
 

 

Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor studie, opleiding of stage 

De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, 
opleiding of stage  werd op 1 januari 2017 overgedragen van RVA naar VDAB. Uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden die een vrijstelling van beschikbaarheid wensen voor het volgen van een  studie, opleiding 
of stage, moeten nu een aanvraag indienen bij VDAB. Alle informatie hierover vindt u op 
www.vdab.be/vrijstellingen. 

Mogen we u daarom het volgende vragen? 

‐ Als u op uw website informatie wilt geven over de mogelijkheid om vrijstelling van beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt te krijgen, gelieve dit dan te doen via een link naar www.vdab.be/vrijstellingen. 
 

‐ Een werkzoekende die een vrijstelling van beschikbaarheid wenst aan te vragen voegt bij zijn 
aanvraag een document toe dat ingevuld wordt door de opleidingsverstrekker. Dit attest is geen 
inschrijvingsbewijs. Mogen wij vragen dat indien een werkzoekende zich bij u aanmeldt, u overgaat 
tot het invullen van dit attest. Indien de werkzoekende dit attest zelf niet bij zich heeft, kan dit 
worden teruggevonden op www.vdab.be/vrijstellingen/attest. 

Het staat de werkzoekende vrij om al dan niet te wachten op het verkrijgen van de vrijstelling om 
zich ook effectief in te schrijven bij de onderwijsinstelling. Het is aan de werkzoekende om de 
afweging te maken of het bekomen van die vrijstelling absoluut noodzakelijk en voor hem een 
absolute voorwaarde is om de studie / opleiding / stage aan te vatten. VDAB verbiedt geen enkele 
werkzoekende om zonder vrijstelling een studie / opleiding / stage te starten, zolang dit zijn 
beschikbaarheid op de arbeidsmarkt maar niet in het gedrang brengt. Let wel: sommige studies 
kunnen echter niet gevolgd worden zonder vrijstelling met behoud van uitkeringen (zie www.rva.be).  

VDAB beveelt ten stelligste aan dat u de werkzoekende aanraadt zich, vooraleer hij zich inschrijft, 
grondig te informeren over de mogelijkheden om een studie, stage of opleiding te volgen als 
werkzoekende, via www.vdab.be/vrijstellingen, via de VDAB servicelijn (0800 30 700), of via een VDAB-
bemiddelaar, voor zover dat nog niet gebeurd zou zijn. 

Voor meer info over de impact op de werkloosheiduitkering van het volgen van een opleiding als 
werkzoekende kunt u de werkzoekende doorverwijzen naar RVA of de uitbetalingsinstelling (vakbond of 
hulpkas).  

Voor opleidingen met een VDAB-opleidingsovereenkomst (o.a. OnderwijsKwalificerende 
OpleidingsTrajecten, OKOT) hoeft er geen aparte vrijstellingsaanvraag ingediend te worden. Deze wordt 
automatisch toegekend bij de start van de opleiding indien alle voorwaarden die van toepassing zijn 
voldaan zijn. Deze opleidingen zijn in de VDAB-opleidingengids (vdab.be/opleidingen) te herkennen aan 
het VDAB-logo dat erbij staat 

Vanaf 20 januari vindt u bovenstaande informatie ook terug op vdab.be/onderwijs. 

Met vragen kunt u terecht bij info@vdab.be. 

VDAB dankt u voor uw medewerking. 


