Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Infoblad - werknemers
Bent u een gezinslid van een militair van de
Belgische Strijdkrachten in het buitenland?
Waarover gaat het?
Dit infoblad is voor u bestemd indien u een gezinslid bent van een militair die na een opdracht in
het buitenland terugkeert naar België en u, bij uw aankomst in België, werkloosheids- of
inschakelingsuitkeringen wenst aan te vragen. Het formuleert de voorwaarden waaraan u moet
voldoen om uitkeringen te kunnen genieten.

Voor wie is dit document bestemd?
Voor elke persoon die heeft samengewoond met een Belg tewerkgesteld in het kader van de
stationering van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland of in het Eurocorps in Straatsburg en
eveneens voor wie samenwoont met een militair die gedetacheerd is of een specifieke opdracht
vervult in het buitenland (bijvoorbeeld: het Europees Ruimteagentschap in Parijs, het
Satellietcentrum van de Europese Unie in Madrid, enz. ...).

Wat moet u doen bij uw aankomst in België?
Indien u werkloosheidsuitkeringen wil ontvangen, moet u zich wenden tot heet ABVV om een
uitkeringsaanvraag in te dienen.
U moet in het bezit zijn van een controlekaart. U hebt de keuze tussen het bijhouden van een
papieren controlekaart of een elektronische controlekaart.
De papieren controlekaart (C3A, C3C, (...) of C3Dmaxi) 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 websites van het ABVV.
U moet deze kaart invullen overeenkomstig de uitleg die erop vermeld staat.
Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan het ABVV bezorgen of de
gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.
U moet zich eveneens inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor
arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG). Voor meer informatie, zie het infoblad
"Tot welke instellingen moet u zich wenden?" nr. T26. Dit kunt u krijgen bij het ABVV of RVAkantoor of downloaden van de website (www.rva.be).
Het ABVV zal uw dossier samenstellen en aan de RVA bezorgen die zal beslissen of u recht hebt
op uitkeringen.

Hebt u recht op uitkeringen indien u nog geen werkloosheidsuitkeringen
hebt genoten in België en niet als loontrekkende hebt gewerkt in het
buitenland?
De referteperiode (dat is de periode waarin de werkloze een bepaald aantal arbeidsdagen moet
aantonen om recht te hebben op uitkeringen) wordt verlengd met de periode waarin u hebt
samengewoond met een Belgische militair tewerkgesteld in het kader van de stationering van de
Belgische Strijdkrachten of met een specifieke opdracht in het buitenland. Dat betekent dat u
uitkeringsgerechtigd kunt zijn op basis van uw vroegere arbeidsprestaties in België, indien u kort
voor uw vertrek naar het buitenland één of twee jaar (naargelang uw leeftijd) in België gewerkt hebt
als loontrekkende.
Het feit dat u uw betrekking in België eventueel hebt verlaten om een Belgische militair
gestationeerd in of gedetacheerd naar het buitenland te volgen of te vervoegen, vormt geen
probleem.
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Het bedrag van de werkloosheidsuitkering is in principe gelijk aan een percentage van het loon dat
u ontving tijdens uw laatste tewerkstelling van minstens 4 weken, gelegen vóór de
uitkeringsaanvraag. Het begrensde loon moet bovendien aanleiding gegeven hebben tot
inhoudingen voor de Belgische sociale zekerheid, sector werkloosheid. Voor meer informatie, lees
het infoblad « Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? » nr. T67. Dit kunt u bekomen
bij het ABVV of RVA-kantoor of downloaden van de website(www.rva.be).
Het uitkeringspercentage varieert naargelang uw gezinstoestand. Indien u geen werknemer met
gezinslast bent, daalt uw vergoeding bovendien naarmate u langer werkloos bent.
Indien u niet uitkeringsgerechtigd bent op basis van arbeidsprestaties, zal de RVA onderzoeken of
u eventueel recht hebt op inschakelingsuitkeringen op basis van de secundaire studies die u
gevolgd heeft (in België of in het buitenland). Dit is enkel mogelijk indien u nog geen 30 jaar bent. U
moet eveneens, na het beëindigen van uw studies, een beroepsinschakelingstijd vervuld hebben,
dat wil zeggen gedurende 9 maanden (indien u jonger bent dan 26 jaar) of 12 maanden (indien u
26 jaar bent of ouder) ingeschreven geweest zijn als werkzoekende of gewerkt hebben in
loondienst.
N.B.: de periode van uw samenwoonst met een Belgische militair gestationeerd of gedetacheerd in
het buitenland telt als beroepsinschakelingstijd, indien u gedurende deze periode ingeschreven was
als werkzoekende in België.
Het bedrag van de inschakelingsuitkeringen is forfaitair en hangt af van uw leeftijd en uw
gezinstoestand.

Hebt u recht op uitkeringen indien u nog geen werkloosheidsuitkeringen
hebt genoten in België en als loontrekkende hebt gewerkt in het buitenland?
Indien u uw dienstbetrekking in het buitenland verlaat om terug te keren naar België met de
Belgische militair met wie u samenwoont, zal deze werkverlating geen probleem vormen.
Indien u de Belgische nationaliteit bezit of onderdaan bent van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (de lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen, Zwitserland of
Liechtenstein), kunnen de arbeidsprestaties in loondienst die u hebt verricht in het buitenland, enkel
in aanmerking genomen worden indien u uw laatste arbeidsperiode in loondienst (vóór de
uitkeringsaanvraag) hebt verricht in België. Eén dag arbeid in loondienst in België volstaat.
De arbeidsprestaties verricht binnen de EU worden geattesteerd door een formulier DPU1,
afgeleverd door de bevoegde instelling inzake werkloosheid van het land waar u hebt gewerkt. De
arbeidsprestaties verricht in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland daarentegen worden
voorlopig nog geattesteerd door een formulier E301 afgeleverd door de bevoegde instelling inzake
werkloosheid van het betrokken land.
Indien u toegelaten wordt tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, zal uw uitkering berekend
worden naargelang het geval:


op basis van het loon dat u ontving voor uw laatste tewerkstelling in België na uw terugkeer uit
het buitenland



op basis van het normale loon in België voor een beroep dat gelijkaardig is aan het beroep dat
u als laatste hebt verricht in het buitenland



op basis van een maandelijks referteloon van 1 472,40 euro bruto.



(De berekeningswijze van de uitkering varieert naargelang uw nationaliteit en het land waar u
uw arbeidsprestaties als loontrekkende hebt verricht).

Wat kunt u doen indien u werkloosheidsuitkeringen geniet in de Europese
Economische Ruimte?
Indien u gewerkt hebt in de Europese Economische Ruimte (de lidstaten van de Europese Unie +
IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein) en u er al minstens 4 weken
werkloosheidsuitkeringen geniet als volledig werkloze op het ogenblik van uw terugkeer naar
België, kunt u uw rechten op buitenlandse werkloosheidsuitkeringen tijdelijk uitvoeren naar België.
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U moet in dat geval vóór uw vertrek naar België een formulier DPU2 (land van de EU) of een
formulier E303/2 (IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein) aanvragen bij de bevoegde
instelling inzake werkloosheid in het land waar u verblijft. Bij uw aankomst in België moet u zich
binnen de 8 kalenderdagen inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor
arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, ACTIRIS of ADG).
U zult gedurende maximum 3 maanden (uitzonderlijk tot 6 maanden), buitenlandse
werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen. Deze zullen betaald worden, hetzij rechstreeks door
de buitenlandse instelling (in geval van uitvoer door middel van een formulier DPU2), hetzij door het
ABVV (in geval van uitvoer door middel van een formulier E303).
Indien u na afloop van deze periode van 3 maanden nog steeds werkloos bent, kunt u enkel
toegelaten worden tot het recht op Belgische werkloosheidsuitkeringen op basis van de
arbeidsperiodes als loontrekkende en de periodes van vergoede werkloosheid in het buitenland,
indien u bovendien een laatste periode arbeid in loondienst bewijst in België.

Hebt u recht op uitkeringen indien u vroeger reeds
werkloosheidsuitkeringen hebt genoten in België?
Bij uw terugkeer naar België kunt u onmiddellijk werkloosheidsuitkeringen ontvangen, indien uw
nieuwe uitkeringsaanvraag plaatsvindt binnen 3 jaar na uw laatste dag vergoede werkloosheid in
België. Deze periode van 3 jaar wordt verlengd, zonder beperking in de duur, met de periode van
uw samenwoonst met een Belgische militair tewerkgesteld in het kader van de stationering van de
Belgische Strijdkrachten of van een andere detachering of specifieke opdracht in het buitenland.
Uw werkloosheidsuitkering wordt in principe steeds berekend op basis van het loon dat vroeger in
aanmerking werd genomen.
Indien het bedrag van uw uitkering een dalend verloop kent (dat is het geval indien u geen
werknemer met gezinslast bent), wordt dit dalende verloop van de vergoedingsperiodes geschorst
gedurende de periode van samenwoonst met een Belgische militair tewerkgesteld in het
buitenland. Dit betekent concreet dat indien u zich vóór uw vertrek naar het buitenland bijvoorbeeld
nog in de eerste vergoedingsperiode van 12 maanden bevond (vergoed aan 60 %), u in principe
verder aan dat percentage vergoed wordt bij uw terugkeer naar België en dit, tijdens de resterende
duur van deze periode van 12 maanden.
Indien u als loontrekkende hebt gewerkt in het buitenland, zult u dezelfde voordelen genieten.
Betreft het echter arbeidsperiodes als loontrekkende die in aanmerking genomen zouden kunnen
worden voor uw toelaatbaarheid tot de werkloosheid, dan kunt u eventueel een voordeligere
vergoeding genieten.
-

enerzijds kan u, indien uw vergoeding een dalend verloop kent, een terugkeer naar de eerste
vergoedingsperiode (vergoed aan 60%) worden toegekend, op voorwaarde dat u voldoende
gewerkt hebt in het buitenland. De vereiste arbeidsperiode varieert tussen 12 en 36 maanden,
naargelang de arbeidsregeling;

-

anderzijds zal, indien u sedert minstens 24 maanden geen werkloosheidsuitkeringen meer hebt
ontvangen, de berekeningsbasis van uw werkloosheidsuitkering herzien kunnen worden. Uw
werkloosheidsuitkering zal berekend worden naargelang het geval:


op basis van het loon dat u ontving voor uw laatste tewerkstelling in België na uw terugkeer
uit het buitenland



op basis van het normale loon in België voor een beroep dat gelijkaardig is aan het beroep
dat u als laatste hebt verricht in het buitenland



op basis van een maandelijks referteloon van 1 472,40 euro bruto.

(De berekeningswijze van de uitkering varieert naargelang uw nationaliteit en het land waar u uw
arbeidsprestaties als loontrekkende hebt verricht).
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