
 
 

 
 

Begeleidende nota bij het Vlaams zorgkrediet 
 

Wat is het Vlaams zorgkrediet? 

Met het zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van een van de volgende 

redenen: 

 Zorg voor een kind tot en met  12 jaar: 

- je eigen kind of adoptiekind 

- het kind of adoptiekind van je partner met wie je getrouwd bent of met wie je wettelijk 

  samenwoont 

- je pleegkind 

Het Vlaams zorgkrediet loopt af de dag dat het kind de leeftijd van 13 jaar bereikt 

 Zorg voor een kind met een handicap: 

- je eigen kind of adoptiekind 

- het kind of adoptiekind van je partner met wie je getrouwd bent of met wie je wettelijk 

  samenwoont 

- je pleegkind 

Er is geen leeftijdsgrens voor het kind, waarvoor je het Vlaams zorgkrediet aanvraagt 

- het kind waarvoor je zorgt: 

  - is voor ten minste 66 % getroffen door een lichamelijke of geestelijke 

  ongeschiktheid 

  - heeft een aandoening, waarvoor het ten minste vier punten toegekend is in pijler 1 

  van de medisch-sociale schaal voor de toekenning van de toeslag bij de 

  kinderbijslag voor een kind met een beperking 

  - is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

  - heeft van Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag gekregen met één of 

  meer geldige typemodules in het kader van de handicap  

   Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad: 

- een gezinslid is iemand met wie je samenwoont. Dat hoeft niet noodzakelijk een 

 bloedverwante te zijn 

- een familielid in de eerste graad: partner (wettelijk gehuwd of samenwonend), 

 (schoon)ouders, (schoon)zoon, (schoon)dochter 

- een familielid in de tweede graad: kleinkind, grootouder, (schoon)broer, (schoon)zus 

- een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep, die de behandelende arts als zware 

 ziekte beschouwt. De arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of 

 verzorging noodzakelijk is 

 Palliatieve zorg 

- je kan Vlaams zorgkrediet opnemen om palliatieve zorg te verlenen aan iemand uit je 

 omgeving. Dat hoeft niet noodzakelijk een familie- of gezinslid te zijn, het kan ook een 

 vriend of kennis zijn 

- palliatieve zorg is medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan (en 

verzorging van) iemand, die een ongeneeslijke ziekte heeft en zich in een terminale fase 

bevindt 



 
 

 Opleiding 

- Voorwaarden: 

- de opleiding moet georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse 

overheid 

    - de opleiding moet georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker, die erkend is 

    in het kader van het ‘kwaliteits- en registratiemodel’ van dienstverleners binnen Werk en 

    Sociale Economie 

    - de opleiding moet in elk geval minimaal 120 contracturen of 9 studiepunten op jaarbasis 

    omvatten. Ook afstandsonderwijs geeft alleen recht op Vlaams zorgkrediet, als de 

    opleiding minstens 9 studiepunten telt (te bewijzen met het opleidingsattest van de 

    opleidingsinstelling) 

   - opleidingen in het buitenland komen niet in aanmerking, behalve als ze georganiseerd 

   worden door een Belgische onderwijsinstelling (bvb. een stage in het buitenland) 

- Aanwezigheid: 

  - je moet aanwezig zijn tijdens de lessen, waarvoor je Vlaams zorgkrediet opneemt 

  - je mag per kwartaal maximaal een tiende van de duur van de opleiding ongewettigd 

  afwezig zijn. Anders krijg je voor de volgende periode geen Vlaams zorgkrediet. 

  Ongewettigd afwezig betekent afwezigheid zonder aantoonbare reden, zoals een 

  doktersbriefje 

  - de Vlaamse overheid controleert of je de lessen daadwerkelijk bijwoont. Daarom moet 

  je na afloop van elke goedgekeurde opleidingsperiode van 3 maanden een attest van 

  regelmatige aanwezigheid afleveren. Je moet er zelf op toezien dat de opleidingsinstelling 

  je dat aanwezigheidsattest tijdig bezorgt. Als je het attest niet binnen 20 dagen na het 

  begin van de goedgekeurde opleidingsperiode van 3 maanden bezorgt aan de bevoegde 

  dienst, kan je voor het daarop volgende kwartaal geen Vlaams zorgkrediet krijgen  

 

Recht of gunst? 

Het zorgkrediet is een recht. 

 

Voorwaarden 

Alle personeelscategorieën van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen 

zorgkrediet nemen. Bovendien maakt het niet uit of je een vastbenoemd, tijdelijk of contractueel 

personeelslid bent. 

 

Soorten zorgkrediet 

 Bij een voltijds zorgkrediet oefen je geen enkele opdracht meer uit in het onderwijs 

 Bij een halftijds zorgkrediet moet je belast zijn met minstens een halve opdracht + 1 uur.  

 Ook opdrachten bij andere werkgevers waar het zorgkrediet van toepassing is, tellen mee: 

 Vlaamse overheid, steden, gemeenten … 

 Bij een zorgkrediet met een vijfde moet je belast zijn met een voltijdse betrekking.  

 Ook opdrachten bij andere werkgevers waar het zorgkrediet van toepassing is, tellen mee: 

 Vlaamse overheid, steden en gemeenten … 

 

Duur 

 Afhankelijk van het arbeidsregime: 

Hoelang je Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het arbeidsregime dat je kiest 

tijdens je zorgkrediet: stop je helemaal met werken of werk je minder uren per week 

- je stopt helemaal met werken  duur van de onderbreking = 18 maanden 

- je gaat halftijds werken   duur van de onderbreking is = 36 maanden 



 
 

- je gaat 4/5de werken (is enkel mogelijk, indien je volgens je arbeidsovereenkomst voltijds 

 werkt)  duur van de onderbreking = 90 maanden 

Je kan ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken. Daarbij 

is: 1 maand helemaal stoppen met werken = 2 maanden halftijds stoppen met werken = 5 maanden 

4/5de stoppen met werken 

Voorbeeld: 

Karen werkt voor Sport Vlaanderen. Ze heeft na de geboorte van haar tweede kind 6 maanden 

voltijds zorgkrediet opgenomen om voor haar kinderen te zorgen. Na die 6 maanden heeft ze nog 

een tegoed van (het equivalent van) 12 maanden voltijds. 

Als ze opnieuw Vlaams zorgkrediet wil opnemen, kan ze die resterende 12 maanden 

- 12 maanden lang voltijds opnemen 
- 24 maanden lang halftijds opnemen (en dus halftijds werken) 
- 48 maanden lang 1/5de  opnemen (en dus 4/5de  werken) 

Maar ze kan ook bij elke nieuwe aanvraag kiezen voor een ander type van onderbreking. Ze kan ook 
bijvoorbeeld eerst opnieuw 3 maanden voltijds onderbreken, en daarna de resterende 9 maanden 
bijvoorbeeld als volgt opnemen: 

- eerst 6 maanden halftijds zorgkrediet (komt overeen met 3 maanden voltijds) 
- en daarna 30 maanden 4/5de  zorgkrediet (komt overeen met de resterende 6 maanden 

voltijds) 
 

 Maximumduur in geval van opleiding: 
Als je Vlaams zorgkrediet neemt om een erkende opleiding te volgen, moet je ermee rekening 
houden dat je alleen Vlaams zorgkrediet kan krijgen, terwijl de opleiding effectief loopt. Dit betekent 
dat: 

- het Vlaams zorgkrediet pas kan ingaan, zodra de opleiding begint of als ze al begonnen is, 
en dus niet voordat de opleiding begint 

- van zodra de opleiding beëindigd is, je geen Vlaams zorgkrediet meer kan opnemen 

 
 Maximumduur en loopbaanonderbreking: 
Om de maximumduur van je Vlaams zorgkrediet te bepalen, wordt geen rekening gehouden met de 
periodes van loopbaanonderbreking, die je mogelijk eerder in het ‘oude’ RVA-systeem hebt 
opgenomen. Dus zelfs al heb je in het verleden loopbaanonderbreking opgenomen in het oude 
stelsel, voor het Vlaams zorgkrediet wordt je teller weer op nul gezet. 
 

 Spreiding van je Vlaams zorgkrediet: 
Je hoeft het Vlaams zorgkrediet niet in één keer op te nemen. Je kan je tegoed spreiden over 
verschillende periodes. Je moet wel telkens voor elke nieuwe termijn die je wil opnemen, een nieuwe 
aanvraag indienen. 
Je moet het zorgkrediet altijd aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 
maanden. Het kan dus in periodes van 3 maanden, 5 maanden of 8 maanden met uitzondering van: 

- is je recht op het zorgkrediet bijna uitgeput en heb je geen recht meer op een periode van 
 minstens 3 maanden? Dan kan je nog een periode van 1 of 2 maanden aanvragen 
- in het geval van een motief van palliatieve zorg, kan je het zorgkrediet wel aanvragen voor 
 een periode van 1 of 2 of 3 maanden 
 

 Aanvragen in volledige maanden 
Je dient het zorgkrediet in volledige maanden aan te vragen. Zo een volledige maand hoeft niet 
noodzakelijk op de eerste dag van de maand te beginnen of op de laatste dag van de maand te 
eindigen. Als je bijvoorbeeld zorgkrediet opneemt vanaf 3 oktober 2019, zal een mogelijke 
einddatum van een eerste aanvraag  2 januari 2020 kunnen zijn. 
Uitzonderingen: 

- als het kind voor wie je zorgkrediet opneemt, 13 jaar wordt tijdens de periode van 



 
 

aanvraag. Je moet wel nog altijd een periode van minstens 3 maanden aanvragen.  
 
Voorbeeld:  

- Laura heeft een goedkeuring voor Vlaams zorgkrediet om voor haar kind te zorgen, dat 
13 wordt op 9 augustus 2019. Haar zorgkrediet loopt al tot 31 juli 2019. Ze kan daardoor 
geen nieuwe periode van zorgkrediet opnemen van 1 augustus tot 9 augustus, omdat die 
aanvraag geen 3 maanden beslaat 
- Davids dochter wordt op 7 juli 2019 13 jaar. Hij heeft al een goedkeuring tot 31 maart 
2019. Hij kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode van 1 april tot 7 juli 2019, omdat 
die aanvraag minstens 3 maanden beslaat. Die laatste aanvraag hoeft dus niet in volledige 
maanden te gebeuren 

- als de periode van de opleiding die je volgt, geen volledige maanden omvat 
- als je als tijdelijk personeelslid in het onderwijs werkt én je contract op 30 juni of 31 
 augustus afloopt én je een periode wilt aanvragen, die start na 1 april en door de 
 einddatum (30 juni of 31 augustus) de opname van de minimumduur van 3 maanden 
 onmogelijk maakt 

 

Gevolgen 

 Je bent in dienstactiviteit 

 Je ontvangt geen salaris voor het volume, waarvoor je zorgkrediet opneemt 

 Als tijdelijk personeelslid ontvang je ook geen uitgestelde bezoldiging voor de periode en het 

 volume van het zorgkrediet 

 Wel heb je recht op een onderbrekingsuitkering (zie ‘Uitkeringen’) 

 Het zorgkrediet telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit 

 

Verlenging, wijziging, stopzetting 

Breng de dienst Vlaams Zorgkrediet van het Departement Werk en Sociale Economie* op de hoogte 

van elke wijzing in je situatie per brief of per e-mail met vermelding van  je dossiernummer en/of 

rijksregisternummer. Onrechtmatig verkregen uitkeringen zal je moeten terugbetalen. 

 Verlening en wijziging 

  Je dient telkens een nieuwe aanvraag in te dienen, wanneer je je periode van Vlaams 

  zorgkrediet: 

- wil verlengen 

- in een ander regime wil opnemen, bijvoorbeeld als je deeltijds wil gaan werken i.p.v. 4/5de  

 Ook een verlenging dien je aan te vragen voor een periode van minstens 3 maanden.  

 Stopzetting 

- het is mogelijk om je zorgkrediet vroeger stop te zetten dan je in je aanvraag vermeld had. 

Dat mag zonder reden, maar je werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige 

reden moet zijn. De dienst P&O Maaseik vraagt geen reden                               

 Stopzetten doe je per mail of met een brief aan de dienst Vlaams Zorgkrediet van het 

Departement Werk en Sociale Economie* én met een toegevoegde verklaring van je 

werkgever, die je stopzetting bevestigt. 

 Vervolgens heb je de maanden die je niet opneemt als zorgkrediet,  tegoed en worden deze 

 toegevoegd aan het nog op te nemen saldo 

- wanneer tijdens de onderbreking de persoon voor wie je zorgt, overlijdt, dan kan je je recht 

op zorgkrediet behouden tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden. Als je 

resterende zorgkrediet na het overlijden minder dan 6 maanden bedraagt, kan je alleen nog 

die resterende periode opnemen. Je kan dus geen nieuwe verklaring indienen voor de 

overleden persoon. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/administratieve-stand


 
 

Breng de dienst Vlaams Zorgkrediet van het Departement Werk en Sociale Economie* zo 

snel mogelijk schriftelijk (per post of per mail) op de hoogte van het overlijden. Vermeld of 

je het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk wil stopzetten of hoelang je er nog van gebruik wil 

maken (max. 6 maanden). Voeg eveneens een kopie of duidelijke scan/foto van de 

overlijdensakte toe 

- wanneer de persoon voor wie je zorgt, overlijdt vóór de start van je onderbreking, dan 

 vervalt je recht op Vlaams zorgkrediet, ook al was je aanvraag al goedgekeurd 

 

Cumulatie 
Je mag het Vlaams zorgkrediet combineren met een nevenactiviteit als loontrekkende, een 
zelfstandige activiteit, een overlevingspensioen. 
Als je een bijkomende activiteit als loontrekkende of zelfstandige uitoefent, een 
werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking ontvangt of een pensioen krijgt, 
dan moet je dat melden op het ogenblik van je aanvraag. Als je dat niet of te laat doet, zal je ten 
onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen moeten terugbetalen.  
 
Vlaams zorgkrediet en 3 thematische verloven 
De RVA kent naast het Vlaams zorgkrediet ook 3 thematische verloven toe: 

- ouderschapsverlof 
- verlof voor medische bijstand (VVP-medische redenen) 
- palliatief verlof 

Deze 3 federale verloven en het Vlaams zorgkrediet bieden je de mogelijkheid een tijdlang voor 
iemand te zorgen. Tijdens die periode kan je helemaal niet werken, deeltijds werken of 4/5de werken. 
 
Het Vlaams zorgkrediet en de thematische verloven zijn twee verschillende verlofstelsels, die 
losstaan van elkaar en die elk een eigen maximumduur hebben. De keuze tussen de  twee 
verlofstelsels bepaalt hoelang je je verlof mag opnemen en hoeveel je maandelijks uitgekeerd zal 
krijgen in de periode dat je verlof opneemt. Als je voor de Vlaamse openbare sector werkt, kan je dus 
gebruik maken van beide systemen, maar niet op hetzelfde moment. Ook kan je kiezen in welke 
volgorde je (afwisselend) gebruikmaakt van beide verlofstelsels. 
 

Vlaams zorgkrediet Thematische verloven 

Toegekend door de Vlaamse overheid Toegekend door de federale overheid 

Alleen voor wie in het Vlaams Gewest woont Voor iedereen, die in België woont 

Alleen voor wie in de Vlaamse openbare sector 
werkt 

Voor alle werknemers, zowel in de privésector 
als in de openbare sector 

Om voor iemand te zorgen of om een opleiding 
te volgen 

Alleen om voor iemand te zorgen: 
- ouderschapsverlof om voor kinderen te zorgen 

- verlof voor medische bijstand om voor een 
zwaar zieke te zorgen 

-palliatief verlof om palliatieve zorg toe te 
dienen 

Departement Werk en Sociale Economie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  

Voorbeeld 
Jasper werkt voor het Agentschap Natuur en Bos en heeft 2 kinderen. Zijn tweede kind is zwaar ziek. 
Hij beslist daarom om tijdelijk minder te gaan werken om voor zijn kind te zorgen. Hij neemt eerst 
ouderschapsverlof gedurende 4 maanden. In die periode werkt hij helemaal niet. Daarna neemt hij 



 
 

Vlaams zorgkrediet op: hij werkt gedurende 18 maanden helemaal niet. Daarna neemt hij verlof voor 
medische bijstand: op die manier kan hij nog 24 maanden lang 4/5de gaan werken. 

 
Uitkeringen 
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van: 

- je normale, contractuele arbeidsregime: voltijds, deeltijds … 

- het percentage waarmee je je loopbaan onderbreekt: werk je tijdens je Vlaams zorgkrediet 

 halftijds, 4/5de, niet … 

- het feit of je alleen- of samenwonend bent 

 Je wordt beschouwd als alleenstaande, wanneer je alleen woont met je kind of kinderen 

 (dus zonder (volwassen) partner, echtgenoot of echtgenote, huisgenoot, ouder) én je hebt 

 minstens 1 kind dat recht geeft op kinderbijslag. Dat kind hoeft niet noodzakelijk bij jou in 

 te wonen, het kan bv. bij je ex-partner wonen. Zodra je één van de kinderen die inwonen, 

 niet meer ten laste hebt, bent je niet langer ‘alleenstaande’ maar ‘alleenwonende’ 

- je leeftijd 

Als je volgens je normale, contractuele arbeidsregime deeltijds werkt, wordt je uitkering evenredig 

berekend volgens je arbeidsregime. Dat is ook het geval, als je een onvolledige maand zorgkrediet 

opneemt. 

Uitbetaling 
Je voert je rekeningnummer in bij je aanvraag. 
Je onderbrekingsuitkering wordt maandelijks uitbetaald op dat rekeningnummer. 
 
De betaling gebeurt normaal gezien, nadat de volledige maand verstreken is, meer bepaald in het 
begin van de maand die daarop volgt. Afhankelijk van wanneer de aanvraag werd goedgekeurd, kan 
de eerste betaling ook halverwege de maand plaatsvinden. 
 
Er kan pas een betaling plaatsvinden, nadat je aanvraag voor Vlaams zorgkrediet goedgekeurd is. Als 
je Vlaams zorgkrediet al een tijdje loopt op het moment dat je aanvraag goedgekeurd wordt, worden 
ook de voorgaande maanden onmiddellijk mee uitbetaald. 
 
Hoe aanvragen?   

Voor meer info: zich wenden tot John (089 56 08 62) of Anita (089 56 08 60) 

*  Departement Werk en Sociale Economie 
 Vlaams Zorgkrediet 
 Ellipsgebouw 
 Koning Albert II laan 35 (bus 20) 
 1030 Schaarbeek, België 
 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be 
 Telefoon: 1700 

De werkgever begint met de aanvraag. De werknemer vult de nodige gegevens aan. De werknemer is 
uiteindelijk verantwoordelijk voor de indiening van de aanvraag. Hij kan er dus beter op toezien dat 
de werkgever de aanvraag tijdig opent, afwerkt en indient. 
 

Je dient je aanvraag in: 

- ten vroegste 6 maanden voor de start van je Vlaams zorgkrediet 

- ten laatste 2 maanden na de start van je Vlaams zorgkrediet 

Als je de aanvraag te laat indient, dus na de wettelijke indientermijn, wordt het Vlaams zorgkrediet 
maar toegekend vanaf de verzendingsdatum van je volledige aanvraag. 
Afhankelijk van de reden waarom je Vlaams zorgkrediet aanvraagt, is het mogelijk dat je bepaalde 

mailto:vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be


 
 

attesten aan je aanvraag moet toevoegen, zoals zorg voor een kind tot en met 12 jaar, zorg voor een 
zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad, palliatieve zorg, zorg voor een kind met een 
handicap, volgen van een erkende opleiding. 
De aanvraag gebeurt online via het WSE-loket:  https://wse-loket.vlaanderen.be: 

- je krijgt meteen een ontvangstbevestiging, zodat je weet dat je dossier behandeld wordt. 
- de procedure is eenvoudiger: gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoef je niet 
 opnieuw in te geven 
- je dossier wordt sneller behandeld en je zal het geld sneller ontvangen 

 
Procedure: 
1) de werkgever bepaalt wie toegang krijgt tot het e-loket 

- de werkgever bepaalt vooraf wie namens de organisatie toegang krijgt tot het e-loket 
- de persoon die het specifieke gebruikersrecht ‘DWSE Organisatieverantwoordelijke’ 
 toegekend gekregen heeft, kan dan als werkgever inloggen voor het Vlaams zorgkrediet 

2) de werkgever doet de eerste stap voor de aanvraag 
- de werkgever vult de nodige gegevens in: werkgegevens, dossiergegevens … 
- de werkgever bevestigt dat de werknemer de werkgever meegedeeld heeft dat hij Vlaams 
 zorgkrediet aanvraagt en dat er toestemming gegeven wordt om het zorgkrediet op te 
 nemen 

 - de werkgever klikt op ‘indienen’. Meteen vertrekt er een e-mail naar de werknemer met de 
 mededeling dat de werkgever een aanvraag voor Vlaams zorgkrediet gestart heeft en dat 
 die aanvraag verder afgewerkt moet worden 

3) De werknemer vervolledigt het dossier 
- de werknemer ontvangt een mail met de mededeling dat de werkgever een aanvraag voor 
 zorgkrediet opgestart heeft (kijk ook bij ongewenste mails) 
- de werknemer meldt zich aan, vult de ontbrekende dossiergegevens en zijn IBAN 
 rekeningnummer in, bevestigt dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat hij elke 
 wijziging in zijn situatie onmiddellijk aan het departement zal melden 
- daarna klikt hij op ‘indienen’. Hij ontvangt meteen een mail met de bevestiging dat de 
 aanvraag goed ontvangen is 

4) Opvolging van het dossier via e-loket 
- wanneer de aanvraag niet volledig is, zal de dienst laten weten wat er nog toegevoegd moet 
 worden. De werknemer ontvangt die melding: 
   - per mail, indien de aanvraag online ingediend is of indien op de papieren aanvraag 
   een e-mailadres staat 

  - per post, indien de aanvraag op papier ingediend werd en daarbij geen  
   e-mailadres vermeld staat 

- de dienst vraagt dan de nodige documenten of kopieën van documenten te bezorgen. Hoe 
 deze documenten bezorgd worden (brief, beantwoorden op mail …) is niet belangrijk, 
 zolang de nodige informatie of documenten meegestuurd worden en het dossier- én 
 rijksregisternummer vermeld worden. De nodige documenten mogen gescand zijn, ook 
 een duidelijk leesbare foto wordt aanvaard 
- via het e-loket kan zowel de werkgever als de werknemer de ingediende aanvraag opvolgen 
- nadat de aanvraag verwerkt is, ontvangt de werknemer en de werkgever een e-mail met 
 beslissingsbrief 

 
Standaardbrief 
Graag deze brief aanvragen bij John 

 Gelieve de rode tekst te vervangen door het gevraagde 

 Graag letten op hoofdletters en leestekens 

 Het aantal lesuren zijn de uren, waarvoor je aangesteld bent binnen de Academie van 
Maaseik 

https://wse-loket.vlaanderen.be/

