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Break@Work
Hoeveel bedraagt mijn uitkering voor loopbaanonderbreking?
Begin februari lanceerde de RVA, samen met vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters, de
toepassing Break@Work. Naast het nog beschikbare aantal maanden en dagen tijdskrediet,
loopbaanonderbreking of thematisch verlof, kunnen werknemers in Break@Work nu ook het bedrag van
hun uitkering bekijken. Sinds de lancering werden al meer dan 150.000 simulaties uitgevoerd!
Minister Peeters: “Break@Work is een groot succes. Deze tool geeft mensen op een eenvoudige en
overzichtelijke manier een beeld van de mogelijkheden die ze hebben om hun loopbaan geheel of gedeeltelijk
te onderbreken wanneer dat nodig is. Door nu ook de bedragen toe te voegen, wordt dat beeld nog wat
scherper.”

Wat is er nieuw?
Break@Work geeft sinds kort ook het
bedrag van de uitkering weer. Door
enkele vragen te beantwoorden krijg je
een overzicht van het aantal maanden
waar je nog recht op hebt. Klik je op
een bepaald type verlof, dan krijg je
een indicatie van de uitkering voor het
door jou gekozen type.
Ter herinnering
Break@Work
is
bedoeld
voor
loopbaanonderbreking in de openbare
sector, tijdskrediet in de privésector en de thematische verloven in de beide sectoren (cf. ouderschapsverlof,
medische bijstand of palliatieve zorgen). Inloggen kan via de elektronische identiteitskaart (eID), een federaal
token, itsme® of via een persoonlijke code uit een mobiele toepassing. Break@Work is niet de eerste online
toepassing voor loopbaanonderbreking. Sedert enkele jaren kunnen onderbrekers ook hun aanvraag online
indienen, de stand van zaken van hun dossier consulteren, attesten voor hun werkgever aanvragen enzovoort.
Enkele cijfers
Vier maanden na de lancering werden er al meer dan 150.000 simulaties uitgevoerd door ongeveer 60.000
bezoekers. Gemiddeld doet een burger dus meer dan 2 simulaties per bezoek.
Momenteel doen in België meer dan 400.000 mensen een beroep op een van de verschillende vormen van
loopbaanonderbreking. In 2017 zat 1 werknemer op 10 in zo’n stelsel. Het thematisch verlof is het populairst,
gevolgd door het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Gedetailleerde cijfers zijn te vinden op de website
van de RVA.
Waar vindt u de toepassing?

Op www.breakatwork.be of via de website van de RVA www.rva.be.
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