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Flex voor werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof
Werknemers met tijdskrediet of thematisch verlof dienen ervoor te zorgen dat hun flex‐saldo op kwartaalbasis op
nul gebracht wordt.
Een kwartaal waarover hier gesproken wordt is per definitie niet maart, juni, september en december maar hangt af
van het tijdstip waarop u in dit regime gestart bent.
M.a.w. iemand die op 1 april gestart is, zorgt er voor dat zijn/haar flex‐saldo op nul komt op het einde van de
maanden juni, september, december en maart.

Tijdskrediet vanaf september 2012
Voorwaarden op recht op tijdskrediet met uitkering, worden verstrengd en ook beperkt in de tijd.
Men maakt nu een onderscheid tussen Tijdskrediet met motivatie en Tijdskrediet zonder motivatie.
Tijdskrediet zonder motief: beperkt tot equivalent van 12 maanden volledige schorsing of 34 maand halftijds of 60
maand 4/5de.
Op moment van schriftelijke aanvraag moet je 5 jaar dienst bewijzen als loontrekkende en op dat ogenblik 2 jaar
een arbeidsovereenkomst hebben in het huidige betrokken bedrijf.
Indien dit aansluit bij ouderschapsverlof moet je geen anciënniteit bewijzen.
Tijdskrediet met motief: kan bestaan naast het recht op het voorgaande tijdskrediet.
De duur verschilt hier volgens de motivatie.
Dit recht wordt niet proportioneel verrekend bij opname in deeltijdse formule.
Duur : 36 of 48 maand, voltijds, halftijds of 4/5de OF een combinatie tot max. 36 of 48 maand.
1. 36 maanden voor zorgverlening & opleiding
1) Voor een kind tot 8 jaar
2) Verlenen van palliatieve verzorging
3) Verlenen medische bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid (tot 2de graad)
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4) Volgen van opleiding
‐ door gemeenschappen of sector erkend voor minstens 360u of 27 studiepunten of 120u of
9 studiepunten/trimester of 3mnd onafgebroken
‐ onderwijs in basiseducatie (behalen diploma sec. onderwijs) 300u/jaar of 100u of 3mnd
onafgebroken
‐ binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal: bewijs indienen van gewettigde aanwezigheid
(1/10 mag ongewettigd)
2. 48 maanden voor ziek of gehandicapt kind
1. Tot de leeftijd van 21 jaar (‐66% gehandicapt)
2. Verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek kind of een zwaar ziek kind dat gezinslid is
3. Tijdskrediet oudere werknemers
Het recht op tijdskrediet voor oudere werknemers wordt opgetrokken naar 55 jaar.
Bovendien moet je 25 jaar anciënniteit hebben op moment van aanvraag.
Het ABVV heeft een aantal zaken kunnen bekomen die het schrappen van de landingsbaan tussen 50 en 54
jaar door de regering grotendeels compenseert:
‐

Wie in het verleden al tijdskrediet nam en kan bewijzen dat dit was omdat er “motieven” waren (een kind
beneden 8 jaar, een ziek familielid, opleiding gevolgd), kan terug recht krijgen op tijdskrediet “zonder
motief”, waardoor men tussen 50‐54 jaar alsnog minder kan werken.
Bijvoorbeeld:
U nam in het verleden al 5 jaar tijdskrediet 4/5de. Indien u bewijst dat u toen een kind < 8 jaar had aan de
RVA, worden die 5 jaar 4/5de eerst aangerekend op de nieuw ingevoerde 36 maanden “tijdskrediet met
motieven”, en krijg je terug beschikking over 36 maanden 4/5de tijdskrediet zonder motieven waarmee je
tussen 52 en 55 een 4/5de landingsbaan kan nemen
‐

Mensen die in ploegen, nacht of in onderbroken diensten werken, krijgen sowieso toch nog 4/5de vanaf
50 jaar

‐

Diegenen die al in een landingsbaan zaten tussen 50‐54 jaar, kunnen nog één keer verlengen onder de
oude voorwaarden, en moeten dat dan ook doen voor onbepaalde duur

‐

Diegenen die tussen 45 en 50 al in 4/5de of halftijds tijdskrediet gestapt waren met de idee om dit
verder te zetten vanaf hun 50ste, maar dat nu niet meer kunnen door de beslissing van de regering,
kunnen indien ze dat wensen toch nog een 4/5de of halftijdse landingsbaan zonder uitkering aanvragen,
om vanaf 55 definitief in een landingsbaan met uitkering te stappen.

Meer info kan je in onze” ABVV brochure” vinden. Deze kan je, samen met een handig overzichtstabel, terug vinden
op onze website www.pharmeus.be.
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Prettige vakantie

Veeg je zorgen even onder de mat en geniet van een rustige, zonnige vakantie
Uw BBTK‐ABVV afvaardiging
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