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De vermelde aspecten bij de verschillende verlofsystemen, 
zijn het resultaat van onderhandelingen die afgesloten werden 
eind 2016. We verwachten dat de Vlaamse regering alle nodige 
aanpassingen in de loop van 2017 zal doorvoeren in het Vlaams 
Personeelsstatuut, zodat deze definitief van toepassing worden.

Voor bijkomende informatie in verband met de verlofstelsels, 
kan u steeds terecht bij het Vlaams team van ACV Openbare 
Diensten:

ACV Openbare Diensten
Vlaams Team
Helihavenlaan 21
1000 Brussel
02.208.23.60
vlaamse.overheid@acv-csc.be

Opgelet! De vermelde bedragen in deze brochure zijn de actuele 
uitkeringen aan de index (1,6406), van toepassing bij opmaak 
van deze brochure in januari 2017.

In deze brochure geven we een duidelijk 
overzicht van de huidige verlofstelsels binnen 
de diensten van de Vlaamse overheid, die 
vallen onder het toepassingsgebied van het 
Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 
(zoals gewijzigd). 

VERLOFSTELSELS BIJ 
DE DIENSTEN VAN DE 
VLAAMSE OVERHEID
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Gemeenschappelijke 
bepalingen

Contractuele /statutaire 
personeelsleden
Behoudens de invloed op het 
pensioen én de deeltijdse 
prestaties wegens chronische 
ziekte of handicap, gelden 
de elementen van de 
verschillende verlofstelsels 
zowel voor contractuele 
personeelsleden als voor 
statutaire ambtenaren.

Dienstactiviteit
Alle verlofsystemen in deze 
brochure worden door de 
Vlaamse overheid beschouwd 
als dienstactiviteit. Dit 
betekent dat het personeelslid 
het recht behoudt op 
bevordering in graad én 
verhoging in de salarisschaal. 

Opnamemodaliteiten
De aanvraagtermijnen en de 
wijze van opname worden 
door de werkgever vastgelegd 
in het arbeidsreglement 
van de entiteit, evenals 
de modaliteiten inzake 

voortijdige intrekking van een 
lopend verlofstelsel. 

Gevolgen voor het 
pensioen
Statutaire personeelsleden 
Voor statutaire 
ambtenaren geldt dat 
onderbrekingsperioden 
in dienstactiviteit en mét 
behoud van wedde, volledig 
gelijkgesteld worden voor het 
overheidspensioen. 

De loopbaanonderbreking 
in het kader van federaal 
zorgverlof (zogenaamde 
thematische verloven) worden 
eveneens automatisch, 
volledig en gratis gelijkgesteld, 
zonder beperking. 

Voor de overige verlofstelsels 
in dienstactiviteit past men 
echter een begrenzing toe: 
de zogenaamde 20% regel. 
Dit houdt in dat de totale 
duur van de niet-bezoldigde 
afwezigheidsperioden tijdens 
de loopbaan niet meer mag 
bedragen dan 20% van de 
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werkelijk gepresteerde 
diensten, om in aanmerking te 
komen voor gelijkstelling voor 
het overheidspensioen. 

Daarenboven geldt voor 
opgenomen perioden in 
het Vlaams zorgkrediet 
een bijkomende specifieke 
begrenzing inzake 
aanneembaarheid.

Periodes in ‘non-activiteit’ 
kunnen nooit gelijkgesteld 
worden voor het 
overheidspensioen.

Contractuele personeelsleden
Voor contractuele 
personeelsleden geldt 
eveneens dat perioden van 
afwezigheid in dienstactiviteit  
met behoud van loon worden 
gelijkgesteld voor het 
werknemerspensioen.

Net zoals van toepassing voor 
statutaire ambtenaren, wordt 
de loopbaanonderbreking 
in het kader van federaal 
zorgverlof automatisch en 
volledig gelijkgesteld.

Perioden opgenomen in 
het stelsel van het Vlaams 
zorgkrediet zijn beperkt 
aanneembaar voor het 

werknemerspensioen, 
rekening houdend met 
specifieke begrenzingen.

Alle afwezigheidsperioden 
in 'non-activiteit' worden 
niet gelijkgesteld voor het 
werknemerspensioen.
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JAARLIJKSE 
VAKANTIEDAGEN

Het recht
Het personeelslid bij de 
diensten van de Vlaamse 
overheid heeft jaarlijks 
recht op 35 dagen vakantie 
(omgerekend in verhouding 
tot de normale dagelijkse 
arbeidsduur).

Het personeelslid van 55 jaar 
of ouder heeft recht op volgend 
aantal extra werkdagen 
vakantie:
• vanaf 55 jaar: 1 extra dag
• vanaf 57 jaar: 2 extra dagen
• vanaf 59 jaar: 3 extra dagen
• vanaf 60 jaar: 4 extra dagen
• vanaf 61 jaar: 5 extra dagen

Deze extra verlofdagen 
zijn niet van toepassing op 
personeelsleden die van een 
bijzondere verlofregeling 
genieten.

Opname
De jaarlijkse vakantiedagen 
kunnen vrij opgenomen 
worden, weliswaar met 
inachtneming van het 
dienstbelang.

Per jaar kunnen echter vier 
dagen vakantie opgenomen 
worden, zonder dat daar het 
dienstbelang kan tegenover 
gesteld worden.

Per jaar kunnen maximum 
elf dagen worden opgespaard, 
tot een maximum van 150 
dagen, om later aan te wenden 
uiterlijk vóór pensionering.
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HET VLAAMS 
ZORGKREDIET 

Personeelsleden bij de diensten van de 
Vlaamse overheid hebben het recht om 
zorgkrediet op te nemen omwille van 
een bepaald motief, met het oog op een 
deeltijdse of voltijdse vermindering van de 
arbeidsprestaties.

Duur
Men kan de prestaties 
verminderen gedurende één 
van onderstaande perioden:
• 18 maanden in geval van 

volledige onderbreking van 
de loopbaan,

• 36 maanden in geval 
van vermindering tot de 
helft van een voltijdse 
betrekking,

• 90 maanden in geval van 
vermindering tot één 
vijfde van een voltijdse 
betrekking.

De maximumduur per 
opnamemogelijkheid, wordt 
steeds verminderd met 

perioden van voltijds en 
deeltijds zorgkrediet die reeds 
opgenomen werden.

Uitzonderingen
Voor bepaalde personeelsleden  
in specifieke situaties wordt 
het bovenvermeld recht 
ingeperkt:
• personeelsleden op proef 

worden uitgesloten van de 
volledige onderbreking van 
de loopbaan,

• voor personeelsleden 
met een 
vervangingsovereenkomst 
of een 
arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur, is de 

Algemeen
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volledige onderbreking van 
de loopbaan een gunst in 
plaats van een recht,

• om voor een vermindering 
van de arbeidsprestaties 
tot de helft van een 
voltijdse betrekking (50% 
prestaties) te kunnen 
opteren, dient het 
contractueel personeelslid 
tewerkgesteld te 
worden met een 
arbeidsovereenkomst 
waarvan de arbeidsduur 
ten minste drie vierde 
bedraagt van de 
arbeidsduur van een 
voltijdse betrekking (75% 
prestaties),

• personeelsleden die 
behoren tot het top- en 
middenkader kunnen geen 
gebruik maken van het 
zorgkrediet.

Aanvraag
Het personeelslid dat 
zorgkrediet wenst aan 
te vragen, moet in eerste 
instantie de aanvraag 
indienen bij de werkgever (de 
entiteit van tewerkstelling). 

Na goedkeuring bezorgt het 
personeelslid vervolgens de 
aanvraag voor een uitkering 

aan het departement voor 
Werk en Sociale Economie. 
Deze aanvraag kan ingediend 
worden bij het departement 
maximaal 6 maanden vóór de 
start van de gevraagde periode 
van het zorgkrediet tot 2 
maanden erna.

Het personeelslid kan 
de aanvraag schriftelijk 
doen via het standaard 
aanvraagformulier t.a.v. 
dienst Vlaams Zorgkrediet, 
Departement WSE, Koning 
Albert II laan 35 bus 20, 1030 
Brussel) of opteren om de 
aanvraag online in te dienen:  
(http://www.werk.be/online-
diensten/vlaams-zorgkrediet/
hoe-aanvragen/online-
aanvragen).

Invloed op vakantiedagen
Opname van het zorgkrediet 
heeft een vermindering van de 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg, in verhouding tot het 
prestatieregime.



10

Motieven
Het zorgkrediet kan opgenomen worden 
omwille van onderstaande motieven, elk 
met specifieke bepalingen.

Zorg voor een kind tot en 
met 12 jaar
Het personeelslid kan 
zorgverlof opnemen in het 
kader van de zorg voor een 
kind tot en met 12 jaar.

Als kind wordt beschouwd: 
de eigen kinderen (inclusief 
adoptie), kinderen van 
de partner waarmee het 
personeelslid gehuwd is 
of wettelijk samenwoont 
(inclusief adoptie) en 
pleegkinderen.

Opname
Het zorgkrediet voor de 
zorg voor een kind, moet 
opgenomen worden in 
perioden van minimum 3 
maanden en maximum 12 
maanden én uiterlijk vooraleer 
het kind 13 jaar wordt.

Vereiste attesten
Eén van volgende attesten 
dient bij de aanvraag gevoegd 
te worden:

• Geboorteakte of akte van 
burgerlijke stand waaruit 
de afstamming blijkt.

• Adoptie: uittreksel 
uit het bevolkings- of 
vreemdelingenregister en 
een attest betreffende de 
adoptie.

• Pleegkind: een attest van 
pleegzorg.

Zorg voor een zwaar ziek 
gezins- of familielid tot 
de 2e graad
• Gezinsleden: de personen 

waar het personeelslid 
mee samenwoont.

• Familieleden tot de 
tweede graad: bloed- en 
aanverwanten tot de 
tweede graad van het 
personeelslid of van de 
partner waarmee het 
personeelslid gehuwd is of 
wettelijk samenwoont.

• Zware ziekte: elke ziekte 
of medische ingreep die 
door de behandelende arts 
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als dusdanig beschouwd 
wordt en waarbij de arts 
oordeelt dat de sociale, 
familiale of emotionele 
bijstand of verzorging 
noodzakelijk is.

Opname
Het zorgkrediet voor de zorg 
voor een zwaar ziek gezins- of 
familielid tot de 2de graad, 
moet opgenomen worden 
in perioden van minimum 
3 maanden en maximum 12 
maanden.

Vereist attest
Attest behandelende 
geneesheer van de zwaar zieke 
persoon die medische bijstand 
of verzorging nodig heeft. 
Hierin moet worden bevestigd 
dat de patiënt bijstand of 
verzorging nodig heeft  en dat 
de aanvrager bereid is deze 
te verlenen (deel D van het 
aanvraagformulier).

Palliatieve zorgen
• Palliatieve zorgen: Elke 

vorm van bijstand, meer 
bepaald van medische, 
sociale, administratieve en 
psychologische bijstand, 
aan en verzorging van een 
persoon die lijdt aan een 

ongeneeslijke ziekte en 
zich in een terminale fase 
bevindt.

Opname
Het zorgkrediet voor het 
toedienen van palliatieve 
zorgen, moet opgenomen 
worden in perioden van 
minimum 1 maand en 
maximum 3 maanden.

Vereist attest
Attest van de behandelende 
geneesheer van de persoon die 
palliatieve verzorging nodig 
heeft. Hierin moet worden 
bevestigd dat de patiënt 
palliatieve zorgen nodig heeft 
en dat de aanvrager bereid is 
deze te verlenen (deel E van 
het aanvraagformulier).

Zorg voor een kind met 
een handicap
Wordt beschouwd als kind met 
een handicap:
• een kind dat voor ten 

minste 66% getroffen is 
door een lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid,

• een kind dat een 
aandoening heeft die tot 
gevolg heeft dat ten minste 
vier punten toegekend 
worden in pijler 1 van de 
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medisch-sociale schaal 
zoals vermeld in de 
regelgeving betreffende de 
kinderbijslag,

• een kind dat erkend is door 
het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
Handicap of voor wie 
Integrale Jeugdhulp een 
indicatiestellingsverslag 
heeft afgeleverd met één of 
meer geldige typemodules 
in het kader van de 
handicap.

Opname
Het zorgkrediet voor de 
zorg voor een kind met een 
handicap, moet opgenomen 
worden in perioden van 
minimum 3 maanden en 
maximum 12 maanden.

Vereiste attesten
Eén van volgende attesten 
dient bij de aanvraag gevoegd 
te worden:
• Attest van de kinderbijslag 

waarmee wordt 
aangetoond dat het 
kind voldoet aan de 
voorwaarden betreffende 
de kinderbijslag.

• Attest van het Vlaams 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap of Integrale 

Jeugdhulp, waarmee 
wordt aangetoond dat 
het kind voldoet aan de 
voorwaarden.

Bij een verlenging is enkel 
een nieuw attest nodig 
indien het attest gegevens 
bevat die nieuw zijn voor het 
departement WSE.

Opleiding
Onderstaande opleidingen 
komen in aanmerking voor 
opname van het zorgkrediet 
met opleidingsmotief:
• Elke vorm van onderwijs 

die georganiseerd,  
gesubsidieerd of 
erkend  wordt door de 
Vlaamse overheid en 
waarvan het programma 
minimaal 120 contacturen 
of 9 studiepunten op 
jaarbasis omvat.

• Elke opleiding die 
georganiseerd wordt door 
een opleidingsverstrekker 
die erkend is in het kader 
van opleidingscheques 
of  steun aan kleine 
en middelgrote 
ondernemingen voor 
ondernemerschaps-
bevorderende diensten en 
waarvan het programma 



13

minimaal 120 contacturen 
of 9 studiepunten op 
jaarbasis omvat.

Opname
Het zorgkrediet voor opleiding, 
moet opgenomen worden 
in perioden van minimum 
3 maanden en maximum 12 
maanden.

Vereiste attesten
Volgend attest dient bij de 
aanvraag gevoegd te worden:
• Een attest van 

inschrijving, waarmee 

wordt aangetoond dat de 
opleiding voldoet aan de 
voorwaarden (deel C van 
het aanvraagformulier)

In te dienen binnen de 
20 kalenderdagen na elk 
kwartaal: 
• een attest dat bewijst 

dat er regelmatige 
aanwezigheid was in 
de opleiding tijdens dat 
kwartaal.
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Onderbrekingsuitkering

Tijdens de onderbreking van 
de loopbaan in het kader van 
zorgkrediet, ontvangt het 
personeelslid een uitkering 
van het departement WSE.

• De uitkering bij een 
voltijdse onderbreking 
bedraagt 527 euro bruto 
per maand.   

• De uitkering bij een 
onderbreking tot de helft 
bedraagt 275 euro bruto 
per maand. Wanneer 
het personeelslid 
alleenstaande ouder 
is, wordt de uitkering 
verhoogd tot 330 euro 
bruto per maand.

• De uitkering bij een 1/5de 
onderbreking bedraagt 
131 euro bruto per maand.  
Wanneer het personeelslid 
alleenstaande ouder 
is, wordt de uitkering 
verhoogd tot 200 euro 
bruto per maand.

Wordt als alleenstaande ouder 
beschouwd: 
• Alleen wonen en minstens 

1 kind hebben dat recht 
geeft op kinderbijslag,

• uitsluitend samenwonen 
met één of meerdere 
kinderen die allemaal 
recht geven op 
kinderbijslag.

Bij  deeltijdse tewerkstelling 
wordt het bedrag berekend 
volgens het arbeidsregime 
en heeft men recht op een 
gedeelte van het bedrag. De 
onderbrekingsuitkering wordt 
proportioneel berekend voor 
een onvolledige maand.
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Bedrag
Bedrag 

alleenstaande 
ouder

Bruto Netto Bruto Netto

Voltijdse 
onderbreking

€ 527 € 473,61 € 527 € 473,61

Vermindering tot de 
helft

€ 275

€ 227,84 
(1)

€ 330 € 273,41
€ 192,50 

(2)

€ 178,75 
(3)

Vermindering met 1/5 € 131 € 108,53 € 200 € 165,70

(1) alleenwonend of uitsluitend samenwonend met een of meerdere kinderen, 
waarvan minstens 1 ten laste, (2) samenwonend jonger dan 50 jaar, (3) samen-
wonend ouder dan 50 jaar.

Cumulatie
De onderbrekingsuitkering kan men cumuleren met een bij-
komende activiteit als loontrekkende op voorwaarde dat deze 
activiteit bij de start van het zorgkrediet al minstens 3 maanden 
wordt uitgeoefend. 

De uitkering kan voor maximum 12 maanden gecumuleerd 
worden met een zelfstandige activiteit op voorwaarde dat deze 
zelfstandige activiteit bij de start van het zorgkrediet al min-
stens 3 maanden uitgeoefend wordt, énkel in geval van voltijdse 
onderbreking.

Men kan de onderbrekingsuitkering cumuleren met een over-
levingspensioen gedurende een periode van maximum 12 al dan 
niet opeenvolgende kalendermaanden of met een overgangsuit-
kering.

Meer informatie hierover staat vermeld op de website van het 
departement WSE:
http://www.werk.be/online-diensten/vlaams-zorgkrediet/cumulatie

Tabel 
onderbrekingsuit-
keringen Vlaams 

Zorgkrediet
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LOOPBAANONDER-
BREKING IN HET KADER 
VAN EEN FEDERAAL 
ZORGVERLOF

Algemeen
Personeelsleden bij de diensten van 
de Vlaamse overheid hebben recht op 
loopbaanonderbreking in het kader van een 
federaal zorgverlof (zogenaamd thematisch 
verlof), op te nemen omwille van één van 
de mogelijke motieven, met het oog op een 
deeltijdse of voltijdse vermindering van de 
arbeidsprestaties.

Duur
De opnameduur verschilt 
per zorgverlof en wordt 
besproken in de rubriek van 
het desbetreffende stelsel.
De maximumduur per 
opnamemogelijkheid, wordt 
steeds verminderd met 
perioden van voltijdse en 
deeltijdse onderbreking die 
reeds opgenomen werden 
onder een bepaald stelsel.

Aanvraag
Het personeelslid dat 
loopbaanonderbreking in 
het kader van een federaal 
zorgverlof wenst aan te vragen, 
moet in eerste instantie de 
aanvraag indienen bij de 
betreffende werkgever (de 
entiteit van tewerkstelling).  

Na goedkeuring, moet men de 
aanvraag vervolgens  indienen 
bij het lokaal RVA-kantoor, 
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maximaal 6 maanden vóór de 
start van de gevraagde periode 
tot 2 maanden erna.
 
Het personeelslid kan 
de aanvraag schriftelijk 
doen via het standaard 
aanvraagformulier C61 SV, ten 
aanzien van het RVA-kantoor 
van de woonplaats. 
Voor de adressen zie: http://
www.rva.be/nl/kantoren

 

Voor meer informatie over de 
thematische verloven: 
http://www.rva.be/nl/
documentatie/infoblad/t19 

Invloed op vakantiedagen
Opname van 
loopbaanonderbreking 
in het kader van een 
federaal zorgverlof heeft 
een vermindering van de 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg, in verhouding tot het 
prestatieregime.
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Motieven
Het personeelslid kan een onderbreking 
aanvragen voor onderstaande thematische 
verloven, elk met eigen specifieke regels.

Ouderschapsverlof
Het personeelslid heeft recht 
op ouderschapsverlof in 
volgende situaties:
1. naar aanleiding van de 

geboorte van het kind tot 
het kind twaalf jaar wordt;

2. in het kader van de adoptie 
van een kind, gedurende 
een periode die loopt vanaf 
de inschrijving van het 
kind als deel uitmakend 
van zijn gezin in het 
bevolkingsregister of in 
het vreemdelingenregister 
van de gemeente waar je 
verblijfplaats hebt, en dit 
uiterlijk tot het kind twaalf 
jaar wordt.

Aan de voorwaarde van 
de twaalfde verjaardag 
moet zijn voldaan uiterlijk 
gedurende de periode van het 
ouderschapsverlof.
De leeftijdsgrens van 12 
jaar wordt verhoogd tot 21 
jaar wanneer het kind voor 
ten minste 66% getroffen 

is door een lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid of 
een aandoening heeft die tot 
gevolg heeft dat ten minste 
4 punten toegekend worden 
in de pijler I van de medisch-
sociale schaal in de zin van 
de regelgeving betreffende de 
kinderbijslag.

Volgende personeelsleden 
hebben recht op 
ouderschapsverlof:
• de biologische moeder, de 

biologische vader;
• de persoon die het kind 

heeft erkend waardoor 
de afstamming langs 
vaderszijde komt vast te 
staan;

• de echtgenote of de 
partner van de biologische 
moeder van het kind die 
meemoeder is geworden;

• de adoptieouders.

Opname
Men heeft recht op 
loopbaanonderbreking voor 
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ouderschapsverlof:
• in geval van voltijdse 

loopbaanonderbreking, 
vier maanden per kind, op 
te nemen in perioden van 
één maand of een veelvoud 
ervan;

• in geval van halftijdse 
loopbaanonderbreking, 
acht maanden per kind, 
op te nemen in perioden 
van twee maanden of een 
veelvoud ervan;

• in geval van 1/5 
loopbaanonderbreking, 
twintig maanden per kind, 
op te nemen in perioden 
van vijf maanden of een 
veelvoud ervan.

Uitzonderingen
Voor bepaalde personeelsleden 
wordt het bovenvermeld recht 
ingeperkt.
• Om voor een vermindering 

van de arbeidsprestaties 
met de helft te kunnen 
opteren, dient het 
contractueel personeelslid 
tewerkgesteld te 
worden met een 
arbeidsovereenkomst 
waarvan de arbeidsduur 
ten minste drie vierde 
bedraagt van de 
arbeidsduur van een 
voltijdse betrekking (75% 

prestaties). 
• Om voor een vermindering 

van de arbeidsprestaties 
met één vijfde te 
kunnen opteren, 
dient het contractueel 
personeelslid voltijds te 
zijn tewerkgesteld. 

Palliatief verlof
Het personeelslid heeft recht 
op voltijdse en/of deeltijdse 
loopbaanonderbreking voor 
het verstrekken van palliatieve 
zorgen. 

Onder "palliatieve zorgen" 
wordt begrepen: 
elke vorm van bijstand en 
inzonderheid medische, 
sociale, administratieve en 
psychologische bijstand en 
verzorging van personen die 
lijden aan een ongeneeslijke 
ziekte en die zich in een 
terminale fase bevinden.

Opname
De duur van de voltijdse, 
halftijdse en 1/5e 
loopbaanonderbreking 
om palliatieve zorgen te 
verstrekken, bedraagt één 
maand, eenmaal verlengbaar 
met één maand. De 1/5e 
opnamemogelijkheid 
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zal mogelijk worden op 
voorwaarde dat de federale 
ministerraad hiervoor haar 
goedkeuring geeft.

Uitzonderingen
Voor bepaalde personeelsleden 
wordt het bovenvermeld recht 
ingeperkt.
• Om voor een vermindering 

van de arbeidsprestaties 
met de helft te kunnen 
opteren, dient het 
contractueel personeelslid 
tewerkgesteld te 
worden met een 
arbeidsovereenkomst 
waarvan de arbeidsduur 
ten minste drie vierde 
bedraagt van de 
arbeidsduur van een 
voltijdse betrekking (75% 
prestaties). 

• Om voor een vermindering 
van de arbeidsprestaties 
met één vijfde te 
kunnen opteren, 
dient het contractueel 
personeelslid voltijds te 
zijn tewerkgesteld.

Vereist attest
Een attest van de behandelend 
geneesheer van de patiënt 
waaruit blijkt dat de patiënt 
palliatieve zorgen nodig 
heeft en dat het personeelslid 

bereid is om deze zorgen te 
verstrekken. 

Bijstand aan of 
verzorging van een zwaar 
ziek gezins- of familielid
Het personeelslid heeft recht 
op loopbaanonderbreking 
bijstand aan of verzorging 
van een zwaar ziek gezins- of 
familielid. 
• Onder "zware ziekte" wordt 

begrepen elke ziekte of 
medische ingreep die 
door de behandelende 
arts als dusdanig wordt 
beschouwd, en waarbij 
deze oordeelt dat elke 
vorm van sociale, familiale 
of emotionele bijstand of 
verzorging noodzakelijk is 
voor het herstel.

• Onder "gezinslid" wordt 
begrepen elke persoon 
die samenwoont met het 
personeelslid.

• Onder "familielid" wordt 
begrepen zowel de bloed- 
als de aanverwant tot de 2e 
graad. 

Opname
De maximumduur per patiënt 
bedraagt voor de voltijdse 
loopbaanonderbreking 12 
maanden,  voor de halftijdse 
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loopbaanonderbreking  en 
voor 1/5e opname 24 maanden. 
De 1/5e opnamemogelijkheid 
zal mogelijk worden op 
voorwaarde dat de federale 
ministerraad hiervoor haar 
goedkeuring geeft.

Als het personeelslid 
uitsluitend en effectief 
samenwoont met minstens 
1 kind en het verlof opneemt 
voor de bijstand aan een zwaar 
ziek kind van hoogstens 
16 jaar, dan bedraagt de 
maximumduur van de voltijdse 
loopbaanonderbreking 
evenwel 24 maanden, 
en van de deeltijdse 
loopbaanonderbreking 48 
maanden.

De opname moet gebeuren 
in al dan niet opeenvolgende 
perioden van minimaal 
1 maand en maximaal 3 
maanden.

In afwijking hiervan kan 
een personeelslid voor de 
bijstand of verzorging van 
een minderjarig kind, tijdens 
of vlak na de hospitalisatie 
van het kind als gevolg van 
een zware ziekte, voltijdse 
loopbaanonderbreking 
opnemen met één week, 

eventueel verlengbaar met één 
week.

Uitzonderingen
Voor bepaalde personeelsleden 
wordt bovenvermeld recht 
ingeperkt.
• Om voor een vermindering 

van de arbeidsprestaties 
met de helft te kunnen 
opteren, moet het 
contractueel personeelslid 
tewerkgesteld worden met 
een arbeidsovereenkomst 
waarvan de arbeidsduur 
minstens drie vierde 
bedraagt van de 
arbeidsduur van een 
voltijdse betrekking (75% 
prestaties). 

• Om voor een vermindering 
van de arbeidsprestaties 
met 1/5 te kunnen opteren, 
moet het contractueel 
personeelslid voltijds 
tewerkgesteld zijn.

Vereist attest
Een attest van de behandelend 
geneesheer van de patiënt, 
waaruit blijkt dat de patiënt 
bijstand of verzorging nodig 
heeft én dat het personeelslid 
bereid is om de bijstand te 
bieden of de zorg op zich te 
nemen.
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Onderbrekingsuitkering
Tijdens de loopbaanonderbreking in het 
kader van een federaal zorgverlof, ontvangt 
het personeelslid een uitkering van de RVA.

• De uitkering bij een 
voltijdse onderbreking 
bedraagt 802,52 euro bruto 
per maand. 

• De uitkering bij een 
onderbreking tot de helft 
bedraagt 401,25 euro bruto 
per maand voor wie jonger 
is dan 50 jaar. Wanneer het 
personeelslid ouder is dan 
50 jaar, wordt de uitkering 
verhoogd tot 680,62 euro 
bruto per maand.

• De uitkering bij een 1/5de 
onderbreking bedraagt 
136,12 euro bruto per 
maand voor wie jonger 
is dan 50 jaar, zonder 
kinderen ten laste.  Voor 
het personeelslid jonger 
dan 50 jaar, alleen wonend 
én met kinderen ten 
laste, wordt de uitkering 
verhoogd tot 183,06 euro 
bruto per maand. Voor 
personeelsleden vanaf 50 
jaar bedraagt de uitkering 
272,25 euro bruto per 
maand.

Bij een volledige onderbreking 
op basis van een deeltijdse 
betrekking wordt de uitkering 
berekend in verhouding tot uw 
arbeidsregime.

Wat de uitbetaling van een 
RVA-onderbrekingsuitkering  
voor ouderschapsverlof betreft, 
geven enkel kinderen geboren 
of geadopteerd na 7 maart 
2012 tijdens de vierde maand 
voltijds ouderschapsverlof (de 
zevende en achtste maand 
halftijds ouderschapsverlof, 
de zestiende tot en met 
de twintigste maand 1/5 
ouderschapsverlof) recht op 
een onderbrekingsuitkering.
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Jonger dan 50 
jaar Vanaf 50 jaar

  Bruto Netto Bruto Netto

voltijdse 
vermindering  802,52 721,23 805,52 721,23

vermindering 
tot de helft  401,25 332,44 680,62 563,9

vermindering 
met 1/5

 

geen 
kinderen ten 

laste
136,12 112,78 272,25 225,56

alleen-
wonend + 
1 of meer 

kinderen ten 
laste

183,06 151,67   

Cumulatie
De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voorwaarden 
gecumuleerd worden met de inkomsten van ofwel de uitoe-
fening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als 
loontrekkende die u reeds uitoefende gedurende minstens 3 
maanden voorafgaand aan  de loopbaanonderbreking.
Alleen in geval van volledige loopbaanonderbreking mag de uit-
kering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefen-
ing van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumpe-
riode van een jaar. In geval van vermindering tot een halftijdse 
betrekking of met 1/5, is deze cumulatie niet mogelijk.

Men kan de onderbrekingsuitkering cumuleren met een over-
levingspensioen gedurende een periode van maximum 12 al dan 
niet opeenvolgende kalendermaanden of met een overgangsuit-
kering.

Bijkomende informatie hierover kan men terugvinden op de 
website van RVA:
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t19#h2_15

Tabel onderbrekingsuitkeringen 
loopbaanonderbreking in 

het kader van een federaal 
zorgverlof
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VERLOF VOOR 
DEELTIJDSE PRESTATIES

Het recht
Een personeelslid heeft een 
algemeen recht op verlof 
voor deeltijdse prestaties  
gedurende 60 maanden.
Vanaf de leeftijd van 55 
jaar geldt een onbegrensd 
bijkomend recht voor opname 
van verlof voor deeltijdse 
prestaties.

Voor onderstaande 
personeelsleden is opname 
van dit verlofstelsel echter 
geen recht, doch wel een 
gunst:
• Personeelsleden 

behorend tot het top- en 
middenkader.

• Personeelsleden met een 
vervangingsovereenkomst

• Personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur, minder dan 
2 jaar ononderbroken in 
dienst.

• Personeelsleden die het 
bovengenoemd recht van 
60 maanden reeds hebben 

uitgeput en die de leeftijd 
van 55 jaar nog niet bereikt 
hebben.

Opname
Door opname van het verlof 
voor deeltijdse prestaties, 
kan het personeelslid opteren 
om de arbeidsprestaties te 
verminderen tot minimaal 
de helft van een voltijdse 
betrekking, in schijven van 
10%. Op die manier kan men 
het arbeidsregime concreet 
verminderen met 50%, 40%, 
30%, 20% of 10%.
Gedurende minstens drie 
maanden kan men het 
gekozen arbeidsregime niet 
wijzigen.
De lijnmanager kan beslissen 
dat de opname van het verlof 
met maximaal 3 maanden 
moet worden uitgesteld, 
omwille van het dienstbelang.
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Invloed op vakantiedagen
Opname van verlof voor 
deeltijdse prestaties heeft 
een vermindering van het 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg, in verhouding tot het 
prestatieregime.

Salarisbonus
Bepaalde personeelsleden 
ontvangen een salarisbonus, 
tijdens opname van dit verlof.
• Personeelsleden vanaf 

de leeftijd van 60 
jaar ontvangen een 
salarisbonus voor de 
gehele duur van opname.

• Personeelsleden 
die zich in één van 
volgende gevallen 
bevinden, ontvangen een 
salarisbonus gedurende 
maximaal 60 maanden:
• personeelsleden 

met een kind ten 
laste dat recht heeft 
op bijkomende 
kinderbijslag wegens 
aandoening of 
handicap;

• personeelsleden die 
als éénoudergezin ten 
minste één kind ten 
laste hebben dat nog 
niet de leeftijd van 15 
jaar bereikt heeft;

• personeelsleden die 
mantelzorg verlenen 
aan een inwonend 
gezins- of familielid 
van de 1e of 2e graad.

De salarisbonus bedraagt 
20% van het deeltijds niet-
gepresteerde deel, bij een 
jaarlijkse brutobezoldiging 
(inclusief maandelijkse 
brutotoelagen) van minder dan 
35.000 euro (niet geïndexeerd) 
en 15% bij een jaarlijkse 
brutobezoldiging (inclusief 
maandelijkse brutotoelagen) 
tussen 35.000 en 37.000 
euro (niet geïndexeerd). 
Personeelsleden met een 
hogere brutobezoldiging, 
kunnen geen aanspraak 
maken op een salarisbonus.
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DEELTIJDSE PRESTATIES 
WEGENS CHRONISCHE 
ZIEKTE OF HANDICAP

Statutaire ambtenaren met 
een chronische ziekte of een 
handicap, kunnen gebruik 
maken van een aanvullend 
systeem van deeltijdse 
prestaties.  

Het gaat om een bijkomend 
specifiek deeltijds stelsel 
voor ambtenaren die omwille 
van een chronische ziekte of 
een handicap geen voltijdse 
tewerkstelling meer in het 
vooruitzicht kunnen stellen.
De mogelijkheid van deeltijdse 
prestaties om medische 
redenen (na langdurige ziekte), 
met het oog op voltijdse 
werkhervatting, blijft bestaan 
voor ambtenaren.

Voor contractuele 
personeelsleden geldt de 
ziekteverzekeringswetgeving 
die reeds een systeem van 
progressieve werkhervatting 
omvat. Meer informatie 
hierover kan men verkrijgen 

bij de mutualiteit.

De erkenning
In eerste instantie moet de 
ambtenaar een erkenning 
krijgen als persoon met een 
handicap of chronische ziekte, 
bij een externe instantie.

Volgende erkenningen 
komen in aanmerking om tot 
dit verlofstelsel te worden 
toegelaten:
• personen met een 

handicap, erkend door 
het intern verzelfstandigd 
agentschap met 
rechtspersoonlijkheid 
Vlaams Agentschap 
voor Personen met een 
Handicap (VAPH);

• personen die gewezen 
leerling zijn van het 
buitengewoon onderwijs 
en die hoogstens een 
getuigschrift of diploma 
behaald hebben in het 
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buitengewoon onderwijs;
• personen die door de 

Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) 
erkend zijn als personen 
met een arbeidshandicap 
en die recht hebben op 
een of meer bijzondere 
tewerkstellings-
ondersteunende 
maatregelen;

• personen die op basis 
van hun handicap in 
aanmerking komen voor 
een inkomensvervangende 
tegemoetkoming of 
integratietegemoetkoming, 
verstrekt aan personen 
met een handicap op 
basis van de wet van 27 
februari 1987 houdende 
tegemoetkomingen 
aan personen met een 
handicap;

• personen die in het bezit 
zijn van een afschrift van 
een definitief geworden 
gerechtelijke beslissing 
of van een attest van 
een bevoegde federale 
instelling waaruit een 
arbeidsongeschiktheid van 
minstens 66% blijkt;

• personen die een 
invaliditeitsuitkering 
ontvangen op basis van 

het koninklijk besluit van 
3 juli 1996 tot uitvoering 
van de wet betreffende 
de verplichte verzekering 
voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 
1994.

Passende maatregelen 
en noodzaak tot deeltijds 
werken
Naast de erkenning dient de 
noodzaak tot deeltijds werken 
vastgesteld te worden. 
De arbeidsarts is de medische 
instantie die uitspraak doet 
over de mogelijkheden of de 
noodzaak van de ambtenaar 
om deeltijds te werken wegens 
handicap of chronische ziekte.
Die zal zich kunnen baseren 
op adviezen van andere 
actoren (behandelend arts, 
werkgever en eventueel 
de controlearts) om een 
beslissing te nemen.

De arbeidsarts zal zich ook 
uitspreken over de noodzaak 
van herevaluaties en de 
frequenties hiervan. Op 
vraag van de arbeidsarts of 
de ambtenaar zal de situatie 
worden geëvalueerd.
Er zal eveneens worden 
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onderzocht of andere 
maatregelen (zoals telewerk 
of arbeidspostaanpassingen) 
kunnen bijdragen tot de re-
integratie of aangewezen 
zijn ter ondersteuning van de 
deeltijdse prestaties. 

Invloed op vakantiedagen
Opname van deeltijdse 
prestaties wegens handicap 
of chronische ziekte heeft 
een vermindering van 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg, in verhouding tot het 
prestatieregime.

Salarissupplement
Er zal tijdens dit deeltijds 
stelsel wegens handicap 
of chronische ziekte een 
salarisbonus worden 
toegekend, overeenkomstig 
30% van het salaris voor het 
niet gewerkte deel.

Dit impliceert concreet:
50% werken = 65% brutowedde 
(50% + 15%)
60% werken = 72% brutowedde 
(60% + 12%)
70% werken = 79% brutowedde 
(70% + 9%)
80% werken = 86% brutowedde 
(80% + 6%)
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ONBETAALD VERLOF

Het recht
Het personeelslid bij de 
diensten van de Vlaamse 
overheid heeft recht op 
onbetaald verlof gedurende 
twaalf maanden.

Vanaf 55 jaar krijgen 
personeelsleden recht 
op twaalf maanden extra 
onbetaald verlof.

Voor onderstaande 
personeelsleden is opname 
van dit verlofstelsel echter 
geen recht:
• Personeelsleden met een 

vervangingsovereenkomst 
kunnen dit verlof opnemen 
als gunst.

• Personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur, minder dan 
2 jaar ononderbroken in 
dienst kunnen dit verlof 
opnemen als gunst.

• Personeelsleden die het 
recht uitgeput hebben, 
kunnen dit verlof opnemen 
als gunst.

• Personeelsleden die 
behoren tot het top- en 

middenkader kunnen geen 
gebruik maken van het 
recht op onbetaald verlof.

Opname
Het onbetaald verlof is 
gefractioneerd opneembaar 
in perioden van minimaal één 
maand. 

Invloed op vakantiedagen
Opname van onbetaald verlof 
heeft een vermindering van 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg, in verhouding tot het 
prestatieregime.
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20 DAGEN ONBETAALD 
VERLOF PER JAAR 

Het recht
Personeelsleden bij de 
diensten van de Vlaamse 
overheid hebben jaarlijks recht 
op 20 dagen onbetaald verlof, 
bij voltijdse tewerkstelling. 
Voor deze dagen ontvangt men 
geen loon.

Opname
Het aantal op te nemen dagen 
per jaar wordt verminderd 
in verhouding tot het 
prestatieregime.

Invloed op vakantiedagen
Opname van onbetaald verlof 
heeft een vermindering van 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg in verhouding tot het 
prestatieregime.

Bijkomend geldt dat zodra 
een personeelslid tijdens een 
lopend jaar één dag onbetaald 
verlof opneemt, het totaal 
overdraagbaar vakantieverlof 

voor dat jaar geplafonneerd 
wordt op 5 dagen (in plaats 
van 11 dagen).
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GESTANDAARDISEERD 
GUNSTVERLOF

De gunst
Een personeelslid bij de 
diensten van de Vlaamse 
overheid kan aan de 
lijnmanager vragen om 
gebruik te maken van het 
gestandaardiseerd gunstverlof.

Opname
Het personeelslid bepaalt zelf 
de duur van het gunstverlof 
dat aangevraagd wordt.
De opname van dit verlof 
moet in volle dagen of volle 

maanden gebeuren.
De lijnmanager kan bij 
goedkeuring beslissen dat de 
opname van het verlof met 
maximaal 3 maanden moet 
worden uitgesteld, omwille 
van het dienstbelang.

Invloed op vakantiedagen
Opname van 
gestandaardiseerd gunstverlof 
heeft een vermindering van de 
jaarlijkse vakantiedagen tot 
gevolg, in verhouding tot het 
prestatieregime.
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NOTITIES
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