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PAPIEREN FORMULIEREN TIJDKREDIET EN THEMATISCHE VERLOVEN: ALLES AL NAAR ÉÉN 
CENTRAAL ADRES. 
 
Een werknemer die tijdkrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief 
verlof) wil opnemen, dient een aanvraag in bij zijn werkgever. Wanneer hij een positief antwoord krijgt en 
de aanvangsdatum kent, moet hij een aanvraag indienen bij de RVA. 
Daarmee kan deze werknemer onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Maar ook bij een aanvraag van 
tijdkrediet of ouderschapsverlof zonder onderbrekingsuitkeringen, moet hij een aanvraagformulier bezorgen 
aan de RVA. Zo kent de RVA de periode die de werknemer opneemt. 
Deze aanvraag kan elektronisch of op papier gebeuren. 

Waar papieren RVA-formulieren indienen? 

Van lokaal RVA kantoor … 
Bij aanvraag via een papieren C61-formulier verstuurt de werknemer dit formulier naar de RVA via de post 
of geeft het af bij het RVA-kantoor van zijn woonplaats. De aanvragen komen dus toe bij een lokaal RVA-
kantoor en dit kantoor behandelt ook deze aanvragen. Dit laatste is veranderd. 

… naar één centraal adres 
Op 22 mei 2018 is een KB gepubliceerd waardoor de werknemer zijn aanvraag bij een per post aangetekende 
brief voortaan moet verzenden naar het adres van de RVA dat is vermeld op het aanvraagformulier. De 
aanvragen worden dus op een centraal adres ingediend. Niet meer bij een lokaal RVA-kantoor. 
Op die manier kan de RVA de uitkeringsaanvragen sneller afhandelen. 

Inwerkingtreding 
Het KB is in werking getreden op 1 juni 2018. Maar in de praktijk bleef alles bij het oude. Enkel achter de 
schermen vond al een centralisering plaats bij aanvraag van bepaalde verloven. 
Het adres dat hiervoor gebruikt wordt, was immers nog niet bekend gemaakt door de RVA. Eind september 
heeft de RVA voor ouderschapsverlof de formulieren aangepast. 
Het centrale adres is voortaan: 
Hoofdbestuur van de RVA 
Cel OCR 
Keizerslaan 7-9 
1000 Brussel 
 
Voor de andere thematische verloven en tijdkrediet blijft alles voorlopig bij het oude. 
Het is wel belangrijk dat een werknemer steeds het meest recente formulier gebruikt voor zijn 
uitkeringsaanvraag. Dit formulier vermeldt immers naar waar de werknemer zijn formulier moet versturen. 
 

Bron: Koninklijk Besluit van 27 april 2018 ter wijziging van bepaalde koninklijke besluiten betreffende de regimes voor 
loopbaanonderbreking en tijdkrediet inzake gecentraliseerde indiening van de aanvragen voor loopbaanonderbreking en 

tijdkrediet, BS 22 mei 2018. 

 
 

 
  



UITBREIDING ADOPTIE- EN PLEEGOUDERVERLOF VANAF 1 JANUARI 2019 
 
Zoals reeds aangekondigd in de zomer breidt het adoptieverlof uit en wordt een gelijkaardige regeling 
voorzien voor langdurige pleegzorg. De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019. 

Adoptieverlof 

Uitbreiding 
Het adoptieverlof voor een minderjarig kind zal 6 weken bedragen. De maximumleeftijd van 8 jaar verdwijnt. 
Vanaf 2019 zal er om de 2 jaar telkens een week bijkomen tot het maximum van 17 weken bereikt is tegen 
2027. 
Elke adoptieouder kan 6 weken opnemen en de bijkomende 5 weken kunnen onderling verdeeld worden 
tussen beide adoptieouders. 
Concreet voor 2019: 6 weken per adoptieouder + 1 bijkomende week. 

Gelijktijdige adoptie 
Bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen zal de maximumduur met 2 weken per 
adoptieouder verlengd worden. 

Uitkering 
In het kader van een interlandelijke adoptie zal de adoptieouder de uitkering voor het adoptieverlof reeds 4 
weken voor de effectieve opvang in het gezin in België kunnen aanvragen. Zo kan hij het adoptieverlof ook 
gebruiken om het kind in het buitenland op te halen. 

Langdurig pleegouderverlof 

Uitbreiding 
Voor langdurige pleegzorg zal een pleegouderverlof ingevoerd worden van maximum 6 weken. Er is sprake 
van langdurige pleegzorg wanneer het zeker is dat het kind van bij de aanvang voor een periode van minstens 
6 maanden in hetzelfde gezin zal verblijven. 
Vanaf 2019 zal er om de 2 jaar telkens een week bijkomen, zoals de regeling voor adoptieverlof (tegen 2027 
maximum 17 weken). 
Concreet voor 2019: 6 weken per pleegouder + 1 bijkomende week. 

Datum inwerkingtreding 
De wet treedt in werking op 1 januari 2019. Vermoedelijk zullen de wijzigingen gelden voor adoptie en 
pleegzorg die ingaan vanaf 1 januari 2019.  
 
 
 
 
 
 
 

OUTPLACEMENT (45+) EN BESCHIKBAARHEID VOOR DE ARBEIDSMARKT 

Bijzondere outplacementregeling voor 45-plussers 
Naast de algemene regeling van outplacement voor werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 
30 weken, bestaat vandaag nog steeds een bijzondere regeling voor 45-plussers. Onder bepaalde 
voorwaarden hebben deze werknemers, zelfs met een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken, toch 
recht op outplacement ten laste van hun werkgever. 

Eigen invulling van notie 'niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt' 
Het bijzonder outplacementstelsel hanteert een eigen invulling van het begrip ‘niet beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt’, dat verschillend is van dat in de werkloosheidsreglementering. Vanaf 1 december 2018 wijzigt 
het begrip. 
Wie zal er vanaf 1 december 2018 ‘niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt’ in het kader van de bijzondere 
outplacementregeling 45+? (de volledige lijst vindt u in onze nieuwsbrief van 31 oktober) 
  werknemers ontslagen met het oog op SWT op basis van CAO nr. 17, die 62 jaar zijn of een 

beroepsverleden van 42 jaar bereiken op het einde van de theoretische opzeggingstermijn of van de 
periode gedekt door de opzeggingsvergoeding 



 werknemers ontslagen met het oog op SWT op basis van de stelsels nachtarbeid/ arbeidsongeschikte 
bouwvakker/ zwaar beroep/ zeer lange loopbaan, die 62 jaar zijn of een beroepsverleden van 40 jaar 
bereiken op het einde van de theoretische opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de 
opzeggingsvergoeding 

 … 

Regel: spontaan aanbod outplacement 
In principe moet de werkgever een spontaan aanbod tot outplacement (45+) doen aan werknemers die 
tegelijk voldoen aan volgende voorwaarden: 
 minstens 45 jaar oud op het moment van het ontslag 
 minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit 
 niet ontslagen omwille van dringende reden 
 nog geen recht op rustpensioen. 

Uitzondering: aanbod enkel op uitdrukkelijke vraag 
Dit spontaan aanbod hoeft hij niet te doen aan: 
 werknemers die minder dan halftijds werken 
 werknemers die ‘niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt’ in de zin van de 

outplacementreglementering. Zoals net vermeld, wijzigt de invulling van dit begrip vanaf 1 december 
2018. 

De werkgever moet wel outplacement aanbieden wanneer deze werknemers er uitdrukkelijk om vragen. 
Maar deze regel wijzigt binnenkort eveneens. 

Nieuw: geen aanbod indien niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt 
De werkgever zal niet meer verplicht zijn om outplacement (45+) aan te bieden aan werknemers die ‘niet 
beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt’, zelfs indien ze er uitdrukkelijk om vragen. 
Dit zal eveneens gelden voor werknemers die minder dan halftijds werken én niet beschikbaar moeten zijn 
voor de arbeidsmarkt. 
Werknemers die minder dan halftijds werken, maar wel beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt 
(in de zin van de outplacementreglementering), hebben nog steeds het recht om uitdrukkelijk outplacement 
te vragen en te krijgen. 
Deze wijziging treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. Vermoedelijk wordt dat eind 2018 
of begin 2019. 

Gevolgen voor de werkgever 
Binnenkort zal de werkgever geen outplacement 45+ (bijzonder stelsel) meer moeten aanbieden aan 
werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. 
 

Bron: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen, www.dekamer.be, doc. nr. 3347. 

 
 
 
 
 

GROEN LICHT VOOR SCHOLINGSBEDING VOOR OPLEIDINGEN DIE AANSLUITEN OP 
KNELPUNTBEROEPEN 
 

Wat is een scholingsbeding? 
Een werkgever kan met een werknemer, die tijdens de arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever 
een opleiding van een zekere omvang volgt, een scholingsbeding sluiten. In het scholingsbeding verbindt de 
werknemer zich ertoe om een deel van de vormingskosten terug te betalen wanneer hij de onderneming 
verlaat voor het einde van een vooraf afgesproken periode. 
Zo kan een werkgever een gedeelte van de vormingskost recupereren, wanneer de werknemer na de 
opleiding met de verworven competenties de onderneming voortijdig zou verlaten. 
Een scholingsbeding is aan strikte wettelijke voorwaarden verbonden. Het is enkel mogelijk wanneer het 
bruto jaarloon van de werknemer een bepaald bedrag overschrijdt (in 2018: 34.180 euro). 
Het scholingsbeding is niet mogelijk voor werknemers met een lager jaarloon. Daarom aarzelen werkgevers 
soms om te investeren in duurdere opleidingen voor werknemers met een eerder laag loon. Terwijl zij net 
het meeste baat kunnen hebben bij extra vorming. 

http://www.dekamer.be/


Scholingsbeding voor opleiding knelpuntberoep 
De drempel van het jaarloon is nu geschrapt, wanneer het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding 
voor een beroep of functie op de gewestelijke lijst van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om arbeiders in de bouw, elektriciens, bepaalde IT-profielen, operatoren in de 
industrie of verpleegkundigen. 
De plaats van tewerkstelling bepaalt welke gewestelijke lijst van toepassing is. Alle andere voorwaarden en 
modaliteiten van het scholingsbeding blijven van toepassing. 
Door de drempel op te heffen voor deze doelgroep kan een werkgever nu ook voor werknemers met een 
lager jaarloon een scholingsbeding sluiten. Hij zal sneller durven te investeren in (duurdere) opleidingen. 
Door deze versoepeling te koppelen aan opleidingen die aansluiten op een knelpuntberoep, kan deze 
maatregel die krapte op de arbeidsmarkt helpen invullen. 
 

Bron: Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de 
versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen.  

 
 

 
 
NAR-ADVIES: SOCIALE VERKIEZINGEN VAN 11 TOT EN MET 24 MEI 2020 
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een advies uitgebracht over de evaluatie van de sociale verkiezingen 
van 2016 en over de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2020. De NAR stelt voor dat die zouden 
plaatsvinden van 11 tot en met 24 mei 2020. 
  
De FOD Werkgelegenheid heeft voorstellen geformuleerd die worden afgewogen. Het gaat om 
aanpassingen van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, maar ook om 
aanpassingen van de wet op de organisatie van het bedrijfsleven en de welzijnswet. Ook de webapplicatie 
en de brochure van de FOD Werkgelegenheid komen aan bod. 
  
Rode draad is de digitalisering: het veralgemenen van de elektronische communicatie. Zo besluit de NAR dat 
bepaalde documenten tijdens de procedure worden geüpload op de webapplicatie van de FOD 
Werkgelegenheid. Dat zou de ‘unieke wijze van communicatie’ moeten worden. De mogelijkheid om 
documenten per post te bezorgen, zou dan worden afgeschaft. 
  
Bijvoorbeeld: de aanplakking van de wijziging van de kiezerslijsten kan worden vervangen door een 
elektronische terbeschikkingstelling. De raad gaat hiermee akkoord, in zoverre alle werknemers tijdens hun 
normale werkuren toegang hebben tot die elektronische terbeschikkingstelling. 
Of nog: de raad vraagt dat de wet voorziet in een standaardmodel voor het bericht met vermelding van de 
namen van de kandidaten. Dat model zou in Excel-formaat op de webapplicatie kunnen komen. 
Mededelingen over vervangingen, over de samenstelling van stembureaus … kunnen elektronisch verlopen, 
zo klinkt het.   
  
De NAR stelt vast dat de referentieperiode voor de berekening van de drempel overeenstemt met vier 
trimesters voorafgaand aan het trimester waarin de aankondiging van de verkiezingsdatum wordt 
aangeplakt. Die referentieperiode zou men moeten vervroegen voor de sociale verkiezingen 2020, namelijk: 
van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. 
  
Verder vraagt de NAR om bij de berekening van de periode van drie maanden anciënniteit in verband met 
de kiesvoorwaarden, rekening te houden met de periodes van tewerkstelling als uitzendkracht, die 
onmiddellijk voorafgaan aan de afsluiting van de arbeidsovereenkomst met de gebruiker. 
  
In een begeleidingscomité wordt een protocol besproken in verband met de impact van 
de GDPR (gegevensbescherming) op de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen. De NAR vraagt dat de 
werkgevers- en werknemersorganisaties daarbij betrokken worden, en dat dat protocol het goede verloop 
van de sociale verkiezingen niet ondermijnt. 
 

Bron:  NAR-advies nr. 2.103 van 23 oktober 2018 

 

http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2103.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2103.pdf

