
Parlementaire vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "de 

inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor tijdskrediet" (nr. 8226) 

  

06.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ook deze vraag dateert van half 

december. 

  

Met de nieuwe regeling voor het tijdskrediet was er enige ongerustheid gerezen in verband 

met de termijn. 

  

De nieuwe regeling zou gelden vanaf 2012 voor iedereen die een eerste aanvraag of een 

verlengingsaanvraag had ingediend na 20 november 2011. Voor de aanvragen van vóór 20 

november zou de oude regeling nog van toepassing zijn, wat in de meeste gevallen een meer 

gunstige regeling is. 

  

De RVA bleek te communiceren dat alle aanvragen voor 31 december zouden vallen onder de 

huidige reglementering. Ook aanvragen die voor die datum waren ingediend, zouden dus 

onder de nieuwe regeling vallen. 

  

Er heerst heel wat onduidelijkheid en verwarring. Vorige week hebben we het daar ook al 

even over gehad. 

  

Mevrouw de minister, hoe zit het nu juist met die data? Welke aanvragen vallen onder de 

nieuwe regeling en welke vallen onder de oude regeling? 

  

Soms doet er zich een probleem voor bij mensen die een verlenging aanvragen of die een 

eerste aanvraag indienen, bijvoorbeeld wanneer die aanvraag is blijven liggen bij de 

werkgever. Hoe zit het juist met die data? 

  

06.02 Minister Monica De Coninck: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, volgens het 

koninklijk besluit van 28 december 2011 zal de oude regeling voor tijdskrediet van toepassing 

blijven op alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen voor onderbrekingsuitkeringen 

waarvoor er vóór 28 november 2011 een akkoord werd bereikt tussen de werkgever en de 

werknemer en als die akkoorden werden ontvangen bij de RVA tot en met 23 december 2011, 

zelfs indien de ingangsdatum van de eerste aanvraag of verlengingsaanvraag zich situeert na 

31 december 2011. 

  

De nieuwe regeling is met andere woorden van toepassing op de eerste aanvraag of 

verlengingsaanvraag die niet beantwoorden aan voormelde dubbele voorwaarde. 

  

Het koninklijk besluit werd gepubliceerd op 30 december 2011. De informatie aangaande de 

nieuwe regeling voor tijdskrediet werd op de gebruikelijke wijze verspreid via verschillende 

kanalen. 

  

Om de grootte van het probleem te kennen, hebben wij opgevraagd welke aanvragen er nog 

binnengekomen zijn tussen 23 december en 31 december 2011. Wij zullen nagaan wat de 

totaliteit is van de aanvragen die wij in het najaar van 2011 ontvangen hebben in vergelijking 

met de totaliteit van de aanvragen van vorige jaren. Op basis daarvan zullen we zien of er al 

dan niet een groot probleem is. Als het gaat om een verschil van maar een tiental, kunnen we 

nog zien wat we doen. Voor alle duidelijkheid, het is niet mogelijk om nu nog wat te regelen 

om dat allemaal in orde te krijgen. 



  

Oorspronkelijk stond in het regeerakkoord de datum van 22 november. Wij hebben al gezegd 

dat we dat zouden verlengen tot de Ministerraad waarop we het koninklijk besluit voorgelegd 

hebben. We hebben dan nog beslist dat de aanvragen ingediend mochten worden tot 23 

december, dus eigenlijk bijna tot het einde van het jaar. Dat laten liggen, moet dus een beetje 

gerelativeerd worden. Dat zou betekenen dat velen hun aanvraag zogezegd hebben laten 

liggen tot de laatste week van december. Dikwijls is dat zelfs een week waarin veel mensen 

niet meer werken en waarin veel sociaal secretariaten dicht zijn. In alle eerlijkheid kan ik u 

zeggen dat we voor de verlenging van die termijn bij de regering hebben moeten pleiten. 

  

06.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, dat begrijp ik goed, het was een vrij 

duidelijk antwoord. 

  

Voor alle aanvragen die aan die dubbele voorwaarde voldoen, is er geen probleem. Die vallen 

onder de oude regeling. 

  

06.04 Minister Monica De Coninck: Als ze in orde zijn, natuurlijk. 

  

06.05  Nahima Lanjri (CD&V): Ja, als men aan de dubbele voorwaarde voldoet. De 

aanvraag moet voor 28 november ingediend zijn en tot en met 23 december, dus voor 24 

december, bij de RVA zijn toegekomen. Voor zulke aanvragen is er geen probleem. Die 

vallen onder de oude regeling. 

  

In principe vallen aanvragen vanaf de dag nadien onder de nieuwe regeling. Toch zult u nog 

bekijken over hoeveel aanvragen het gaat. Laat u daarmee nog een deur open om na te gaan 

hoeveel aanvragen het waren in die periode? 

  

06.06 Minister Monica De Coninck: Neen, want ik heb zoveel macht niet. Echter, er doen 

veel geruchten de ronde als zouden er veel aanvragen zijn blijven liggen die allemaal in de 

laatste week opgestuurd zouden zijn. Ik kan niet retroactief controleren, maar wij hebben 

opgevraagd hoeveel aanvragen er in die laatste week nog zijn binnengekomen en of dat aantal 

een groot verschil betekent in vergelijking met de voorgaande jaren. 

  

Het is natuurlijk niet denkbeeldig dat veel mensen gedacht hebben om toch nog rap een 

aanvraag in te dienen en dat zij dat in de laatste week van het jaar gedaan hebben. Wij willen 

voorkomen dat die mensen allemaal… 

  

06.07  Nahima Lanjri (CD&V): … onder de oude regeling vallen. 

  

Als u vaststelt dat er in de laatste week inderdaad nog massaal aanvragen zijn ingediend, dan 

zult u daar dus niet op ingaan. Wanneer u echter merkt dat het slechts over enkele dossiers 

gaat… 

  

06.08 Minister Monica De Coninck: … dan kunnen we nog zien wat we daarmee doen, 

dossier per dossier. 

  

06.09  Nahima Lanjri (CD&V): Kunt u dan regulariseren, op een of andere manier? 

  

06.10 Minister Monica De Coninck: Dat heb ik niet gezegd. U mag mij geen woorden in de 

mond leggen die ik niet gezegd heb.  



  

06.11  Nahima Lanjri (CD&V): Dat doe ik niet. Ik vraag het. 

  

06.12 Minister Monica De Coninck: We hebben gewoon een gezonde reactie gehad. We 

willen nagaan of we op een of andere manier te weten kunnen komen of de geruchten die de 

ronde doen, al dan niet terecht zijn. Waarmee kunnen we dat vergelijken? Welnu, met 

voorgaande jaren. Wij hebben dus opgevraagd hoeveel aanvragen er na 23 december 2011 

nog zijn binnengekomen. Daarbij willen we ook weten of de totaliteit van de aanvragen van 

de laatste drie maanden van 2011, of eventueel, als men daar een zicht op heeft, alleen de 

aanvragen van december, zwaar afwijkt ten opzichte van de totaliteit van de aanvragen van de 

voorgaande jaren in dezelfde periode. Wij stellen ons alleen die gezonde vraag. We zullen dan 

nog wel bekijken wat we daarmee doen. Daarop kan ik nu niet vooruitlopen. 

  

06.13  Nahima Lanjri (CD&V): Goed. Ik neem aan, als u die gegevens hebt en als u een 

initiatief neemt, dat wij daarvan zullen horen. 

  

06.14 Minister Monica De Coninck: Wij stellen alles ter beschikking. We hebben niets te 

verbergen. 

  

06.15  Nahima Lanjri (CD&V): Dank u wel. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


