
Wijziging vergoedingen 
voor alle werkzoekenden in 

opleiding, stage of IBO.



Vanaf 1 september wijzigen de vergoedingen 
voor werkzoekenden in opleiding. De nieuwe 
vergoedingen garanderen de kosteloosheid van 
de opleiding voor alle werkzoekenden. VDAB 
wil zo de werkzoekenden nog sterker stimu-
leren om een opleiding te volgen en zo hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

VDAB past automatisch een aantal premies 
aan. Wil je weten of er voor jou iets veran-
dert? Dan vind je hieronder een overzicht van 
de huidige regeling en de wijzigingen vanaf 
1 september.

1. Verplaatsingsvergoeding

Lopende contracten: Iedere werkzoekende die een opleiding of 
stage volgt, kan kiezen tussen een gratis abonnement van De Lijn of 
een verplaatsingsvergoeding van 0,15 euro per kilometer ongeacht 
het vervoermiddel en vanaf de eerste kilometer.

Nieuwe contracten vanaf 1/9/2018: De vergoeding zoals nu 
beschreven blijft gelijk. 
• Volgende vergoeding wordt toegevoegd:

• Bij een verplaatsing met een andere openbare 
vervoersmaatschappij dan De Lijn, betaal je zelf het 
abonnement. Wanneer de verplaatsingsvergoeding de kost 
van het abonnement niet dekt, betaalt VDAB het verschil 
tot de volledige abonnementskost terug. 

• Tijdens een IBO heeft de werkzoekende ook recht op deze 
vergoeding. 

2. Verblijfsvergoeding

Lopende contracten: Als de afstand tussen je woonplaats en het 
opleidingscentrum te groot is (meer dan 13 uren per dag afwezig 
voor opleiding), kan je een beroep doen op een verblijfsvergoeding. 
De tijdelijke verblijfplaats moet betalend zijn en moet zich op 
een redelijke afstand van de opleidings- of stageplaats bevinden 
(max. 15 km, afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt van het 
opleidingscentrum). Voorwaarde is dat je een huurovereenkomst of 
een bewijs van overnachting voorlegt.  

Je krijgt een vergoeding van 15 euro voor het middagmaal, 15 euro 
voor het avondmaal en 50 euro voor de overnachting. 

Nieuwe contracten vanaf 1/9/2018: 
• De verblijfsvergoeding is afgeschaft maar wordt vervangen door 

een vaste dagvergoeding voor vervoer (en overnachting indien 
nodig). 
Indien je verplaatsing meer dan 100 km enkele reis is of de 
verplaatsingstijd enkele reis meer dan 2 uur bedraagt, 
ontvang je een forfait van 50 euro per dag in plaats van een 
kilometervergoeding.  

• Tijdens een IBO heeft de werkzoekende ook recht op deze 
vergoeding.

3. Kinderopvangvergoeding

Lopende contracten: Werkzoekenden in opleiding krijgen 
de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald 
tot de kinderen naar school kunnen gaan. Voor schoolgaande 
kinderen in het kleuter- en basisonderwijs worden de kosten voor 
buitenschoolse kinderopvang vergoed. Je moet de gemaakte kosten 
bewijzen aan de hand van een onkostennota. De opvang moet 
gebeuren in een erkende instelling.

Nieuwe contracten vanaf 1/9/2018: De terugbetaling blijft zoals 
vandaag,
• met toevoeging van onderstaande voorwaarden: 

• kosten worden terugbetaald na voorlegging van een 
betalingsbewijs. 

• tijdens de collectieve sluiting wordt geen 
kinderopvangvergoeding uitbetaald. De enige uitzondering is 
de verplichte maandelijkse betaling van een forfait, zelfs als 
het kind niet aanwezig is. 

• op schoolvrije dagen is de terugbetaling voor buitenschoolse 
kinderopvang en kampen beperkt tot 14,37 euro/dag.. 

• Tijdens een IBO heeft de werkzoekende ook recht op deze 
vergoeding.

4. Nieuwe stimulanspremie voor cursisten in 

opleiding en stage. 

Met deze premie wil de Vlaamse regering de meest kwetsbare 
doelgroepen een extra vergoeding geven om ze nog meer te 
stimuleren deel te nemen aan een opleiding en zo hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten.

Lopende contracten: Werkzoekenden meer dan één jaar werkloos 
met personen ten laste of leefloongerechtigden met personen ten 
laste krijgen een stimulanspremie van 1 euro per effectief gevolgd 
opleidingsuur als:
• de totale opleidingsduur minstens 150 uur bedraagt;
• de opleiding minimum 24u/week telt.

Nieuwe contracten vanaf 1/9/2018: 
Ben je ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden en duurt je 
contract minstens 8 weken, met een minimum van 20u per week? 
Dan heb je recht op een premie van 100 euro bruto per maand 
vanaf de vijfde week, als je ook aan één van volgende voorwaarden 
voldoet:
• Je bent uitkeringsgerechtigde werkloze met gezinslast en je bent 

bij de start van de opleiding minstens een jaar ingeschreven als 
niet werkende werkzoekende.

• of je bent leefloongerechtigde of ontvangt steun van het OCMW, 
met minstens één persoon ten laste.

• of je hebt recht op inkomensvervangende tegemoetkoming als 
persoon met een handicap met minstens één persoon ten laste.

• of je ontvangt een invaliditeitsuitkering met minstens één 
persoon ten laste.
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