
ngo-federatie- technische fiche        Uitzenden van personeel – Fiche #7 - Werkloosheid 

1 

 
Uitzenden van personeel 
Werkloosheid 
Technische fiche #7 

 
 

Januari 2019 
Versie 9 

 

Inhoud 

A. WERKLOOSHEID BIJ TERUGKEER NAAR BELGIË ........................................................ 1 

1. HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING. ................................................................. 2 
2. SAMENVATTING .............................................................................................. 4 
3. INSCHRIJVING BIJ TERUGKEER IN BELGIË ..................................................................... 4 
4. ZICH OP VOORHAND INFORMEREN OVER ZIJN RECHTEN ....................................................... 5 
5. WERKLOOSHEID IN ANDERE LANDEN .......................................................................... 5 

B. WETTELIJKE DOCUMENTEN ................................................................................ 6 

C. GERELATEERDE TECHNISCHE FICHES .................................................................... 6 

 

 
 

A. Werkloosheid bij terugkeer naar België 

De tekst van dit hoofdstuk slaat uitsluitend op de rechten in België (voor informatie over 
de werkloosheid in andere landen, zie punt 5).    

 
We gaan in de onderstaande tekst in op enkele bijzonderheden in het Belgisch stelsel die 
van belang zijn voor de coöperanten, zonder diep in te gaan op de algemene beginselen 
ivm. de toegang tot het stelsel. Daarvoor verwijzen we naar de infofiches van de RVA1, die 
erg toegankelijk zijn.  
 
Het KB van 11 september 2016 heeft de toegang tot de werkloosheidsuitkering voor 
coöperanten sterk ingeperkt. In het KB van 27 januari 2017 zijn er overgangsmaatregelen 
getroffen. Gelukkig konden ze definitief worden opgenomen in de werkloosheids -
reglementering door een Koninklijk Besluit van 12/12/18. 
 
  

                                                 
1 https://www.rva.be/nl/documentatie/infobladen/infobladen-voor-werknemers en meer specifiek de fiche T31 

herzien op 1/01/2019  

https://www.rva.be/nl/documentatie/infobladen/infobladen-voor-werknemers
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1. Het recht op werkloosheidsuitkering. 

 

Voorwaarden voor de coöperanten : 
 
Naast de gebruikelijke regels, zijn er ook enkele regels die bijzondere aandacht verdienen. 
De coöperant die een aanvraag indient moet onder andere op het ogenblik van de aanvraag:  
1. in België gedomicilieerd zijn; 
2. aangeworven zijn voor een tewerkstelling die in België aanleiding zou gegeven hebben op 

een inhouding voor de RSZ, met inbegrip van de werkloosheidssector (zelfstandige arbeid, 
of arbeid als statutair ambtenaar komen niet in aanmerking).; 

3. bewijzen dat hij een voldoende aantal werkdagen heeft binnen een bepaalde periode: = 
de referteperiode. 

De buitenlandse tewerkstelling met bijdragen aan de overzeese sociale zekerheid2 
wordt in rekening genomen om het aantal werkdagen te bewijzen3, ENKEL ALS de 
coöperant vervolgens onmiddellijk voor4 de aanvraag van werkloosheidsuitkeringen 
bij de RVA minstens één dag gewerkt heeft als loontrekkende ‘naar Belgisch recht’ 
met sociale bijdrage aan de RSZ5 

4. Geen werk en geen inkomen hebben door omstandigheden buiten de wil van de 
coöperant. Indien de coöperant zijn tewerkstelling heeft afgebroken, zouden de 
uitkeringen tijdelijk moeten stoppen. Maar we lezen in een oude fiche T143 van de RVA 
dat de directeur van het werkloosheidskantoor deze sanctie niet zou toepassen indien het 
gaat om een tewerkstelling in een ver land. De fiche T143 is verdwenen, maar de RVA 
verzekert6 ons dat de directeur rekening zal houden met het feit dat de betrokkenen zijn 
werk heeft verlaten in een ver land. Dit is minder affirmatief, maar geeft een aanwijzing. 
 

Aantal te bewijzen werkdagen : 
 
De werkloze moet dus een aantal werkdagen (of gelijkgestelde dagen zoals verlof- of 
ziektedagen) bewijzen tijdens een periode die voorafgaat aan de aanvraag tot uitkering. Dit 
is de referentieperiode. Zowel de referteperiode als het aantal werkdagen of gelijkgestelde 
dagen tijdens deze hangen af van de leeftijd van de aanvrager op het moment van de 
aanvraag:  
  

                                                 
2 DOSZ/OSZ /RIZIV DGVII 
3 Door het KB van 12/12/18 wordt deze maatregel nu opgenomen in de werkloosheidsreglementering. 
4 Maar niet noodzakelijk onmiddellijk na de tewerkstelling overzee. Men moet de voorwaarden van het aantal 

werkdagen in de referentieperiode respecteren.  
5 Voor de wijzigingen van de regelgeving in 2016 en 207 hoefden de coöperanten die een contract hadden 

getekend voor 1 september 2012 geen dag werken in België. Nu dus wel.  
6 In een mail van 7/02/2017 gericht aan Acodev.  
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Leeftijd Aantal te bewijzen werkdagen en referteperiode 

Jonger dan 36 
jaar 

 312 dagen (=12 maanden) tijdens de 21 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag 

 ofwel 468 dagen (=18 maanden) tijdens de 33 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag 

 ofwel 624 werkdagen (=24 maanden) tijdens de 42 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag 

Tussen 36 en 49 
jaar  

 468 dagen (=18 maanden) tijdens de 33 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag 

 ofwel 624 dagen (=24 maanden) tijdens de 42 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag 

 ofwel 234 dagen binnen de 33 maanden + 1.560 dagen binnen 10 jaar 
voorafgaand aan deze  33 maanden 

 ofwel 312 dagen binnen 33 maanden + voor elke ontbrekende dag om te komen 
tot 468 dagen, 8 dagen binnen 10 jaar voorafgaand aan deze  33 maanden 

Vanaf 50 jaar  624 dagen (=24 maanden) tijdens 42 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag 

 ofwel 312 dagen binnen 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag en 1.560 
dagen binnen 10 jaar voorafgaand aan deze 42 maanden 

 ofwel 416 dagen binnen 42 maanden + voor elke ontbrekende dag om te komen 
tot 624 dagen, 8 dagen binnen 10 jaar voorafgaand aan deze  42 maanden.  

 
Referentieperiode 
 
Bepaalde omstandigheden laten toe deze referteperiode te verlengen, onder andere:   

 de uitoefening (min. 6 maand) van een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector 
werkloosheid, valt. Dit slaat ook op de coöperant overzee. De referteperiode in de 
bovenstaande tabel kan dan verlengd worden tot maximum 15 jaar. 7    

 de tijd gewijd aan het opvoeden van een jong kind. 

 De verlengingen ten gevolge van verschillende gebeurtenissen kunnen gecumuleerd 
worden.    
 

Vrijstelling van stageperiode  
 
De coöperant die werkloos was voor zijn vertrek kan bij zijn terugkeer , vrijstelling vragen 
van de stageperiode ( dus geen werkdagen bewijzen) ,  indien hij tenminste een dag 
werkloosheidsuitkering heeft ontvangen binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan zijn 
aanvraag.    

 Bovendien wordt deze periode (van maximum 3 jaar) verlengd met de duur van een 
periode waarin hij een beroep heeft uitgeoefend dat niet onder de sociale zekerheid, 
sector werkloosheid, valt (min. 6 maand, maximum 12 jaar). 8 Deze omstandigheid is dus 
vervuld als de coöperant (of diens partner) overzee met een arbeidscontract 
tewerkgesteld zijn. Hij beschikt in totaal dus over een periode van 15 jaar na de laatste 
vergoede werkloosheidsdag om een nieuwe aanvraag in te dienen.   

 Ook andere omstandigheden, zoals de opvoeding van jonge kinderen verlengen de 
maximale periode.  

 
 
 

                                                 
7 Voor periodes gelegen vóór.2007, maakt de RVA voorbehoud. De periodes voor 01/08/2007 kunnen tot 9 jaar 

beperkt worden. 
8 Voor periodes gelegen vóór 2007, maakt de RVA voorbehoud.De periodes voor 1/08/2007 kunnen beperkt 

worden tot 6 jaar.  
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Opgelet:  De coöperant die werkloosheid hervat na verloop van tijd zal in veel gevallen niet 
hetzelfde bedrag ontvangen als voorheen. De berekeningsbasis voor de 
werkloosheidsuitkering wordt herzien als de werkloosheid onderbroken werd gedurende 
minstens 2 jaar. De uitkering zal berekend worden op basis van het referentieloon van 
1.593,81 € bruto ( bedrag gebonden aan de index van januari 2019). 
 

Uitgekeerde bedragen : 
 
Om het bedrag van de uitbetaling aan de werknemer te bepalen, zal het 
werkloosheidsbureau zich baseren op de laatste arbeidsperiode: namelijk het Belgisch loon 
indien minstens 4 weken ononderbroken gepresteerd werd bij één werkgever in België (na 
de terugkeer, of eventueel voor het vertrek naar buitenland)  of het loon in het buitenland 
(indien de werknemer minder dan 4 weken bij één werkgever in België heeft gewerkt). In 
dit laatste geval (arbeid in het buitenland), wordt het buitenlands loon niet gebruikt maar 
is het bedrag bepaald op basis van een fictief loon: het minimumloon voor bedienden: dit is 
1.593,81 € bruto (geïndexeerd bedrag, januari 2019).  
 
Voor de 3 eerste maanden van de werkloosheid (hetzij als samenwonende, met of zonder 
gezinslast) bedraagt de uitkering 65% van dit bedrag .Voor dit minimumloon komt dit neer 
op 1015,68 € . Vervolgens valt het percentage terug tot 60% en blijft het dalen.   
 

2. Samenvatting  
 

Bij zijn terugkeer heeft de coöperant toegang tot de werkloosheid : 

 Zijn tewerkstelling in het Zuiden laten valoriseren, onder de hierboven 
vermelde voorwaarden, namelijk één dag tewerkstelling in België 

 Zijn tewerkstelling als loontrekkende voor zijn vertrek naar het Zuiden 
laten valoriseren door de referentieperiode te verlengen tot maximum 15 
jaar.  

 Indien hij voor zijn vertrek werkloos was, zijn werkloosheidsperiode 
hervatten door een vrijstelling van stage in te roepen die tot 15 jaar kan 
gaan. 

 
 

3. Inschrijving bij terugkeer in België 
 
Men moet zich inschrijven op 2 plaatsen om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen.  
 
1. Zich inschrijven bij een uitbetalingsinstelling (Hulpkas voor werkloosheid –HVW- of vakbond) 
om een aanvraag tot werkloosheidsuitkering in te dienen 

 

Wanneer moet een coöperant zich aanmelden ? 

 

 Ten vroegste op het einde van zijn overzeese arbeidsovereenkomst aanmelden, dus vanaf 
het moment dat hij geen loon meer ontvangt. Het contractuele verlof moet dus eveneens 
zijn afgelopen.  

 Ten laatste : de coöperant beschikt over een zekere termijn om zich in te schrijven en 
moet zich dus niet onmiddellijk aanmelden. Die termijn varieert in functie van de 
leeftijd van de aanvrager en het aantal gepresteerde werkdagen en van de 
referentieperiode die kan verlengd worden.  De coöperant zal slechts  uitkeringen krijgen 
vanaf de datum van de inschrijving.   

Opgelet: wanneer deze periode wordt overschreden, heeft de coöperant geen 
recht meer op werkloosheidsuitkering, dit wordt maar mogelijk na een nieuwe 
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aanwerving.  
 

Nodige documenten :  
 

De coöperant moet de periode van de voorafgaande tewerkstelling bewijzen. Er zijn 2 
mogelijkheden 9:  

 De werkgever is een Belgische organisatie en levert een C4 af. De aanvraag gebeurt aan 
de hand hiervan; 

 De werkgever is een buitenlandse organisatie. Dan vult de coöperant zelf een C109  
(persoonlijke werkloosheidsverklaring) te verkrijgen bij de uitbetalingsinstelling of via 
de website van de RVA. De werkgever vult een bijkomend attest in waarin hij de 
verklaringen in het formulier C109 bevestigt (namelijk: de arbeidsperiode, het 
werkrooster, het loon, de aard van het werk, de motivering van het einde van de 
tewerkstelling). 

 
2. Zich aanmelden bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris of FOREM) 
om zich in te schrijven als werkzoekende 

 
Deze formaliteit kan gebeuren voor de inschrijving bij een uitbetalingsinstelling (of nadien), 
maar in ieder geval binnen de 8 kalenderdagen volgend op de datum van  inschrijving bij de 
uitbetalingsinstelling. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd dan is de inschrijving 
slechts geldig vanaf de dag waarop ze is gebeurd en de belanghebbende zal pas worden 
uitbetaald vanaf de dag waarop de inschrijving is geregistreerd. 
 

4. Zich op voorhand informeren over zijn rechten  
 
Het is mogelijk zich op voorhand te informeren bij de directeur van het werkloosheids-
kantoor over de beslissing die hij zal nemen als de coöperant daadwerkelijk zijn 
uitkeringen zal aanvragen. Zo zal de coöperant op tijd weten wat hem te wachten staat.  
 
Hiervoor moet hij een schriftelijke en voorafgaande  aanvraag indienen ( zie formulier “ 
ruling” )10 bij het werkloosheidskantoor waar hij verblijft. Hij zal zo nauwkeurig en 
volledig  mogelijk zijn concrete situatie beschrijven en zo nodig bewijsstukken toevoegen. 
Deze aanvraag kan ook gebeuren door de gevolmachtigde van de coöperant. Let wel het 
kan wel even duren voordat men antwoord krijgt.  

 

5. Werkloosheid in andere landen  
 
Deze technische fiche wil geen beschrijving geven van wat zich afspeelt in andere landen. 
Hiervoor verwijzen we naar de lokale regelgevingen die de werking van de werkloosheid 
beschrijven. De coöperanten dienen zich voor hun vertrek te informeren. Maar we geven 
toch enkele elementen mee.  
 

In verband met andere landen van de EU: 

 om een uitkering in een ander Europees land te kunnen aanvragen op basis van Belgisch 
recht  - voor zover de buitenlandse regelgeving recht zou geven op vergoedingen-  moet 
een Europees formulier worden voorgelegd. Men moet het aanvragen bij de RVA:  
formulier E 301of U1. De Belgische RVA levert dit af mits voorlegging van een C4 , een 
kopij van een identiteitsdocument en het adres van de coöperant in een Europees land.  

                                                 
9  Formulieren op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten 

 
10 https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e19 

 

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e19
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o Voor de coöperanten onderworpen aan de overzeese sociale zekerheid, 
waarvan de contracten voor 1 september 2012 zijn getekend, vermelden de U1 
voortaan de periode overzee als ‘gesalarieerde maar niet verzekerde periode’. 
Wat als gevolg zal hebben dat de periode hoogst waarschijnlijk niét in 
aanmerking komt in het buitenland. Maar het document kan toch nuttig blijken.  

o Voor de coöperanten onderworpen aan de overzeese sociale zekerheid, 
waarvan de contracten na 1 september 2012 zijn getekend, heeft de RVA 
verklaard geen formulieren U1 af te leveren, al blijkt het toch mogelijk ze te 
bekomen.  

 In Frankrijk is het niet gemakkelijk na een tewerkstelling in de ontwikkelings-
samenwerking werkloosheidsuitkeringen te bekomen. De agentschappen “Pôle Emploi 
« kennen de problemen van de expatriëring slecht. 

o De Fransen kunnen zich aansluiten bij de CFE: http://www.cfe.fr/  
o Voor de werkloosheid kunnen ze die verzekering aanvullen met een bijdrage aan 

de  Pôle emploi expatrié. (opgelet, dit is slechts een oplossing voor een vertrek 
van meer dan 18 maanden: 

 http://www.pole-emploi.fr/candidat/salarie-expatrie-hors-europe-
@/suarticle.jspz?id=4090  

 
 Voor de Nederlanders bestaan er privé verzekeringen onder meer die van AON 

http://www.aon.com/netherlands/doelgroepen/expats/expats.jsp 
 
Verschillende ngo’s verduidelijken tegenover hun coöperanten (bvb. in een huishoudelijk 
reglement) dat ze het recht op werkloosheidsvergoedingen bij terugkeer niet waarborgen. 
Dit is allicht een voorzorgsmaatregel.  
 

B. Wettelijke documenten  

 Koninklijk Besluit van 25.11.1991, zoals gewijzigd, namelijk door het KB van 12/12/18, 

betreffende de werkloosheidsregelgeving ( o.a. artikels 37 en 38). 

 

C. Gerelateerde technische fiches  

 Fiche #4 “ Overzeese Sociale Zekerheid” 

 Fiche #8 “ Jaarlijkse vakantie” 
 

Deze fiche is de Nederlandstalige vertaling van een originele Franstalige fiche van ACODEV (www.acodev.be) 

  

 
Met de steun van 

 

 

 

http://www.cfe.fr/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/salarie-expatrie-hors-europe-@/suarticle.jspz?id=4090
http://www.pole-emploi.fr/candidat/salarie-expatrie-hors-europe-@/suarticle.jspz?id=4090
http://www.aon.com/netherlands/doelgroepen/expats/expats.jsp
http://www.acodev.be/

