Aanvraag om een opleidingsperiode in het buitenland te
laten meetellen als beroepsinschakelingstijd
Waarom deze aanvraag?
U hebt uw studies beëindigd en u bent ingeschreven als werkzoekende.
U kunt de RVA vragen om een opleiding in het buitenland te laten meetellen als
beroepsinschakelingstijd. Om aanvaard te worden moet de opleiding uw kansen
om werk te vinden vergroten.
Wettelijke basis: art. 36 KB 25.11.1991
Hebt u bijkomende informatie nodig?
Indien u meer inlichtingen wenst, in het bijzonder over de voorwaarden en
gevolgen van deze vrijstelling:
-

contacteer uw uitbetalingsinsteling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW);

-

lees het infoblad nr. T35 «Hebt u recht op uitkeringen na studies?» (…)

De infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau of kunnen worden gedownload van de website www.rva.be.

Wat doet u met dit formulier?
U vult Deel I in en laat Deel II invullen door de organisator van de opleiding.
U vindt in de linkerkolom informatie die u zal helpen bij het invullen van dit
formulier.
Vergeet niet op elke bladzijde uw INSZ-nummer (rijksregisternummer) te vermelden.
Nadat u het formulier heeft ingevuld, dient u het in bij:
- ofwel het RVA-kantoor of bij een uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of
HVW) tijdens de beroepsinschakelingstijd;
-

ofwel bij een uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW), samen met
uw uitkeringsaanvraag, na de beroepsinschakelingstijd.

En vervolgens?
Indien u uw aanvraag hebt ingediend bij de uitbetalingsinstelling, bezorgt deze de
aanvraag aan de RVA.
De RVA stuurt u een brief met zijn beslissing.
Indien de beslissing positief is, moet u tijdens de periode dat u een opleiding volgt
in het buitenland, niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende bij de gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling en blijft uw beroepsinschakelingstijd geldig.
Indien de RVA weigert om de opleiding in aanmerking te nemen en u deze
opleiding toch volgt, zal uw beroepsinschakelingstijd geschorst worden tijdens de
duur van uw verblijf in het buitenland.
Ongeacht of uw aanvraag wordt aanvaard, brengt u de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS) op de hoogte dat u een opleiding volgt in
het buitenland. Neem bij uw terugkeer opnieuw contact op met deze dienst.
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Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag

datumstempel
uitbetalingsinstelling

Aanvraag om een opleidingsperiode in het
buitenland te laten meetellen als
beroepsinschakelingstijd (art. 36 KB 25.11.1991)

Deel I: in te vullen door de werkzoekende

Uw identiteit
Voornaam en naam
............................................................................................................................................

Straat en nummer
............................................................................................................................................

Postcode en gemeente
............................................................................................................................................

Uw INSZ-nummer staat op de
keerzijde van uw identiteitskaart

Rijksregisternr. (INSZ)
De gegevens ’ telefoon’ en ‘e-mail’
zijn facultatief

Telefoon
E-mail

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Uw aanvraag
Ik wens de volgende opleiding te volgen in het buitenland:
...............................................................................................................................................................................................................................

Ik vraag om mijn opleiding in het buitenland mee te tellen als
beroepsinschakelingstijd
van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot __ __ / __ __ / __ __ __ __
Ik heb reeds de volgende studies en opleidingen gevolgd:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Deze opleiding zal mijn kansen om werk te vinden vergroten want:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Voeg eventueel uw opleidingscontract toe of beschrijf de geplande activiteiten:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden. Meer informatie
over de bescherming van deze
gegevens vindt u in de brochure over de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, beschikbaar bij de RVA.
Meer info op www.rva.be

09.09.2014/832.20.095

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.
Ik vermeld mijn rijksregisternummer (INSZ) bovenaan pagina 2.

Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __
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Handtekening
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Rijksregisternr. (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Deel II:

in te vullen door de organisator van de opleiding

Organisator
Naam van de organisator

...............................................................................................................................

Adres

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

verklaart dat Mevr., M.

...............................................................................................................................

ingeschreven is voor de volgende opleiding:
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot __ __ / __ __ / __ __ __ __
Vermeld het land en de naam van de
onderneming, van de opleidingsinstelling,
enz. waar de stage en/of de opleiding
plaatsvind(t)(en)

De opleiding vindt plaats in

Voeg indien mogelijk verklarende
documenten bij (stageovereenkomst,
uurroosters,...)

Indien het enkel om een stage in een professionele omgeving gaat, beschrijf hoe
de stage wordt begeleid:

bij

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Facultatief. Vermeld het algemene
machtigingsnummer van de RVA.

Indien de opleiding of de stage een algemeen machtigingsnummer heeft gekregen,
vermeldt u dit nummer hieronder:
Y ..................................................................................................

Handtekening

Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening van de verantwoordelijke

Stempel

Contactpersoon:

........................................................................................................................

Telefoon:

........................................................................................................................

GSM:

........................................................................................................................
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