Vooraf : Deze communicatie is bedoeld voor iedereen die beroepsverkennende
stages registreert met de opleidingscode 953030, of een eigen gecreëerde
opleidingscode (E-code) in Mijn loopbaan voor partners.
(Uitzondering: Dit is niet van toepassing op beroepsverkennende stages binnen een
TWE-traject voor OCMW’s.)
Beste Partnerconsulent,

Op 1 januari 2017 is het toekennen van vrijstelling van beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt voor het volgen van een opleiding, studie of stage een bevoegdheid
van VDAB geworden.
Alle informatie hieromtrent vind je op: https://www.vdab.be/vrijstellingen
Deze wijziging in bevoegdheden vergt een grote aanpassing, zowel van VDAB als
van RVA en de uitbetalingsinstellingen en dit zowel op IT-vlak als op procedureel
vlak. Om te kunnen verzekeren dat de werkzoekende zijn uitbetalingen van de RVA
ononderbroken blijft ontvangen, moeten we enkele procedures (tijdelijk) aanpassen.
Door onze huidige registratiemethode stellen we vast dat heel
wat beroepsverkennende stages (BVS) recht geven op een vrijstelling. RVA
krijgt hiervan automatisch een signaal van VDAB als de opleidingslijn voldoet aan de
voorwaarden: min 20u/week, gedurende 26 opeenvolgende
kalenderdagen. Hierdoor verwacht de uitbetalingsinstelling op het eind van de
stage een C91 alvorens zij tot uitbetaling van de werkzoekende overgaan.

Het is dus nodig dat :
1) er bij einde beroepsverkennende stage een C91 wordt afgeleverd aan de
stagiair, die deze moet binnen brengen bij zijn uitbetalingsinstelling.
2) de einddatum van de opleidingslijn 953030 dezelfde is als die van de stagelijn.
In de handleiding “registreren van opleidingen” staat beschreven hoe je een C91 kan
afdrukken.
Omdat VDAB werkt aan een nieuwe registratiemethode, die de vrijstellingen
automatisch op correcte en tijdige wijze aan de RVA bezorgt, is deze maatregel
slechts tijdelijk. We verwachten dat het binnen enkele maanden niet meer nodig zal
zijn om de C91 voor BVS manueel te bezorgen aan de werkzoekende. We houden
je hiervan natuurlijk op de hoogte.
Tot het zover is, gelieve hiermee rekening te houden en het nodige te doen om de
registratie correct te laten verlopen.
Deze wijzigingen worden ook opgenomen in de richtlijnen en handleidingen op de
partnerpagina.

Groeten,
Floyd

