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3 manieren om tijdskrediet te verbeteren
Tijdskrediet en thematische verloven

Het was onlangs opmerkelijk nieuws: Volvo geeft voort-
aan elke werknemer die vader of moeder wordt 24 weken 
ouderschapsverlof, ook bij adoptie of pleegouderschap. 
Dat is een mooie uitbreiding van het wettelijke ouder-
schapsverlof. Maar niet elk bedrijf is zo genereus als de 
Zweedse autoconstructeur. Gelukkig bestaan er tijdskre-
diet en thematische verloven om de loopbaan te combine-
ren met de zorg voor gezin of opleiding.

TEKST WIM TROCH

Werknemers in de privésector die hun loopbaan even op 
pauze willen zetten, kunnen tijdskrediet nemen. De so-
ciale zekerheid zorgt voor een vervangingsinkomen, 
afhankelijk van onder meer je gezinssituatie, dat het 

inkomensverlies deel compenseert. Sinds 2017 kan tijdskrediet 
evenwel enkel nog met motief (zie hiernaast). 

Drie drempels
Dat is meteen een eerste drempel, waardoor niet iedereen gebruik 
kan maken van tijdskrediet. Het ACV wil praten over nieuwe soorten 
tijdskrediet, zoals rouwverlof, grootouderverlof of zorgverlof voor wie 
voor zichzelf moet zorgen.
Daarnaast blijven werknemers die in een kleine onderneming wer-
ken soms in de kou staan, want wanneer er tien werknemers of min-
der zijn, hoeft een werkgever het tijdskrediet niet toe te staan. Het 
ACV vraagt dat alle werknemers, dus ook wie in een kmo werkt, recht 
krijgen op tijdskrediet. Ook uitzendkrachten en andere werknemers 
in een precaire situatie moeten daadwerkelijk toegang krijgen tot de 
diverse verlofstelsels.
Omdat de uitkering inkomensverlies betekent, is ook dat een drem-
pel voor een deel van de werknemers. Vooral wie voltijds of halftijds 
wil onderbreken lijdt zwaar inkomensverlies, ondanks de uitkering. 
Het ACV wil dat de federale uitkeringen worden opgetrokken tot de 
Europese armoedegrens. 

Bereken je inkomen bij tijdskrediet
Benieuwd wat de impact op je inkomen is van bijvoorbeeld ouder-
schapsverlof of zorgverlof? Hoe zit het precies met uitkeringen en 
premies? Het ACV ontwikkelde een rekentool, waarmee je jouw inko-
men kunt berekenen bij tijdskrediet of thematisch verlof.  

>>>  www.hetacv.be/tijdskrediet

 

Buiten zijn en komen doet deugd. Net als babbels met 
de buren of met vrienden. Merk je op dat je soms niet 
alles goed meer hoort? Of moet je de tv soms luider 
zetten? Maak een afspraak tijdens onze hoortestdagen 
voor een uitgebreide en gratis hoortest.

hoortestdagen
1 - 7 juni

Ontdek onze acties en maak een afspraak via www.goed.be/hoortestdagen  
of 03 205 69 20. Test vooraf al even zelf de kwaliteit van je gehoor  
op www.goed.be/online-hoortest. 

www.goed.be

Laat je gehoor 
gratis en vrijblijvend 
testen tijdens de 
hoortestdagen van  
1 tot en met 7 juni. 

Je weet meteen  
hoe het met je gehoor 
is gesteld. Onze 
audiologen reserveren 
een moment voor jou 
in een coronaveilige 
omgeving. 

uitgebreid en gepersonaliseerd  
advies van professionele audiologen

ontdek  
onze acties

Welke soorten tijdskrediet en thematisch 
verlof bestaan er in de privésector?

Je kunt tijdskrediet nemen

  OM VOOR FAMILIE TE ZORGEN
  Je kunt tijdskrediet met motief zorg opnemen 

voor maximaal 51 maanden, die je voltijds, 
halftijds of met één dag per week kunt opne-
men. Je kunt deze vorm van tijdskrediet opne-
men als je minimaal 24 maanden bij dezelfde 
werkgever werkt. In een onderneming met 
tien of minder werknemers mag de werkgever 
de aanvraag weigeren.

  Tijdskrediet met motief zorg kun je nemen 
om voor je eigen kind (tot 8 jaar) te zorgen, 
voor een zwaar ziek kind (jonger dan 18 jaar) 
of voor een eigen kind met een handicap (tot 
21 jaar). Je kunt het tijdskrediet ook opnemen 
voor de zorgen voor een ernstig ziek gezins- of 
familielid of voor palliatieve zorg.

  OM TE STUDEREN
  Wie minimaal twee jaar bij dezelfde werkge-

ver in dienst is, kan tijdskrediet met motief 
opleiding nemen. Dat kan voor een erkende 
opleiding van minimaal 360 uur (of 27 studie-
punten). Je hebt dan recht op maximaal 36 
maanden tijdskrediet.  

  AAN HET EINDE VAN JE LOOPBAAN
  Een bijzondere vorm van tijdskrediet is de lan-

dingsbaan. Als je 60 jaar of ouder bent, kun je 
mogelijk tot je pensioen tijdskrediet nemen in 
het eindeloopbaanstelsel of de ‘landingsbaan’. 
Dat betekent dat je tot je pensioen deeltijds 
werkt. In sommige gevallen kan dat al vanaf 
55 jaar, maar dan zonder onderbrekingsuit-
kering. Een landingsbaan zonder onderbre-
kingsuitkeringen opnemen heeft tot gevolg dat 
je pensioen lager zal liggen.

Je kunt thematisch verlof nemen om

  VOOR DE KINDEREN TE ZORGEN
  Per kind jonger dan 12 jaar heb je recht op vier 

maanden ouderschapsverlof, op voorwaarde 
dat je minimaal twaalf maanden een contract 
hebt bij je werkgever. Je kunt dit thematisch 
verlof voltijds, halftijds, met één vijfde of met 
één tiende (een halve dag per week) opnemen.

   TE ZORGEN VOOR EEN ZIEKE 
  Gedurende maximaal 12 maanden kun je zorg-

verlof opnemen om te zorgen voor een zwaar 
ziek gezins- of familielid. Die persoon moet op 
hetzelfde adres wonen, of bloedverwanten tot 
de tweede graad zijn, of aanverwanten tot de 
eerste graad. Ben je erkend mantelzorger? 
Dan kun je mantelzorgverlof opnemen. Je 
kan je contract voltijds, halftijds of één vijfde 
onderbreken. Dit gaat over één maand per 
persoon die hulp ontvangt met maximaal zes 
maanden verlof verspreid over je loopbaan.

  EEN STERVEND FAMILIELID BIJ TE STAAN
  Wanneer iemand aan een ongeneeslijke ziekte 

lijdt en zich in een terminale fase bevindt, kun 
je palliatief verlof krijgen om voor die persoon 
te zorgen. Dat thematisch verlof kan geduren-
de een maand, maar het palliatief verlof kan 
tweemaal met een maand verlengd worden. 
Een getuigschrift van een arts is altijd nodig.

>>>  Voor meer info en voorwaarden: 
www.hetacv.be/tijdskrediet.


