
   

 
 

 
 

Lijst van omstandigheden die momenteel gelijkgesteld zijn aan “werkend”: 
 

o Voor leerkrachten: indien zij een loopbaancheque aanvragen tijdens de periode van uitgestelde vergoeding 
(juli en augustus). Leerkrachten die gewerkt hebben van 1/9 van het voorgaande jaar tot en met 30/6 van 
het lopende jaar, hebben recht op een loopbaancheque omdat zij recht hebben op een uitgestelde 
vergoeding  

o Personen die een opzegvergoeding tijdens hun opzegperiode of een verbrekingsvergoeding ontvangen en 
dit gedurende de periode die deze verbrekingsvergoeding dekt  

o Personen met een SINE statuut, art 60  
o Personen met een IBO overeenkomst  
o Personen die werken met dienstencheques zonder bijkomend inkomensgarantieuitkering  
o Invoegwerknemers  
o Personen met een weppluscontract  
o Personen in het kader van een stage tijdens een Syntra opleiding Bedrijfsbheer (in tegenstelling tot cursisten 

die in het kader van een VDAB-opleiding stage lopen)  
o Werklozen die van hun bijberoep hun hoofdberoep gemaakt hebben. Door het werkloos worden (kan niet 

ingeschreven worden als niet werkende werkzoekend), wordt zijn bijberoep hoofdberoep en heeft hij recht 
op een cheque. RSVZ maakt geen onderscheid tussen hoofd en bijberoep als zelfstandige. Betrokkene blijft 
professioneel actief 

o Categorieën 93 (vrij ingeschreven deeltijds werkende zonder uitkering RVA) en 80 (werkende met uitkering 
 

van RVA) en daarnaast zelfstandige in bijberoep met aanvullende uitkering 
o Deeltijds werkenden zonder inschrijving bij VDAB 
o Personen in zwangerschapsverlof 
o Personen tijdens (langdurige) ziekte uitgezonderd ziekte tijdens interim, op voorwaarde dat ze nog een 

arbeidsovereenkomst of het statuut van zelfstandige hebben  
o Personen in ouderschapsverlof 
o Personen in tijdskrediet  
o Personen die werken en wonen in Vlaanderen maar een arbeidsovereenkomst hebben niet naar Belgisch 

recht (bvb Nederlander woont in Vlaanderen, werkt in Vlaanderen en heeft een arbeidsovereenkomst naar 
Nederlands recht). Het is mogelijk dat VDAB hier geen gegevens over krijgt, waardoor een burger onterecht 
een weigering krijgt 

 
o Meewerkende echtgeno(o)t(te) van een zelfstandige (valt onder art 6 van KB over activiteit zelfstandige) 
o Tijdelijke werklozen wegens economische oorzaak: bij tijdelijke werkloosheid wordt de 

 
arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever niet gestopt dus komen ze in aanmerking voor de 
loopbaancheque 

o Werknemer met overbruggingsvergoeding  
o Onthaalouder: ofwel aangesloten bij kind en gezin, dan is hij/zij werknemer. Of hij/zij is zelfstandige. 
o De arts-specialist-in-opleiding  
o De huisarts-in-opleiding 
o Personen die gebruik maken van een inschakelingsvergoeding  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LBB Lijst gelijkgestelden werkend   


