
 
 
 

     Werken met een uitkering 

Wil je werken en krijg je een uitkering?  Meld je situatie steeds aan je werkgever bij het bespreken van 

je contract! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je een 

uitkeringsgerechtigde 

werkzoekende? 

Dan kan je werken en kan je 

het statuut ‘deeltijds met 

behoud van rechten’* 

aanvragen via je 

uitbetalingsinstelling. Voor de 

dagen dat je loon ontvangt, 

krijg je uiteraard geen 

uitkering. 

 

  

Dan kan je gewoon deeltijds 

werken, voor deze dagen 

krijg je loon.  

Ontvang je een ziekte- of 

invaliditeitsuitkering? (en je 

hebt toestemming van de 

geneesheer  om deeltijds te 

werken) 

Dan kan je deeltijds werken, 

maar enkel als jobstudent of 

als RSZ-vrijgestelde** , in 

andere gevallen verlies je je 

uitkering. Houd er rekening 

mee dat je uitkering pro rata 

verminderd. 

 

Ben je een werkzoekende in 

beroepsinschakelingstijd ? 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ontvang je een pensioen? 

Dan mag je werken zonder 

dat dat invloed heeft op je 

uitkering. Eventueel moet je 

wel rekening houden met 

maximum bedragen.*** 

Ben je met brugpensioen? 

(stelsel van werkloosheid 

met bedrijfstoeslag) 

Dan verlies je de uitkering die 

door de RVA wordt uitbetaald 

tijdens de periode waarin de 

arbeidsovereenkomst loopt, 

de bedrijfstoeslag blijft 

behouden. 

*deeltijds met behoud van rechten : als je recht hebt op een voltijdse werkloosheidsuitkering en je vat een deeltijdse 

activiteit aan kan je best het statuut ‘deeltijds met behoud van rechten’ aanvragen. Indien je dit niet doet, zal je beschouwd 

worden als vrijwillig deeltijds. Dit wil zeggen dat je niet meer dan een deeltijdse tewerkstelling zoekt.  Na beëindiging van de 

overeenkomst zal je bijgevolg een deeltijdse uitkering ontvangen. Met het statuut ‘deeltijds met behoud van rechten’ geef 

je aan dat je een voltijdse tewerkstelling zoekt en kan je, na beëindigen van de tewerkstelling  opnieuw een voltijdse 

uitkering ontvangen. De periode waarin je deeltijds werkt wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 

duur van je werkloosheid. In sommige gevallen kan je zelfs een inkomstengarantie uitkering ontvangen voor de looptijd van 

je deeltijdse arbeidsovereenkomst. Na te vragen bij je uitbetalingsinstelling . Niet vergeten door te geven aan werkgever als 

je onder dit stelsel valt! 

**RSZ-vrijgestelde : binnen de socio-culturele sector bestaat er een systeem om tegemoet te komen aan de vraag om 

occasionele arbeid. Elk persoon kan, in plaats van voor een gewone arbeidsovereenkomst, kiezen om te werken onder het 

stelsel van RSZ-vrijstelling. Pas op: dit kan maar 25 dagen per jaar! Indien je meer dagen wil werken kan dit soort 

tewerkstelling niet gebruikt worden. 

***pensioen en werken: als je 65+ bent mag je onbeperkt bijverdienen, indien je jonger bent moet je rekening houden met 

grensbedragen wat beroepsinkomsten betreft. Er geldt in sommige gevallen ook een meldingsplicht. De modaliteiten en 

regels kan je bekijken op de site van de rijksdienst voor pensioenen 

 

http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/news/paginas/ReformOverview.aspx

