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Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een 
opleiding, een stage of bepaalde studies 

Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in 
het Hoofdstedelijk Brussels Gewest woont de formulieren beschikbaar op de volgende 
sites gebruiken als aanvraagformulier: 

- indien u in het Waals Gewest woont: www.leforem.be/dispenses 

- indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont: www.adg.be/freistellungen 
(Duitse versie) of www.adg.be/dispenses (Franse versie) 

- indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont: www.actiris.be 

Waarom deze vrijstelling? 

U ontvangt werkloosheidsuitkeringen. U wil gedurende minstens 20 uur per week 
een opleiding, een stage of bepaalde studies volgen, zoals bijvoorbeeld studies 
voor sociale promotie, met behoud van uw uitkeringen. 

Vooraleer u begint, moet u met dit formulier de toelating vragen en krijgen van de 
RVA. 

Indien u de vrijstelling krijgt, moet u niet meer beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt en ook niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende. U bent niet 
meer verplicht om een passende dienstbetrekking te aanvaarden. 

Om zonder vrijstelling een stage in een professionele omgeving te volgen, kunt u 
een FORMULIER C45G “Aangifte van een stage in een professionele omgeving” 
invullen. Zo heeft u de zekerheid dat de stage verenigbaar is met uitkeringen. 

Indien u studies wil volgen met volledig leerplan, moet u het FORMULIER C93 
invullen. 

Wettelijke basis: art. 94 KB 25.11.1991 

Hebt u bijkomende informatie nodig? 

Indien u meer inlichtingen wenst: 

- contacteer uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW); 

- lees het infoblad nr. T61 “U wil andere studies of opleidingen volgen?” 

- in geval van twijfel over het verkrijgen van de vrijstelling, kunt u de 
rulingprocedure volgen, uitgelegd in het infoblad nr. T91: “Kunt u vooraf 
informatie inwinnen omtrent de beslissing die de RVA zal nemen?”. 

De infobladen zijn beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het werkloosheids-
bureau of kunnen worden gedownload van de website www.rva.be 

Wat moet u doen met het formulier? 

U vult Deel I in. U laat Deel II invullen door de organisator van de lessen of van 
de stage. 

U vindt in de linkerkolom van het formulier informatie die u zal helpen bij het 
invullen. 

Vergeet niet uw INSZ-nummer te vermelden op elke pagina van het formulier. 

U bezorgt het ingevulde formulier aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, 
ACV of HVW) en u wacht op de toelating van de RVA vooraleer uw studies, 
opleiding of stage aan te vatten.

 

http://www.leforem.be/dispenses
http://www.adg.be/freistellungen
http://www.adg.be/dispenses
http://www.actiris.be/
http://www.onem.be/


 

 

En vervolgens? 

De uitbetalingsinstelling bezorgt het formulier aan de RVA. 

De RVA stuurt u een brief met zijn beslissing. 

In afwachting van de beslissing van de RVA moet u al uw verplichtingen als 
werkloze blijven naleven. 
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Aanvraag om vrijstelling om een opleiding, 
een stage of bepaalde studies te volgen 

Art. 94 KB 25.11.1991 

Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap 
of in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest woont de formulieren beschikbaar 
op de volgende sites gebruiken als aanvraagformulier: 

- indien u in het Waals Gewest woont: www.leforem.be/dispenses 

- indien u in de Duisttalige Gemeenschap woont: 
www.adg.be/freistellungen (Duitse versie) of www.adg.be/dispenses 
(Franse versie) 

- indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont: www.actiris.be 

Deel I: in te vullen door de werkloze 

datumstempel 
uitbetalingsinstelling 

 

Uw identiteit 

Voornaam en naam 

Straat en nummer 

Postcode en gemeente 

  

Uw INSZ-nummer staat op de 
keerzijde van uw identiteitskaart Rijksregisternr. (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 

De gegevens ‘telefoon’ en ‘e-mail’ zijn 
facultatief. 

Telefoon  ............................................................................................................................................... 

E-mail  ............................................................................................................................................... 

Uw aanvraag 

 Ik vraag de vrijstelling van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot __ __ / __ __ / __ __ __ __.  

Uw opleiding, studies  

 Ik wens de volgende opleiding, studies te volgen: 

  ......................................................................................................................................................................................................  

Naam en adres van de instelling: 

  .......................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................................................  

Begindatum van de lessen/activiteiten  __ __ / __ __ / __ __ __ __  

De totaalduur van de volledige cyclus van de van de opleiding, studies bedraagt 

(bv. aantal uren, maanden, jaren, modules,...): 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Ik vraag de vrijstelling aan: 

 voor het 1
ste

 jaar  voor het 2
de

 jaar  voor het 3
de

 jaar 

 voor de volgende module(s):  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

http://www.leforem.be/dispenses
http://www.adg.be/freistellungen
http://www.adg.be/dispenses
http://www.actiris.be/
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Uw stage in een professionele 
omgeving 

 

 Naam van de organisator:  ...........................................................................................................................................................................  

bv. onderneming, VZW, NGO,… Naam en adres van de instelling waar de stage zal verricht worden: 

  ......................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................  

Beschrijf uw activiteiten tijdens de stage:  ....................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................  

Voordelen 

Indien u enkel de terugbetaling van 

de kosten ontvangt (materiaal, 

vervoer, ...), kruist u het vakje ‘Ik 

ontvang geen financiële voordelen’ 

aan. 

 Ik ontvang tijdens mijn opleiding, stage of studies de volgende financiële 
voordelen: 

 .............................  EUR  per  uur  dag  week  maand  jaar 

  module  ........................................................................................................  

  Ik ontvang geen financiële voordelen. 

Belang van de opleiding, stage, studies 

Voeg een attest van de VDAB, FOREM 

Bruxelles-Formation of ADG bij waaruit 

blijkt dat de opleiding voldoet aan de 

hiernaast vermelde voorwaarden en dat 

het niet gaat om studies met volledig 

leerplan, om een middenstandsopleiding 

of een industriële leertijd 

Deze opleiding past in het kader van mijn individueel actieplan met de gewestelijke 
dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding: 

 ja. Voeg een attest toe, zie de linkerkolom. 

 Ga naar de rubriek Handtekening. 
 neen. Beantwoord de volgende vragen. 

Dankzij deze opleiding, stage of studies, zal ik 

 de volgende bekwaamheden verwerven: 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 de volgende titel, het volgende getuigschrift of het volgende diploma ontvangen: 

 .....................................................................................................................................................................................  

Vermeld eveneens de datum waarop 

uw laatste studies beëindigd 

werden. 

Ik heb reeds de volgende opleidingen en studies gevolgd: 

  ......................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................................................................................  

Handtekening 

Uw verklaringen worden bewaard in 
informaticabestanden. Meer informatie 
over de bescherming van deze 
gegevens vindt u in de brochure over de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, beschikbaar bij de RVA. 
Meer info op www.rva.be 

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn. 

Ik vermeld mijn rijksregisternummer (INSZ) eveneens boven aan pagina 2 en 3. 

Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __  Handtekening 

Rijksregisternr.  (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 
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Deel II: in te vullen door het opleidingscentrum, de organisator van de 
lessen of de stage of door de onderwijsinstelling 

Organisator 

Naam en adres van de organisator 

van de lessen of van de stage  ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Voornaam en naam van de leerling M. / Mevr.  ....................................................................................................................................................................  

is als regelmatig leerling/stagiair ingeschreven sedert __ __ / __ __  / __ __ __ __ 

 voor de volgende opleiding/stage/studies: 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

voorzien tot __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 De lessen en activiteiten bedragen wekelijks gemiddeld, ten minste 20 uur: 

 ja de lessen en activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats van maandag tot 

vrijdag vóór 17 uur:  ja  neen 

 neen 

Enkel in te vullen bij verlenging. Betrokkene is geslaagd voor het vorige opleidingsjaar of de vorige 
opleidingsmodule. 

 ja  neen 

 Indien het enkel om een stage in een professionele omgeving gaat, beschrijf hoe 
de stage omkaderd wordt: 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

Facultatief. Vermeld het collectieve 

vrijstellingsnummer van de RVA. 

De opleiding of stage heeft het volgende collectieve vrijstellingsnummer verkregen: 

Y  ..............................................................................................  

Handtekening 

 Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Handtekening verantwoordelijke  Stempel 

 

Contactpersoon:   ...................................................................................................................................................  

Telefoon:   ...................................................................................................................................................  

 

 

 

Rijksregisternr.  (INSZ)  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __ 


