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3De ‘loopbaanonderbreking 
algemeen stelsel (zonder motief)’ 
en de ‘loopbaanonderbreking 
eindeloopbaanstelsel’ worden 
hervormd tot één systeem: het 
‘Vlaams zorgkrediet’. De Vlaamse 
aanmoedigingspremies worden 
opgeslorpt door dit nieuwe stelsel.

Alle vormen van 
loopbaanonderbreking die starten 
vóór 2/9/16 vallen onder de 
oude regelgeving en moeten bij 
RVA aangevraagd worden. Voor 
lopende dossiers (aanvang voor 
2/9/16 en die daarna doorlopen) 
wijzigt er niets. De thematische 
loopbaanonderbrekingen 
(ouderschapsverlof, medische 

Op 2 september 2016 kwam het 
Vlaams zorgkrediet in de plaats van de 
loopbaanonderbreking voor personeelsleden 
van de Vlaamse openbare sector. 

Wie komt in aanmerking?
Het toepassingsgebied van het 
Vlaams zorgkrediet omvat de 
meeste personeelsleden (statutair 
en contractueel) van de diensten 
Vlaamse overheid, het onderwijs 
en de lokale en provinciale 
besturen. Voor meer informatie 
hierover neem je best contact 
op met je afgevaardigde op de 
werkvloer of met ACV Openbare 
Diensten.

Het Vlaams zorgkrediet

bijstand en palliatief verlof) 
blijven vooralsnog federaal en 
moeten dus nog steeds bij RVA 
worden aangevraagd.
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Waarvoor?
Twee motieven: zorg en opleiding.

Zorg

1. Zorg voor een kind tot en 
met 12 jaar. Dus de zorg voor 
een eigen kind, adoptiekind, 
kind van de partner waarmee 
je gehuwd bent of wettelijk 
samenwoont of pleegkind.

2. Zorg voor een zwaar ziek 
gezins- of familielid tot de 
tweede graad:
• gezinsleden zijn de 

personen waarmee je 
samenwoont,

• familieleden tot de 2e 
graad zijn: bloed- en 
aanverwanten tot de 
2e graad van jou of van 
je partner waarmee je 
gehuwd bent of wettelijk 
samenwoont,

• als een zware ziekte 
wordt beschouwd: elke 
ziekte of medische 
ingreep die door een 
arts als dusdanig wordt 
beschouwd en waarbij die 
arts oordeelt dat sociale, 
familiale of emotionele 
bijstand/verzorging nodig 
is.

3. Palliatieve zorg is elke vorm 
van bijstand (medische, 
sociale, administratieve 

en psychologische) aan en 
verzorging van een persoon 
die lijdt aan een ongeneeslijke 
ziekte en zich in een 
terminale fase bevindt.

4. Zorg voor een kind met een 
handicap:
• een kind dat voor 

minstens 66% getroffen 
is door een lichamelijke 
of geestelijke 
ongeschiktheid,

• of een kind dat een 
aandoening heeft 
die tot gevolg heeft 
dat ten minste vier 
punten toegekend 
worden in pijler 1 van 
de medisch-sociale 
schaal als vermeld in de 
regelgeving betreffende 
de kinderbijslag,

• of een kind dat erkend 
is door het Vlaams 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap of voor wie 
Integrale Jeugdhulp een 
indicatiestellingsverslag 
heeft afgeleverd met 
één of meer geldige 
typemodules in het kader 
van de handicap.
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Opleiding

Je kan een 
onderbrekingsuitkering 
ontvangen wanneer je je 
arbeidsprestaties onderbreekt 
om een opleiding te volgen die 
voldoet aan één van de volgende 
vereisten:

1. elke vorm van onderwijs die 
georganiseerd,  gesubsidieerd 
of erkend wordt door de 
Vlaamse overheid en waarvan 
het programma minimaal 120 
contacturen of 9 studiepunten 
op jaarbasis omvat,

2. elke opleiding die 
georganiseerd wordt door 

een opleidingsverstrekker 
die erkend is in het kader 
van opleidingscheques 
of  steun aan kmo’s 
voor ondernemerschap 
bevorderende diensten en 
waarvan het programma 
minimaal 120 contacturen of 
9 studiepunten op jaarbasis 
omvat.

Als bijkomende formaliteit dien 
je binnen de 20 kalenderdagen 
na elk kwartaal een attest af 
te leveren dat bewijst dat je 
regelmatig aanwezig was.
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Duurtijd

Volledige 
onderbreking

Tot de helft 
van een 
voltijdse 

tewerkstelling

Tot 4/5 van 
een voltijdse 

tewerkstelling

Min. periode 
aanvraag

3 maanden 3 maanden 3 maanden

Max. periode 
aanvraag

12 maanden 12 maanden 12 maanden

Max. krediet 18 maanden 36 maanden 90 maanden

Uitzondering 
minimale 
aanvraag:

• Bij zorgkrediet palliatieve zorgen: 1 maand tot 
maximaal 3 maanden.

• Indien saldo zorgkrediet < 3 maanden: periode 
van 1 of 2 maanden aanvragen.

De duur van het zorgkrediet is heel wat minder dan de vijf jaar 
voltijdse, vijf jaar deeltijdse en vanaf 55 jaar onbeperkte deeltijdse 
loopbaanonderbreking die men vroeger kon opnemen. Het enige 
lichtpunt is dat de tellers op nul worden gezet: het contingent 
zorgkrediet wordt niet verminderd met de loopbaanonderbreking die 
men in het verleden heeft opgenomen. 
Maar opgelet: de teller inzake gelijkstelling voor je pensioenrechten 
loopt gewoon door.
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Bedrag en uitkering

 
 

Bedrag
Bedrag 

alleenstaande 
ouder

Bruto Netto Bruto Netto

Voltijdse 
onderbreking

€ 527 € 473,61 € 527 € 473,61

Vermindering tot de 
helft

€ 275

€ 227,84 
(1)

€ 330 € 273,41
€ 192,50 

(2)

€ 178,75 
(3)

Vermindering met 1/5 € 131 € 108,53 € 200 € 165,70

(1) alleenwonend of uitsluitend samenwonend met een of meerdere 
kinderen, waarvan minstens 1 ten laste, (2) samenwonend jonger dan 
50 jaar, (3) samenwonend ouder dan 50 jaar.
Bedragen proportioneel volgens arbeidsregime en bij onvolledige 
maand, datum augustus 2016.
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Cumul
De  onderbrekingsuitkering kan 
je cumuleren met een bijkomende 
activiteit als loontrekkende op 
voorwaarde dat je deze activiteit 
bij de start van het zorgkrediet al 
minstens drie maanden uitoefent. 
   
Je kan je uitkering maximaal 
12 maanden cumuleren met 
een zelfstandige activiteit op 
voorwaarde dat je de zelfstandige 
activiteit bij de start van 
het zorgkrediet minstens 3 
maanden uitoefent en je voltijds 
onderbreekt. 

Je kan je uitkering cumuleren 
met een overlevingspensioen 

gedurende een periode van 
maximaal twaalf al dan niet 
opeenvolgende kalendermaanden 
of met een overgangsuitkering. 

Als je een bijkomende 
activiteit als loontrekkende of 
als zelfstandige uitoefent of 
een werkloosheidsuitkering 
ontvangt of een uitkering voor 
loopbaanonderbreking ontvangt 
of een pensioen geniet, doe je 
daarvan aangifte op het ogenblik 
van je aanvraag.  Wanneer je dit 
niet of laattijdig aangeeft, worden 
de ten onrechte uitbetaalde 
onderbrekingsuitkeringen 
teruggevorderd .
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Aanvraag
Hoe?
Zorgkrediet vraag je aan bij je 
werkgever. Voor de uitkering is 
voortaan het departement Werk 
en Sociale Economie (WSE) 
bevoegd.
Wil je je arbeidsprestaties 
onderbreken, dan dien je 
bij WSE schriftelijk – bij 
voorkeur aangetekend – het 
aanvraagformulier in.  
 
Dit vind je op http://www.
werk.be/online-diensten/
vlaams-zorgkrediet/download-
formulieren.  
 
In de loop van de maand 
september zal het ook mogelijk 

zijn om de aanvraag online in te 
dienen.

De aanvraag verstuur je volledig 
ingevuld en ondertekend, samen 
met de nodige attesten naar: 

Departement Werk en Sociale 
Economie
Vlaams zorgkrediet
Koning Albert II Laan 35 bus 20
1030 Brussel 

Nadat het departement je 
aanvraag heeft behandeld, 
ontvang je een beslissingsbrief.  
Deze wordt ook aan je werkgever 
bezorgd.

Verplichte attesten
Afhankelijk van het type 
zorgkrediet (motief) is een 
bepaald atteste vereist. Je vindt 
de vereiste attesten op het 
aanvraagformulier.

Je aanvraag is ontvankelijk 

wanneer je formulier correct is 
ingevuld en ondertekend door 
jezelf en je werkgever. Bovendien 
moet je alle nodige attesten 
bijvoegen. Je kan je aanvraag 
maximaal zes maanden voor de 
start van je zorgkrediet indienen.

Wanneer aanvragen?
Je kan je aanvraag maximaal 6 
maanden voor tot 2 maanden na 
de start van je Vlaams zorgkrediet 
indienen.  
 
Bij laattijdige indiening 

kan je zorgkrediet maar 
worden toegekend vanaf de 
verzendingsdatum van je 
volledige aanvraag (inclusief de 
benodigde attesten).



10 Overgangsmaatregelen
Loopbaanonderbreking die is 
gestart vóór 2 september 2016 
wijzigt niet. Die loopt gewoon 
door.
De RVA beheert de lopende 
dossiers nog verder tot en met 
31 december 2017. Tot dan kan je 
bij het plaatselijk RVA-kantoor 
terecht.
Verlengingen en aanvragen na 
onderbrekingen worden gezien 
als nieuwe aanvragen en moeten 
dus vanaf 2 september aan de 
voorwaarden van het Vlaams 
zorgkrediet voldoen.  
Er werd een uitzondering 
gemaakt voor een reeds lopende 
loopbaanonderbreking in het 
eindeloopbaanstelsel.

Die kan na 1 september 2016 
onderbroken worden om het 
federaal thematisch verlof 
‘palliatief verlof’ op te nemen. Na 
afloop van dat palliatief verlof, 
kan je de onderbreking in het 
eindeloopbaanstelsel onder de 
‘oude’ voorwaarden verderzetten. 

Weet ook dat als je een 
onderbrekingsuitkering 
in het kader van het 
eindeloopbaanstelsel geniet, 
deze blijft gelden (als je aan alle 
voorwaarden blijft voldoen) tot 
aan de effectieve pensioenleeftijd, 
ongeacht de einddatum van 
het dossier vermeld op de 
beslissingsbrief (C62) van de RVA.

Bij wijzigingen
Je recht op een 
onderbrekingsuitkering gaat 
verloren vanaf de dag waarop je 
niet meer aan de voorwaarden 
voldoet, bijvoorbeeld: 

• het opstarten of uitbreiden 
van een zelfstandige 
activiteit,

• een nevenactiviteit 
aanvangen,

• een pensioenuitkering 
ontvangen,

• opnieuw aan het werk gaan.

Bij overlijden van de persoon voor 
wie je het zorgkrediet opneemt 
kan de onderbrekingsuitkering 
behouden worden voor de duur 
van de lopende periode tot 
maximaal zes maanden na de dag 
van het overlijden. 

Elke wijziging in je situatie moet 
je aan het departement Werk en 
Sociale Economie melden.
Onrechtmatig verkregen 
onderbrekingsuitkeringen worden 
teruggevorderd.
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Hoofdzetel
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 23 80
lrb@acv-csc.be

Aalst-Oudenaarde
Hopmarkt 45, 9300 Aalst
053 73 45 80
openbarediensten.aalst@acv-csc.be

Antwerpen
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
03 222 70 40
openbarediensten.antwerpen@acv-csc.be

Brugge
Oude Burg 17, 8000 Brugge
050 44 41 82
openbarediensten.brugge@acv-csc.be

Brussels gewest
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
02 208 23 93
openbarediensten.brussel@acv-csc.be

Gent
Poel 7, 9000 Gent
09 265 43 30
openbarediensten.gent@acv-csc.be

Kortrijk
President Kennedypark 16 D, 8500 Kortrijk
056 23 56 06-07
openbarediensten.kortrijk@acv-csc.be

Limburg
Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
011 29 09 36-34-97
openbarediensten.hasselt@acv-csc.be

Mechelen
Onder den Toren 5, 2800 Mechelen
015 71 85 40-43
openbarediensten.mechelen@acv-csc.be

Oostende
Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
059 55 25 46-47
openbarediensten.oostende@acv-csc.be

Turnhout
Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout
014 44 61 35
openbarediensten.kempen@acv-csc.be

Vlaams-Brabant
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
016 21 94 01
openbarediensten.leuven@acv-csc.be

Waas en Dender
Hendrik Heymanplein 7, 9100 St. Niklaas
03 765 24 00
openbarediensten.st-niklaas@acv-csc.be

www.acv-openbarediensten.be

Vragen?


