
 
 

ARTIKEL 7  
 

U WILT EEN BEROEPSOPLEIDING VOLGEN? 
Waarover gaat het?  
Met deze vrijstelling kunt u een beroepsopleiding volgen en behoudt u uw werkloosheidsuitkeringen. 
Bovendien wordt u van bepaalde verplichtingen vrijgesteld. 

Gedurende de vrijstellingsperiode blijft u bij de diensten van Actiris ingeschreven als werkzoekende. 
Indien u uw opleiding heeft beëindigd, zal Actiris uw dossier bijwerken met de nieuwe verworven 
vaardigheden en zal het samen met u uw nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt analyseren. 

Welke opleidingen? 
Het kan gaan om: 

- een beroepsopleiding georganiseerd, gesubsidieerd of geconventioneerd door Bruxelles 
Formation (IBFFP), de VDAB, de Forem of het Arbeitsamt (ADG); 

- een door Bruxelles Formation (IBFFP) of de VDAB erkende individuele beroepsopleiding in 
een onderneming of onderwijsinstelling.  

Opdat de vrijstelling wordt toegekend, moet de opleiding aan onderstaande eis voldoen: 

- minstens 4 weken duren, met gemiddeld minstens 20 uren per week. 
De vrijstelling zal worden geweigerd wanneer de opleiding niet gemiddeld 20 uren per week in 
beslag neemt. U kunt echter de toestemming krijgen om een opleiding te volgen, waarbij u 
beschikbaar blijft op de arbeidsmarkt. 

Welke voorwaarden? 
- U bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd en als werkzoekende bij de 

diensten van Actiris ingeschreven; 

- U bent een uitkeringsgerechtigde werkloze, dit betekent dat u: 

• ofwel geen beroepsactiviteit of gelijkwaardige activiteit uitoefent en een 
werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgt;  

• ofwel een inkomensgarantie-uitkering krijgt als deeltijds werknemer;  

- U volgt de opleiding die hoofdzakelijk plaatsvindt van maandag tot vrijdag vóór 17.00 uur.  

Welke duur? 
De vrijstelling wordt automatisch verleend voor de duur van de opleiding.  

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld? 
Als u een vrijstelling heeft gekregen: 

- Mag u een geschikte werkaanbieding of baan weigeren; 

- Hoeft u niet langer op de arbeidsmarkt beschikbaar te zijn; 

- Bent u er ook van vrijgesteld u op de arbeidsmarkt te integreren. Dat wil zeggen dat u niet 
meer actief naar werk hoeft te zoeken. 
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De vrijstelling belet niet dat sancties kunnen worden opgelegd wegens het niet naleven van deze 
verplichtingen als de feiten zich hebben voorgedaan vóór de vrijstelling is ingegaan. 

Wat zijn uw verplichtingen? 
- U moet de opleiding regelmatig volgen voor de duur van de vrijstelling;  
- U dient de verbintenissen na te komen die u bij de diensten van Actiris bent aangegaan om de 

vrijstelling te verkrijgen. 

Welke formaliteiten? 
Vóór u met uw opleiding begint:  

- U hoeft geen stappen te ondernemen. De vrijstelling wordt automatisch verleend voor 
beroepsopleidingen georganiseerd of gesubsidieerd door Bruxelles Formation, de VDAB of 
het ADG. 

- U wilt een opleiding van de Forem volgen?  
o Vraag bij Actiris een attest A15 op via het nummer 0800 35 123 (dit document bewijst 

dat u als werkzoekende bent ingeschreven); 
o Meld u met dit document bij het Beroepenpunt – Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel  

Toegankelijk voor het publiek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u30 
tot 12u30 en van 13u30 tot 16u – op donderdag van 13u30 tot 19u 

 
Tijdens de vrijstelling: 

- U moet in het bezit zijn van een papieren of elektronische controlekaart. Lees aandachtig de 
richtlijnen die op de controlekaart vermeld staan. Het niet nakomen van deze regels kan tot 
zware sancties leiden. 

- Aan het einde van de maand dient u deze papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling 
te bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart te bevestigen. 

- U moet zich opnieuw inschrijven als werkzoekende en u aanmelden bij uw 
uitbetalingsinstelling, als u uw studies niet heeft gevolgd gedurende een periode van minstens 
28 dagen die niet door de werkloosheid wordt vergoed. De vrijstelling blijft evenwel geldig voor 
de volledige periode die werd toegekend. 

Aan het einde van de vrijstelling:  
- U hoeft zich niet opnieuw als werkzoekende bij Actiris in te schrijven, behalve als na uw 

studies een periode volgt van minstens 28 dagen die niet door de werkloosheid wordt 
vergoed. 

- U biedt zich aan met het document C91 bij uw uitbetalingsinstelling. 

 

Indien u uw opleiding onderbreekt: 
- U dient de dienst Vrijstellingen van Actiris via uw uitbetalingsinstelling op de hoogte te 

brengen van de einddatum. 
 

Indien u het niet eens bent met de beslissing van Actiris:  
- U kunt de dienst Vrijstellingen van Actiris vragen om de beslissing te herzien. Het gaat om een 

uitzonderlijke beroepsmogelijkheid die in zeer beperkte gevallen kan worden aangewend om, 
op basis van nieuwe elementen, de herziening van een definitieve beslissing te vragen. 

- U kunt beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Voor meer details : 
https://www.actiris.brussels → Extern via de arbeidsrechtbank 
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Overgangsmaatregelen  
Heeft u momenteel een vrijstelling die vóór 01/02/2018 werd toegekend? 

- U blijft vrijgesteld voor de duur van de verleende vrijstelling, beperkt tot twaalf maanden 
na de initiële vrijstellingsbeslissing;  

- U ontvangt een automatische verlenging van de vrijstelling indien uw 
opleidingsovereenkomst wordt verlengd. 

U gaat verhuizen?  
Naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- U blijft vrijgesteld voor de duur van de in een ander gewest verleende vrijstelling, beperkt 
tot twaalf maanden na de initiële vrijstellingsbeslissing; 

- U kunt op basis van de voorwaarden vermeld in deze infofiche een verlenging van deze 
vrijstelling aanvragen. 

Naar het Waals of Vlaams Gewest 
- U blijft vrijgesteld voor de duur van de door de dienst Vrijstellingen van Actiris verleende 

vrijstelling, beperkt tot twaalf maanden na de initiële vrijstellingsbeslissing; 
- U kunt op basis van de voorwaarden bepaald door het gewest waarheen u bent verhuisd 

een verlenging van deze vrijstelling aanvragen. 

Meer informatie?  
Over de vrijstellingen 

Een e-mail sturen naar: vrijstellingen@actiris.be. 
Een brief sturen naar:  
Actiris 
Dienst Vrijstellingen 
Koningsstraat 145 
1000 Brussel 

Vergeet uw gegevens niet te vermelden: naam, voornaam, rijksregisternummer, adres. 

 
Over de werkloosheidsuitkeringen 

Neem contact op met uw uitbetalingsinstelling voor informatie over werkloosheidsuitkeringen en 
uw rechten en plichten als werkzoekende (al dan niet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen, 
uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, degressiviteit, controlekaart, andere financiële voordelen 
zoals een aan RSZ onderworpen studiebeurs enz.). 
U kunt eveneens de site www.rva.be/nl  raadplegen. Daar vindt u meer informatie over uw rechten en 
plichten tijdens de vrijstelling. 

NB: Wij benadrukken dat deze fiche van Actiris een samenvatting is en dat de bijzondere gevallen er 
niet in worden uiteengezet. Voor meer informatie kunt u zich tot de eerder vermelde diensten en 
instellingen wenden. Om een recht te doen gelden, mag u enkel naar wettelijke en reglementaire 
teksten verwijzen.  

Wettelijke basis: artikels 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 van het besluit van het BHR van 21/12/2017 die artikels 91 
tot 94 van het koninklijk besluit van 25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering vervangen. 
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