Tabel: Toegang tot de opleiding - recht op vergoeding(en)
1.1. Kosteloze beroepsopleiding
= Opleiding is gratis + recht op verplaatsingsonkosten, kinderopvangpremie en
stimulanspremie.
CAT
WZ

Vanaf 01/01/2008

BESCHRIJVING

00

kosteloos

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

02

kosteloos

Werkzoekenden in (art.36)
beroepsinschakelingstijd

03

kosteloos

Vrij ingeschreven werkzoekende, niet werkend

05

kosteloos

Verplicht ingeschreven O.C.M.W.

06

kosteloos

Verplicht ingeschreven personen met een
handicap (Vlaams agentschap voor personen
met een handicap)

14

kosteloos

Werkzoekenden uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen.

30

kosteloos

Vrijwillig ingeschreven werknemers - PWA.

32

Steeds kosteloos voor de cursist.
De opleidingskost wordt in
bepaalde gevallen door het RIZIV
betaald in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst
tussen de VDAB, GTB, de
ziekenfondsen en het RIZIV.
Indien het RIZIV niet
tussenkomst, dan neemt de
VDAB de opleidingskost op zich.

Personen ten laste van het RIZIV in
voorbereiding op tewerkstelling.

33

kosteloos

Kandidaat arbeidszorgmedewerker

80

kosteloos, tenzij de opleiding op
vraag van de werkgever wordt
gevolgd.

Deeltijdse werknemers met behoud van
uitkeringen.

82

kosteloos, tenzij de opleiding op
vraag van de werkgever wordt
gevolgd.

Werkzoekende in beroepsinschakelingstijd,
deeltijds werkend.
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85

kosteloos

Werklozen in individuele beroepsopleiding

89

kosteloos

Werkzoekende werkt regelmatig met interim

92

kosteloos

* Tijdelijke werklozen omwille van 'overmacht'
worden door RVA verplicht om zich na 3
maanden ter beschikking te stellen van de
arbeidsmarkt en zich in te schrijven bij VDAB.

93

kosteloos, tenzij de opleiding op
vraag van de werkgever wordt
gevolgd.

Deeltijds werkend vrij ingeschreven
werkzoekenden.

94

kosteloos

Asielzoekers in beroep tegen een
uitwijzigingsbeslissing

1.2. Gratis opleiding
= Vrijstelling van inschrijvingsgeld + gratis leermateriaal, cursussen, veiligheidsmaterieel,
maar geen recht op cursistenvergoedingen.
CATWZ vanaf 01/01/2008

BESCHRIJVING

11

Werkzoekende in deeltijds onderwijs.

gratis

1.3. Betalende opleiding
Enkel werkzoekenden mogen opleiding volgen bij partners. Bij uitzonderingen moet de
projectverantwoordelijke gecontacteerd worden.
Indien de status van de kandidaat niet overeenkomt met bovenstaande categorieën, neem je
best contact op met je projectverantwoordelijke of de bemiddelaar van het dossier.
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