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  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

 

Infoblad - werknemers 
U hebt sociale of familiale moeilijkheden? 

Wie kan deze vrijstelling krijgen? 

U kunt deze vrijstelling verkrijgen als u volledig werkloos bent. 

Om welke redenen wordt deze vrijstelling toegekend? 

Uw aanvraag om vrijstelling moet bedoeld zijn om een moeilijke sociale of familiale situatie op te 
vangen die betrekking heeft: 

- op uzelf; 

- op elke persoon met wie u samenwoont; 

- op uw kinderen, uw ouders, uw broers en zussen of hun partners; 

- op een persoon die ten laste is van u of van uw partner; 

- op een persoon over wie u (of uw partner) voogd of plaatsvervangend voogd bent. 

De laatste drie categorieën moeten niet noodzakelijkerwijze bij u wonen. 

Een zelfde situatie kan niet leiden tot de toekenning van een vrijstelling aan meerdere 
werklozen tegelijkertijd. 

Welk bedrag ontvangt u gedurende de vrijstelling? 

U ontvangt 10,22 euro per dag gedurende de 24 eerste maanden van de vrijstelling. Vanaf de 
25ste maand zult u 8,30 euro per dag ontvangen. Die bedragen zijn niet geïndexeerd. 

U zult echter het normale dagbedrag van uw uitkering blijven ontvangen, indien dit lager ligt dan 
de voormelde bedragen.   

De dagen waarvoor u een uitkering ontvangt, worden beschouwd als dagen vergoede 
werkloosheid voor de andere sectoren van de sociale zekerheid (kinderbijslag, ziekteverzekering, 
pensioenen). 

Hoelang duurt de vrijstelling ? 

Deze vrijstelling kan u worden verleend voor een ononderbroken duur van minimum 6 maanden 
en maximum 12 maanden.   

Indien u dit vooraf vraagt, kan de vrijstelling verlengd worden voor een ononderbroken periode 
van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden. U kunt deze verlenging onder dezelfde 
voorwaarden vernieuwen. De gecumuleerde duur van de vrijstellingsperiodes bedraagt 
maximum 72 maanden (6 jaar). 

U kunt de vrijstelling vroegtijdig beëindigen, zelfs voor de vervaldatum van de 
minimumtermijnen, wanneer de feitelijke situatie die aanleiding heeft gegeven tot de toekenning 
van de vrijstelling opgehouden heeft te bestaan, als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. 

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling? 

Indien u de vrijstelling geniet: 

 mag een voorgestelde dienstbetrekking weigeren; 
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 moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt; 

 moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende. 

De vrijstelling belet niet de toepassing van de sancties voor de niet-naleving van deze 
verplichtingen indien de feiten vóór de aanvang van de vrijstelling gebeurden. 

Wat moet u doen om deze vrijstelling te krijgen? 

U moet zich aanmelden bij het ABVV vóór het begin van de vrijstelling en een formulier C 90 
invullen. U moet uw aanvraag motiveren en bewijzen toevoegen van de sociale of familiale 
redenen (bijvoorbeeld: medische attesten, geboorteakte). Er wordt geen bewijs gevraagd indien 
u een kind jonger dan 4 jaar hebt.  

Het ABVV zal de aanvraag naar de RVA doorsturen.  

In geval van laattijdige aanvraag, wordt de vrijstelling in principe pas toegekend vanaf de 
ontvangstdatum door het werkloosheidsbureau. 

Indien de vrijstelling geweigerd wordt en u niet akkoord gaat met deze beslissing, kunt u 

binnen 3 maanden een beroep instellen voor de Arbeidsrechtbank. 

Welke verplichtingen moeten nageleefd worden gedurende de vrijstelling ? 

U moet zonder arbeid en zonder loon zijn 

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de 
verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld,...). 

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:  

- voor de dagen waarop u voor eigen rekening een activiteit uitoefent die gewoonlijk tegen 
betaling wordt verricht; 

- voor de dagen waarop u een activiteit verricht voor een derde waarvoor u enig loon of 
materieel voordeel ontvangt. 

U moet een papieren controlekaart – C3C – of een elektronische 
controlekaart bijhouden   

De papieren controlekaart C3C is beschikbaar bij het ABVV. De elektronische controlekaart 
is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), 
die eveneens toegankelijk is via de website van het ABVV. 

Het is belangrijk de instructies op de controlekaart aandachtig te lezen. U moet onder meer 
het vakje van uw controlekaart zwart maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een 

zaterdag, een zondag of een feestdag). Indien u deze verplichtingen niet naleeft, riskeert u 
een zware sanctie. 

U moet arbeidsgeschikt zijn 

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen 
werkloosheidsuitkeringen genieten. 

In geval van ziekte zult u vergoed worden door uw ziekenfonds. In dat geval dient u binnen 
de 48 uur een medisch getuigschrift naar uw ziekenfonds te sturen.  

U moet in België verblijven 

Om uitkeringen te genieten moet u een gewone verblijfplaats hebben in België en er 
effectief verblijven.  

http://www.socialsecurity.be/burger
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Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling? 

Op het einde van de vrijstelling moet u: 

- indien u een papieren controlekaart gebruikt, zich aanmelden bij het ABVV die u een andere 
controlekaart zal geven; 

- zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst 
voor arbeidsbemiddeling. 


