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Ouderschapsverlof verlengd tot 4 maanden
Op 1 juni 2012 is het ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden verlengd. Voor een groot deel van de ouders opent
dit extra rechten.
Voor wie?
• ALLE ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.
• Ouders met een kind dat tenminste voor 66% fysiek of mentaal mindervalide is verklaard kunnen de regeling
gebruiken tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
Deze ouders kunnen rekenen op een vierde maand ouderschapsverlof.
Wie krijgt voor die 4de maand een uitkering?
•

Enkel ouders met een kind geboren of geadopteerd na 8 maart 2012 kunnen rekenen op een RVA uitkering.

Zit je met vragen? Vraag het na bij je BBTK‐afgevaardigde.

Kinderbijslag en Jobstudenten
Jongeren die na de leeftijd van 18 verder studeren hebben nog recht op kinderbijslag tot hun 25ste.
Wie studeert en werkt (jobstudent) :
• mag slechts 240 uur presteren in het 1ste, 2de, en 4de kwartaal.
• In het 3de kwartaal mogen ze onbeperkt werken (juli, aug, sep)
• In het deeltijds onderwijs: inkomsten niet groter dan 509.87 € bruto/maand
Schoolverlaters:
•

•

Zij moeten zich tijdig inschrijven in de beroepsinschakelingstijd (wachttijd). Om die beroepsinschakelingstijd
te laten starten, moet je je zo snel mogelijk inschrijven bij VDAB. Het is de RVA die bepaalt wanneer je
beroepsinschakelingstijd start en hoelang hij duurt.
Gedurende deze tijd: max. 310 dagen (=12 mnd )blijf je recht hebben op kinderbijslag, indien < 25j,
constante inspanningen om job te zoeken en bewijzen, niks weigeren.

Meer info hierover : 014/400318 (BBTK Turnhout)
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Koffie-corner en gezonde tussendoortjes
Binnenkort komt er in de bedrijfsrestaurants in Geel en Beerse 1 en op de derde verdieping in Beerse 2 een
koffiehoek.
In deze koffie‐corner kan je een espressobar vinden alsook een automaat waar je, 24/24 – 7/7, gevarieerde
tussendoortjes kan krijgen. (smoothies, rauwkost, koeken, broodjes, enz…)
Officiële opening is voorzien op maandag 18 juni.
Laat ons weten wat jullie van dit initiatief vinden: pharmeus@gmail.com.

Cartoon van de maand: Nieuwe manier om mensen blij te maken
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