minder 
dan € 520,08 per maand verdiend. 

Kan ik na het afstuderen nog werken als jobstudent?



Wanneer moet ik me inschrijven bij het ziekenfonds?
Ziekenfondsen of mutualiteiten zorgen ervoor dat je terugbetalingen ontvangt 
voor jouw kosten van de gezondheidszorg (bv. medicijnen of een tandartsbezoek). 

Zolang je studeert ben je tot en met het jaar waarin je 25 wordt verzekerd door 
het ziekenfonds van je ouders. Als je afgestudeerd bent en je bent ingeschreven 
als werkzoekende blijf je aangesloten via je ouders. Zodra je BIT is afgelopen en 
je een uitkering ontvangt, of wanneer je aan het werk gaat, moet je je zo snel 
mogelijk aansluiten bij een ziekenfonds of mutualiteit. 

 6



www.freezbe.be

Nog vragen?
Freezbe, de jongerenwerking van de  
Liberale Vakbond, helpt jongeren  
op weg op de arbeidsmarkt.  
Contacteer ons via info@freezbe.be! 
Wij helpen graag.

facebook.com/ilikefreezbe

V.U.: Gert Truyens, Boudewijnlaan 8, 1000 Brussel. 06/2017

Wanneer moet ik me inschrijven bij het ziekenfonds?


