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De BBTK is een van de belangrijkste beroepscentrales van het
ABVV.
Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: Handel, Financiën
(banken, openbare kredietinstellingen en verzekeringen),
Industrie, Social Profit (gezondheidszorgen, opvoeding, cultuur,
enz.) en Diverse Diensten.
U kan als lid in maar liefst 21 afdelingen terecht voor een aantal
diensten zoals regionale zitdagen, juridisch advies, enz. Op onze
website www.bbtk.org kan u makkelijk alle contactgegevens
van de afdelingen terugvinden.

Voorwoord

Onder welke voorwaarden is er nog recht op
tijdskrediet? Zijn er gevolgen voor de bereke
ning van je pensioen? Heb je recht op uitke
ringen van de RVA? Deze vragen zullen we al
lemaal hierna bekijken. Het is belangrijk om
al je mogelijkheden te kennen en vooral om
goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen
van je keuze.

Tijdskrediet bestaat al sinds 2001. Opeenvolgende regeringen
lieten de laatste jaren echter niet na om het tijdskrediet vanuit
hun “besparingslogica” behoorlijk te ondergraven. Jarenlang
besparen betekende strengere toegangsvoorwaarden, in een
aantal gevallen een behoorlijke inperking van het recht op
uitkeringen en gevolgen op de sociale zekerheidsrechten.
Niettegenstaande bepaalde bijsturingen die we als vakbonden
hebben kunnen afdwingen en een aantal positieve resultaten
zoals de uitbreiding van het tijdskrediet met motief tot 51 maan
den, is het moeilijker om in tijdskrediet te gaan. We betreuren
bovendien dat er alweer geen sprake was van een verplichting
voor de werkgever om het personeelslid dat gebruik maakt van
tijdskrediet te vervangen en dus van de creatie van tewerkstel
ling. De regering versterkt hiermee alleen de individuele keuze
van de werknemers daar waar wij collectieve oplossingen blijven
verdedigen. Bijvoorbeeld voorzien in méér collectieve structu
ren voor kinderopvang met het oog op een betere combinatie
van arbeid en gezin in plaats van individuele oplossingen zoals
het tijdskrediet. Collectieve oplossingen zorgen voor meer jobs,
tijdskrediet voor minder.
Deze brochure omvat de nieuwe regels voor tijdskrediet en
thematisch verlof voor werknemers in de privé-sector van kracht
vanaf 1 april 2017. Bij het afsluiten van de redactie ervan, was nog
niet alle reglementering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Myriam Delmée
BBTK Ondervoozitter
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Erwin De Deyn
BBTK Voorzitter
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Algemeen

Er zijn 2 soorten tijdskrediet: het tijdskrediet met
motief en het tijdskrediet voor oudere werk
nemers. Het « gewoon » tijdskrediet of het
tijdskrediet zonder motieven werd afgeschaft.

Zo heeft elke werknemer recht op 51 maanden tijdskrediet voor
de opvoeding van kinderen, het verlenen van palliatieve zorg,
bijstand aan zieke familieleden of de verzorging van een ziek of
gehandicapt kind.
Voor opleiding heb je recht op 36 maanden. Dat wordt het
tijdskrediet met motieven genoemd. Het moet gaan over een
motief bepaald door de reglementering.
En 60-plussers met 25 jaar loopbaan (in sommige gevallen ook
al 50- en 55-plussers onder bepaalde voorwaarden) hebben
het recht om tot het (brug)pensioen te genieten van een 1/5de
loopbaanvermindering en/of de halftijdse loopbaanonderbreking.
Daarbovenop blijven de zogenaamde thematische verloven – het
ouderschapsverlof, de onderbrekingen voor palliatieve zorg en
zorg voor zieke familieleden – bestaan.
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Tijdskrediet met motieven

Voorwaarden

Anciënniteitsvoorwaarde

Is er een motief, dan moet je bij de aanvraag van je tijdskrediet
2 jaar bij je huidige werkgever gewerkt hebben. Het aantal
loopbaanjaren dat je achter de rug hebt doet er niet toe.
ÔÔ Je hebt 4 jaar beroepsverleden (bij verschillende
werkgevers) en je wenst een halftijds tijdskrediet te
bekomen in de onderneming waar je sinds 2 en een half
jaar werkt, om te zorgen voor je kind dat jonger is dan
8 jaar. Aangezien de aanvraag wordt gerechtvaardigd
door het motief “zorg dragen voor uw kind jonger dan
8 jaar”, kan je uitkeringen krijgen. De bovengaande
voorwaarden gelden niet indien je tijdskrediet neemt
nadat je het recht op ouderschapsverlof hebt uitgeput
voor alle kinderen. Je tijdskrediet moet dan wel
onmiddellijk aansluiten op het ouderschapsverlof.

Tewerkstellingsvoorwaarde

Voor een voltijds tijdskrediet
Je hebt hier recht op, ongeacht je arbeidsstelsel. Ook als je afwezig
was door ziekte mag je in een voltijds tijdskrediet stappen.
Voor een halftijds tijdskrediet
Je moet minstens drie kwart van een voltijdse baan betrekken
gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan je aanvraag.
Voor de 1/5de loopbaanvermindering
Je moet voltijds tewerkgesteld zijn in een vijfdagenweekstelsel
gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan je aanvraag.
Twee deeltijdse jobs bij twee verschillende werkgevers die
samen een voltijdse job vormen, worden ook als “voltijds
werken” beschouwd.
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Sommige mensen zien hun tewerkstelling de laatste
12 maanden onderbroken door bijvoorbeeld ziekte of een
thematisch verlof. Een reeks van regels voorziet dat sommige
periodes worden gelijkgesteld en meetellen alsof je toch
gewerkt hebt. Andere periodes worden genegeerd waardoor
je toch sneller kan instappen in een tijdskrediet. Bevraag je
dus steeds goed.

Duur

De duur van je recht op tijdskrediet met motief recht zal verschillen
naargelang de motivatie voor het tijdskrediet:
36 maanden voor het volgen van een opleiding;
51 maanden voor zorgtaken.
Deze 51 en 36 maanden mogen niet bij elkaar opgeteld worden.
Het totaal aantal maanden tijdskrediet met motief op je hele
loopbaan is beperkt tot 51 maanden. Wanneer je bijvoorbeeld
36 maanden hebt opgenomen voor opleiding, dan resten je nog
15 maanden die je kan opnemen voor zorgmotieven.
Het gaat hier immers om een “kalenderperiode”. De duur blijft
gelijk, ongeacht de vorm van tijdskrediet (voltijds tijdskrediet,
halftijds tijdskrediet, 1/5de loopbaanvermindering).
ÔÔ Wanneer je 36 maanden 1/5de loopbaanvermindering
opneemt zal je dit niet kunnen omzetten naar
een voltijds equivalent van 36 maanden. Het blijft
36 maanden in het 1/5de-systeem.
ÔÔ Wanneer je 51 maanden halftijds opneemt, zal je
dit niet kunnen omzetten naar 102 maanden om
zo aan een voltijds equivalent te komen. Het blijft
51 maanden in het halftijds regime.
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Aftrekken van periodes uit het verleden

Het is niet zo dat iedereen zonder meer recht heeft op het
vermelde krediet. In het verleden reeds genoten periodes
van uitkeringen voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking
(behoudens de zgn. thematische verloven die niet moeten worden
afgetrokken) moeten immers in mindering gebracht worden van
je krediet.
De impact van eerder opgenomen periodes is verschillend al
naargelang het om tijdskrediet met of zonder motief ging:
tijdskrediet met motief wordt niet pro rata aangerekend. Dat
wil zeggen dat een opname van 5 jaar in het 1/5de stelsel telt
als 5 en dus niet als 1 jaar;
tijdskrediet zonder motief wordt wél pro rata aangerekend.
Dat wil zeggen dat een opname van 5 jaar in het 1/5de stelsel
telt als 1 en dus niet als 5 jaar.
Bovendien worden de eerste 12 maanden zonder motief die je
vroeger opnam, niet in mindering gebracht van het tijdskrediet
met motief.
Dat wil zeggen dat, wanneer je al 1 jaar tijdskrediet zonder
motief hebt opgenomen, je vandaag nog steeds recht hebt op
51 maanden tijdskrediet met motief.

Het zal soms dus een hele puzzel zijn om te weten hoeveel
krediet je al opgebruikt hebt. Doe daarom navraag bij je delegee
of vakbondssecretaris.

De motieven
Zorgverlening

Het tijdskrediet van 51 maanden wordt toegekend voor
werknemers die:
zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;
palliatieve zorgen verlenen;
een zwaar ziek gezins- of familielid verzorgen of bijstaan;
zorg dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van
21 jaar of;
bijstand of verzorging verlenen aan hun zwaar ziek kind of aan
een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van hun gezin.
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We geven hieronder meer uitleg bij elk van deze punten.

Opgelet! Bij voltijds of halftijds tijdskrediet met motief zal
er een sectorcao of bedrijfscao moeten zijn. Check daarom
steeds via je delegee of je afdeling of er effectief een cao
bestaat. Voor de opname van een 1/5 de loopbaanvermindering
is geen cao vereist. Het is voor elke werknemer gegarandeerd
Dat laatste geldt ook voor de zorg van een gehandicapt kind
tot 21 jaar.
Zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar
Het tijdskrediet (of de periode van verlenging) moet starten
voordat het kind 8 jaar wordt. In geval van adoptie kan het
tijdskrediet beginnen vanaf het tijdstip van inschrijving van het
kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Indien de aanvangsdatum door de werkgever wordt uitgesteld
tot na die verjaardag, dan heb je alsnog recht om dit later op
te nemen.
Het verlenen van palliatieve zorg
Dit begrip kreeg dezelfde invulling als in het kader van het
thematisch verlof (zie ook verder). Onder palliatieve zorg
verstaat men elke vorm van medische, sociale, administratieve
en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die
lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale
fase bevinden.
Om het verlof te bekomen moet je de werkgever een getuigschrift
bezorgen van de behandelend geneesheer van de persoon die
de palliatieve zorg nodig heeft en waaruit blijkt dat je je bereid
hebt verklaard om de zorgtaken op jou te nemen. De identiteit
van de persoon die de zorg nodig heeft mag wel niet worden
bekend gemaakt.
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Het verlenen van medische bijstand of verzorging aan een
zwaar ziek gezins- of familielid.
Ook dit begrip kreeg dezelfde invulling als in het kader van het
thematisch verlof (zie ook verder). Een zware ziekte is elke ziekte
of medische ingreep die door de behandelend arts als dusdanig
wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van
sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk
is voor het herstel.
Er bestaat qua verwantschap, een striktere regelgeving voor
de zorg van een familielid dan voor de zorg van een gezinslid.
Een gezinslid is een persoon met wie je samenwoont, ongeacht
de verwantschap. Het familielid voor wie je het motief zorg
kan inroepen, moeten bleodverwanten tot de 2de graad zijn of
aanverwanten (via huwelijk of wettelijke samenwoonst) tot de
1ste graad.
Je zal met andere woorden zorg kunnen opnemen voor:
je huwelijkspartner of de partner met wie je wettelijk
samenwoont;
je ouders en hun echtgenoten;
je kinderen en hun echtgenoten;
je kleinkinderen, broers, zussen en grootouders;
en ten slotte de ouders en kinderen van de partner waarmee
je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.
De behandelende geneesheer moet op het aanvraagformulier
bevestigen dat je de zorgtaken op jou neemt, zonder hierbij de
identiteit van de patiënt te vermelden.
Het motief ziek of gehandicapt kind
De behandelende geneesheer van je kind moet op je aanvraag
formulier bevestigen dat je je bereid hebt verklaard bijstand of
zorg te verlenen. Het gehandicapt kind moet voor minstens 66%
getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschikt
heid, of een aandoening hebben waarvoor minstens 4 punten
toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal van
de kinderbijslagregeling.
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Volgen van een opleiding

Het tijdskrediet van 36 maanden wordt toegekend voor werk
nemers die een opleiding volgen. Met opleiding bedoelt men de
volgende gevallen:
je volgt een opleiding die erkend is door de gemeenschappen
of door de sector en die minstens 360 uren of 27 studiepunten
per jaar telt (of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester
of een ononderbroken periode van 3 maanden);
je volgt onderwijs in een centrum voor basiseducatie of
een opleiding gericht op het behalen van een diploma of
getuigschrift van secundair onderwijs, die 300 uren per jaar
telt (of 100 uren per schooltrimester of een ononderbroken
periode van 3 maanden).
De gemeenschap of de opleidingsinstelling moeten op het
aanvraagformulier bevestigen dat je geldig bent ingeschreven.
En binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal moet je een
zogenaamd attest van regelmatige aanwezigheid indienen bij
de RVA. “Regelmatige aanwezigheid” betekent dat je maximum
1/10de van de duur van de opleiding in dat kwartaal ongewettigd
afwezig mag zijn. Schoolvakantiedagen worden gelijkgesteld met
dagen van regelmatige aanwezigheid.
In het kwartaal dat de opleiding aanvangt, ontvangt je de RVA
uitkering op basis van je aanvraagformulier. Nadien zal je slechts
een uitkering ontvangen voor zover je het attest dat je regelmatige
aanwezigheid bewijst tijdig indient.

Hoe je tijdskrediet opnemen?

Bij elke aanvraag van tijdskrediet met motief moet je de
vastgelegde minimumduur respecteren. Dit geldt ook wanneer
je wil verlengen.
Voltijds en halftijds tijdskrediet dient opgenomen te worden met
een minimum van 3 maanden, en een 1/5de loopbaanverminde
ring met een minimum van 6 maanden. Wordt het tijdskrediet
vroeger stopgezet dan zal de RVA je uitkeringen terugvorderen,
tenzij in geval van overmacht.
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Het tijdskrediet met motieven voor zorg aan zieke familieleden,
palliatieve zorg of verzorging van zijn zwaar ziek minderjarig kind
moet je met dezelfde schijven opnemen als het overeenstem
mend zorgkrediet.

Bij ziekte of ontslag zal je ontslag of ziekte-uitkering berekend
worden op je deeltijds loon bij deeltijdse onderbreking. Bij ontslag
tijdens volledig tijdskrediet, gaat het ontslag pas in na afloop van
het tijdskrediet.

Voor het verlenen van palliatieve verzorging is dat per
minimumperiode van een maand, en verlengbaar met een maand
per patiënt.

Je eindejaarspremie, je aantal vakantiedagen en vakantiegeld,
zullen berekend worden in overeenstemming met je nieuw
uurrooster en je deeltijds loon. Ze worden dus proportio
neel verminderd.

Voor verzorging van zijn zwaar ziek kind en voor bijstand aan
of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid is dat per
minimumperiode van een maand en een maximumperiode van
drie maanden.

Uitzondering voor de hospitalisatie van een zwaar ziek kind: zie
ook verder in de brochure bij de thematische verloven
De duur van het tijdskrediet voor een erkende opleiding is beperkt
tot maximum 36 maanden. Als de opleiding minder lang duurt,
dan eindigt ook het tijdskrediet. Het tijdskrediet zal dus nooit
langer kunnen lopen dan de opleiding zelf.

Wordt de periode dat je tijdskrediet met
motief nam in aanmerking genomen
voor de berekening van je pensioen?
De algemene regel is dat het voltijds loon dat je verdiende voor
je tijdskrediet nam, de basis vormt voor de berekening van
je pensioen.
Voorwaarde is dat je voor de periode dat je tijdskrediet opnam,
ook een uitkering hebt ontvangen. Geen uitkering betekent geen
pensioengelijkstelling. Hierop is 1 uitzondering: de 4de maand
ouderschapsverlof voor kinderen geboren vóór 8 maart 2012.

En wat met je andere sociale rechten?

Voor de werkloosheid behoud je altijd je volledige rechten: indien
je bedrijf sluit, kan je onmiddellijk overstappen op volledige
werkloosheidsuitkeringen.
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Het recht op tijdskrediet
bij eindeloopbaan

Landingsbanen

Voor oudere werknemers bestaat er een specifieke vorm van
tijdskrediet, de zogenaamde “landingsbaan”. Landingsbanen
zijn mogelijk vanaf verschillende leeftijd. Maar opgelet, je
zal afhankelijk van die leeftijd niet altijd recht hebben op
een uitkering!

Landingsbaan vanaf 50 jaar

Je kan het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 50 jaar in een
halftijdse of een 1/5de vorm opnemen. In geen enkel geval zal je
bij een landingsbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar recht hebben
op een uitkering.

Opgelet! De dagen waarop je niet werkt zullen ook niet
meetellen voor je pensioen. En ook niet voor je werkloosheidsof andere sociale zekerheidsuitkeringen!
Het recht op een deeltijdse opname vanaf 50 jaar is bovendien
beperkt tot een aantal specifieke gevallen. We sommen ze
hieronder even op.
1/5de loopbaanvermindering
Een 1/5de loopbaanvermindering is mogelijk wanneer:
je een zwaar beroep hebt uitgeoefend: nacht, ploegen en
onderbroken diensten gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar
of 7 jaar in de laatste 15 jaar (wat verstaan wordt onder nacht,
ploegen en onderbroken diensten leggen we je hiernaast uit);
of je op 50 jaar 28 jaar loopbaan hebt , mits daarover in
je sector een cao is afgesloten. En je moet ook voltijds
tewerkgesteld of in 1/5de loopbaanvermindering zijn geweest
in de 24 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Deze 28 jaren loopbaan zullen op een speciale manier
worden berekend. Neem daarom contact op met je BBTKvakbondsecretaris of delegee.
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Halftijds werk
Halftijds werk is mogelijk voor wie een zwaar beroep heeft uitge
oefend en wanneer dat beroep tegelijk ook een knelpuntfunctie
is. Voorwaarde is dat op het ogenblik van de aanvraag:
je eerder actief bent geweest in een zwaar beroep gedurende
minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende
minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar;
én dat zwaar beroep een knelpuntfunctie is: het gaat om
verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en
rusthuizen.
Wat is dat eigenlijk een zwaar beroep?
Om onder de definitie van “zwaar beroep” te vallen moet je
werken in, ofwel:
wisselende ploegen: dat is minimum 2 ploegen van 2 werk
nemers met hetzelfde werk, zonder onderbreking tussen de
ploegen en met een maximale overlapping van 1/4de van de
dagtaak. De werknemer moet van ploegen alterneren;
onderbroken diensten: dat is permanente dagprestaties waar
van begin- en eindtijd minstens 11 uur uit elkaar liggen met
een onderbreking van minimum 3 uur en minimumprestaties
van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken
dienst je gewone arbeidsregeling vormt en dat je niet occasio
neel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;
een ploegenstelsel met nachtprestaties (CAO nr. 46): dat is
een arbeidsregeling met prestaties tussen 20u ’s avonds en
6u ’s morgens met uitsluiting van de werknemers die enkel
prestaties verrichten tussen 6u en 24u en de werknemers die
gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur. De CAO zal dus
niet op jou van toepassing zijn:
 indien je occasioneel eens tijdens de nacht prestaties levert;
indien je arbeidsprestaties levert die uitsluitend tussen 6u.
en 24u. plaatsvinden (bijv. ploegen die werken tussen 15u.
en 23u.);
wanneer je arbeidsprestaties normaal beginnen om 5u.
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1/5de loopbaanvermindering of halftijds werk
Een 1/5de loopbaanvermindering of halftijds werk wanneer je
werknemer bent in een bedrijf in moeilijkheden of herstructure
ring. Voorwaarde is dat:
het bedrijf aantoont dat zijn aanvraag van erkenning kadert
binnen een herstructureringsplan en toelaat ontslagen
te vermijden;
en het bedrijf aantoont dat zijn aanvraag van erkenning toelaat
het aantal werknemers te beperken dat anders in het statuut
‘werkloos met bedrijfstoeslag’ (het vroegere brugpensioen)
zou terechtkomen;
en de Minister uitdrukkelijk vermeldt in zijn/haar beslissing
m.b.t. de erkenning dat aan deze voorwaarden werd voldaan

Landingsbaan vanaf 55 jaar

Vanaf 55 jaar beschik je over een algemeen recht om tijdskrediet
eindeloopbaan in een halftijdse of een 1/5de vorm op te nemen.
Maar opgelet! Je ontvangt hiervoor geen uitkering. Er bestaan
echter specifieke situaties waarin je toch nog een uitkering kan
krijgen:
je bent tewerkgesteld in een “onderneming in moeilijkheden”
of “in herstructurering”;
je oefende de afgelopen 10 (15) jaar gedurende 5 (7) jaar een
zwaar beroep (nachtarbeid, ploegenarbeid, onderbroken
diensten) uit;
je hebt 20 jaar nachtarbeid verricht;
je kan een beroepsloopbaan van 35 jaren voorleggen.
De leeftijd van 55 jaar moet wel opgenomen zijn in een
sectorcao, of in een ondernemings-cao als het om een bedrijf “in
moeilijkheden” of “in herstructurering” gaat. Bestaat er in jouw
sector (of onderneming) geen cao dan is de toegangsleeftijd voor
deze vormen een hogere leeftijd:
in 2017: 57 jaar
in 2018: 58 jaar
in 2019: 60 jaar

Landingsbaan vanaf 60 jaar

Dit is de algemene regel. Op deze leeftijd heeft elke werknemer
recht op een halftijdse of 1/5de vorm van tijdskrediet eindeloop
baan tot aan zijn pensioenleeftijd. Je zal in dit geval steeds recht
hebben op een uitkering van de RVA.

Loopbaanvoorwaarde

Je moet altijd een loopbaan van 25 jaar als loontrekkende kunnen
voorleggen. Terwijl vroeger een verklaring op eer van de werk
nemer volstond, wordt dit vandaag door de RVA berekend. Een
loopbaanjaar komt overeen met 312 voltijdse dagen.

Anciënniteitsvoorwaarde

Naast de leeftijds-en loopbaanvoorwaarde moet je gedurende
24 maanden voor de aanvraag door een arbeidsovereenkomst ver
bonden zijn geweest met de werkgever. Die termijn kan in onderling
akkoord tussen de werknemer en de werkgever worden ingekort.

Tewerkstellingsvoorwaarde

Om recht te hebben op de 1/5de loopbaanvermindering moet je
gedurende de 24 maanden die aan de aanvraag voorafgaan vol
tijds gewerkt hebben. Twee deeltijdse jobs bij twee verschillende
werkgevers die samen een voltijdse job vormen, worden ook als
“voltijds werken” beschouwd.
En om recht te hebben op de halftijdse loopbaanvermindering
moet je gedurende de 24 maanden die aan de aanvraag vooraf
gaan ten minste ten belope van 3/4de van een voltijdse betrekking
tewerkgesteld zijn geweest.

Duur

Er wordt geen maximumduur bepaald. Je kan tot aan je
pensionering in een landingsbaan blijven.

Hoe je tijdskrediet opnemen?

Het is de regel dat halftijds tijdskrediet dient opgenomen te wor
den met een minimum van 3 maanden en een 1/5de loopbaanver
mindering met een minimum van 6 maanden.
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Wordt de periode dat je in een landings
baan zat in aanmerking genomen voor
de berekening van je pensioen?
De regel is dat er pas gelijkstelling is voor het pensioen als er een
uitkering wordt toegekend. Dat wil zeggen dat het tijdskrediet
vanaf 50 jaar en het tijdskrediet vanaf 55 jaar zonder uitkering
geen pensioenrechten zullen opleveren.
Voor het tijdskrediet vanaf 55 jaar met uitkering geldt een vol
ledige gelijkstelling op basis van je voltijdse loon.
Opgelet wel! Dit is niet het geval voor tijdskrediet eindeloopbaan
op 55 jaar na 35 jaren loopbaan. Hier zal de gelijkstelling gebeuren
op basis van het zogenaamde minimumrecht. Dat minimumrecht
is bepaald op € 23.374 op jaarbasis (bedrag op 01/06/2016).

Dit gaat het salaris van de jaren waarin je minder verdiend hebt,
vervangen door een referentiesalaris.
Je merkt het. Geen gemakkelijke materie. Neem daarom ook
steeds contact met je BBTK-afdeling die je graag verder helpt.

Wat met je andere sociale rechten?

Je eindejaarspremie, je aantal vakantiedagen, en vakantiegeld,
zullen uiteraard proportioneel berekend worden met je nieuwe
uurrooster en je deeltijds loon.
En voor de werkloosheid behoud je je volledige rechten.

Voor het tijdskrediet vanaf de leeftijd van 60 jaar worden de
eerste 312 dagen (1 jaar) meegeteld alsof je voltijds bent blijven
werken. De dagen daarna worden voor je pensioen berekend op
basis van het minimumrecht.
Een en ander betekent dat wanneer je 1/5de onderbreekt, je pen
sioenrechten niet verminderen gedurende maximum 5 jaar (vijf
jaar 1 dag minder werken per week is samengeteld 312 dagen).
Onderbreek je halftijds, dan is er een volledige gelijkstelling de
eerste twee jaar. De dagen die je daarna nog opneemt, worden
meegeteld aan het minimumrecht waarover we hierboven
al spraken.

Wat is dat eigenlijk het minimumrecht?

Het minimumrecht per loopbaanjaar is eigenlijk een correctie
mechanisme in het pensioenstelsel van de werknemers. Dit me
chanisme kan in werking treden om de periodes met een lager
salaris in de loopbaan op te vullen bijv. omdat je deeltijds of in
een atypische job werkte.
Als je gedurende een paar jaren aan een veel lager loon gewerkt
hebt dan tijdens de andere jaren, kan dit je pensioen naar
beneden trekken. Om te verhinderen dat je pensioen te laag
wordt, werd het minimumrecht per loopbaanjaar ingevoerd.
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Voorwaarden en modaliteiten
voor alle systemen
van tijdskrediet

Wat telt mee als periode
van tewerkstelling?
Om aanspraak te maken op één van de rechten tijdkrediet
of loopbaanvermindering moet je meestal voldoen aan een
tewerkstellingsvoorwaarde. Je kan dus niet van de ene dag op de
andere overstappen naar bijvoorbeeld een voltijds regime om op
die manier je recht te verwerven.
Om na te kijken of je beantwoordt aan de voorwaarden inzake
tewerkstelling voor de verschillende systemen mag je de dagen
van gebruikelijke gelijkstellingen (het gaat hier bijvoorbeeld over
zwangerschap, jaarlijkse vakantie, betaald educatief verlof, klein
verlet of economische werkloosheid) meetellen. Bij ziekte telt
ook de periode van gewaarborgd loon mee (30 kalenderdagen).
Langere ziekteperioden, tijdelijke arbeidsongeschiktheid t.g.v.
arbeidsongeval of beroepsziekte, periodes van staking en
lock-out, onbetaald verlof en perioden van zorgverlof worden
geneutraliseerd: men kijkt dan naar de tewerkstelling in de
periode die daarvoor ligt.

Let op! Vraag best op voorhand bij je BBTK-afdeling of je wel in
aanmerking komt. Anders riskeer je in het statuut van vrijwillig
deeltijdse werknemers terecht te komen!

Hoe en wanneer je aanvraag doen?

Je moet zowel een aanvraag indienen bij je werkgever als bij
de RVA.

Werkgever

Indien je van één van de formules inzake tijdskrediet wenst te
genieten moet je je werkgever schriftelijk verwittigen.
Deze schriftelijke kennisgeving moet hem aangetekend worden
opgestuurd of persoonlijk worden overhandigd met een
ondertekend dubbel als ontvangstbewijs.
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Deze kennisgeving dient vooraf te gebeuren, dit is:
3 maanden op voorhand indien er meer dan 20 werknemers zijn;
6 maanden op voorhand indien er 20 werknemers of minder zijn.
Deze termijn van kennisgeving kan in gemeenschappelijk overleg
met je werkgever worden verkort.

RVA

Om uitkeringen te krijgen, moet je een aanvraagformulier
indienen bij de RVA van je woonplaats. Dit formulier moet ten
laatste aankomen binnen een termijn van 2 maanden volgend
op de aanvang! Verzend je aanvraag bij voorkeur met een
aangetekend schrijven.

Planning van de afwezigheden
De drempel

Wanneer er in totaal meer dan 5% van de werknemers gelijktijdig
in tijdskrediet zijn, wordt voor de afwezigheden een voorkeur- en
planningsmechanisme toegepast. Deze drempel wordt bovendien
verhoogd met één eenheid per schijf van 10 werknemers ouder
dan 50 jaar. Een sectorale CAO kan deze drempel wijzigen
ongeacht de grootte van de onderneming.
Ook een bedrijfs-CAO of het arbeidsreglement kan van die drem
pel afwijken, behalve indien het paritair comité dit uitdrukkelijk
heeft uitgesloten. Vraag dus steeds na bij je BBTK-afgevaardigde
welke drempel bij jou van toepassing is.
Worden niet meegeteld voor de drempel (omdat het altijd een
wettelijk recht is):
55-plussers met 1/5de loopbaanvermindering;
wanneer je afwezig bent in het kader van een zorgverlof:
ouderschapsverlof, palliatief verlof of onderbreking voor
verzorging van zieke familieleden;
wanneer je van palliatief verlof of verlof omwille van verzorging
van een zwaar ziek gezinslid overstapt naar tijdkrediet, word
je gedurende de eerste 6 maanden niet meegeteld in de
berekening van de drempel.
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Voorkeursmechanisme

Zoals je ziet, draait alles om een (al dan niet verhoogde) drempel.
Wanneer deze drempel overschreden wordt, treedt het voorkeuren planningsmechanisme in werking.
Met dit mechanisme kunnen de personen worden bepaald die
voorrang krijgen indien de drempel wordt bereikt.
Er kan een voorkeurregeling gelden op ondernemingsniveau.
De ondernemingsraad stelt de voorkeurregels vast. Indien de
ondernemingsraad dit niet doet, voorziet de reglementering een
aantal voorkeurregels.

Uitsluiting personeelscategorieën

Het systeem bepaalt ook dat bepaalde personeelscategorieën
kunnen uitgesloten worden. Deze uitsluiting moet worden
bepaald in een collectieve overeenkomst in de sector of in
de onderneming.

Uitstel van je recht op tijdskrediet

Je werkgever heeft het recht het tijdskrediet uit te stellen.
Hiervoor moet de werkgever ernstige interne of externe redenen
aangeven: bijv. het is moeilijk om het werk georganiseerd te
krijgen, er zijn vervangingsmoeilijkheden, ... De werkgever moet
zijn vraag tot uitstel dus motiveren. Dit recht op uitstel door de
werkgever is beperkt tot 6 maanden. Tenzij er een andere termijn
overeengekomen werd in de onderneming.

Extra bescherming voor behoud van je
job en/of tegen ontslag
Na afloop van de onderbreking, heb je het recht terug te keren naar
je functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige
of vergelijkbare functie. Je werkgever mag bovendien ook niet
je overeenkomst beëindigen, behalve om een dringende reden
of een reden vreemd aan de schorsing. Doet hij dit toch, dan
moet hij je een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden
loon betalen bovenop de wettelijke verbrekingsvergoeding. De
beschermingsperiode loopt van 3 maanden vóór de gewenste
begindatum (zes maanden in ondernemingen met minder dan
20 werknemers) tot drie maanden erna.

Opgelet! De verbrekingsvergoeding wordt berekend op ba
sis van het loon dat aan de werknemer verschuldigd zou zijn
geweest als hij zijn opzeggingstermijn had gepresteerd. Dat
betekent dat bij een halftijds tijdskrediet of 1/5 de loopbaan
vermindering de vergoeding wordt toegekend naargelang van
het gedeeltelijk loon als gevolg van de verminderde prestaties
met uitzondering bij het ouderschapsverlof.

Naast dit gewone uitstel bestaat er een tweede vorm van uitstel
voor werknemers van 55 jaar en ouder die hun absolute recht op
1/5de loopbaanvermindering uitoefenen maar een sleutelfunctie
bekleden. De werkgever kan voor deze groep de uitoefening
van het recht doen uitstellen met 12 maanden. Hij moet dit
uitdrukkelijk motiveren. Het bijzonder uitstel voor 55 plussers in
sleutelfuncties is niet cumuleerbaar met het gewone uitstel.

Intrekken of wijzigen van het tijdskrediet

Je werkgever heeft ten slotte ook nog de mogelijkheid je
tijdskrediet tijdelijk in te trekken of te wijzigen om bepaalde
redenen. Bij individuele problemen raadpleeg je best je delegee
of vakbond.

3 4 B B T K | M em o | Het ti j dskrediet : nieuwe regels | 2017

2 0 1 7 | H et t ijd s kre d iet : n i eu we regel s | M em o | B B T K 3 5

Het recht op thematisch verlof

Elke werknemer heeft recht op 3 soorten zorgkrediet, onafhankelijk
van elkaar op te nemen. Het gaat om ouderschapsverlof,
verzorging van zwaar zieke familieleden en palliatieve zorg.
Het opnemen van deze zorgkredieten kan je doen met volledig
behoud van sociale rechten. Je werkloosheidsuitkering of
pensioen wordt berekend op je vroeger loon. Je verliest dus niets.
De zorgkredieten komen niet in mindering van het tijdskrediet
met motieven.
We zetten de drie zorgkredieten of thematische verloven nog eens
voor jullie op een rij.

Ouderschapsverlof

Dit is een wettelijk recht voor elke ouder. Het ouderschapsverlof
kan opgenomen worden voor elk kind onder de 12 jaar (21 jaar
indien het kind 66% gehandicapt is) met een voltijds equivalent
van 4 maanden (8 maanden voor een halftijdse en 20 maanden
voor een 1/5 de loopbaanvermindering). Je moet wel in de
15 maanden voor de aanvraag minstens 12 maanden voor je
werkgever gewerkt hebben.

Opgelet! Voor de 4 de maand volledig ouderschapsverlof
(de 7 de en 8 ste maand halftijds ouderschapsverlof en de
16 de tot de 20 ste maand 1/5 de ouderschapsverlof) kunnen
enkel onderbrekingsuitkeringen worden betaald indien het
kind waarvoor deze periode wordt gevraagd, geboren of
geadopteerd is vanaf 08/03/2012.
Noteer nog dat:
je ouderschapsverlof bovenop de 15 weken moeder
schapsverlof en het vaderschapsverlof (3 dagen klein verlet +
7 facultatieve dagen aan 82% van het loon – aan te vragen bij
de mutualiteit) komt;
in geval van adoptie je ouderschapsverlof kan aanvragen. En
dit vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van
het gezin tot het kind 12 jaar wordt;
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voor of na je ouderschapsverlof kan je nog 51 maanden
tijdskrediet met motieven voor kinderen jonger dan
8 jaar,verzorging van zieke familieleden of voor zieke of
gehandicapte kinderenuitputten.
Sinds kort is het ook mogelijk je ouderschapsverlof in de vorm van
een 1/10de vermindering te nemen. Hierdoor kan je gedurende
40 maanden een halve dag per week of tweewekelijks een
dag verlof opnemen. Wel is het uitdrukkelijk akkoord van de
werkgever vereist.

Verzorging van zwaar zieke
familieleden (medische bijstand)
Dit is een recht voor elke werknemer die een attest van een
behandelend geneesheer kan voorleggen waaruit blijkt dat een
familielid zwaar ziek is en zorg behoeft. Met familieleden wordt
bedoeld :
bloedverwanten tot de 2de graad (ouder, kind, grootouder,
kleinkind, broer of zus);
aanverwanten tot de eerste graad (schoon- of stiefouders en
schoon- of stiefkinderen).
Voortaan is het recht ook geopend voor het verlof voor medische
bijstand voor de zwaar zieke ouders en kinderen van de wettelijk
samenwonende partner van de werknemer. Vroeger was dat enkel
voor gehuwden.
In de regel kan je dit zorgkrediet, in voltijdse onderbreking,
gedurende maximaal 12 maanden genieten (halftijds of 1/5de
loopbaanvermindering gedurende maximaal 24 maanden).
Deze periodes worden verdubbeld (24 en 48 maanden) voor
eenoudergezinnen, als hun ernstig zieke kind niet ouder is dan
16 jaar.

Opgelet! Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers kan
de werkgever het recht beperken tot 6 maanden (12 maanden
halftijds). In ondernemingen met minder dan 10 werknemers is
er geen recht op een halftijdse of 1/5 de loopbaanvermindering.
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Noteren we nog dat je dit verlof vroeger moest opnemen in
periodes van minimum één maand en maximum drie maanden.
De verplichting om het verlof op te nemen in schijven van
minimum één maand bleek echter vaak een drempel om er
beroep op te kunnen doen.
Daarom is het mogelijk om in geval van volledige schorsing voor
het bijstaan van een zwaar ziek gehospitaliseerd minderjarig kind
verlof te nemen voor de duur van één week, verlengbaar met
één week. Hiervoor moet je onder andere een attest van het
ziekenhuis voorleggen aan de werkgever.

En je sociale rechten?

Als je een thematisch verlof opneemt, dan behoud je je volledige
sociale rechten. Dit wil zeggen dat je pensioen, je werklooseids
vergoeding of ziekte-uitkering berekend wordt op je voltijds loon.
Je verliest dus niets.
Je aantal vakantiedagen, je vakantiegeld en eindejaarspremie
worden daarentegen wel berekend volgens je nieuw uurrooster
en je deeltijds loon.

Palliatieve zorg

Dit is een recht voor elke werknemer die een attest van de
behandelend geneesheer kan voorleggen, waaruit blijkt dat
iemand (niet noodzakelijk familie) die ongeneeslijk ziek en
terminaal is stervensbegeleiding nodig heeft. Je kan dit verlof
voltijds, halftijds of dmv een 1/5 de loopbaanvermindering
gedurende 1 maand genieten. Deze periode kan je 2 maal met
1 maand verlengen.
Na de 3 maanden (of ervoor) kan je uiteraard nog genieten van
de onderbreking voor zwaar zieke familieleden (zie vorig punt) en
van het tijdskrediet met motieven (51 maanden) of tijdskrediet
eindeloopbaan.

Het verschil tussen de
thematische verloven en
het tijdskrediet met motief “zorg”
Het is mogelijk de thematische verloven en het tijdskrediet met
motief te bekomen. Om het recht op een thematisch verlof te
bekomen, moet de aanvraag steeds bij de werkgever gerecht
vaardigd worden. Deze periodes thematische verloven worden
nooit afgetrokken van de maximumduur van het tijdskrediet.
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Bedrag van de uitkeringen

Hieronder vind je de maandbedragen terug die je zal krijgen
wanneer je in tijdskrediet bent. We vermelden de bruto- en
nettobedragen want je zal belastingen moeten betalen op je
uitkering (zie punt hierna). Bovenop deze maandbedragen kunnen
nog aanvullende vergoedingen bestaan naargelang het gewest, de
sector of het bedrijf waar je werkt. Neem steeds contact met je
BBTK-afdeling of delegee. De cijfers hieronder worden jaarlijks
geïndexeerd.

Tijdskrediet met motief
Minder dan 5 jaar
anciënniteit

5 jaar anciënniteit
en meer

Bruto

€ 490,65

€ 654,20

Netto

€ 440,95

€ 587,93

Bij een vermindering tot een halftijdse job
Maandbedrag

Minder dan 50 jaar
Minder dan 5 jaar
anciënniteit

5 jaar anciënniteit
en meer

Bruto

€ 245,32

€ 327,09

Netto

€ 171,73 samenwonend**
€ 203,25 alleenwonend*

€ 228,97 samenwonend**
€ 271,00 alleenwonend*

Maandbedrag

50 jaar en ouder
Minder dan 5 jaar
anciënniteit

5 jaar anciënniteit
en meer

Bruto

€ 245,32

€ 327,09

Netto

€ 159,46 samenwonend**
€ 203,25 alleenwonend*

€ 212,61 samenwonend**
€ 271,00 alleenwonend*

Bij 1/5de loopbaanvermindering
Maandbedrag

Samenwonend
werknemer**

Bij een halftijdse vermindering eindeloopbaan
Maandbedrag

Samenwonend
werknemer

Alleenwonend
werknemer

Bruto

€ 488,64

€ 488,64

Netto

€ 317,62

€ 404,84

Bij een 1/5de loopbaanvermindering eindeloopbaan
Maandbedrag

Bij voltijds tijdkrediet
Maandbedrag

Landingsbanen

Samenwonend werknemer

Bruto

€ 226,97

Netto

€ 147,53

Maandbedrag

Alleenwonend werk
nemer zonder kinderen
ten laste

Alleenwonend werk
nemer met 1 of meer
dere kinderen ten laste

Bruto

€ 273,90

€ 273,90

Netto

€ 178,04

€ 226,93

Thematische verloven: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief
verlof
Soort onderbreking

Volledige onderbreking
Vermindering met 1/2de

Bedrag uitkeringen per maand

€ 802,52 bruto/€ 721,23 netto
minder dan 50 jaar:
€ 401,25 bruto/€ 332,44 netto

Alleenwonend werknemer*

50 jaar of ouder:
€ 680,62 bruto/€ 563,90 netto
minder dan 50 jaar:
€ 136,12 bruto/€ 112,78 netto
(indien alleenstaand: € 183,06 bruto/€ 151,67)
50 jaar of ouder:
€ 272,25 bruto/€ 225,56 netto

Vermindering met 1/5de

Bruto

€ 161,55

€ 208,48

Netto

€ 105,01

€ 135,52 alleenwonend
€ 172,73 enkel samenwonend
met 1 of meer kinderen ten
laste

*Alleenwonend = werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één
of meerdere kinderen ten laste. ** Samenwonend = werknemer samenwonend
met andere volwassenen en eventueel met één of meerdere kinderen
4 4 B B T K | M em o | Het ti j dskrediet : nieuwe regels | 2017

2 0 1 7 | H et t ijd s kre d iet : n i eu we regel s | M em o | B B T K 4 5

Wat is de invloed van de uitkeringen op
je belastingen?

Wat zijn de gevolgen van thematisch
verlof op je belastingen?

De uitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als
vervangingsinkomsten.

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij
beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Inhouding van een bedrijfsvoorheffing

In geval van volledig tijdskrediet

Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van je
onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat je
minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve
berekening ervan.

In geval van 1/2de tijdskrediet

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op je uitkering bedraagt:
10,13%, indien je in volledige loopbaanonderbreking bent;
17,15%, indien je je prestaties verminderd hebt.

Alle uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.
Door deze inhouding aan de bron vermindert het bedrag van
de uitkering tijdskrediet maar het voordeel daarvan is dat na
de definitieve berekening van de belastingen minder moet
bijbetaald worden.
De bedrijfsvoorheffing ingehouden op je uitkering bedraagt
10,13%.
Het percentage bedrijfsvoorheffing dat ingehouden wordt op je
uitkering bedraagt:
17,15%, indien je alleenwonende bent, dit wil zeggen indien
je alleen woont of indien je enkel samenwoont met één of
meerdere kinderen waarvan er minstens één ten laste is van
jou en dit, ongeacht je leeftijd;
30%, indien je jonger bent dan 50 jaar en geen alleenwonende bent;
35%, indien je 50 jaar of ouder bent en geen alleenwonende bent.

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een
bedrijfsvoorheffing.

In geval van 1/5de loopbaanvermindering

Ongeacht uw leeftijd bedraagt de bedrijfsvoorheffing ingehouden
op je uitkering:
35%, indien je geen alleenwonende bent;
35%, indien je alleenwonende bent en alleen woont;
17,15%, indien je alleenwonende bent en enkel samenwoont
met één of meerdere kinderen waarvan er minstens één ten
laste is van jou.
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Overzicht

Vouw de volgende pagina open en vergelijk de
verschillende systemen...

Tijdskrediet
Met motief (zorg en opleiding)

Anciënniteitsvoorwaarde

Tewerkstellingsvoorwaarde

Medische bijstand

Palliatief verlof


12 maanden in dienst bij WG afgelopen 15 maanden


Geen


Geen


12 m

Voltijds werken voor een 1/5de onderbreking

3/4de werken voor een halftijdse onderbreking


24 m

Voltijds werken voor een 1/5de onderbreking

3/4de werken voor een halftijdse onderbreking


Geen


Geen


Geen


Kind jonger dan 8, gehandicapt kind jonger dan 21

Vanaf 60 jaar

Motief aantonen via attest behandelend geneesheer of 
Vanaf 50 jaar voor lange loopbaan van 28 jaren, zwaar


Kind jonger dan 12, gehandicapt kind jonger dan 21

Ook voor adoptieouders


Attest behandelend geneesheer


Attest behandelend geneesheer


1/5de

1/5de

Voltijds of halftijds voor zover een sectorale of bedrijfs- 
Halftijds


1/5de

Halftijds

Voltijds


1/5de

Halftijds

Voltijds


1/5de

Halftijds

Voltijds


4 maanden voltijds

8 maanden halftijds

20 maanden 1/5de

40 maanden 1/10de

Per patiënt:

12 maanden voltijds

24 maanden halftijds of 1/5de

Min. 1 maand en max. 3 maanden per patiënt

Uitzondering hospitalisatie kind = onmiddellijk 1 week
+ 1 week


Max. 3 maanden

1 maand

2 maal verlengbaar met telkens 1 maand ongeacht de


Berekening op voltijds loon


Berekening op voltijds loon


Berekening op voltijds loon

ouderschapsverlof

beroep, zwaar beroep en tegelijkertijd een knelpuntberoep, onderneming in moeilijkheden/herstructurering.
Opgelet! je krijgt geen uitkeringen

Vanaf 55 jaar: kadercao in de NAR + sectorale cao vereist + voorwaarden op pagina 26 in de brochure : lange
loopbaan van 35 jaren, zwaar beroep, onderneming in
moeilijkheden/herstructurering

cao erin voorziet


Voor halftijds of 1/5de zorg ziek kind is geen cao vereist


Nooit meer dan 51 maanden voor de zorgmotieven en
36 maanden voor opleiding

Zorg en opleiding niet cumulatief (samen max.
51 maanden)

Niet pro rata (5 jaar 1/5de telt als 5 en niet als 1 jaar)


Voltijds loon dient als basis voor de berekening inGelijkstelling
pensioen

Ouderschapsverlof


25 jaar loopbaan als loontrekkende

opleidingsinstelling

Hoe lang

Eindeloopbaan (landingsbaan)


24 m bij je WG

Uitzondering: indien het aansluit op je uitgeput

Bijkomende
voorwaarden

Opnamevorm

Thematisch verlof

dien je uitkering ontving (1 uitz. de 4de maand
ouderschapsverlof)


Tot aan de pensioenleeftijd


Let op! De gelijkstelling is verschillend naargelang de
opname op 50, 55 of 60 jaar!

opnamevorm

Deze brochure gaat over de nieuwe wettelijke
bepalingen vanaf 1 april 2017 in verband met het
tijdskrediet. Als je nog vragen hebt, stap dan zeker naar je BBTK-afgevaardigde of afdeling. Zij
helpen je verder. Op onze website www.bbtk.
org kan u makkelijk alle contactgegevens van
de afdelingen terugvinden.

AALST - DENDERMONDE
RONSE - OUDENAARDE
T +32 53 72 78 42
bbtkaalst@bbtk-abvv.be
ANTWERPEN
T +32 3 220 69 00
adminbbtkantwerpen@bbtk-abvv.be
BRUGGE
T +32 50 44 10 21
bbtkbrugge@bbtk-abvv.be
BRUSSEL HALLE VILVOORDE
T +32 2 519 72 11
admin.brussel@bbtk-abvv.be
T +32 2 356 06 76
admin.halle@bbtk-abvv.be
T + 32 2 252 43 33
admin.vilvoorde@bbtk-abvv.be
GENT
T + 32 9 265 52 70
admin.gent@bbtk-abvv.be
KEMPEN
T + 32 14 40 03 75
bbtkkempen@bbtk-abvv.be

KORTRIJK
T +32 56 26 82 43
admin.BBTKKortrijk@bbtk-abvv.be
LEUVEN
T +32 16 31 62 50
admin.leuven@bbtk-abvv.be
LIMBURG
T +32 11 26 09 00
admin.bbtkhasselt@bbtkabvv.be
MECHELEN
T +32 15 42 11 60
bbtkmechelen@bbtk-abvv.
be
OOSTENDE-ROESELAREIEPER
T +32 59 70 27 29
bbtkoostende@
bbtk-abvv.be
WAASLAND
T +32 3 776 36 76
waasland@bbtk-abvv.be
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