JONGER DAN 21 JAAR: INFORMATIE IN EEN NOTENDOP
→ JE HEBT JE STUDIES BEËINDIGD EN JE VINDT ONMIDDELLIJK WERK
→ JE HEBT JE STUDIES BEËINDIGD EN JE BENT WERKZOEKENDE

1. JE HEBT JE STUDIES BEËINDIGD EN JE VINDT ONMIDDELLIJK WERK
Kinderbijslagfonds
Je verwittigt je kinderbijslagfonds van het beëindigen van je studies.
Kinderbijslag
Zodra je aan de slag gaat (en dus een loont ontvangt), heb je geen recht meer op bijkomende
kinderbijslag (mocht je die erkenning op zak hebben). Voor gewone kinderbijslag geldt dat als je een
erkenning op zak hebt voor bijkomende kinderbijslag, je – ook als je werkt – je gewone kinderbijslag
behoudt en dit zolang je erkenning voor bijkomende kinderbijslag loopt (kan max. tot je 21 ste). Wat
wel kan en hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren is dat je recht op bijkomende kinderbijslag zal
herzien worden door de FOD Sociale Zekerheid. De kans dat je de erkenning van je recht op
bijkomende kinderbijslag zal verliezen is vrij groot. Dit betekent dat je vanaf dan geen gewone
kinderbijslag meer kan cumuleren met je loon, maar ook dat je geen recht meer hebt op afgeleide
sociale voordelen zoals het voorkeurtarief inzake gezondheidszorgen.
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Mutualiteit
Vanaf je eerste werkdag moet je als titularis, dus op jouw naam, ingeschreven worden in het
ziekenfonds. Je moet je dus op je eigen naam inschrijven bij een ziekenfonds, want je kan niet
langer via je ouders verzekerd worden. Het kan natuurlijk wel zijn dat je al onder eigen naam
ingeschreven bent bij je ziekenfonds, dat je al een « eigen boekje » hebt.
Heb ik recht op vakantie?
Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop je recht hebt, is afhankelijk van het aantal
dagen dat je het jaar voordien hebt gewerkt. Heb je in 2009 zes maanden gewerkt, dan zal je in 2010
slechts aanspraak kunnen maken op de helft van je vakantiedagen en op de helft van je vakantiegeld.
Voor een schoolverlater is het in principe onmogelijk om tijdens het daaropvolgende jaar te kunnen
genieten van het maximum aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Tenzij men beroep kan doen op
het stelsel van 'jeugdvakantie'. Een jongere die in 2010 zijn studies beëindigt, tijdens dat jaar
minstens één maand werkt (en dat is meestal het geval als je meteen werk vindt) en niet ouder is
dan 25 jaar, heeft in 2011 recht op:
 Vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen, betaald door
de werkgever of de vakantiekas.
 Een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen (tot maximum 4 weken) en een jeugdvakantieuitkering betaald door de RVA die 65% van het gewone loon bedraagt.
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2. JE HEBT JE STUDIES BEËINDIGD EN JE BENT WERKZOEKENDE
Wachttijd & wachtuitkering
Je kan je inschrijven als werkzoekende bij de V.D.A.B.1 of ACTIRIS2, van het arrondissement waar je
woont. Na een wachttijd van 233 dagen (18-26jaar) kan je aanspraak maken op een wachtuitkering.
De vraag of een inschrijving als werkzoekende zinvol is, kunnen wij niet in jouw plaats
beantwoorden. Wil en kan je (op termijn) aan de slag, dan kan een inschrijving als werkzoekende
zinvol zijn. Op die manier word je immers begeleid door de diensten van de VDAB of ACTIRIS naar
werk. Is werken voor (om welke reden dan ook) geen optie, dan lijkt ons een inschrijving als
werkzoekende niet echt interessant. Je zult immers in een systeem worden ingeschakeld waarbij
men samen met jou actief op zoek gaat naar een baan. Je wordt op alle mogelijke manieren
“geactiveerd” en als dit niet lukt, zal je geen recht hebben op een wachtuitkering en zal je uiteindelijk
uitgeschreven worden bij de VDAB.
Heb jij recht op bijkomende kinderbijslag? Lees dan zeker ook het stukje over “bijkomende
kinderbijslag” op pagina 4!
Andere redenen om je in te schrijven bij de VDAB zijn:
 Je kan beroep doen op de VDAB-diensten (jobclub, jobservice, Arbeids- en
beroepsbemiddeling, KISS – een sollicitantenbank en WIS – een vacaturebank)
 Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor bepaalde
tewerkstellingsmaatregelen (o.m. startbanen, ....)
 Je sociale rechten blijven gevrijwaard (werkloosheid, ziekteverzekering, kinderbijslag)
Wanneer inschrijven?
Ten laatste op 9 augustus (je bent 18 of ouder). Je wachttijd begint dan automatisch te lopen vanaf 1
augustus, ook als je je eerder inschrijft. Schrijf je je later in dan 9 augustus, dan begint je wachttijd te
lopen vanaf die datum. Dit heeft als gevolg dat je pas later (na de wachttijd) wachtuitkeringen zal
ontvangen.
Wat als je tijdens het schooljaar stopt met studeren?
Als je tijdens het schooljaar stopt met studeren, schrijf je je best onmiddellijk in als werkzoekende bij
de VDAB. Dan begint de wachttijd te lopen vanaf de dag van inschrijving.
De algemene regel is dat zolang je wachttijd loopt, en voor zover je niet aan het werk bent, je voor de
ziekteverzekering ten laste van je ouders blijft. Je moet je inschrijven bij het ziekenfonds op het
ogenblik dat je begint te werken, of op het ogenblik dat je wachtuitkeringen ontvangt. Als je
bijkomende kinderbijslag kreeg, en de daarbijhorende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming (het
vroegere WIGW-statuut en voorkeurtarief), zou je al op eigen naam moeten ingeschreven zijn bij je
ziekenfonds.
Werken tijdens de wachttijd is in principe mogelijk. Er zit echter één addertje onder het gras : bij
schoolverlaters die gedurende de maanden juli, augustus of september werken als jobstudent, wordt
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de wachttijd verlengd met de duur van de tewerkstelling als jobstudent (= maximum 1 maand). Wat
betreft de inschrijving bij de VDAB maakt het echter niet uit of je een vakantiejob doet in juli,
augustus of september. Je schrijft je best zo snel mogelijk in bij de VDAB als werkzoekende.
Om een wachtuitkering te krijgen moet je deze procedure volgen:
 Uiteraard moet je, zoals hierboven beschreven, ingeschreven zijn als werkzoekende, en moet
je je wachttijd doorlopen.
 In de eerste week (binnen de 8 dagen) na je wachttijd moet je opnieuw bij de VDAB langs
gaan. Je ontvangt dan een inschrijvingsstempel.
 Tegelijkertijd moet je een werkloosheidsdossier laten opmaken.
 Wie recht heeft op wachtuitkeringen moet de stempelcontrole volgen via een blauwe
stempelkaart (C3A).
Het bedrag van de wachtuitkeringen (18 - 20 jaar):
als samenwonende
als alleenstaande
als gezinshoofd

389,622€ /m
447,20 € /m
1001,74 € /m

(bedragen op 01/09/10)
Wachtuitkeringen zijn forfaitair en mogen niet verward worden met werkloosheidsuitkeringen. Om
werkloosheidsuitkeringen te krijgen moet men, afhankelijk van zijn leeftijd, een bepaalde periode
van tewerkstelling kunnen bewijzen .

Heb ik recht op vakantie?
Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop je recht hebt, is afhankelijk van het aantal
dagen dat je het jaar voordien hebt gewerkt. Heb je in 2009 zes maanden gewerkt, dan zal je in 2010
slechts aanspraak kunnen maken op de helft van je vakantiedagen en op de helft van je vakantiegeld.
Voor een schoolverlater is het in principe onmogelijk om tijdens het daaropvolgende jaar te kunnen
genieten van het maximum aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Tenzij je beroep kan doen op het
stelsel van 'jeugdvakantie'. Een jongere die in 2010 zijn studies beëindigt, tijdens dat jaar minstens
één maand werkt en niet ouder is dan 25 jaar, heeft in 2010 recht op:
 Vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen, betaald door
de werkgever of de vakantiekas.
 Een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen (tot maximum 4 weken) en een jeugdvakantieuitkering betaald door de RVA die 65% van het gewone loon bedraagt.
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Kinderbijslag
Je waarschuwt het kinderbijslagfonds dat je je studies beëindigd hebt en ingeschreven bent als
werkzoekende.
Sinds 2009 word je niet meer (automatisch) opgeroepen voor een herziening van je recht op
bijkomende kinderbijslag bij een inschrijving als werkzoekende.
Tijdens je wachttijd blijven je ouders gewone én bijkomende kinderbijslag ontvangen (indien je bent
ingeschreven bij de VDAB én recht hebt op bijkomende kinderbijslag!!). Als je werkt tijdens de
wachttijd, dan verlies je de kinderbijslag gedurende de duur van de job. Tenzij je per maand minder
dan 480,47 EUR bruto verdient. In dat geval wordt de kinderbijslag wel doorbetaald.
Ook je wachtuitkering kan je combineren met gewone én bijkomende kinderbijslag (als je hier
recht op hebt). Dit omdat een wachtuitkering geen inkomen is dat voortkomt uit arbeid. Zoals al
eerder geschreven moet je er wel rekening mee houden dat als je je inschrijft bij de VDAB als
werkzoekende, het de bedoeling is dat je naar werk wordt “toegeleid”. Ben je vaak ziek en dus niet
“beschikbaar” voor de arbeidsmarkt, dan zal de VDAB dit melden aan de RVA (rijksdienst voor
arbeidsvoorziening). Zij kunnen beslissen je wachttijd te verlengen of je recht op een wachtuitkering
te schorsen. Mocht je opteren om je in te schrijven als werkzoekende met de enige bedoeling je
inkomen te verhogen (combinatie gewone en bijkomende kinderbijslag met een wachtuitkering) en
je bent vaak ziek, dan zou je wel eens van een kale reis kunnen terugkomen.
Mutualiteit
Vanaf de eerste dag dat je uitkeringsgerechtigd bent (je ontvangt een wachtuitkering), moet je
ingeschreven zijn als titularis bij de mutualiteit. Zij die al aanspraak konden maken op bijkomende
kinderbijslag, en de daarbijhorende Verhoogde verzekeringstegemoetkoming (het vroegere WIGWstatuut en voorkeurtarief), zouden reeds een inschrijving op eigen naam moeten hebben bij het
ziekenfonds.
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