School’s out!
Studeer je binnenkort af?

1. Schrijf je op tijd in bij de VDAB of ACTIRIS
Wanneer?
Schrijf je na het einde van je studies (vanaf 30 juni) zo snel mogelijk in als werkzoekende schoolverlater.
Zo ben je in orde met je werkloosheid, kinderbijslag en ziekteverzekering.
• Je bent afgestudeerd in juni of juli:
— Schrijf je je in vóór 10 augustus? Dan begint je beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf 1 augustus.
— Schrijf je je pas in na 10 augustus? Dan begint de beroepsinschakelingstijd op de dag waarop je je inschrijft.
• Je bent afgestudeerd of stopt met studeren tijdens het schooljaar (niet juni of juli)?
— Schrijf je zo snel mogelijk in na het einde van je studies. Je beroepsinschakelingstijd begint te lopen op de dag van je inschrijving.
Waar?
• Als je in Vlaanderen woont, kan je je online inschrijven via www.vdab.be/mijnloopbaan.
• Als je in in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, schrijf je je in op www.actiris.be.
Hoe?
Om je in te schrijven heb je alleen je rijksregisternummer nodig (op de achterkant van je
identiteitskaart).

Druk je inschrijvingsbewijs af
en hou dit zorgvuldig bij.

2. Schrijf je in bij een ziekenfonds
• Als je werkt, werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, moet je je verplicht zelf aansluiten bij een ziekenfonds of
mutualiteit. Die zorgt ervoor dat je bij ziekte vergoed wordt of voor medicatie en doktersbezoeken terugbetalingen ontvangt.
• Tijdens je beroepinschakelingstijd (punt 4) blijf je als werkzoekende recht hebben op geneeskundige verstrekkingen
via het ziekenfonds van je ouders.
Meer info: www.cm.be

3. Je hebt werk? Proficiat!
Het contract
Hierin staan de afspraken met je werkgever. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk afspraken op papier zet. Je werkgever en jij moeten
het contract elk ondertekenen. Eén exemplaar van deze arbeidsovereenkomst is voor jou. Wat moet er zeker in staan?
Naam en adres van jezelf en je werkgever, datum van de start van je contract, waar je werkt, welk soort werk je doet, loon
(en premies), je uurrooster en het type van contract (onbepaalde/bepaalde/… duur).
Vakantie?
Als je afstudeert in 2018 en begint te werken, kan je waarschijnlijk niet genieten van een maximaal aantal vakantiedagen in 2019. Als
je in 2018 jonger bent dan 25, je studies beëindigde en minstens 1 maand gewerkt hebt, heb je dankzij het systeem van jeugdvakantie
in 2019 recht op 4 weken vakantie. Dit geldt enkel in de privésector.
Jeugdvakantie aanvragen?
Vul de 2 aanvraagformulieren C103 werkgever én C103 werknemer in en bezorg ze
aan het ACV.
Meer info: www.acv-enter.be

Benieuwd naar je startersloon?
Kijk eens op www.startersloon.be

4. Beroepsinschakeltijd
Na je inschrijving als werkzoekende schoolverlater bij de VDAB of ACTIRIS, begint je beroepsinschakelingstijd. Deze duurt
310 dagen (12 maanden). Als je bent afgestudeerd in juni of juli 2018 en ingeschreven als werkzoekende vóór 1 augustus 2018,
dan zal je ten vroegste vanaf 29 juli 2019 recht hebben op een inschakelingsuitkering.
Behoud ik mijn kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd?
Om tijdens je beroepsinschakelingstijd je kinderbijslag te behouden,
moet je je onmiddellijk na het einde van je studies inschrijven als werkzoekende.
Word ik gecontroleerd tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?
Is het op basis van je VDAB-dossier niet duidelijk of je voldoende inspanningen doet
om werk te zoeken? Dan nodigt de VDAB je uit voor een evaluatiegesprek in de 6e maand
en/of 11e maand van je beroepsinschakelingstijd. Bij een negatieve evaluatie wordt
je recht op een inschakelingsuitkering uitgesteld.

Spring binnen bij het ACV in je
buurt (adressen.acv-online.be)
en laat je registreren als
werkzoekende in je beroepsinschakelingstijd. Wij bieden
je de nodige ondersteuning in
je papierwerk en je zoektocht
naar werk.

Wie doet wat?
De VDAB zoekt met jou een job en volgt je inspanningen op. Ben je ingeschreven als werkzoekende, dan betekent dit dat je beschikbaar
bent voor de arbeidsmarkt. Je krijgt vacatures van de VDAB en uitnodiging(en) voor een begeleiding. Je bent verplicht hier op in te gaan.

De RVA betaalt je dop!
Het ACV komt voor je op! Hulp nodig met je papierwerk, vragen, problemen of klachten? Spring binnen in een dienstencentrum
in je buurt.
Meer info vind je op www.acv-enter.be

5. Jobstudent en schoolverlater?
Je studeert af of stopt met studeren eind juni 2018
• Verlaagde socialezekerheidsbijdrage (2,71%): je teller van 475 uren studentenwerk kan je blijven inzetten tot op het einde van
de laatste zomervakantie. Dit is voor afgestudeerden secundair en hoger onderwijs tot 30 september.
• Kinderbijslag: In juli, augustus en september samen mag je maximaal 240 uren werken in het kader van een arbeidscontract, met
inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige. Als je maandelijks meer verdient dan
het grensbedrag én je werkt meer uren dan toegelaten in dat trimester, dan stopt het recht op kinderbijslag voor dat trimester.
Je stopt in het midden van het schooljaar met je studies
• Je schrijft je zo snel mogelijk in bij de VDAB (zie punt 1).
• Je kan tijdens je beroepsinschakelingstijd (zie punt 4) niet werken aan een verlaagde socialezekerheidsbijdrage (2,71%).
Kinderbijslag: Breng je kinderbijslagfonds op de hoogte om tijdens je beroepsinschakelingstijd je kinderbijslag te
behouden. Je mag niet meer verdienen dan 541,09 euro bruto per maand.

We geven je graag een update.

Wil je graag de volledige Gids voor Schoolverlaters 2018 ontvangen? Stuur een mail met je naam
en adres naar jongeren@acv-csc.be of kom langs in een dienstencentrum in je buurt.

Contact? Meer info?
Registreer je als ACV-Enter lid, het gratis ACV lidmaatschap voor studenten en
schoolverlaters. Blijf zo op de hoogte van de complexe wetgeving en maak
gebruik van onze dienstverlening.
Bel eens: 02 246 32 33-34 of mail: jongeren@acv-csc.be
Surf naar: www.acv-enter.be of www.facebook.com/acvjongeren
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Let op! Na drie maanden als werkzoekende zal je ook moeten ingaan op vacatures die niet in het verlengde van
je studies liggen. Je bent verplicht om in te gaan op passende vacatures. Passend is ook werk op 60 kilometer van je
woonplaats (ongeacht de reistijd) of met een reistijd van vier uur per dag (ongeacht de afstand).

