Aanvraag om vrijstelling om uw beroepservaring ten
dienste te stellen van een ontwikkelingsland
Waarom deze vrijstelling?
U wenst uw beroepservaring op vrijwillige basis ten dienste te stellen in een
ontwikkelingsland. U kunt een vrijstelling van beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt krijgen indien u, onder meer, voldoet aan de volgende
voorwaarden:
- u bent minstens 50 jaar;
- u hebt 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende;
- u hebt één jaar werkloosheid (312 dagen) tijdens de 18 maanden vóór de
aanvraag.
De activiteit moet verricht worden in het kader van:
 ofwel een overeenkomst die aanvaard is door de Minister van Werk;
 ofwel een project van ontwikkelingssamenwerking dat enerzijds werd
voorgesteld door een door de bevoegde Minister erkende NGO
(niet-gouvernementele organisatie) en dat anderzijds door diezelfde
Minster werd erkend.
Wettelijke basis: art. 97 §1 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. T62: “U bent minstens 50 jaar en u wenst te werken in
een ontwikkelingsland?”
In geval van twijfel over het verkrijgen van de vrijstelling, kunt u de
rulingprocedure volgen, uitgelegd in het infoblad nr. T91: “Kunt u vooraf
informatie inwinnen omtrent de beslissing die de RVA zal nemen?”
Deze infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het
werkloosheidsbureau of kunnen worden gedownload van de website www.rva.be

Wat moet u doen met het formulier?
U vult Deel I in en laat Deel II invullen door de NGO of de instelling die het verblijf
organiseert.
In de linkermarge vindt u informatie die u zal helpen bij het invullen van dit
formulier.
Vergeet niet op elke bladzijde uw INSZ-nummer (rijksregisternummer) te
vermelden.
U bezorgt het ingevulde formulier aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB,
ACV of HVW).

FORMULIER

C97A

Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag

En vervolgens?
De uitbetalingsinstelling bezorgt het formulier aan de RVA.
De RVA stuurt u een brief met zijn beslissing.
In afwachting van de beslissing van de RVA moet u al uw verplichtingen als
werkloze blijven naleven.

Aanvraag vrijstelling om zijn beroepservaring
ten dienste te stellen van een ontwikkelingsland

datumstempel
uitbetalingsinstelling

Art. 97 §1 KB 25.11.1991

Deel I : in te vullen door de werkloze

Uw identiteit
Voornaam en naam

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

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 vraag de vrijstelling aan voor de periode
van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot __ __ / __ __ / __ __ __ __.
Ik zal de volgende activiteit verrichten:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Ik verklaar dat ik geen andere vergoeding zal aanvaarden dan de terugbetaling van
de reëel gemaakte kosten of een forfaitaire onkostenvergoeding die niet hoger ligt
dan deze toegekend aan het overheidspersoneel voor de verplaatsingen in België.
Ik heb de laatste 5 jaar reeds gewerkt als coöperant voor een niet-gouvernementele
organisatie (NGO):
 ja
 neen
Ik verbind mij ertoe het werkloosheidsbureau per aangetekende brief op de hoogte
te brengen indien de voormelde activiteit vroegtijdig wordt stopgezet.

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
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Ik bevestig op eer dat deze aangifte oprecht en volledig is.
Ik vermeld mijn rijksregisternummer (INSZ) bovenaan pagina 2.

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

FORMULIER

C97A

Rijksregisternr. (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Deel II :

in te vullen door de instelling of de NGO

Instelling of NGO
Ik, ondergetekende

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

verantwoordelijke van de instelling of NGO .............................................................................................
adres

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

verklaart dat Mevr., M.

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

een activiteit zal verrichten:
 in het kader van een bilaterale overeenkomst aanvaard door de Minister van
Tewerkstelling en Arbeid. Ik voeg hierbij de documenten die deze aanvaarding
bewijzen.
 in het kader van een project van ontwikkelingssamenwerking, enerzijds
goedgekeurd door de bevoegde minister, anderzijds voorgesteld door een
erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
Ik voeg hierbij de documenten die enerzijds de erkenning van de NGO en
anderzijds de goedkeuring van het project aantonen.
De werkloze zal deze activiteiten verrichten in een land dat door de OESO erkend
is als ontwikkelingsland.
Land

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

Contactadres in het buitenland

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

De werkloze zal geen andere vergoeding of voordelen ontvangen dan:



de terugbetaling van de reëel gemaakte kosten;
een forfaitaire vergoeding die niet hoger ligt dan deze toegekend aan het
overheidspersoneel voor de verplaatsingen in België.

De werkloze heeft gedurende de 5 jaar vóór deze aanvraag niet gewerkt als
coöperant van de instelling/organisatie.
Ik verbind mij ertoe het werkloosheidsbureau per aangetekende brief op de hoogte
te brengen indien de activiteiten voortijdig worden stopgezet.

Handtekening

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

Handtekening verantwoordelijke

Stempel

Contactpersoon:

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

Telefoon:

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

GSM:

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

2/2

FORMULIER

C97A

