Afgestudeerd

En wat nu?
www.nzvl.be

Inhoud
Dikke proficiat, je diploma is binnen! Heb je ook een vreugdedansje gedaan toen
je goed en wel besefte dat je normaal gezien nooit (noooooooit) meer examens
moet afleggen?
Als je je studentenleven vaarwel zegt, dan betekent dat ook dat je het werkleven
instapt. En aangezien je dit e-book nu aan het lezen bent, weet je niet helemaal
wat daar allemaal bij komt kijken. Dat is volledig normaal. Er is ook gewoon veel
om te weten en te doen, en alle volwassenen die al een tijdje aan het werk zijn,
vergeten soms wel eens dat ook zij aan het begin van hun loopbaan heel wat
zaken hebben moeten uitzoeken.
Daarom is dit e-book er. Zodat je helder en eenvoudig uitgelegd krijgt wat er qua
administratie allemaal op je zal afkomen de volgende maanden. We wensen je er
alvast heel veel succes mee!
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Sociale
zekerheid
Ons hele verhaal begint bij de sociale zekerheid. En wil je mee zijn met de rest van dit ebook, dan moet je hier even door. Maar geen zorgen, we leggen het je kort en bondig uit.
Je hebt de term ‘sociale zekerheid’ misschien al eerder horen vallen. Maar wat is dat nu
juist? Wel, dankzij de sociale zekerheid heb je recht op:
Tussenkomst gezondheidszorg (bv. terugbetaling van je doktersbezoek)
Een pensioen
Ziekte-uitkeringen als je ziek bent
Werkloosheidsuitkeringen als je je job verliest
Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) als je een kindje krijgt
…
Redelijk straf, toch? Je krijgt al die dingen natuurlijk niet zomaar. Om er recht op te
hebben, moet je ook wel sociale bijdragen betalen. Sociale bijdragen zijn verplicht en
worden afgehouden van je loon (als je in loondienst bent; vandaar onder meer het
verschil tussen je bruto- en nettoloon) of betaal je als zelfstandige aan je sociaal
verzekeringsfonds.
Alle takken van de sociale zekerheid (pensioen, ziekte-uitkeringen, groeipakket…)
worden beheerd door een specifieke instelling, zoals de pensioendienst of de dienst
voor kinderbijslag.
Deze instellingen worden op hun beurt overkoepeld door de RSZ (de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid). Ze zorgt dat er voor alle takken genoeg geld is en dat het geld bij de
juiste instellingen terechtkomt.

Meer info
Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan zeker volgende bronnen:
RSZ: geld, gegevens, sociale zekerheid (YouTube): www.youtube.com/watch?
v=TL5iaPhCSCs
Sociale zekerheid: over sociale zekerheid: www.socialsecurity.be/citizen/nl/over-desociale-zekerheid
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Inschrijven als
werkzoekende
Je zoektocht naar werk start: dan moet
je
je
eerst
inschrijven
als
werkzoekende.
Waarom moet je dat doen? Omdat je
nog geen recht hebt op een
werkloosheidsuitkering als je net van de
schoolbanken komt. Je hebt eerst een
zogenaamde beroepsinschakelingstijd
van een jaar. Is dat jaar voorbij en heb
je nog geen werk gevonden? Dan heb je

Tip

wel recht op inschakelingsuitkeringen:

Het moment van het jaar waarop je je
inschrijft als werkzoekende, heeft een
invloed op je inschakelingstijd (en dus

een soort werkloosheidsuitkeringen voor
afgestudeerden.

je inschakelingsuitkeringen).
Stop je met studeren in juni of juli?

Tip

Schrijf je dan in vóór 10 augustus,
want dan start je
beroepsinschakelingstijd vanaf 1
augustus.
Schrijf je je pas in na 10 augustus?
Dan start je
beroepsinschakelingstijd vanaf je
datum van inschrijving.
Stop je met studeren in september?
Schrijf je zo snel mogelijk in, want
je beroepsinschakelingstijd start
vanaf je datum van inschrijving.
Stop je je studies tijdens het
schooljaar? Schrijf je zo snel
mogelijk in, want je
beroepsinschakelingstijd start vanaf
je datum van inschrijving.

Doe je nog een vakantiejob nadat je
afstudeert in juni/juli? Denk er dan aan
dat de dagen die je als jobstudent
werkt na 1 augustus meetellen voor de
beroepsinschakelingstijd

Tip
Je ouders hebben nog altijd recht op het
Groeipakket (de vroegere kinderbijslag)
tijdens jouw beroepsinschakelingstijd:
Als je jonger bent dan 25 jaar en
ingeschreven bent als werkzoekende.
Als je jonger bent dan 25 jaar, aan het
werk bent, maar minder verdient dan
541,09 euro bruto per maand.
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Inschrijven als
werkzoekende
Elk gewest heeft een eigen dienst waar
je je inschrijft als werkzoekende. In
Vlaanderen is dat de VDAB, in Brussel
ACTIRIS, in Wallonië le FOREM en in
de Duitstalige Gemeenschap ADG.

Tip
De VDAB doet meer dan je inschrijven
als werkzoekende. Ze helpt je in je
zoektocht naar werk, met tips om je cv
en sollicitatiebrief op te stellen,
sollicitatiebegeleiding, opleidingen…

Deze vier diensten worden overkoepeld
door de RVA. Jij zal normaal geen
rechtstreeks contact hebben met de

Meer info

RVA, maar alles regelen met de VDAB.
De RVA heeft wel heel wat interessante
informatie op haar website.

Wil je hier meer over weten?
Raadpleeg dan zeker volgende
bronnen:
www.vdab.be/jongeren
www.vdab.be/na-

Opgelet: heb je al een job, nog voor of
net nadat je afstudeert? Dan hoef je je

inschrijving/uitkering
www.vdab.be/inschrijving/pas-van-

niet in te schrijven als werkzoekende.

school
www.rva.be/nl/documentatie/infobla
d/t52#
www.vlaanderen.be/werken/werkzoeken/alsschoolverlater/beroepsinschakeling
stijd
www.vdab.be/pas-van-school/faq

Schrijf je wel in zodra je werkloos wordt.
Ook als je deeltijds werkt, schrijf je je in
bij de VDAB en kies je voor ‘Ik werk
deeltijds
en
zit
in
mijn
beroepsinschakelingstijd’.
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Bank en
verzekeringen
Je bankzaken op orde
Zodra je een eerste job hebt gevonden, ga je het best ook eens langs bij je bankier.
Je eerste loon moet op een rekening gestort kunnen worden. Zorg dat je een
zichtrekening hebt op jouw naam.
Start met pensioensparen. Hier lees je alles over in ‘Pensioensparen: nu al sparen
voor je pensioen’.

Tip

Durf je wel eens wat meer risico te

Sommige banken hebben

nemen? Dan kan je beleggen. Er
zijn
verschillende
soorten

zichtrekeningen die gratis zijn tot een
bepaalde leeftijd. Kijk goed na wat de

beleggingen (fondsen, aandelen …).
Ga langs bij je bankier; hij/zij geeft je
graag
een
zicht
op
alle

voorwaarden zijn van jouw
zichtrekening, zodat er niet opeens
kosten van je rekening gaan.

mogelijkheden.

Sluit de nodige verzekeringen af
Een verzekering is een soort contract
dat je afsluit: je betaalt jaarlijks een
bedrag, voor het geval je een ongeval
hebt of iets anders voorvalt. Als er dan
iets voorvalt, kan je verzekering
tussenkomen in de kosten.
We geven je hieronder de belangrijkste
verzekeringen
mee.
De
meeste
verzekeringen zijn niet verplicht, en ze
zijn zeker ook niet allemaal even
noodzakelijk. Maar zo ben je je wel
bewust van wat er allemaal op de markt
is.
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Bank en
verzekeringen
AANB
EVOL
EN
Een hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering is niet
verplicht, maar wel heel erg aan te
raden.
Dankzij
een
hospitalisatieverzekering
krijg
je
namelijk een deel van je kosten
terugbetaald als je in het ziekenhuis
wordt opgenomen en hoef jij geen
torenhoge factuur te betalen. Oef!
Een hospitalisatieverzekering kan je
soms krijgen bij je werkgever. Is dat het
geval: doen! Dan betaal jij zelf niets
(maar je werkgever wel) en krijg je je
ziekenhuiskosten toch terugbetaald.

Tip
Heb je een hospitalisatieverzekering
via je werkgever? Overweeg dan toch
zeker de HospiContinu. Daarmee kan

Heb je geen hospitalisatieverzekering bij
je werkgever? Dan sluit je er het best
zelf eentje af.

je – op het moment dat je
hospitalisatieverzekering bij je
werkgever wegvalt – overstappen naar
een HospiPlus-verzekering, zonder
extra formaliteiten. Wat bedoelen we
daarmee? Wanneer je verandert van
werk, wordt ontslagen of met pensioen
gaat, kan het heel duur zijn om je
bestaande hospitalisatieverzekering
verder te zetten. Je moet dan op zoek
naar een andere of goedkopere
verzekering, waarbij je eventueel
beperkingen hebt als je al bepaalde
aandoeningen hebt. Als je voor
HospiContinu kiest, vermijd je dit
scenario.

Tip
Nog geen hospitalisatieverzekering?
Met HospiPlus van het NZVL ben je
verzekerd voor een
éénpersoonskamer en 200%
ereloonsupplementen. Bovendien krijg
je een handige Assurcard: wanneer je
je in het ziekenhuis aanmeldt, scan je
je kaartje aan de Assurcard-kiosk, en
dan regelt het ziekenhuis alles met je
hospitalisatieverzekering. Jij hoeft op
dat moment dus niets te regelen of te
betalen. Handig!
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Bank en
verzekeringen
Een levensverzekering
Dat is een verzekering die je afsluit waarbij je
een bedrag uitbetaald krijgt op een vooraf
vastgelegde leeftijd, bijvoorbeeld op je 65ste.
Je kan het zien als een vorm van sparen,
waarbij je geld geblokkeerd zit tot je die
bepaalde leeftijd hebt bereikt.
Je kan het ook zien als een manier om een
begunstigde te kiezen en aan hem/haar geld na
te laten, voor het geval je overlijdt.
AANB
EVOL
EN
Een familiale verzekering

Deze verzekering sluit je af voor als jij (of
iemand uit je gezin of je huisdier) per ongeluk
“schade hebt berokkend” aan iemand anders
en voor de kosten moet opdraaien. Wat
bedoelen we daarmee? Stel je voor dat je in
één van de volgende situaties zit:
Je hond heeft iemand gebeten;
Jullie hebben gevoetbald in de tuin en per
ongeluk het raam van de buren kapot
gemaakt;
Je rijdt met je fiets tegen een geparkeerde
auto;
…
Dankzij je familiale verzekering moet jij de
kosten die erbij komen, niet betalen. Dat geldt
zowel voor medische kosten als voor materiële
kosten. Opgelet: het gaat wel degelijk om
schade aan derden, dus personen die niet tot
jouw gezin behoren.
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Bank en
verzekeringen

Een autoverzekering
Een autoverzekering heb je uiteraard enkel nodig als je een auto hebt (op jouw naam). Je
hebt de keuze uit meerdere opties:
Een verzekering BA Auto: als je een ongeval hebt met jouw auto en derden
daardoor materiële en/of lichamelijke schade hebben. Dit is de verplichte
basisverzekering, waarbij je nog andere verzekeringen kan bijnemen.
Een bestuurdersverzekering: als jij (aan het stuur) of de persoon die met jouw auto
rijdt een ongeval heeft en lichamelijke schade heeft (ongeacht of je zelf
verantwoordelijk bent voor het ongeluk of niet)
Een omnium(verzekering): als jij of iemand anders een ongeval heeft en je auto
schade heeft.

Meer info
Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan zeker volgende bronnen:
www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/verzekeren/wat-eenverzekering-en-die-verplicht/wat-een
www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/verzekeren/gezondheid/dehospitalisatieverzekering
www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/verzekeren/familie/bafamiliale
www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/verzekeren/auto-enfietsverzekering/ba-auto/wat-een-verzekering
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Pensioensparen:
nu al sparen
voor je pensioen

Als er één iets is wat je na het lezen van dit e-book moet onthouden, dan is het wel dit:
start nu al met pensioensparen.
Ja, wanneer je op pensioen gaat, krijg je een pensioen uitbetaald van de overheid (zie
ook ‘1. Sociale zekerheid’). Maar zoals het er nu naar uitziet, zullen er steeds meer en
meer gepensioneerden zijn die allemaal van hetzelfde potje betaald moeten worden.
De slimste aanpak is daarom om aanvullend voor je eigen pensioen in te staan. Je kan
dat doen door te sparen op je spaarrekening, maar nog beter is om bij je bank aan
pensioensparen te doen.

In een notendop
Je hebt de keuze uit twee manieren:
Een pensioenspaarfonds: een belegging die door een instantie,zoals een bank,
specifiek is opgericht om aan pensioensparen te doen;
Een pensioenspaarverzekering: een levensverzekering waarvoor je aangeeft
dat je met je storting gebruik wil maken van de belastingvermindering (zie ook
hieronder).
Welke van de twee je kiest, hangt af van verschillende factoren, zoals je leeftijd. Je
bankier kan je zeker helpen om een keuze te maken.
Je stort maandelijks of jaarlijks een bedrag naar keuze (met een maximum van
1.270 euro per jaar voor 2022).
Je geld zit in principe geblokkeerd tot aan je pensioen. Je kan het al vroeger
opvragen, maar dan betaal je hoge uitstapkosten en word je beboet door de
belastingen.
Wanneer je op pensioen gaat, krijg je het gespaarde bedrag uitbetaald, mét
bovendien de winst die je aanvullend pensioen op al die jaren eventueel heeft
gemaakt.
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Pensioensparen:
nu al sparen
voor je pensioen
Voordelen

Nadelen

Een
aanvullend
pensioen
is
zo
samengesteld dat het de bedoeling is dat je
uiteindelijk een mooi winstpercentage

Aanvullend
pensioensparen
(zowel in een fonds als in een
verzekering) is en blijft een

hebt.
Omdat je zelf mee instaat voor je pensioen,
word je beloond door de overheid en krijg je

belegging. Je hebt altijd het
risico (een deel van je) geld te
verliezen.

een
belastingvoordeel:
Bij
een
pensioenspaarfonds of -verzekering:
Krijg je 30% terug als je maximaal 990

Ben je gestart in een
pensioenspaarfonds? Dan zit je
daar aan vast en kan je niet

euro stortte, of

wisselen

naar

een

Krijg je 25% terug als je tussen 990 euro
en 1.270 euro spaarde.
Een
pensioenspaarfonds
heeft

verzekering. Hetzelfde geldt
ook omgekeerd.
Als je vroeger wil uitstappen,

verschillende
versies,
gaande
dynamischer (met meer risico)

van
naar

word je zwaar beboet. Je
betaalt
niet
alleen
hoge

defensiever (met weinig risico). Je kiest zelf
welke versie je wil. Je kan ook altijd binnen
hetzelfde contract veranderen van versie.

uitstapkosten bij je bank, maar
het geld dat je opvraagt, wordt
ook hoger belast.

Tip
Weet je niet wat te kiezen? Op www.spaargids.be kan je verschillende producten met
mekaar vergelijken. Staar je uiteraard niet blind op de cijfers. Ga toch eerst even praten
met je bankier of verzekeraar voor de addertjes onder het gras…
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Pensioensparen:
nu al sparen
voor je pensioen

Wablieft?
Tak 21-verzekering: een levensverzekering zonder risico. Op het moment dat je het
contract afsluit, krijg je een garantie van hoeveel je terugkrijgt op het einde van de
termijn.
Tak 23-verzekering: een levensverzekering met risico, omdat er een
beleggingsfonds aan gekoppeld is. Dit type verzekering zou normaal meer winst
moeten maken dan een tak 21, omdat er op een risicovollere manier belegd wordt.
Maar hierbij heb je nooit een garantie van wat je terugkrijgt en loop je ook het risico
dat je het bedrag dat je belegde, niet (volledig) terugkrijgt.

Meer info
Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan zeker volgende bron:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/pensioensparen
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Je eerste job

Hoera, je hebt een job gevonden!
Ga je voltijds aan het werk? De VDAB krijgt een signaal van je nieuwe job en schrijft
je automatisch uit als werkzoekende (na 28 gewerkte kalenderdagen). Daar hoef je
niets voor te doen.
Ga je deeltijds aan het werk? Schrijf je dan in bij de VDAB als deeltijds
werkzoekende. Op die manier blijft je beroepsinschakelingstijd doorlopen (tot één
jaar).
Ga je aan het werk in het buitenland? Dan krijgt de VDAB geen signaal van je
nieuwe job en moet je de VDAB zelf op de hoogte brengen.
Er zijn twee soorten activiteiten:
In loondienst: je gaat in dienst bij een organisatie en krijgt maandelijks een loon
uitbetaald.
Als zelfstandige: je bent je eigen baas en wordt rechtstreeks betaald door je klanten.

Tip
Heb je al een job gevonden, nog voor je afstudeerde? Dan heb je je niet ingeschreven
als werkzoekende en hoef je ook de VDAB niet in te lichten.
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Je eerste job
Loondienst vs. zelfstandige
Sta je in twijfel of je wil gaan werken als loontrekkende of als zelfstandige? Weet dan
goed wat het verschil is tussen de beide statuten:

Loondienst

Zelfstandige

Je werkt voor een werkgever

Je werkt voor jezelf

Je bent elke maand zeker van je loon

Je moet zelf zorgen dat er geld
binnenkomt

Je krijgt elke maand een vast loon, dat
bij je arbeidscontract wordt vastgelegd.
Bij sommige organisaties krijg je jaarlijks
loonopslag, of als je een bepaalde
expertiseniveau behaalt. Maar bij veel
bedrijven is dat evengoed niet het geval.

Je beslist (het best in samenspraak met
je boekhouder) zelf hoeveel je vraagt
aan je klanten en hoeveel je verdient.

Jij hebt weinig administratie. Het
grootste gedeelte wordt in orde gebracht
door de personeelsdienst.

Je moet zelf heel wat zaken in orde
brengen:
Een bankrekening openen
Je aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds
Een ondernemingsnummer en/of
BTW-nummer aanvragen
Verzekeringen regelen, zoals
gewaarborgd inkomen en
hospitalisatie
…
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Je eerste job
Loondienst

Zelfstandige

Sociale bijdragen worden afgehouden
van je loon

Je moet zelf sociale bijdragen betalen
aan je sociaal verzekeringsfonds

Je krijgt, naast je loon, vaak ook andere
voordelen, zoals maaltijdcheques, een
hospitalisatieverzekering, een
groepsverzekering, firmawagen …

Je staat zelf in voor je eigen voordelen.
Verzekeringen sluit je ook zelf af.

Je doet het werk dat je werkgever van je
vraagt

Je beslist zelf wat je doet van werk

Je hebt betaalde vakantie

Een dag niet gewerkt is een dag niet
betaald…
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Je eerste job

Jeugdvakantie
Laten we eerlijk zijn: één van de

Tip

mooiste dingen aan de studententijd, is
de vakantie. Gelukkig heb je terwijl je
aan het werk bent (in loondienst

Hoe vraag je die jeugdvakantie nu
aan? Zowel jij als je werkgever moeten
een aanvraag doen bij de RVA:

tenminste), ook nog altijd recht op
vakantie. Het aantal vakantiedagen

Jij doet de aanvraag één keer: in de
eerste maand dat je jeugdvakantie

hangt af van hoeveel dagen je in het
voorgaande
kalenderjaar
hebt

neemt. Je bezorgt daarvoor het
formulier C103-jeugdvakantie-

gewerkt. Heb je het vorige jaar voltijds
gewerkt? Dan heb je recht op vier
weken (of 20 dagen) vakantie.

werknemer aan je vakbond (zie
hieronder) of aan de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen.
Je werkgever doet een
elektronische aangifte voor elke
maand waarin je jeugdvakantie
opneemt.

Als je pas afgestudeerd bent, heb je
uiteraard nog niet gewerkt. Dat betekent
dat je in je eerste kalenderjaar geen
vakantie kan opnemen.

Bijvoorbeeld: je hebt recht op één week
betaalde vakantie en je neemt erdrie
weken jeugdvakantie bij. Je neemt een
week betaalde vakantie in januari,
daarna enkele dagen jeugdvakantie in
april, nog enkele weken in augustus, en
nog een paar dagen in december. Jij
zal enkel in april het document C103
moeten bezorgen aan je vakbond of de
Hulpkas. Je werkgever zal in april,
augustus en december een
elektronische aangifte moeten doen.

Vanaf je tweede kalenderjaar wordt
gekeken naar hoeveel dagen je in het
vorige jaar hebt gewerkt. Meestal zal je
pas na juli gestart zijn en dus geen
volledig jaar gewerkt hebben, en zo heb
je dus ook minder dan vier weken (of 20
dagen) vakantie. Je kan je dagen
gewone betaalde vakantie gelukkig wel
aanvullen met ‘jeugdvakantie’ tot je in
totaal vier weken vakantie hebt.
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Je eerste job
De vakbonden
Vakbond, syndicaat,
werknemersvereniging:

vakvereniging,
allemaal

verschillende namen voor hetzelfde.
Een vakbond behartigt de belangen
van werknemers. Ze geven je advies
en
informatie,
bijvoorbeeld
over
werkloosheid,
uitkeringen,
je
arbeidscontract… Ze helpen je ook als
je een conflict hebt op het werk. Om aan
te sluiten bij een vakbond moet je
lidgeld betalen. In ruil kan je wel altijd
beroep op hen doen.
In Vlaanderen zijn er drie grote vakbonden: de Christelijke vakbond (het ACV), de
Socialistische vakbond (ABVV) en de Liberale Vakbond (het ACLVB). In sommige
organisaties is er een vakbondsafgevaardigde.
Aansluiten bij een vakbond is niet verplicht.
Ook zelfstandigen kunnen zich aansluiten, bijvoorbeeld bij het NSZ (het neutraal
syndicaat voor zelfstandigen) of bij UNIZO.

Meer info
Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan zeker volgende bronnen:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11
www.acerta.be/nl/starters/startersvragen/businessconcept/wat-is-het-verschiltussen-zelfstandige-en-werknemer
www.vlaanderen.be/zelfstandige-in-bijberoep
www.vlaanderen.be/werken/welzijn-en-gezondheid-op-het-werk/vakbonden-enwerkgeversorganisaties
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(Nog) geen job

Nog steeds werkloos na een jaar zoeken

Opnieuw werkloos

Ben je al een jaar aan het zoeken naar een job

Had je een job gevonden, maar ben

(en even lang ingeschreven bij de VDAB als
werkzoekende) en nog niets gevonden? Als je

je die intussen weer kwijt? Dan heb
je
meestal
recht
op

intussen van de VDAB twee positieve
evaluaties hebt gekregen dat je actief op zoek
bent geweest naar werk, dan heb je recht op

werkloosheidsuitkeringen.
Schrijf je daarvoor weer in bij de
VDAB als werkzoekende. Kies

inschakelingsuitkeringen.
Dat
zijn
uitkeringen die je krijgt omdat je werkloos bent.

voor de werksituatie 'Ik ben
werkloos en vraag of krijg een
werkloosheidsuitkering'.

Deze inschakelingsuitkeringen vraag je niet

Vraag een uitkering aan bij de

aan bij de VDAB, maar wel bij de Hulpkas
voor Werkloosheidsuitkering (HVW) of bij
één van de drie vakbonden (zie hierboven).

Hulpkas
voor
Werkloosheidsuitkering (HVW) of
bij één van de drie vakbonden

Bij je aanvraag voeg je ook een aantal
documenten toe, die je hier terugvindt:
www.vdab.be/inschakelingsuitkering. De HVW
of de vakbond stuurt jouw vraag door naar de
RVA en zij beslist of je recht hebt op een
uitkering of niet.

(zie ook hierboven) als je daar bij
aangesloten bent.
Voeg bij je aanvraag je
inschrijvingsbewijs van de VDAB
en je C4 (je ontslagbrief) toe.

Meer info
Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan zeker volgende bronnen:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t156
www.vdab.be/uitschrijven#deeltijds
www.vdab.be/inschrijven/geen-werk
www.vdab.be/stappenplan-na-tijdelijk-werk
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Aansluiten bij
een ziekenfonds
Je hebt een eerste job en krijgt je eerste inkomen: dan is het tijd om je aan te sluiten bij
een ziekenfonds.
Wat is een ziekenfonds?
Je las eerder al dat je sociale bijdragen
betaalt om recht te hebben op een
ziekteverzekering
(dan
krijg
je
bijvoorbeeld ziekte-uitkeringen als je ziek
bent en niet kan werken). Die ziekteuitkeringen krijg je betaald door een
ziekenfonds. Iedereen in ons land is
verplicht zich aan te sluiten bij een
erkend ziekenfonds.
Wanneer je je aansluit, zal je merken dat
je jaarlijks een ziekenfondsbijdrage
betaalt. En nu denk je misschien: maar
tiens, als ik al sociale bijdragen betaal,
waarom moet ik dan nog een
ziekenfondsbijdrage
betalen?
Die
bijdrage betaal je om recht te hebben op
hun aanvullende diensten.
Even helemaal de kluts kwijt? Dit zal het duidelijker maken:
Je hebt recht op een verplichte ziekteverzekering als je sociale bijdragen betaalt.
Dankzij die verplichte ziekteverzekering heb je recht op een uitkering als je
arbeidsongeschikt bent, in zwangerschapsverlof bent… Je krijgt hierdoor ook een
deel van je doktersbriefjes terug, van je medicijnen of van je ziekenhuisfactuur.
Je betaalt een ziekenfondsbijdrage voor de aanvullende diensten. Die verschillen
van ziekenfonds tot ziekenfonds en daarmee krijg je bijvoorbeeld een terugbetaling
van je sportabonnement, of van je bril, of van je tandbehandeling…
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Aansluiten bij
een ziekenfonds
Een ziekenfonds is tegenwoordig ook een gezondheidsfonds, dus ze doen meer dan
enkel uitbetalingen. Je kan er infosessies volgen over gezondheidsthema’s, je kan
beroep doen op hun maatschappelijk werkers en/of ergotherapeuten, je kan
thuiszorgmateriaal uitlenen, enzovoort.
Welk ziekenfonds moet je kiezen?
Je denkt misschien: ik ben toch al
aangesloten bij een ziekenfonds? En
dat is waar, maar waarschijnlijk zal je
aangesloten zijn als persoon ten laste.
Dat wil zeggen dat je “op het lidboekje”
van iemand anders staat, zoals je
ouders, maar je nog geen eigen
inkomsten had en dus nog niet in je
eigen naam aangesloten was.
Je stond er misschien nog niet bij stil,
maar de keuze van een ziekenfonds dat
bij jou past, is belangrijk en geheel je
eigen keuze. Je hoeft dus niet te kiezen
voor het ziekenfonds van je ouders, lief
of vrienden.
Elk ziekenfonds legt andere accenten
en heeft een andere focus en dat zie je
bijvoorbeeld aan hun aanvullende
diensten. Daarnaast hebben de meeste
ziekenfondsen een politiek kleurtje
(christelijk, socialistisch, liberaal), maar
er zijn ook niet-gebonden ziekenfondsen
(onafhankelijk en neutraal). Of je kan
kiezen voor de Hulpkas (HZIV).

Tip
Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
(NZVL) is een neutraal ziekenfonds,
zonder politieke kleur of relatie met
belangengroepen. Voor meer info, surf
naar www.nzvl.be of contacteer ons via
info@nzvl.be of 053 76 99 99.
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Aansluiten bij
een ziekenfonds
Hoe sluit je aan bij een ziekenfonds?
Aansluiten kan je op verschillende manieren:
Wil je bij het ziekenfonds van je ouders blijven? Dan zal je waarschijnlijk kort na je
eerste loon door hen gecontacteerd worden (zij krijgen daar via de RSZ bericht van).
Ze zullen je uitleggen wat je moet doen om je aan te sluiten in je eigen naam.
Wil je veranderen van ziekenfonds?
Dan kan je langsgaan in een kantoor van een ziekenfonds naar keuze. De
klantenadviseur daar zal alles voor jou in orde brengen.
Bij sommige ziekenfondsen kan je digitaal aansluiten. Surf gewoon naar hun
website en ga op zoek naar de pagina om digitaal klant te worden. De rest wijst
zichzelf uit.
Maak een afspraak en dan komt er een medewerker van het ziekenfonds bij jou
thuis langs.

Tip
Op www.nzvl.be kan je gemakkelijk en
snel digitaal aansluiten. Of maak een
afspraak en dan komt één van onze
medewerkers bij jou thuis langs voor
een persoonlijk gesprek.

Meer info
Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan zeker volgende bronnen:
www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/verzekerbaarheid/Paginas/default.aspx
www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/verzekeren/gezondheid/deverplichte-ziekteverzekering-van-je
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Voorhuwelijkssparen

Zijn jouw ouders of grootouders voor jou aan het voorhuwelijkssparen? Euh, wablieft?
Dankzij voorhuwelijkssparen bouwen je (groot)ouders voor jou een spaarpotje bij elkaar,
dat jij krijgt:
Als je trouwt of wettelijk samenwoont, of
Als je 30 wordt.
Je (groot)ouders konden vanaf je 14 jaar starten met sparen, tot 48 euro per jaar. De
intresten kunnen oplopen tot 125%, afhankelijk van hoelang er gespaard wordt.
Voorhuwelijkssparen combineert de veiligheid van een spaarrekening met het hogere
rendement van een verzekering en is daarom dus heel interessant.
Spaart er nog niemand voor jou? Dan kan je vanaf je 18de ook zelf aan
voorhuwelijkssparen doen.

Tip
Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan je aan voorhuwelijkssparen doen. Meer
info vind je op:
www.nzvl.be/jouw-diensten/voorhuwelijkssparen, voor alle info over hoe je kan
sparen;
www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/voorhuwelijkssparen, voor alle info over hoe je
je spaarpotje in ontvangst kan nemen.
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Belastingen:
hoe en wat?

Over belastingen kan je boeken en boeken schrijven; zo veel valt er over te vertellen. We
beperken ons hier dus tot de belangrijkste principes. (En laten we eerlijk zijn: het
merendeel van de bevolking kent ook maar enkel deze principes, dus geen zorgen.)
Je krijgt elk jaar eerst een zogenaamde belastingaangifte. Daarop moet je allerlei
gegevens invullen die allemaal te maken hebben met je inkomsten.
Je vult je gegevens aan op basis van de fiscale fiches die je krijgt van je werkgever
(voor de inkomsten als werknemer), van je bank (voor je pensioensparen), van het
ziekenfonds (als je ziekte-uitkeringen hebt gekregen), enzovoort.
De fiscus controleert je belastingaangifte en doet dan de finale berekening. Na enkele
maanden krijg je je aanslagbiljet, waarop genoteerd staat of je geld terugkrijgt
(joepie) of moet bijbetalen (spijtig).
Je betaalt altijd belastingen voor je inkomsten van het jaar ervoor. Je ziet dat ook zo
staan op je aangifte: ‘aanslagjaar’ is het jaar waarin je je aangifte doet;
‘inkomstenjaar’ is het jaar waarover het gaat, en is het voorgaande jaar.
Je belastingaangifte is (eerlijk is eerlijk) gigantisch. Er staan zo veel codes op dat je
eigenlijk zelf niet goed weet wat je allemaal moet invullen. Gelukkig staan op je
fiscale fiches altijd de codes weergegeven waar je een bepaald bedrag moet invullen.
Welke onderdelen zullen voor jou vooral belangrijk zijn?
Je identiteits- en contactgegevens
Je inkomsten via je werkgever
Pensioensparen -> want hier krijg je een belastingvoordeel voor
Giften aan goede doelen -> want hier krijg je een belastingvoordeel voor
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Belastingen:
hoe en wat?
Tip

Meer info

Heb je moeite met het invullen van je
belastingaangifte? Dan zijn er
verschillende instanties waarbij je
terecht kan voor hulp:

Wil je hier meer over weten?
Raadpleeg dan zeker volgende
bronnen:
www.wikifin.be/nl/belasting-werk-

Bij de gemeente, op gemeentelijke
zitdagen (gratis)
Bij sommige bankiers of

en-inkomen/belastingaangifte/hoewordt-je-belasting-berekend
www.belgium.be/nl/belastingen/inko
mstenbelastingen
https://financien.belgium.be/nl/partic

verzekeringsmakelaars
Bij je boekhouder
Bij de FOD Financiën (gratis) (zie
https://financien.belgium.be/nl/parti

ulieren/belastingaangifte

culieren/belastingaangifte/aangifte/
invulsessies)
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Je rijbewijs
halen
Vanaf je 18 jaar is het eindelijk zover: je mag met de auto rijden! Natuurlijk niet zomaar,
je moet er wel eerst enkele examens voor doen.
Hoe gaat het in z’n werk?

Tip

Vanaf je 17de kan je het theorieexamen afleggen. Je kiest zelf in
welk examencentrum je dat doet.

Houd de media in de gaten, want de
procedures om je rijbewijs te halen,
durven wel eens te veranderen.

Heb je twee keer geprobeerd, maar
slaagde je niet? Dan moet je eerst

Momenteel ligt er een voorstel op tafel
waarbij je (onder andere) vijf maanden

12u theorielessen volgen vóór je
weer mag deelnemen.

(in plaats van drie) moet wachten voor
je je praktijkexamen mag doen.

Zodra je je theoretisch examen
succesvol hebt afgelegd, krijg je een
attest waarmee je een voorlopig
rijbewijs

kan

aanvragen

bij

je

gemeente. Je hebt twee opties en
dus twee soorten attesten:
Ofwel volg je eerst 20 uur rijles
bij
een
erkende
rijschool.
Oordeelt die dat je bekwaam
genoeg bent om alleen verder te
oefenen, dan krijg je een
bekwaamheidsattest, waarmee
je je voorlopig rijbewijs gaat
aanvragen bij de gemeente. Je
voorlopig rijbewijs is dan 18
maanden geldig.
Ofwel kies je een (of twee) vaste
begeleider(s). Je bezorgt een
aanvraagformulier
aan
je
gemeente
voor je voorlopig
rijbewijs, dat 36 maanden geldig
zal zijn en waarop ook je vaste
begeleider genoteerd staat.
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Je rijbewijs
halen

Je moet minimaal drie maanden
geoefend hebben voor je je
praktijkexamen mag afleggen, en
je hebt drie jaar de tijd voor je
theoretisch examen vervalt. Je kiest
opnieuw
zelf
in
welk

Tip
Autorijden is niet goedkoop. Met deze
kosten moet je rekening houden:
De aankoop van je wagen (nieuw
of tweedehands)
De keuring
Wanneer de auto gekeurd moet

examencentrum je dat wil doen.
Ben je twee keer niet geslaagd voor
je rijexamen? Dan moet je zes uur

worden, lees je hier:
www.vlaanderen.be/technische
-keuring-vanvoertuigen/wanneer-naar-detechnische-keuring
Een autoverzekering (zie ook ‘3.
Bank en verzekeringen’)
Als je autoverzekering in orde
is, krijg je een zogenaamde
‘groene kaart’. Die leg je in je
auto of je zorgt dat je die

praktijkles volgen voor je weer mag
deelnemen.
Geslaagd voor je rijexamen? Dan
krijg je een aanvraagformulier mee
van het examencentrum, dat je aan
je gemeente bezorgt. Na drie à vijf
werkdagen heb je je rijbewijs in je
bezit!

digitaal bij hebt.
De jaarlijkse verkeersbelasting
Tankkosten
Het jaarlijks onderhoud
De wissel van zomer- naar
winterbanden en omgekeerd

Meer info
Wil je hier meer over weten?
Raadpleeg dan zeker volgende bron:
www.vlaanderen.be/rijbewijs-bvoor-auto/rijbewijs-b-behalen-stapvoor-stap

…

Copyright – juli 2022
Het NZVL streeft naar het verstrekken van correcte informatie en baseert zich hiervoor op betrouwbare bronnen. De
informatie in dit e-book heeft louter een informatieve waarde. Het NZVL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
verstrekte informatie.
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