
 

 

Nieuwe huurdersverplichting: inschrijven bij VDAB voor 1 april 2023 
 
Beste huurder 
 
Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw 
kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.  
 
Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één 
jaar samenwoont. 
 
Wat is de nieuwe verplichting?  
Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB.  
 
Wie moet zich inschrijven bij VDAB? 
Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst): 

• niet werkt (als werknemer of zelfstandige) 

• tussen 18 jaar en 65 jaar bent 

• nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB 

 
Je leest op de volgende pagina hoe je inschrijft bij VDAB.  
 
Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB? 
 

• Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze 

stappen dan met je op.  

 

• Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze 

verplichting. De verhuurder zal dit nagaan. 

 
Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan 
het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen. 
 
Tegen wanneer moet je je inschrijven? 
Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken. 
 
Wat gebeurt als ik me niet inschrijf? 
Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigt T’ Heist 
Best de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen. 
 
Heb je vragen over deze verplichting? 
Heb je vragen? Ben je niet zeker of je moet inschrijven bij VDAB? Dan kan je terecht bij T’Heist Best via 050/530.890.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Bernard Despiegelaere 
Directeur T’Heist best  



 

 

BIJLAGE: Hoe schrijf je je in bij VDAB? 

Je kan je op verschillende manieren inschrijven:  
 

1. Bij voorkeur online via de QR-code hieronder of via de ‘Schrijf je in’-knop op www.vdab.be. Let op: het is niet 

voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende. 

 
2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-

bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de 

verplichting en wetswijziging! 

3. Via een werkwinkel van VDAB: www.vdab.be/contact. Breng deze brief mee. 

 
Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven 

• Ga dan steeds naar een VDAB kantoor: www.vdab.be/contact  

• Breng deze brief, je identiteitskaart en je verblijfsdocumenten mee. 

 
Wat kan VDAB voor je doen na je inschrijving? 
VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde en 
betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. Daarom wil VDAB jou ondersteunen in jouw zoektocht naar werk.  
 

Vacatures  
VDAB bezorgt je vacatures (al meteen van bij de start of later in je traject). Daarmee wil VDAB je helpen in je zoektocht 
naar werk.  
 
Tewerkstellingspremies 
VDAB onderzoekt met jou of je in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingspremies. 
 
Opleiding 
Om je kansen op werk te vergroten, kun je kosteloos opleidingen volgen. Bovendien geniet je van een aantal financiële 
voordelen. Ook biedt VDAB taalcursussen aan als je nog niet zo goed Nederlands spreekt.  
 
Gelijke kansen 
Je hebt recht op gelijke kansen: VDAB is er voor iedereen. Bij VDAB ben je in goede handen, VDAB gelooft dat iedereen 
kan slagen.  
 
Privacy 
Je hebt recht op privacy. Als je ingeschreven bent bij VDAB, gebruikt VDAB je gegevens om je zo goed mogelijk te helpen 
in je zoektocht naar werk. Je kan die gegevens altijd bekijken en aanpassen. Het is ook belangrijk te weten dat VDAB je 
gegevens niet zomaar gebruikt: VDAB gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens, ook de medische. Meer info vind je in 
de privacyverklaring van VDAB. 

 

http://www.vdab.be/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vdab.be%2Fcontact&data=05%7C01%7Celke.vanhoefs%40vlaanderen.be%7C85c4276410f14ad0a66a08dac889037c%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C638042788030405192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NI%2FA44a8%2F2t5fYLXR4p3PLHpkdHbLkTbW2V1NV%2Fwlj0%3D&reserved=0
http://www.vdab.be/contact
https://www.vdab.be/contact.Breng
http://www.vdab.be/contact
https://www.vdab.be/jobs/maatregelen
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?doelgroep=2&erkenning=erkenning&leervorm=1&leervorm=0&p=1
https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen
https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen
https://www.vdab.be/privacy

