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Woont u in Nederland, werkt u in loondienst in België
(voor een in België gevestigde werkgever) en loopt uw
arbeidsovereenkomst af? Dan kunt u een werkloosheids
uitkering aanvragen. In welk land u de uitkering moet
aanvragen, hangt af van uw omstandigheden.
Werkte u wel of niet als grensarbeider? En bent u volledig
of gedeeltelijk werkloos?

In welk land vraagt u
een uitkering aan?

Er zijn drie mogelijkheden:
1.	U bent grensarbeider en wordt volledig werkloos. Vraag een uitkering aan
in Nederland.
2. U bent gedeeltelijk werkloos. Vraag een uitkering aan in België.
3.	U bent geen grensarbeider en volledig werkloos. Verblijft u na afloop van
uw arbeidsovereenkomst verder in België om daar naar werk te zoeken?
Vraag dan een uitkering aan in België. Als u terugkeert naar Nederland,
vraag dan daar een uitkering aan.

Wanneer bent u een
grensarbeider?

Een grensarbeider verricht beroepswerkzaamheden in een ander land dan
waar hij woont en keert elke dag of minimaal één keer per week terug naar het
land van zijn woonplaats. U bent dus alleen grensarbeider als u ten minste één
keer per week tussen België en Nederland reist.

Wanneer bent u
volledig of gedeeltelijk
werkloos?

U bent volledig werkloos als u, door het ontbreken van enige contractuele
arbeidsverhouding, geen enkele band meer heeft met België. Bijvoorbeeld
omdat uw arbeidsovereenkomst met een werkgever in België is beëindigd of
afgelopen.
Heeft u nog wel een contractuele arbeidsverhouding? Dan kunt u gedeeltelijk
werkloos zijn. U heeft bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst met een
werkgever in België en uw werkgever ontslaat u voor een deel. Of u heeft
arbeidsovereenkomsten met twee verschillende werkgevers in België en een
van de contracten loopt af.

U bent volledig
werkloos

Bent u een grensarbeider? En bent u vanaf de dag nadat uw contract afloopt
volledig werkloos? Dan kunt u een Nederlandse werkloosheidsuitkering krijgen.
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U kunt ook een Nederlandse werkloosheidsuitkering krijgen als u geen
grensarbeider bent, volledig werkloos bent, en na afloop van uw contract
terugkeert naar Nederland om daar naar werk te zoeken.
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Wanneer krijgt u de uitkering?
Vanuit Nederland kunt u de werkloosheidsuitkering WW (Werkloosheidswet)
krijgen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
U moet voldoen aan al deze voorwaarden:
- U werkte 10 uur of meer per week en u verliest daarvan minimaal 5 uur per
week. Of u werkte minder dan 10 uur per week en raakt ten minste de helft
van die uren kwijt.
- U krijgt over de verloren uren geen loon meer en bent direct beschikbaar
voor betaald werk.
- U bent als werkzoekende ingeschreven bij het UWV. Dit doet u binnen
- 2 dagen na uw laatste werkdag via Werk.nl.
- 	U mag zich daarnaast in België inschrijven als werkzoekende bij de
arbeidsbemiddeling. Geef dit wel door aan UWV. Uw inspanningen in
België zullen dan beoordeeld worden alsof ze in Nederland plaatsvinden.
Krijgt u begeleiding of opleiding in België? Dan kun u uw uitkering
behouden onder dezelfde voorwaarden als in Nederland.
- U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Krijgt u wel ontslag
door ‘eigen schuld’? Dan bent u ‘verwijtbaar werkloos’ en krijgt u geen
uitkering. Neemt u zelf ontslag, dan krijgt u meestal ook geen uitkering.
- U werkte in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd in ten minste
- 26 weken. Weken die u in Nederland of een ander EU-land als werknemer
heeft gewerkt, tellen mee.
Hoe hoog is de uitkering?
U krijgt een basisuitkering voor 3 maanden. De eerste 2 maanden krijgt u
75% van uw WW-maandloon, de derde maand 70%. Als u langer dan
3 maanden WW krijgt, blijft de hoogte van uw uitkering na de derde maand
70%. De hoogte van uw WW-uitkering is gebaseerd op uw WW-maandloon,
dit is 21,75 maal uw WW-dagloon. Een WW-uitkering kan nooit hoger zijn dan
70% of 75% van het maximumdagloon.
Hoe lang krijgt u de uitkering?
In Nederland duurt de werkloosheidsuitkering ten minste 3 maanden.
Hoelang uw uitkering in totaal duurt, hangt af van uw arbeidsverleden wanneer
u werkloos wordt. U kunt maximaal 24 maanden een WW-uitkering krijgen.
Wilt u weten hoe lang uw uitkering ongeveer duurt als u werkloos wordt?
Kijk dan op www.uwv.nl, Particulieren, Werkloos, Ik word werkloos, Hoe lang
kan ik een WW-uitkering krijgen?
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Waar vraagt u de uitkering aan?
U vraagt de WW-uitkering uiterlijk 1 week na de laatste werkdag aan via
Werk.nl. Daar heeft u de DigiD-inlogcode voor nodig. Hebt u geen DigiD?
Vraag deze dan eerst aan via www.digid.nl.
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U1-formulier
Bij het vaststellen van uw recht op WW-uitkering tellen ook de periodes mee
die u in andere EU-landen heeft gewerkt. U moet dan wel verzekerd zijn
geweest tijdens die periodes. Om aan te tonen dat u in België heeft gewerkt
en verzekerd was, kunt u het U1-formulier aanvragen bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA). Het formulier is niet verplicht. UWV en de RVA
kunnen deze gegevens ook onderling uitwisselen.
Waar bent u sociaal verzekerd?
Vanaf het moment dat u niet meer in België werkt, bent u in uw woonland
Nederland sociaal verzekerd. Zo moet u in Nederland een zorgverzekering
afsluiten. U kunt Nederlandse kinderbijslag krijgen. En u bent in Nederland
verzekerd voor het ouderdomspensioen AOW en de nabestaandenuitkering
Anw. Geef aan uw ziekenfonds in België door dat u werkloos bent en een
Nederlandse uitkering krijgt. Ontvangt u Belgische kinderbijslag?
Geef de wijziging dan door aan uw kinderbijslagfonds.

U bent gedeeltelijk
werkloos

Bent u al dan niet een grensarbeider? En bent u vanaf de dag nadat uw contract
afloopt gedeeltelijk werkloos? Dan kunt u de Belgische werkloosheidsuitkering
krijgen.
Wanneer krijgt u de uitkering?
Ontslaat uw werkgever u voor een deel? Dan kunt u mogelijk een aanvulling
op uw loon ontvangen. Deze aanvulling heet de ‘inkomensgarantie-uitkering’
(IGU). U krijgt deze uitkering van de door u gekozen uitbetalingsinstelling:
de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of de kas van een vakbond
(ACV, ABVV of ACLBV). De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beslist
of u deze uitkering kunt krijgen. U moet voldoen aan al deze voorwaarden:
- U werkt, na het gedeeltelijke ontslag, voor maximaal 80% van een fulltime
baan.
- Uw nieuwe loon is lager dan € 1.593,81 bruto per maand.
- U moet solliciteren naar een fulltime baan die bij uw werkgever vrijkomt.
- U staat in België ingeschreven bij de arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris,
Forem of ADG) en solliciteert naar fulltime banen.
- U bent niet door uw eigen schuld (deels) werkloos geworden.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de RVA,
bij Documentatie, Infobladen voor werknemers, T70.
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Hoe hoog is de uitkering?
De IGU is een aanvulling tot maximaal 65% van uw laatste totale loon.
Na 3 maanden wordt dat 60%. Na 12 maanden hangt de hoogte af van
de gezinssamenstelling en de duur van uw uitkering.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de RVA,
bij Documentatie, Infobladen voor werknemers, T71.
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Hoe lang krijgt u de uitkering?
U krijgt de IGU zolang u gedeeltelijk werkloos blijft. De duur van uw
arbeidsverleden speelt geen rol. Uw uitkering stopt vanaf de maand waarin
u de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
Waar vraagt u de uitkering aan?
Zodra u gedeeltelijk werkloos bent, meldt u zich persoonlijk aan bij een
uitbetalingsinstelling. U krijgt een formulier waarmee u de IGU aanvraagt.
Als u een ontslagbewijs van uw werkgever heeft ingeleverd, stuurt de
uitbetalingsinstelling de aanvraag door naar de RVA die uw uitkeringsaanvraag
beoordeelt.
Waar bent u sociaal verzekerd?
Omdat u nog deels in België werkt, blijft u in België sociaal verzekerd. U blijft
dus bij uw ziekenfonds in België ingeschreven. U kunt Belgische kinderbijslag
krijgen. En u bent in België verzekerd voor rust- en overlevingspensioen.

Wat als…

… u niet kunt werken door overmacht, collectieve sluiting, technische storing,
slecht weer, of economische oorzaken?
In België bent u dan ‘tijdelijk werkloos’. De RVA beschouwt u ook als
gedeeltelijk werkloos en u kunt een werkloosheidsuitkering uit België krijgen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.rva.be, Documentatie,
Infobladen voor werknemers, T32 Hebt u recht op uitkeringen bij tijdelijke
werkloosheid?
… u geen grensarbeider bent, volledig werkloos bent en verder in België blijft
om daar naar werk te zoeken?
Dan kunt u een Belgische werkloosheidsuitkering krijgen. Over deze situatie
krijgt u in deze leaflet geen uitleg. Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op www.rva.be, Documentatie, Infobladen voor werknemers.
… u met vakantie wilt?
U kunt maximaal vier weken op vakantie zonder dat u uw uitkering verliest.
Dat geldt zowel bij een Nederlandse als een Belgische werkloosheidsuitkering.
U moet wel eerst toestemming vragen aan uw uitkeringsinstantie.
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... u ontslag krijgt en u 62 jaar of ouder bent?
Dan kunt u misschien gebruik maken van het Stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag (SWT), voorheen brugpensioen, waarbij uw werkgever uw
WW-uitkering aanvult. Er gelden voorwaarden voor het beroepsverleden.
Meer weten? Bekijk de informatie op www.rva.be, Burgers, Werkloosheid,
Werkloosheid met bedrijfstoeslag/Brugpensioen.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet.
En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig www.grensinfo.nl
en/of op www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail via het e-mailformulier. Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact,
Gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
0900-92 94 (vanuit Nederland)
+31 (0)88 898 20 01 (vanuit België)
www.uwv.nl/werkloos
www.werk.nl
Organisaties voor arbeidsbemiddeling in België
- Vlaams gewest: www.vdab.be
- Brussels hoofdstedelijk gewest: www.actiris.be
- Waals gewest: www.leforem.be
- Duitstalige gemeenschap: www.adg.be
Uitbetalingsinstellingen in België
- Hulpkas HVW: www.hvw-capac.fgov.be
- Vakbond ACV: www.acv-online.be
- Vakbond ABVV: www.fgtb.be
- Vakbond ACLVB: www.aclvb.be
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
www.rva.be
Belastingdienst
Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800 024 12 12 (alleen bereikbaar als u belt vanuit Nederland)
Postbus 5750, 6202 MB Maastricht
0800 90 220 (vanuit België)
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Belastingtelefoon Buitenland
+31 (0)55 5 385 385

