Meer info
Meer informatie over de reglementering, de stand van
zaken van uw dossier of de betaling van
uw uitkeringen vindt u:
• In uw RVA-kantoor;
• Op www.rva.be, rubriek Loopbaanonderbreking en
tijdskrediet. Hier kunt u ook de stand van uw dossier
raadplegen of een nieuwe aanvraag indienen;
• Op www.breakatwork.be. Via deze online toepassing
kunt u nakijken hoeveel maanden loopbaanonderbreking of tijdskrediet u (nog) kunt nemen. Aanmelden
doet u via uw eID of via itsme®.

De RVA dicht bij u
De RVA beschikt over 30 kantoren
verspreid over heel België.
Om een RVA-kantoor te vinden,
ga naar www.rva.be.

Loopbaanonderbreking /
tijdskrediet
• algemene informatie
• pensioen
• ziekte
• kinderbijslag
• fiscaal

Lay-out en druk: RVA - directie Communicatie
Verantwoordelijke uitgever: RVA - Administrateur-generaal - Keizerslaan 7 - 1000 Brussel
14.09.2018/900.20.005

Informatie over uw

loopbaanonderbreking

/ tijdskrediet

U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties
volledig of gedeeltelijk onderbreken.
Er zijn verschillende vormen van loopbaanonderbreking.
• De gewone loopbaanonderbreking in de publieke sector
(behalve voor ambtenaren die vallen onder het Vlaams
Zorgkrediet). U kunt loopbaanonderbreking opnemen
voor om het even welke reden.
• Tijdskrediet in de privésector. Voor tijdskrediet hebt u
altijd een motief nodig: zorg voor een kind, voor een
zwaar ziek familielid, voor paliatieve zorgen of in het
kader van een opleiding.
• De specifieke vormen van loopbaanonderbreking in beide
sectoren, waar u in welbepaalde situaties recht op hebt:
- ouderschapsverlof, om meer tijd door te brengen bij uw
jonge kinderen;
- medische bijstand, om meer tijd door te brengen aan de
zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid (tot de
tweede graad);
- palliatief verlof, om meer tijd door te brengen aan de
zijde van een persoon die ongeneeslijk ziek is.
Gedurende uw loopbaanonderbreking betaalt de RVA u
iedere maand een vervangingsinkomen in de vorm van een
uitkering.

Het document C62
Het document C62 is de beslissing van de RVA om u de
onderbrekingsuitkeringen toe te kennen. U vindt op de C62
onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode
gedurende dewelke u uitkeringen gaat ontvangen.
U moet het origineel document C62 zorgvuldig bewaren.
Aan instanties die een bewijs van onderbrekingsuitkeringen
vragen, bezorgt u een kopie van het document C62. Voor
een origineel ondertekend exemplaar of een duplicaat van
de C62 kunt u terecht bij het RVA-kantoor dat op uw C62
vermeld staat.

Loopbaanonderbreking

/tijdskrediet

Loopbaanonderbreking

/tijdskrediet

en kinderbijslag

en pensioen

Als u onderbrekingsuitkeringen ontvangt, worden de periodes
van loopbaanonderbreking/tijdskrediet in sommige gevallen
gelijkgesteld met arbeid voor de berekening van uw pensioen.

Als u onderbrekingsuitkeringen ontvangt, krijgt u de
kinderbijslag gedurende de ganse periode van uw
loopbaanonderbreking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• de Federale Pensioendienst (FPD).
FPD – Zuidertoren 60 te 1060 Brussel tel. 1765 (gratis nummer). Internet: www.sfpd.fgov.be of
www.mypension.be.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:
• uw kas voor kinderbijslag of bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed).
Famifed, Trierstraat 70 te 1000 Brussel –
tel. 0800 94 434 of op de website www.famifed.be

Loopbaanonderbreking

/tijdskrediet
en ziekte

Als u onderbrekingsuitkeringen ontvangt, behoudt u al uw
rechten op een ziekte-uitkering van de mutualiteit.
Anderzijds blijft de RVA de onderbrekingsuitkeringen verder
betalen tijdens een periode van ziekte en de eventuele
arbeidsongeschiktheid die er uit voortvloeit.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:
• uw mutualiteit of bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) indien u in de privésector
of als contractueel personeelslid bij de overheid werkt.
RIZIV, Tervurenlaan 211 te 1150 Brussel – tel. 02 739 71 11
of op de website www.riziv.fgov.be.
• uw personeelsdienst wanneer u statutair bent bij de
overheid.

Loopbaanonderbreking

/tijdskrediet
fiscaal

De onderbrekingsuitkeringen zijn belastbaar. Om te vermij
den dat u achteraf te veel belastingen moet betalen wordt
onmiddellijk bedrijfsvoorheffing ingehouden.
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u terecht
bij uw belastingkantoor of op de website van de FOD Finan
ciën www. minfin.fgov.be.
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