U wordt werkloos na een
onderbreking van de werkloosheid?

Voor meer info kunt u terecht bij uw uitbetalingsinstelling of op
de website van de RVA: www.rva.be.

Als u in de drie jaar die voorafgaan aan uw
aanvraag om uitkeringen al eens recht gehad hebt
op werkloosheidsuitkeringen hoeft u geen nieuwe
beroepsinschakelingstijd meer te doorlopen of geen
arbeidsdagen te bewijzen.
Die drie jaar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden
verlengd worden (bijvoorbeeld als u in loopbaanonder
breking geweest bent).

Belangrijke opmerking
Het is niet omdat u toegelaten bent tot de werkloosheids
verzekering dat u ook effectief uitkeringen zal krijgen. Daarvoor
moet u bovendien gedurende de volledige periode van uw
werkloosheid voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden: zo
moet u bijvoorbeeld onvrijwillig werkloos zijn, in België verblijven
en inspanningen doen om werk te vinden.

Contactcenter
RVA
02 515 44 44

focus op
Meer info: surf naar www.rva.be > Burgers >
Werkloosheid > Volledige werkloosheid > Hebt
u recht op een werkloosheidsuitkering?

www.rva.be
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Er zijn drie mogelijkheden:
• U bent werkloos na het einde van uw studies.
• U wordt werkloos na een arbeidsperiode in
loondienst.
• U wordt opnieuw werkloos na een onder
breking van de werkloosheid.

U bent werkloos na het einde van uw studies?
U moet een beroepsinschakelingstijd doorlopen, jonger dan
25 jaar zijn en s ecundaire studies gevolgd en beëindigd hebben.
Geslaagd zijn voor die studies hoeft niet. Bent u jonger dan 21
jaar dan moet u in het bezit zijn van een diploma hoger middel
baar onderwijs ofwel een alternerende opleiding integraal en
met succes beëindigd hebben (regeling geldig vanaf 1 september
2015).
Geldige getuigschriften zijn onder andere:
• diploma secundair onderwijs;
• getuigschrift secundair onderwijs voor de examencommissie
van de gemeenschap of in scholen voor sociale promotie of
tweedekansonderwijs;
• getuigschrift van leertijd;
• diploma's behaald in het buitenland (onder voorwaarden).
De beroepsinschakelingstijd begint te lopen na uw inschrijving
als werkzoekende en duurt 310 dagen. Hebt u een alternerende
opleiding gevolgd dan wordt de duur verminderd.
Tijdens uw beroepsinschakelingstijd moet u actief naar werk
zoeken. Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering
moet u in de loop van deze periode van uw arbeidsbemiddelings
dienst twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties
gekregen hebben van uw zoekgedrag naar werk.

U wordt werkloos na een tewerkstellingsperiode?
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Om toegelaten te worden tot de werkloosheids
verzekering moet u aan bepaalde voorwaarden
voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden).
Die voorwaarden verschillen naargelang uw
situatie.

U moet in een bepaalde periode voorafgaand aan uw aanvraag
(de referteperiode) X dagen in loondienst gewerkt hebben om
toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.
De referteperiode bestaat uit dagen in loondienst met een vol
doende bezoldiging. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met
arbeidsdagen, zoals vergoede ziekte- en vakantiedagen. De
referteperiode kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden.

Te bewijzen aantal arbeidsdagen in loondienst en
referteperiode per leeftijdscategorie
• Minder dan 36 jaar
-	 ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag.
• Van 36 tot 49 jaar
-	 ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag.
• Vanaf 50 jaar
-	 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw
aanvraag.
Opmerking
Werkzoekenden die niet aan bovenstaande voorwaarden vol
doen, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch toegelaten
worden tot de werkloosheidsverzekering. Ze moeten dan vol
doende beroepsverleden kunnen aantonen, voorafgaand aan de
referentieperiode.

Er zijn drie mogelijkheden:
• U bent werkloos na het einde van uw studies.
• U wordt werkloos na een arbeidsperiode in
loondienst.
• U wordt opnieuw werkloos na een onder
breking van de werkloosheid.

U bent werkloos na het einde van uw studies?
U moet een beroepsinschakelingstijd doorlopen, jonger dan
25 jaar zijn en s ecundaire studies gevolgd en beëindigd hebben.
Geslaagd zijn voor die studies hoeft niet. Bent u jonger dan 21
jaar dan moet u in het bezit zijn van een diploma hoger middel
baar onderwijs ofwel een alternerende opleiding integraal en
met succes beëindigd hebben (regeling geldig vanaf 1 september
2015).
Geldige getuigschriften zijn onder andere:
• diploma secundair onderwijs;
• getuigschrift secundair onderwijs voor de examencommissie
van de gemeenschap of in scholen voor sociale promotie of
tweedekansonderwijs;
• getuigschrift van leertijd;
• diploma's behaald in het buitenland (onder voorwaarden).
De beroepsinschakelingstijd begint te lopen na uw inschrijving
als werkzoekende en duurt 310 dagen. Hebt u een alternerende
opleiding gevolgd dan wordt de duur verminderd.
Tijdens uw beroepsinschakelingstijd moet u actief naar werk
zoeken. Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering
moet u in de loop van deze periode van uw arbeidsbemiddelings
dienst twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties
gekregen hebben van uw zoekgedrag naar werk.

U wordt werkloos na een tewerkstellingsperiode?

d
t
e
o
t
w
g
e
n
r
i
k
t
l
a
oosh
l
e
o
T
eids
ver
zek
eri
ng

Om toegelaten te worden tot de werkloosheids
verzekering moet u aan bepaalde voorwaarden
voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden).
Die voorwaarden verschillen naargelang uw
situatie.

U moet in een bepaalde periode voorafgaand aan uw aanvraag
(de referteperiode) X dagen in loondienst gewerkt hebben om
toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.
De referteperiode bestaat uit dagen in loondienst met een vol
doende bezoldiging. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met
arbeidsdagen, zoals vergoede ziekte- en vakantiedagen. De
referteperiode kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden.

Te bewijzen aantal arbeidsdagen in loondienst en
referteperiode per leeftijdscategorie
• Minder dan 36 jaar
-	 ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag.
• Van 36 tot 49 jaar
-	 ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag.
• Vanaf 50 jaar
-	 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw
aanvraag.
Opmerking
Werkzoekenden die niet aan bovenstaande voorwaarden vol
doen, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch toegelaten
worden tot de werkloosheidsverzekering. Ze moeten dan vol
doende beroepsverleden kunnen aantonen, voorafgaand aan de
referentieperiode.

Er zijn drie mogelijkheden:
• U bent werkloos na het einde van uw studies.
• U wordt werkloos na een arbeidsperiode in
loondienst.
• U wordt opnieuw werkloos na een onder
breking van de werkloosheid.

U bent werkloos na het einde van uw studies?
U moet een beroepsinschakelingstijd doorlopen, jonger dan
25 jaar zijn en s ecundaire studies gevolgd en beëindigd hebben.
Geslaagd zijn voor die studies hoeft niet. Bent u jonger dan 21
jaar dan moet u in het bezit zijn van een diploma hoger middel
baar onderwijs ofwel een alternerende opleiding integraal en
met succes beëindigd hebben (regeling geldig vanaf 1 september
2015).
Geldige getuigschriften zijn onder andere:
• diploma secundair onderwijs;
• getuigschrift secundair onderwijs voor de examencommissie
van de gemeenschap of in scholen voor sociale promotie of
tweedekansonderwijs;
• getuigschrift van leertijd;
• diploma's behaald in het buitenland (onder voorwaarden).
De beroepsinschakelingstijd begint te lopen na uw inschrijving
als werkzoekende en duurt 310 dagen. Hebt u een alternerende
opleiding gevolgd dan wordt de duur verminderd.
Tijdens uw beroepsinschakelingstijd moet u actief naar werk
zoeken. Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering
moet u in de loop van deze periode van uw arbeidsbemiddelings
dienst twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties
gekregen hebben van uw zoekgedrag naar werk.

U wordt werkloos na een tewerkstellingsperiode?

d
t
e
o
t
w
g
e
n
r
i
k
t
l
a
oosh
l
e
o
T
eids
ver
zek
eri
ng

Om toegelaten te worden tot de werkloosheids
verzekering moet u aan bepaalde voorwaarden
voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden).
Die voorwaarden verschillen naargelang uw
situatie.

U moet in een bepaalde periode voorafgaand aan uw aanvraag
(de referteperiode) X dagen in loondienst gewerkt hebben om
toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.
De referteperiode bestaat uit dagen in loondienst met een vol
doende bezoldiging. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met
arbeidsdagen, zoals vergoede ziekte- en vakantiedagen. De
referteperiode kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden.

Te bewijzen aantal arbeidsdagen in loondienst en
referteperiode per leeftijdscategorie
• Minder dan 36 jaar
-	 ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag.
• Van 36 tot 49 jaar
-	 ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag;
-	 ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand
aan uw aanvraag.
• Vanaf 50 jaar
-	 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw
aanvraag.
Opmerking
Werkzoekenden die niet aan bovenstaande voorwaarden vol
doen, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch toegelaten
worden tot de werkloosheidsverzekering. Ze moeten dan vol
doende beroepsverleden kunnen aantonen, voorafgaand aan de
referentieperiode.

U wordt werkloos na een
onderbreking van de werkloosheid?

Voor meer info kunt u terecht bij uw uitbetalingsinstelling of op
de website van de RVA: www.rva.be.

Als u in de drie jaar die voorafgaan aan uw
aanvraag om uitkeringen al eens recht gehad hebt
op werkloosheidsuitkeringen hoeft u geen nieuwe
beroepsinschakelingstijd meer te doorlopen of geen
arbeidsdagen te bewijzen.
Die drie jaar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden
verlengd worden (bijvoorbeeld als u in loopbaanonder
breking geweest bent).

Belangrijke opmerking
Het is niet omdat u toegelaten bent tot de werkloosheids
verzekering dat u ook effectief uitkeringen zal krijgen. Daarvoor
moet u bovendien gedurende de volledige periode van uw
werkloosheid voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden: zo
moet u bijvoorbeeld onvrijwillig werkloos zijn, in België verblijven
en inspanningen doen om werk te vinden.

Contactcenter
RVA
02 515 44 44

focus op
Meer info: surf naar www.rva.be > Burgers >
Werkloosheid > Volledige werkloosheid > Hebt
u recht op een werkloosheidsuitkering?

www.rva.be

Lay-out en druk:
RVA - directie Communicatie
Verantwoordelijke uitgever:
RVA - Administrateur-generaal
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel
01.10.2022/900.20.119

de toelating tot de
werkloosheidsverzekering

U wordt werkloos na een
onderbreking van de werkloosheid?

Voor meer info kunt u terecht bij uw uitbetalingsinstelling of op
de website van de RVA: www.rva.be.

Als u in de drie jaar die voorafgaan aan uw
aanvraag om uitkeringen al eens recht gehad hebt
op werkloosheidsuitkeringen hoeft u geen nieuwe
beroepsinschakelingstijd meer te doorlopen of geen
arbeidsdagen te bewijzen.
Die drie jaar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden
verlengd worden (bijvoorbeeld als u in loopbaanonder
breking geweest bent).

Belangrijke opmerking
Het is niet omdat u toegelaten bent tot de werkloosheids
verzekering dat u ook effectief uitkeringen zal krijgen. Daarvoor
moet u bovendien gedurende de volledige periode van uw
werkloosheid voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden: zo
moet u bijvoorbeeld onvrijwillig werkloos zijn, in België verblijven
en inspanningen doen om werk te vinden.

Contactcenter
RVA
02 515 44 44

focus op
Meer info: surf naar www.rva.be > Burgers >
Werkloosheid > Volledige werkloosheid > Hebt
u recht op een werkloosheidsuitkering?

www.rva.be

Lay-out en druk:
RVA - directie Communicatie
Verantwoordelijke uitgever:
RVA - Administrateur-generaal
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel
01.10.2022/900.20.119

de toelating tot de
werkloosheidsverzekering

