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BIJLAGE IIIb bij CO1386/2017 

SCHEMA (ex)-STUDENT  

VAKANTIEPERIODE + BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD + verlenging BIT 

SITUATIE Door-

betaling in 

de zomer-

vakantie 

Verwerking 

RIP/Dimona 

(Rip-in) 

Schorsing in 

geval van 

werken 

Schorsing 

in geval 

van 

werkloos-

heids-

uitkering 

Verzending 

informatie + 

formulier 

Dubbel statuut 

Student + 

werkzoekend 

Controle derde 

kwartaal (via 

DMFA) 

Inkomens-

voorwaarde 

onder-

zoeken 

Herinnerings-

brief op 15 

november + 

stopzetting 

betalingen op 30 

november 

Student hervat de 

studies na de 

vakantie 

ja neen1 ja In september 

(formulier 

P7)2 

neen Ja, >240 uur 

werken geen 

beletsel / deeltijds 

onderwijs inkomen 

< 530,49 Euro 

Neen, 

behalve 

deeltijds 

neen 

Student laat zich 

inschrijven als 

werkzoekende 

schoolverlater 

(Geen hervatting 

studies na vakantie) 

Ja 

Cf. 

hiernaast 

Ja, 

voorlopige 

schorsing + 

P20 

versturen 

Ja, 

voorlopig 

schorsen 

+ P20 

versturen 

Ja, aan begin 

en einde 

beroeps-

inschakelings

-tijd (P20) 

Ja, tijdens 

vakantie-

periode 

van augustus tot 

einde 

zomervakantie 

Ja, >240 uur 

werken =beletsel 

voor derde 

kwartaal 

Ja, recht als 

inkomen < 

530,49 

Euro 

vanaf 

augustus 

neen 

                                                           
1
 jaarlijkse infobrief student 18 +in Vlaamse Gemeenschap 

2
 Bijkomende informatie wordt gestuurd voor de thesisstudent + in geval van deeltijds leren/werken 
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SITUATIE Doorbeta-

ling in de 

zomer-

vakantie- 

Verwerking

(Rip-in) 

 

Schorsing 

bij werken 

Schorsing in 

geval van 

werkloos-

heidsuitkering 

Verzending 

informatie + 

formulier 

Dubbel statuut 

Student+ 

werkzoekend 

Controle 

derde 

kwartaal (via 

DMFA) 

Inkomens-

voorwaarde 

onderzoeken 

Herinnering

s-brief op 

15 

november+ 

stopzetting 

betalingen 

op 30 

november 

De jongere tijdens de 

BIT-verlenging ( 

- Ja, 

voorlopige 

schorsing + 

P20 

versturen 

Uitkering 

ontvangen= 

Einde van de 

verlenging 

(toepassing 

artikel 48) 

Ja, aan begin en 

einde BIT-

verlenging (CO 

1410)  

Studies = 

einde van de 

verlenging 

Geen dubbel 

statuut 

Stopzetting 

studies: Bit-

verlenging als 

RVA/GAD 

verlengt  

cfr.CO 1410   

- Ja, recht als 

inkomen < 

530,49 Euro 

Aan einde  

verlenging 

(CO 1410) 

- 

Student laat zich 

inschrijven als 

werkzoekende 

schoolverlater 

(hervatting studies na 

vakantie > 27STP  

ja neen Ja, voorlopige 

schorsing + 

P20 versturen 

Ja, P20 aan begin 

BIT. Indien recht als 

student geschorst: 

P20c aan het einde 

BIT 

Ja,tijdens de 

beroeps-

inschakelingsti

jd 

Ja, >240 uur 

werken is 

geen  

beletsel 

tijdens de 

beroeps-

inschakelings

tijd 

Controle 

240uren-norm 

DMFA. Indien 

>240u,  recht 

als inkomen < 

530,49 Euro 

neen 
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SITUATIE Doorbeta-

ling in de 

zomer-

vakantie- 

Verwerking 

RIP/Dimon

a 

(Rip-in) 

Schorsing 

in geval van 

werken 

Schorsing in 

geval van 

werkloos-

heidsuitkering 

Verzending 

informatie + 

formulier 

Dubbel statuut 

Student+ 

werkzoekend 

Controle 

derde 

kwartaal (via 

DMFA) 

Inkomens-

voorwaarde 

onderzoeken 

Herinnering

s-brief op 

15 

november+ 

stopzetting 

betalingen 

op 30 

november 

Student laat zich 

inschrijven als 

werkzoekende 

schoolverlater 

(hervatting studies na 

vakantie- minder dan 

27STP ) 

Ja Ja, 

voorlopige 

schorsing + 

P20 

versturen 

Ja, voorlopige 

schorsing +P20 

versturen 

Ja, aan begin en 

einde beroeps-

inschakelingstijd 

(P20) 

Tijdens de 

vakantieperio

de van 

augustus tot 

einde 

zomervakantie 

Ja > 240u is 

geen beletsel 

Ja, recht als 

inkomen < 

530,49 Euro 

neen 

Student hervat de 

studies niet na de 

vakantie (melding 

aan fonds) 

ja neen ja Geen formulier In 

september 

(formulier P7) 

Neen, geen 

inschrijving 

werkzoekende 

Ja, >240 uur 

werken = 

Recuperatie 

neen neen 

Student hervat de 

studies niet na de 

vakantie (GEEN 

melding aan fonds) 

ja nee ja In september 

( P7) 

neen Ja, >240 

werken = 

Recuperatie 

neen ja 

 


