
Na je studies heb je je beroepsinschakelingstijd gestart. Die periode van een jaar is

nu afgelopen.

Je zocht tijdens dat jaar werk, maar je vond er nog geen? Dan kan je misschien een

uitkering krijgen.

Deze beroepsinschakelingsuitkering vraag je aan bij de uitbetalingsinstelling. Dat

is de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen of je vakbond.

Wat neem ik mee?

De RVA bepaalt of je recht hebt op een uitkering.

De beroepsinschakelingsuitkering (BIU) wordt uitbetaald via de uitbetalingsinstelling.

Bel met VDAB

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

Door VDAB 18-24 jaar

HOE VRAAG IK EEN BEROEPSINSCHAKELINGS-

UITKERING AAN?

Je identiteitskaart•

Je inschrijvingsbewijs en het inschakelingsattest dat je van VDAB of Actiris

kreeg

•

Het formulier C 109/36-aanvraag. Vul deel I "verklaring van de jongere en

uitkeringsaanvraag" in en onderteken het.

•

Een bewijs van je studies•

Volgde je secundair onderwijs? Laat je school dit attest invullen en

ondertekenen.

•

Studeerde je in het buitenland? Vul dit attest zelf in•

Slaagde je voor de examens bij de examencommissie? Vul dit attest zelf

in

•

Heb je een bachelor of master-diploma? Neem een kopie van je

diploma mee.

•

Eventuele C4 als je tijdens je beroepsinschakelingstijd werkte•

PRAAT EROVER

https://admin.watwat.be/werk/beroepsinschakelings-tijd-wat-dat
https://admin.watwat.be/werk/wat-het-verschil-tussen-vdab-actiris-rva-en-de-uitbetalings-instellingen
tel:0800 30 700
https://www.rva.be/nl/formulieren/c10936-aanvraag
https://www.rva.be/nl/formulieren/c10936-bewijs
https://www.rva.be/nl/formulieren/c10936-aanvraag
https://www.rva.be/nl/formulieren/c10936-aanvraag


Krijg ik na mijn beroepsinschakelingstijd meteen

een uitkering?

Ja, als je:

Hoeveel geld krijg ik dan?

Het bedrag van je beroepsinschakelingsuitkering hangt af van je situatie:

De exacte bedragen vind je op de website van de RVA.
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Een diploma, getuigschrift of attest uit deze lijst hebt. Anders moet je

wachten tot je 21 jaar wordt.

•

2 positieve evaluaties kreeg van VDAB of Actiris: tijdens je

beroepsinschakelingstijd controleren ze of je inderdaad actief naar

werk zoekt. Is dat zo? Dan krijg je een positieve evaluatie. 

•

Heb je 1 negatieve evaluatie? Dan wordt je

beroepsinschakelingstijd verlengd met 6 maanden.

•

Meer info over de evaluaties van VDAB•

Meer info over de evaluaties van Actiris•

Ben je gezinshoofd of een alleenstaande jongere?•

Hoe oud ben je?•

Woon je samen met een partner? En heeft die een inkomen of een

vervangingsinkomen?

•

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t37
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35#h2_4
https://www.vdab.be/rechtenenplichten/jongeren
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/controle-van-beschikbaarheid/

