
LOOPBAANONDERBREKING 
ONDERBROKEN?

De Vlaamse regering beperkt de mogelijkheden op loopbaanonderbreking 
Ontdek waarom loopbaanonderbreking absoluut moet blijven bestaan



Wat is de Vlaamse regering van plan?

Momenteel kan je vijf jaar voltijds en vijf jaar 
deeltijds loopbaanonderbreking nemen. Daar-
naast bestaat een regeling voor 55-plussers. Dit 
bij wijze van eindeloopbaanregeling tot aan 
het pensioen. 

De Vlaamse regering voorziet vanaf 2 septem-
ber 2016 een nieuw systeem van loopbaanon-
derbreking. Dat zal een drastische beperking 
inhouden van de huidige mogelijkheden voor 
personeelsleden van Vlaamse overheidsdien-
sten en lokale besturen zoals steden/gemeen-
ten of OCMW’s.

• Vanaf september kan je enkel nog gebruik 
maken van een “zorgkrediet”, áls je aan be-
paalde motieven voldoet. Voordien kon je 
ook loopbaanonderbreking zonder motief 
nemen.

• De maximale duur van zorgkrediet ligt met 
18 maanden voltijds veel lager dan de hui-
dige termijnen.  

• Ook de landingsbanen voor 55-plussers 
zullen niet langer mogelijk zijn. 

Belangrijk: wie nog gebruik wil maken van 
loopbaanonderbreking in de huidige vorm 
moet snel zijn en voor 1 juni 2016 een aanvraag 
indienen.

Loopbaanonder-
breking geeft 
zuurstof aan je 
carriére



Chris Cabanier, 52 jaar

Ik ben verpleegkundige in een 
woonzorgcentrum. Ik werk op 
de afdeling voor zorgvragers 
met dementie.

Toen ik 50 werd, heb ik gevraagd 
om 1/5e minder te werken tot 
aan mijn pensioengerechtigde 
leeftijd. Niet omdat ik toen met 
mijn werk sukkelde, wél omdat 
ik vreesde dat de mogelijkhe-
den om minder te werken zou-
den worden afgeschaft. En kijk, 
dat is vandaag realiteit.

Ik nam die beslissing omdat ik 
goed weet hoe zwaar het werk 
in de zorgsector wel is. En voor 
mensen op latere leeftijd is er 
geen aangepast werk. Niet ie-
dereen kan plots bureauwerk 
gaan doen.

Mogelijkheden om minder te 
werken zijn absoluut nodig 
om ons werk vol te houden tot 
aan de pensioenleeftijd. Veel 
collega’s die nog geen 50 zijn, 
grijpen er nu net naast. En ook 
jongere collega’s zijn teleurge-
steld, zij hebben eveneens be-
langrijke redenen om te kiezen 
voor loopbaanonderbreking. 

Ik heb nu één dag per week 
meer tijd voor de kleinkinde-
ren, mijn ouders of klussen in 
huis. Geloof me, die dag is altijd 
goed gevuld.



Werkbaar werk.

De maatregelen van de Vlaamse regering zijn 
volledig in tegenstrijd met de huidige roep om 
werk meer werkbaar te maken. 
Loopbaanonderbreking maakt het voor veel 
mensen immers net haalbaar om langer aan 
de slag te blijven en de job te combineren met 
een privéleven.

In iedere leeftijdscategorie kan je mensen vin-
den die baat hebben bij loopbaanonderbre-
king. Neem nu de 25-jarige die vrijwilligers-
werk wil doen voor Artsen zonder Grenzen, de 
35-jarige die er meer wil zijn voor de kinderen, 
de 45-jarige die na een aantal persoonlijke te-
genslagen afstevent op een burn-out of de 
55-jarige die het wat rustiger wil doen om op 
de kleinkinderen te kunnen oppassen. 

Stuk voor stuk alledaagse redenen die voor ie-
dereen van toepassing kunnen zijn. 
Mag het cliché dat loopbaanonderbreking en-
kel dient om een lange wereldreis te maken 
dan vanaf nu achterwege blijven alstublieft?

Iedereen heeft er 
baat bij. Of je nu 
25, 35, 45 of 55 
bent.



Linda Vercruysse, 53 jaar

Ik werk als boekhouder voor de 
financiële dienst van gemeente 
Beernem. Sinds eind december 
2014 zit ik in het systeem van 
Eindeloopbaan. Ik werk nu 4/5e 
tot aan mijn pensioen. 
Tot vorig jaar heb ik altijd vol-
tijds gewerkt, enkel na de ge-
boorte van mijn kinderen heb ik 
enkele maanden ouderschaps-
verlof genomen. 

Maar in het voorjaar van 2014 
is mijn moeder overleden. Mijn 
vader, die nu 87 is, woont nog 
alleen thuis. Ik wil hem niet dag 
in dag uit aan zijn lot overlaten. 
Mijn kinderen zijn ondertussen 
groot. Mijn zoon is het huis uit 
en mijn dochter is het huis aan 
het verlaten. Ook voor hen (en 
in de toekomst voor de klein-
kinderen) wil ik beschikbaar 
zijn als ze me nodig hebben. 
Een collega noemde ons tref-
fend de “sandwichgeneratie”.  
Voor je het weet, ben je dan op 
vier fronten tegelijk bezig: met 
je eigen gezin, je ouders, je kin-
deren en je werk. Als je dat wil 
uithouden, heb je af en toe be-
hoefte aan me-time.

Mijn beslissing om 4/5e te wer-
ken was nodig. Al twijfelde ik 
wel of het zou lukken om mijn 

voltijdse taken in die 4/5e te 
krijgen. Maar omdat de werk-
druk ook groot was in mijn 
voltijdse functie, besloot ik het 
toch te wagen. 

Nu heb ik één dag per week 
over. Een halve dag daarvan 
is voor mijn vader. Dan gaan 
we onder andere samen inko-
pen doen. De andere halve dag 
is voor mijzelf. Klusjes in huis, 
poetsen, strijken, tuinieren... 

Dat dit systeem wordt afge-
schaft is jammer voor de men-
sen die na mij komen. Niet 
alleen voor oudere collega’s, 
maar ook voor jonge mensen is 
het een waardevol middel om 
werk werkbaar te houden. 



Loopbaanonderbreking is te waarde-
vol om zomaar te laten uitdoven. 

Zeker als je weet dat deze beslissing eigenlijk 
een verpakte besparingmaatregel is die dient 
om de tekorten die het gevolg zijn van de zes-
de staatshervorming - waar niemand op zat te 
wachten - op te vangen. 

Oudere werknemers die langer werken niet 
volhouden en geen toegang meer hebben tot  
de Vlaamse eindeloopbaanmaatregelen ko-
men nu terecht in de Federale ziekteverzeke-
ring, is dat dan een verbetering?

Wij willen dit tegenhouden, samen met alle 
mensen die het systeem van loopbaanonder-
breking ondersteunen en toejuichen. Deze 
maatregel geldt voor de personeelsleden in 
Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen 
maar is een gevaarlijk precedent voor andere 
sectoren, publiek of privaat. 

De komende weken en maanden gaan we hier 
stevig op blijven inzetten. De aanhouder wint 
altijd, toch?

Loopbaanonder-
breking 
Onderbroken?



Wat kan jij doen?

Steun deze oproep en teken onze petitie 
op www.acv-openbarediensten.be. 
Laat gerust ook weten waarom loopbaan-
onderbreking voor jou waardevol is. Met al 
deze reacties staan we sterker.

Wil je gewoon meer informatie over deze 
maatregelen? Of wil je volgen wat ACV-
Openbare Diensten allemaal onderneemt? 
Ook dan kan je terecht op onze website.



ontdek er alles over op
www.acv-openbarediensten.be

loopbaanonderbreking onderbroken?

V.U. Luc Hamelinck - Helihavenlaan 21, 1000 Brussel


