
Tijdskrediet met motief:

Palliatieve zorgen
Voor wie?   Elke patiënt, waarvan behandelend arts verklaart, dat hij ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt   Elke patiënt, waarvan behandelend arts verklaart, dat hij ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt

  Max. 51 maanden over ganse loopbaan

  Per patiënt 1 maand, die 1 x verlengd kan worden met 1 maand

  Min. 2 jaar dienst in firma (tenzij onmiddellijk aansluitend op OV)

  Geen tewerkstellingsvoorwaarde

  Cao in sector of bedrijf vereist 

  Min. 2 jaar dienst in firma (tenzij onmiddellijk aansluitend op OV)

  Laatste 12 maanden in regime van min. ¾ van voltijdse tewerkstelling werken

  Cao in sector of bedrijf vereist 

  Min. 2 jaar dienst in firma (tenzij onmiddellijk aansluitend op OV)

  Laatste 12 maanden voltijds gewerkt hebben in 5- of 6-dagenweek

  Via aangetekende brief of kopie laten teken voor ontvangst   Via overhandiging formulier c 61 sv, waarop de arts al zijn luik heeft ingevuld

  2 weken voor gewenste datum indien aansluitend op palliatief verlof   Aanvraag gaat in de 1ste werkdag van de week volgend op de week waarin de aanvraag gebeurde

  3 maanden voor gewenste datum in bedrijven > 20 WN’s

  6 maanden voor gewenste datum in bedrijven ≤ 20 WN’s

  Via formulier C61 tijdskrediet cao 103 (juiste formulier hangt af van het gekozen stelsel)   Via formulier c 61 SV

Ø  Via de E-box op www.rva.be Ø  Via de E-box op www.rva.be
RVA-uitkering mogelijk?   Ja   Ja

Vl. aanmoedigingspremie mogelijk?   Ja   Ja

Hoe aanvragen bij RVA?

Thematisch Verlof: Palliatieve zorgen

Voor hoe lang?   Per patiënt 1 maand, die 1 x verlengd kan worden met 1 maand

Voorwaarden volledige onderbreking?   Geen tewerkstellingsvoorwaarde

Voorwaarden ½ stelsel?   In een regime van min. ¾ van voltijdse tewerkstelling werken 

Voorwaarden 1/5 stelsel?   Voltijds tewerkgesteld zijn

Hoe aanvragen bij werkgever?

Welke gevolgen voor pensioen?   Volledig en automatisch gelijkgesteld, mits ontvangen van uitkering   Volledig en automatisch gelijkgesteld, mits ontvangen van uitkering

Meer informatie?

Ø  www.rva.be

Ø  www.tijdskrediet.be

Ø  www.onprvp.fgov.be 

Ø  http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies

Ø  Loopbaandienstverlening.antwerpen@acv-csc.be 
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