
Afgestudeerd, nog geen job en je wil graag een uitkering? Schrijf je dan zo snel

mogelijk in bij VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel). Zo start je

beroepsinschakelingstijd (BIT).

In die periode zoek je eerst een jaar werk. Vroeger heette dat de wachttijd. Maar

dat klinkt alsof je gewoon een jaar moet wachten tot je een uitkering krijgt. Dat is

niet zo.

TIjdens je beroepsinschakelingstijd moet je actief zoeken naar werk. Dat wordt ook

gecontroleerd door VDAB of Actiris.

Hoe start ik die periode?

Schrijf je in bij:

Doe dat zo snel mogelijk na je studies. Want hoe sneller je beroepsinschakelingstijd

begint te lopen, hoe sneller je recht kan hebben op een uitkering.

Kan iedereen die starten?

Nee. Je moet:

Heb ik dan nog recht op mijn kinderbijslag?

Ja, tijdens je beroepsinschakelingstijd heb je nog recht op je kinderbijslag (of

'Groeipakket' in Vlaanderen). Maar dat is voor maximum 1 jaar.

In Vlaanderen zijn dit de voorwaarden:

In Brussel zijn dit de voorwaarden:

Bel met VDAB

Gratis op 0800 30 700. Ma-vrij:
8-19u

Door VDAB 16-24 jaar

BEROEPSINSCHAKELINGS-TIJD: WAT IS DAT?

VDAB, als je in Vlaanderen woont•

Actiris, als je in Brussel woont•

jonger dan 25 jaar zijn•

de nodige basisstudies gedaan hebben. Bij de RVA heet dit rechtopenende

studies

•

Werk je tijdens dat jaar met een gewone arbeidsovereenkomst? Dan mag je

max. 80 uur per maand werken

•

Werk je tijdens je laatste zomervakantie nog als jobstudent aan verlaagde

RSZ? Dan mag je max. 475 uur per jaar werken met een

studentenovereenkomst

•

Je mag max. 240 uur per kwartaal werken•

Een kwartaal is 3 maanden. Bijvoorbeeld: januari, februari en maart zijn

samen het eerste kwartaal van een jaar

•

Je mag niet meer leerplichtig zijn•

PRAAT EROVER

https://www.vdab.be/jongeren
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/byebyeschool/
tel:0800 30 700
https://www.vdab.be/jongeren
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/byebyeschool/
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35#h2_3
https://admin.watwat.be/studeren/moet-ik-naar-school


Werk je als zelfstandige? Dan heb je nog 1 jaar recht op je Groeipakket. Maar

enkel als je dat jaar geen bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep.

Moet ik mij inschrijven bij een ziekenfonds?

Ben je nog in de beroepsinschakelingstijd? Dan ben je nog via je ouders

aangesloten bij het ziekenfonds.

Heb je werk of ontvang je een uitkering? Dan moet je op eigen naam aangesloten

zijn.

Lees ook: Wat doet een ziekenfonds? Wanneer moet ik mij inschrijven?

Beroepsinschakelingstijd voorbij?

Vraag dan je uitkering aan

Meer weten

FOTO: Kaylah Otto

VDAB: Veelgestelde vragen over je inschrijving als je pas van school komt•

Actiris: Pieter-Jan van Actiris legt in deze video uit waarom je je best inschrijft

en wat de voordelen zijn

•

https://admin.watwat.be/geld/wat-doet-een-ziekenfonds-wanneer-moet-ik-mij-inschrijven
https://admin.watwat.be/werk/hoe-vraag-ik-een-beroepsinschakelings-uitkering-aan
https://www.vdab.be/pas-van-school/faq

