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AANRIJDINGSFORMULIER = Een document dat ingevuld dient te worden na 

een verkeersongeval door iedereen die met het 

ongeval iets te maken heeft.  

ADRES =  Waar je woont: 

straatnaam + huisnummer 

postcode + gemeente 

AFKORTINGEN FORMULIEREN 
 
Dhr.  De heer Een man 

Mevr.  Mevrouw Een getrouwde vrouw 

Mej. Mejuffrouw Een ongehuwde vrouw 

Str.  Straatnaam  

Tel. Nr.  Telefoonnummer  (vaste lijn) 

Gsm. Nr. Gsm-nummer (mobiele lijn) 

Geb. jr. Geboortejaar  

M/V Man / Vrouw 
 
 

 

 

ALLEENSTAAND Als je nog geen partner hebt.  

Voornaam + Naam 
Straatnaam + Nummer 
Postcode + Gemeente 
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BEROEP 
 

 

Je werk. 

Dat wat je doet om geld te verdienen. 

DATUM 
 

Dag – Maand – Jaar 

FORMULIER Gedrukt of digitaal document waarop je 

gegevens moet invullen. 

GARANTIEBEWIJS 
 

Waarborg 

Wanneer een verkoper van een product 

een garantie geeft op de kwaliteit van het 

product, betekent dit dat hij ervoor instaat dat 

het product voldoet aan de beloofde 

voorwaarden. 

GEBOORTEPLAATS Plaats waar je bent geboren. 

Maandag – 28 april - 2020 
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GEHUWD 
 

 

Getrouwd. 

HUUROVEREENKOMST 
 

 

Een contract tussen de huurder ( = de persoon 

die iets huurt) en de verhuurder ( = de 

huisbaas). 

LAND VAN HERKOMST Het land waar iemand oorspronkelijk vandaan 

komt.  

NAAM Je achternaam. 

Je familienaam. 

NATIONALITEIT 

 

Land dat vermeld staat op je identiteitskaart. 

Het land waar je officieel tot behoort. 
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OPLEIDINGSNIVEAU Studies die je volgde en waar je een diploma 

of getuigschrift van behaalde. 

 

PERSONALIA Al je persoonlijke gegevens. 

POSTCODE 
 

Reeks van (in België 4) cijfers die toebehoren 

aan een gemeente. 

RIJKSREGISTERNUMMER Uniek identificatienummer op je 

identiteitskaart. 

VOORNAAM Je eigen naam.  
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VERZEKERINGSFORMULIER  Is een overeenkomst tussen de 

verzekeringsmaatschappij en jezelf. 

Een verzekering dient om de financiële 

gevolgen van een risico te betalen.  
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AANSLAGJAAR Het jaar waarover je belastingbrief gaat,  

( = steeds over je inkomsten van het vorige 

jaar) 

BANKKAART  
 

Kaart gekoppeld aan je zichtrekening  

(= digitale portemonnee). 

 

BEDRAG Hoeveelheid geld die je moet 

betalen/overschrijven. 

BEGUNSTIGDE  
 

 

Iemand die het geld krijgt.  

BESTAANSMINIMUM Het minimum aan inkomen dat je nodig hebt 

om rond te komen.  
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BUDGET  

 

Is een gedetailleerd overzicht van al jouw 

inkomsten (= al het geld dat je krijgt) en 

uitgaven (= al het geld dat je uitgeeft).  

BUDGETBEGELEIDING Dat men je richtlijnen gaat geven om je 

budget in evenwicht te krijgen of te houden 

door op regelmatige tijdstippen je inkomsten 

en uitgaven te bespreken.  

CASH GELD 
 

 

Geld in briefjes en muntstukken. 

 

FACTUUR  Document waarop staat hoeveel, waarvoor en 

aan wie je iets moet betalen.  

IN HET ROOD STAAN  

 

Meer uitgeven dan er op je rekening staat.  
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INKOMSTEN  
 

 

Al het geld dat jij krijgt.  

KREDIET Geld dat je krijgt maar dat je op een 

afgesproken termijn of tijdsstip moet 

terugbetalen.  

 

Vaak betaal je meer terug dan het geleende 

bedrag door interesten. 

KREDIETKAART  
 

 

Kaart waarmee je aankopen kan doen, het 

bedrag gaat pas later van je rekening.  

LENING  
 

 

Geld dat je krijgt op voorwaarde dat het later 

terug wordt betaald. 

Meestal moet je meer terug betalen dan het 

bedrag dat je kreeg (rente + eventueel andere 

kosten) 

LOON Het geld dat je van je baas krijgt in ruil voor je 

geleverde werk.  
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MEDEDELING  
 

 

2 soorten: 

 Vrije mededeling: hier kan je typen wat je 

wil ( max 160 karakters) 

 Gestructureerde mededeling: 12 cijfers die 

op je factuur staan. Aan de hand van deze 

code kan men gemakkelijk nakijken of je de 

factuur correct betaald hebt.  

MEMODATUM  
 

 

De datum waarop je een overschrijving door 

de bank laat uitvoeren.  

ONVOORZIENE KOSTEN Kosten die je niet kan plannen vooraf 

bijvoorbeeld dokter, autopech,… 

OPDRACHTGEVER 
 

 

Is diegene die aan zijn/haar bank de opdracht 

geeft om geld over te maken op een rekening 

van een ander.  

OPZEGTERMIJN Als je ontslag neemt of ontslagen wordt dan 

moet je nog een bepaalde periode bij je werk 

blijven.  

Dit is de opzegperiode of opzegtermijn. 
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OVERSCHRIJVING 
 

 

Met een overschrijving maak je geld over van 

de ene bankrekening naar de andere. 

Je stort geld op de rekening van de 

begunstigde.  

Overschrijvingen kunnen zowel op papier als 

elektronisch. 

 

RENTE Of interest, is het extra geld dat je moet 

betalen bovenop te terugbetaling van het 

geleende bedrag. 

SCHULDEN Heb je eigenlijk meteen als je iemand een 

bedrag moet betalen dat je nog niet hebt 

betaald.  

Schulden worden een probleem wanneer je ze 

niet kan terug betalen.  

SPAARGELD 

 

Geld dat je niet uitgeeft maar bewaart voor 

later.  

SPAARREKENING Rekening waarop je geld opzij zet om te 

sparen om 

 een reserve aan te leggen voor 

onverwachte kosten. 

 later iets duurder te kunnen kopen.  

In ruil dat jij spaart geeft de bank je een 

vergoeding: de interesten. 
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TEWERKSTELLING  De mogelijkheid om ergens te gaan werken.  

UITGAVEN Alle betalingen die je maakt.   

VAKANTIEWERK Het werk dat studenten doen tijdens de 

vakantie 

VARIABELE KOSTEN Kosten die altijd terugkomen maar die steeds 

verschillen van bedrag bijvoorbeeld kledij, 

eten,…  

VASTE KOSTEN Kosten die steeds op een vast moment 

terugkomen (maandelijks, jaarlijks,…) en 

waarvan je het bedrag op voorhand meestal 

kent bijvoorbeeld: huur, … 
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VERZEKERING 
 

 

Als je een verzekering hebt afgesloten, betaalt 

de verzekering je terug wanneer je schade 

hebt opgelopen.  

ZAKGELD 
 

 

Geld dat ouders wekelijks of maandelijks aan 

hun kind geven.  

ZICHTREKENING Je gebruikt een zichtrekening om je dagelijkse 

financiën te beheren. Zo gebruik je een 

zichtrekening om cash geld af te halen, 

overschrijvingen te doen, domiciliëringen te 

activeren of betalingen te doen met je 

bankkaart. Veel mensen laten hun inkomsten 

(loon, kindergeld,... ) op hun zichtrekening 

storten. 
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ADRESWIJZIGING Je nieuwe domicilie ( = je woonplaats) moet je 

binnen de 8 dagen na de verhuis melden op de 

dienst Bevolking van je gemeente.  

 

Ook doorgeven aan: je werkgever, het 

ziekenfonds, de vakbond, VDAB, familie en 

vrienden. 

 

APPARTEMENT 

 
 

Een appartement (= flat) is een woning in een  

groter gebouw. 

 

BEGELEID WONEN 
 

Begeleid wonen is een begeleidingsvorm voor  

personen met een beperking of voor mensen  

van de bijzondere jeugdzorg die zelfstandig 

willen gaan wonen en graag wat extra  

ondersteuning krijgen. 

 

BELASTINGEN Wie een loon heeft moet jaarlijks een  

belastingaangifte doen.  

 

De belastingen kijken altijd 1 jaar terug.  

Het aanslagjaar 2020 gaat dus over de 

inkomsten van het jaar 2019.  

 



 

22 

BESCHERMD WONEN Is een woonvorm voor personen met een  

handicap. Personen wonen in kleine groepen 

samen met ambulante ondersteuning door een 

dienst beschermd wonen. 

 

Ambulant = hulpverlener komt ter plaatse.  

 

BEVOLKINGSREGISTER Na aangifte op het gemeentehuis en na de  

controle door de wijkagent, zal je worden  

ingeschreven in het bevolkingsregister van je 

gemeente.  

 

 

GESLOTEN BEBOUWING  

 

Een rijhuis waar langs beide kanten andere  

woningen naast staan. 

HALF OPEN BEBOUWING 

 

Een huis waarvan 1 zijde grenst aan buren en 

een andere zijde vrijstaand is. 
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HUISBAAS 
 

De eigenaar of de verhuurder van de woning.  

Hij woont niet zelf in zijn woning maar  

verhuurt deze aan andere personen. 

 

HUISHOUDEN 

 

 

 

Een huishouden is zowel een gezin + de 

bijbehorende huishoudelijke taken die nodig 

zijn om het gezin te doen draaien (koken, 

kuisen, …) 

 

HUURCONTRACT 

 

Overeenkomst tussen de eigenaar van de  

woning (verhuurder) en de huurder met daarin 

de verplichtingen voor de huurder en alle  

details over de woning. 

 

HUURDER 

 

Persoon die een huisbaas betaalt om voor 

bepaalde of onbepaalde tijd in zijn woning te 

mogen wonen. 

 

 

HUURWAARBORG 

 

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder  

bij de start van het huurcontract stort op een 

geblokkeerde rekening op zijn naam.  

Na het aflopen van de huur krijgt de huurder  

het bedrag terug als hij de woning heeft  

achtergelaten zoals in het huurcontract is  

beschreven. = 3 maanden huur 
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IMMOBILIËNKANTOOR 
(IMMO) 

Een kantoor waar je naartoe gaat om een huis 

te zoeken.  

INKOMEN 

 

 
 
 
 
 
 

Geld dat je krijgt (bijv. in ruil voor je werk.) 

 

MAANDELIJKSE LASTEN Kosten die de huurder moet betalen bovenop  

de huurprijs (bijv. voor het poetsen van de  

gang in een appartementsgebouw …) 

 

NUTSVOORZIENINGEN  Aansluitingen in huis zoals water, gas en 

elektriciteit.  

OPEN BEBOUWING 

 

Een vrijstaand huis. 
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SOCIALE HUURWONING/ 

APPARTEMENT 

 

Een woning waarvan de huurprijs afhankelijk is 

van je inkomen.  

 

STUDIO 

 

Is een éénkamerappartement (bestaande  

uit één kamer) meestal bedoeld voor één  

persoon.  

 

De ene kamer van het appartement doet  

dienst als woon- en slaapkamer. Meestal is er 

ook een keukenhoek en afzonderlijke toilet- en 

doucheruimte. 

 

VASTGOEDWEBSITE 

 

 

Een website met een overzicht van alle  

woningen die te koop of te huur worden  

aangeboden op het internet.  

 

VERZEKERING 
 

 

Als je een verzekering hebt afgesloten, betaalt 

de verzekering je terug wanneer je schade 

hebt opgelopen.  
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GROEIPAKKET 
 

 

Het groeipakket is de nieuwe kinderbijslag. 

Het is een verzameling van financiële hulp 

voor elk kind in het gezin waaronder:  

 een startbedrag bij de geboorte 

 een maandelijks basisbedrag 

 een schoolbonus 

 extra zorgtoelagen voor kinderen die 

meer ondersteuning nodig hebben 

 kinderopvangtoeslag 

 kleutertoeslag 

 schooltoeslag 

HULPKAS VOOR 
WERKLOOSHEIDSUITKERING 

 

 

Een dienst van de overheid waar je gratis 

terecht kan.  

Zij regelen je uitkering wanneer je werkloos 

bent en geven je de nodige formulieren en 

attesten zoals bijv. een controlekaart. 

LEEFLOON Dit kan je aanvragen bij het OCMW. 

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen 

onvoldoende is en als je niet in staat bent die 

toestand te veranderen.  

Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan 

je vragen om geld bij te krijgen zodat je 

inkomen op dezelfde hoogte komt als het 

leefloon. 

Een leefloon moet je beschouwen als een 

laatste toevlucht om te kunnen overleven.  

MUTUALITEIT 
 

= ziekenfonds 

 

Lid worden is verplicht voor wie: 

 begint te werken als bediende of arbeider. 

 nog studeert en 25 jaar wordt. 

 een werkloosheidsuitkering ontvangt. 
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Deze verplichte ziekteverzekering betaalt 

gedeeltelijk de geneeskundige prestaties 

(doktersbezoeken) terug die het RIZIV erkend 

heeft.  

Deze betaalt ook de uitkeringen in geval van 

arbeidsongeschiktheid (= wanneer je niet in 

staat bent om te werken omwille van een 

medisch probleem). 

 

OCMW 

 

= Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn.  

Bij het OCMW probeert men iedere persoon zo 

te helpen zodat deze persoon een 

menswaardig leven kan leiden (onderdak, 

voeding, medische verzorging,…). 

Het OCMW geeft hulp aan armen, zorg aan 

ouderen en ook psychische hulp aan de 

inwoners.  

 

REMGELD 
 

 

Remgeld is het bedrag dat je zelf betaalt voor 

je doktersbezoek, dus het stuk dat niet wordt 

terugbetaald door het ziekenfonds. 

RIZIV 

 

= Rijksinstituut voor Ziekte- en  

Invaliditeitsverzekering.  

Openbare instelling voor sociale zekerheid. 

Deze dienst heeft volgende taken:  

 Geneeskundige Verzorging 

 Uitkeringen 

 Geneeskundige Evaluatie en Controle 

https://nl.wikipedia.org/wiki/RIZIV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_zekerheid_(Belgi%C3%AB)
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RSZ 
 

 

= Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Zowel de werknemers als de werkgevers 

moeten bijdragen betalen aan de RSZ. 

Ook de staat geeft hieraan subsidies.  

Al deze bijdragen zijn bestemd voor 

werkloosheid, pensioen, ziekteverzekering... 

RVA 

 

= Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 

RVA beslist of je recht hebt op een 

werkloosheids- of inschakelingsuitkering en 

hoe hoog die is. 

Kreeg je een sanctie van VDAB omdat je niet 

genoeg inspanningen deed om werk te 

vinden, dan beslist RVA wanneer je sanctie 

ingaat. 

SCHOOLTOESLAG 
(GROEIPAKKET) 

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig 

kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen 

in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra 

rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het 

inkomen van de ouders voldoet aan bepaalde 

inkomensvoorwaarde (het inkomen moet 

onder een bepaalde grens liggen). 

 

SOCIALE 

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ 

Sociale huisvestingsmaatschappijen 

verhuren studio's, woningen en 

appartementen in het Vlaamse Gewest, aan 

personen met een bescheiden inkomen. 

Voorwaarden: 

 Je bent 18 jaar of ouder. 

 Je gezinsinkomen van 3 jaar terug 

bedraagt niet meer dan een bepaalt 

bedrag. 

 Je mag geen eigen woning of 

bouwgrond bezitten. 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/Mag-u-een-sociale-woning-huren/Wat-is-uw-inkomen
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STARTBEDRAG 

(GROEIPAKKET) 

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of 

geboortepremie) is een vast bedrag dat elk 

kind dat in Vlaanderen woont, ontvangt bij 

de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk 

kind gelijk. 

Het startbedrag moet elk kind de kans geven 

om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij 

ondersteunen. 

 

UITBETALINGSINSTELLING 
 
HULPKAS OF VAKBOND 

Ze vraagt je uitkering aan bij RVA en brengt 

je op de hoogte van de beslissing van RVA. 

Ze betaalt je uitkering. 

Ze geeft je de nodige formulieren en attesten. 

Bijvoorbeeld een controlekaart. 

Ben je ontslagen dan bekijken ze samen met 

jou of dit wettig is. 

 

VDAB Je bent je in 2 situaties verplicht om je in te 

schrijven bij de VDAB: 

1. Als je pas van school komt. Zo start je 

beroepsinschakelingstijd van 1 jaar.  

2. Als je een werkloosheidsuitkering wil 

aanvragen.  
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ARBEIDSCONTRACT 
 

Een werkgever en werknemer sluiten bij de 

start van een samenwerking een 

arbeidsovereenkomst of arbeidscontract af. 

Daarin worden alle afspraken over het loon, 

de arbeidsduur en de functie vastgelegd. 

ARBEIDSONGEVAL 

 

 

Ongeval dat een werknemer overkomt tijdens 

de uitvoering van zijn job.  

ARBEIDSREGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reglement waarin de arbeidsomstandigheden 

bepaald worden.  

BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD 
 
 

 = wachttijd 

De periode vanaf het afstuderen en 

inschrijven bij de VDAB tot de eerste job.  

Deze tijd kan maximaal 1 jaar zijn. 
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BRUTOLOON Brutoloon is het loon dat de werknemer 

verdient bij zijn werkgever. Van dit loon 

worden sociale premies (bv: RSZ= Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid) en belastingen 

afgetrokken, zo blijft het nettoloon over.  

CV  
 

 

De beschrijving van je eigen levensloop in 

functie van een job.  

 

INDIVIDUELE 
BEROEPSOPLEIDING  
IBO 

Een individuele beroepsopleiding (IBO) houdt 

in dat je een opleiding volgt op een werkplek. 

Dit is een voordelige formule, want: 

Je kan aan de slag in een bedrijf, ook al heb 

je geen ervaring. 

Je krijgt tijdens je IBO je uitkering en een 

IBO-premie. 

Je leert de kneepjes van het vak en doet de 

nodige ervaring op. 

Je krijgt een contract van bepaalde of 

onbepaalde duur in het bedrijf als je je IBO 

succesvol afrondt. 

 

INSCHAKELINGSUITKERING Heb je na je beroepsinschakelingstijd van 1 

jaar nog geen werk en ben je jonger dan 25 

jaar, dan kom je in aanmerking voor deze 

uitkering mits een aantal voorwaarden.  

Vraag raad bij VDAB!   
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KINDERBIJSLAG  Kom je pas van school, ben je ouder dan 18: 

Dan heb je nog 1 jaar (gedurende de 

beroepsinschakelingstijd) recht op 

kinderbijslag. 

Je mag tijdens deze periode nog wel een 

vastgesteld aantal uren aan de slag als 

jobstudent.  

 

KLEIN VERLET  Klein verlet is het recht van de werknemer om 

afwezig te zijn op zijn/haar werk met behoud 

van zijn normaal loon. 

Dit kan ter gelegenheid van bepaalde familiale 

gebeurtenissen (huwelijk, overlijden, 

geboorte,…) of voor het vervullen van 

bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen 

(aanwezigheid nodig op rechtbank,…) 

Om aanspraak te maken op klein verlet, moet 

je als werknemer zo snel mogelijk de 

werkgever vooraf verwittigen. 

KNELPUNTBEROEP Dit zijn alle jobs waarvoor de vacatures 

moeilijk ingevuld geraken. 

NETTOLOON 
 

 

Het loon dat je effectief ontvangt op je  

rekening. Hier zijn alle premies al vanaf 

getrokken.  
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UITZENDKANTOOR  Dienst die je helpt aan interim werk te 

geraken.  

Interimwerk is de ideale manier om van 

verschillende jobs te proeven. Bovendien 

bestaat de kans dat je een vast contract krijgt 

als een bedrijf tevreden over je is. 

VACATURE Een vacature is een vrije of beschikbare baan 

waar je als werkzoekende voor kan 

solliciteren.  

VAKBOND  Een organisatie die de werknemers bijstaat in 

alles wat met het werk te maken heeft.  

Er zijn in Vlaanderen 3 vakbonden. 

De liberale vakbond ACLVB, de christelijke 

vakbond ACV, en de socialistische 

vakbond ABVV. 

Je moet lidgeld betalen om je hierbij aan te 

sluiten. 

 

VDAB  Een Vlaamse overheidsdienst die je begeleidt 

in je zoektocht naar werk.  

http://www.aclvb.be/
http://www.acv-online.be/
http://www.abvv.be/code/nl/home.htm
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VRIJWILLIGERSWERK Ergens onbetaald gaan werken.  

Voordeel wanneer je werkloos bent: zo toon 

je dat je niet wil blijven stilzitten en verhoog 

je je kansen op werk. 

WERKGEVER De werkgever geeft werk aan de werknemer.  

Het is een bedrijf of 1 persoon (de baas) die 1 

of meer werknemers in dienst heeft die voor 

hem/haar werken.  

WERKNEMER Iemand die voor een andere werkt en 

daarvoor betaald wordt.  

WERKVAARDIGHEDEN Vaardigheden die duidelijk maken dat je over 

de nodige technieken beschikt die nodig zijn 

voor het uitvoeren van je job.  

WERKWINKEL 
 

Een dienst waar ze je begeleiden in je 

zoektocht naar werk en alles wat met werken 

te maken heeft.  
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ZWART WERK 

 

Iemand die betaald werk doet zonder dit te 

melden bij de belastingen.   

Hierop staan geldboetes. 

 


