Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Infoblad - werknemers
Heeft u recht op uitkeringen na uw studies indien u
niet de Belgische nationaliteit hebt?
Welke niet-Belgen kunnen in België toegelaten worden tot
inschakelingsuitkeringen?
Indien u niet van Belgische nationaliteit bent, kunt u toegelaten worden tot het recht op
inschakelingsuitkeringen op grond van studies (voor zover de andere voorwaarden zijn vervuld),
indien u de nationaliteit hebt van een land waarmee België een internationale overeenkomst inzake
sociale zekerheid heeft afgesloten.
Concreet betekent dit dat u kunt toegelaten worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen indien:


u de nationaliteit bezit van een ander land van de Europese Unie (EU):
Bulgarije, Cyprus (Grieks), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en
Zweden



u de nationaliteit bezit van een van de andere landen van de Europese Economische Ruimte
(EER):
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein;



u de Zwitserse nationaliteit bezit;



u de nationaliteit bezit van één van de volgende landen:
Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro, San-Marino, Servië,
VJRMacedonië, Tunesië, Turkije;



u erkend bent als politiek vluchteling of als staatloze;



u om het even welke nationaliteit bezit en gezinslid bent van een van de hiervoor bedoelde
personen;



u om het even welke nationaliteit bezit en uw situatie verband houdt met een ander land van de
Europese Unie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om toegelaten te worden tot het recht
op inschakelingsuitkeringen?
U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de Belgische jongeren. Dit betekent meer bepaald
dat de studies die het recht openen op de inschakelingsuitkeringen (secundaire studies) in principe
in België gevolgd moeten zijn in een door een Gemeenschap erkende, georganiseerde of
gesubsidieerde school.
Er bestaan evenwel uitzonderingen op deze regel:
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secundaire studies gevolgd in sommige Belgische scholen gevestigd in het buitenland openen
eveneens het recht op inschakelingsuitkeringen in België; hetzelfde geldt voor secundaire
studies gevolgd in Europese scholen gevestigd in België (Brussel I, Brussel II en Mol).



indien u uw secundaire studies hebt voltooid in uw land van herkomst of in een ander land dan
België, kunt u eveneens toegelaten worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen indien u
bewijst dat u:


hetzij in het buitenland een diploma behaald hebt dat door een Gemeenschap gelijkwaardig
is verklaard met het diploma of getuigschrift van voltooide studies die in België het recht
openen op inschakelingsuitkeringen;



hetzij in België geslaagd bent in een toelatingsproef die toegang geeft tot het hoger
onderwijs of studies hebt gevolgd in het hoger onderwijs (zelfs als die niet werden
voleindigd)
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en u bewijst voorafgaandelijk minstens 6 jaar gestudeerd te hebben in België (ongeacht het
niveau).


de secundaire studies – evenwaardig aan degene die het recht openen in België – gevolgd in
een land van de EU/EER mogen eveneens in aanmerking worden genomen onder bepaalde
specifieke voorwaarden.

U moet eveneens een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen volbrengen na het einde van uw
studies en u moet jonger zijn dan 30 jaar op het einde van de beroepsinschakelingstijd.
De arbeidsprestaties verricht in het buitenland na de studies, zullen in principe in aanmerking
worden genomen als beroepsinschakelingstijd, indien u na deze arbeidsprestaties en vóór de
uitkeringsaanvraag minstens één dag als loontrekkende hebt gewerkt in België.

Moet u eveneens voldoen aan bijzondere voorwaarden?
U moet eveneens:


voldoen aan de wetgeving op de vreemdelingen, namelijk in het bezit zijn van een geldige
verblijfsvergunning

EN


voldoen aan de wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten, namelijk
in het bezit zijn van een geldige arbeidskaart (behalve indien u vrijgesteld werd van deze
verplichting).

Deze beide voorwaarden moeten vervuld zijn:


op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag;



tijdens de volledige duur van uw werkloosheid.

Bovendien zullen de eventueel in België geleverde arbeidsprestaties enkel in aanmerking genomen
kunnen worden indien zij gedekt zijn door een geldige arbeidskaart (behalve indien u vrijgesteld
bent van deze verplichting).
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