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Deze omzendbrief regelt de omzetting van de bedragen uitgedrukt in Belgi- 
sche frank naar bedragen in Euro vanaf 1 januari 2002, en vervangt vanaf 
deze datum de omzendbrief van 21 december 2000 (kenmerk: PEBE/DVR - 
VOI/2000/14) die wordt opgeheven. 

I. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschaw 

1. Gebruik makend van de mogelijkheden geboden door het KB van 7 mei 1999 (l), 

heeft de Vlaamse regering dd. 14 april 2000 haar goedkeuring gehecht aan een 
nieuwe reglementering inzake loopbaanonderbreking voor de ambtenaren van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap . Opdat deze nieuwe reglementering 
in werking zou kunnen treden was nog wel het voorafgaand akkoord vereist van 
de federale ministerraad ( 3 )  . 
Dit akkoord werd op 10 november 2000 verleend, zodat de nieuwe reglemente- 
ring kan worden geïmplementeerd. De nieuwe reglementering heeft terugwerken- 
de kracht tot 1 november 2000. 

2. De essentiële kenmerken van de nieuwe reglementering inzake loopbaanonder- 
breking werden samengevat in de hierbijgevoegde bijlage 1. De nieuwe punten 
werden in vet weergegeven. 

3 .  Duur van de loopbaanonderbrekinq over het geheel van de loopbaan 

De nieuwe reglementering voorziet dat de ambtenaar in totaal 72 maanden vol- 
tijds en 72 maanden halftijds zijn loopbaan kan onderbreken. 

De maximumduur om voltijdse of halftijdse loopbaanonderbreking te krijgen, 
wordt evenwel verminderd met de duur van de voltijdse respectievelijk half- 
tijdse loopbaanonderbrekingen die de ambtenaar als ambtenaar of contractueel 
personeelslid van dezelfde of een andere werkgever reeds heeft genoten. 

De bijzondere stelsels inzake palliatief verlof, bijstandsverlof en ouder- 
schapsverlof tellen niet mee voor de 72 maanden voltijdse en de 72 maanden 
halftijdse loopbaanonderbreking waarop de ambtenaar zelf recht heeft. 

Een ambtenaar van minstens 50 jaar kan halftijdse loopbaanonderbreking tot 
aan de pensioenleeftijd nemen, ongeacht de totale duur van de loopbaanonder- 

KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen 
* besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende tweede bijsturing van het Vlaams personeels- 
statuut van 24 november 1993 en andere bepalingen, artikelen 38 en 61 

artikel 3 van het KB van 7 mei 1999 



brekingen die hij genomen heeft voor het begin van de halftijdse loopbaanon- 
derbreking tot aan de pensioenleeftijd. 

4. Aanvraaq van de loopbaanonderbreking 

De invoering van de nieuwe reglementering inzake loopbaanonderbreking heeft 
geen gevolgen voor de wijze waarop de loopbaanonderbreking moet worden aan- 
gevraagd. De aanvraagformulieren die als bijlage 2 aan deze nota zijn toege- 
voegd, werden aangepast aan de nieuwe vormen van loopbaanonderbreking. 

Ten aanzien van de RVA kunnen de bestaande formulieren C61A en C61B (aan- 
vraag van onderbrekingsuitkeringen) voorlopig verder worden gebruikt. In 
plaats van rubriek E dient wel rubriek D te worden ingevuld met vervanging 
van de titel "systeem federale openbare sector" door de titel "systeem regi- 
onale en communautaire openbare sector". 

5. Aanvraagtermijnen 

Net zoals de voorgaande reglementering, voorziet de nieuwe reglementering 
een principiële aanvraagtermijn voor loopbaanonderbreking van 3 maanden. 

Opmerking: 
Wanneer de loopbaanonderbreking wordt genomen als palliatief verlof of voor 
bijstand of verzorging aan/van een zwaar ziek gezins- of familielid moet de 
aanvraagtermijn van 3 maanden niet worden in acht genomen. 

De aanvraagtermijn van 3 maanden geldt ook niet indien de loopbaanonderbre- 
king dient als ouderschapsverlof, en onmiddellijk aansluit op het beval- 
lingsverlof, het vaderschaps- of opvangverlof. 

6. Schriftelijke verbintenis tot voortzetting van de halftijdse loopbaanonder- 
breking tot aan de pensioenleeftijd 

De nieuwe reglementering bepaalt dat de ambtenaar van minstens 50 jaar oud 
halftijdse loopbaanonderbreking kan nemen, op voorwaarde dat hij er zich 
schriftelijk toe verbindt deze halftijdse loopbaanonderbreking niet voor 
zijn pensionering stop te zetten. 

Het aanvraagformulier voor halftijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensi- 
oenleeftijd, dat door de betrokken ambtenaren aan de personeelsdienst moet 
worden bezorgd, voorziet een aparte rubriek, waarin deze schriftelijke ver- 
klaring kan worden afgelegd. 

7 .  Medisch attest bij palliatief verlof of verlof voor bijstand 
Personeelsleden die loopbaanonderbreking nemen voor bijstand/verzorqinq - - 
aan/van een zwaar ziek gezins- of familielid of om paliiatieve zorgen te 
verstrekken, moeten bij hun aanvraag een attest voegen van de behandelend 
geneesheer. Bij palliatief verlof dient op dit attest de identiteit van de 
patiënt niet te worden vermeld; bij verlof voor bijstand/ verzorging 
aan/voor een zwaar ziek gezins- of familielid wel. 

8. Aanvang ouderschapsverlof 

Loopbaanonderbreking bedoeld als ouderschapsverlof, moet een aanvang nemen: 
- bij geboorte van een kind: vóór het kind 4 jaar is; 
- bij adoptie: binnen een periode van 4 jaar die loopt vanaf de inschrij- 



ving van het kind als lid van het gezin in het bevolkingsregister of in 
het vreemdelingenregister van de gemeente waar de ambtenaar zijn ver- 
blijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind 8 jaar wordt. 

Wanneer het kind voor minstens 66% getroffen is door een vermindering van de 
lichamelijke of geestelijke geschiktheid in de zin van de kinderbijslagrege- 
ling, wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind 
8 jaar wordt. 

9. ûnderbrekingsuitkerinqen 

Ambtenaren die hun loopbaan onderbreken, krijgen onderbrekingsuitkeringen 
volgens de federale regels (cfr. bijlage 3 (basisbedragen) en bijlage 4 (ge- 
actualiseerde bedragen op 1 juli 2001)). 

Het aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen (dat samen met de aan- 
vraag van de loopbaanonderbreking moet worden ingediend) wordt door de over- 
heid ingevuld, en aan de ambtenaar terugbezorgd. 

10. Aanmoediginqspremies 

De reglementering met betrekking tot de aanmoedigingspremies blijft van toe- 
passing voor ambtenaren en contractuele personeelsleden die hun loopbaan on- 
derbreken volgens de nieuwe regeling. 

11 . Vervanginq 

11.1 Algemene vervangingsregels 

De vervanging van ambtenaren in loopbaanonderbreking gebeurt overeenkomstig 
de federale bepalingen, vastgesteld in het KB van 7 mei 1999 betreffende de 
onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen. 

Wat deze aangelegenheid betreft, wordt er op gewezen dat het aantal catego- 
rieën waaruit voor de vervanging van loopbaanonderbrekingen van ambtenaren 
kan worden gerekruteerd, door het ,KB van 7 mei 1999 (artikel 14) werd uitge- 
breid tot 12 (alignering met de privé-sector) . 
Voortaan komen dus niet alleen uitkeringsgerechtigd volledig werklozen in 
aanmerking, maar bijvoorbeeld ook schoolverlaters en personen van wie de 
vervangingsovereenkomst net voordien is afgelopen. 

11.2 Vervanging halftijdse loopbaanonderbrekingen tot aan de pensioenleef- 
tijd van ambtenaren van minstens 50 jaar. 

Voor de vervanging van ambtenaren van minstens 50 jaar die halftijdse loop- 
baanonderbreking nemen tot aan de pensioenleeftijd, worden alleen personen 
in aanmerking genomen die eveneens geslaagd zijn voor een vergelijkend wer- 
vingsexamen voor de graad waarin de vervanging gebeurt. 

De vervangers van halftijdse loopbaanonderbrekingen tot aan de pensioenleef- 
tijd van ambtenaren van minstens 50 jaar worden in dienst genomen als statu- 
tair stagiair. Hiertoe worden voormelde loopbaanonderbrekingen gegroepeerd 
per graad (samenvoeging van halftijdse loopbaanonderbrekingen die plaats 
vinden in betrekkingen die overeenstemmen met dezelfde wervingsgraad) en per 
departement, en vervangen per voltijds equivalent. 



De indienstneming van statutaire stagiairs ter vervanging van halftijdse 
loopbaanonderbrekingen tot aan de pensioenleeftijd, gebeurt overeenkomstig 
de gewone aanwervingsprocedure voor statutairen. Indien meerdere geslaagden 
aan deze vereisten voldoen, gebeurt de indienstneming overeenkomstig de voor 
het vergelijkend wervingsexamen behaalde rangschikking. 

Opmerkingen: 
1. De facto worden, wat de aan gang zijnde loopbaanonderbrekingen betreft, 

de huidige vervangers in dienst gehouden. 
2. Aan de statutaire vervangers van halftijdse loopbaanonderbrekingen tot 

aan de pensioenleeftijd wordt - net zoals aan de overige ambtenaren - 
slechts 1 dienstaanwijzing en standplaats toegekend. Indien betrokkenen 
op 2 verschillende plaatsen worden tewerkgesteld, moet de reglementering 
inzake reis- en verblijfkosten worden toegepast. 

3. Aangezien de reglementering voorziet dat de vervanging van ambtenaren in 
loopbaanonderbreking plaats vindt overeenkomstig de federale regels, 
blijft in de gevallen waarin de halftijdse loopbaanonderbreking tot aan 
de pensioenleeftijd van een ambtenaar van minstens 50 jaar, niet onmid- 
dellijk kan worden vervangen door de indienstneming van een statutair 
stagiair (4), de verplichting bestaan tot indienstneming van een contrac- 
tueel vervanger. Deze contractuele indienstneming kan - in afwachting 
van de beoogde statutaire aanwerving - plaats vinden bij contract voor 
bepaalde of onbepaalde duur. De afsluiting van een vervangingsovereen- 
komst is in dit geval niet toegelaten, gelet op het artikel 104 van de 
Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. Het afgeslo- 
ten contract moet vanzelfsprekend bij de indienstneming van een statutair 
vervanger worden beëindigd. Indien het gaat om een contract voor bepaalde 
duur dient deze beëindiging plaats te vinden door verbreking. Indien het 
gaat om een contract voor onbepaalde duur gebeurt zij bij voorkeur door 
een opzeg die bijtijds wordt gegeven; indien dit niet (meer) mogelijk is, 
door verbreking. 

12. Contractueel personeel 

Het contractuele personeel geniet dezelfde regelingen inzake loopbaanonder- 
breking voor bijstand/verzorging aan/van een zwaar ziek gezins- of familie- 
lid en inzake ouderschapsverlof onder de vorm van loopbaanonderbreking als 
een ambtenaar. Wat het palliatief verlof betreft, blijft het contractuele 
personeelslid ressorteren onder de reglementering van de privé-sector (sta- 
tus quo met de bestaande toestand). Halftijdse loopbaanonderbreking kan door 
contractuele personeelsleden alleen worden genomen indien zij minstens met 
prestaties zijn tewerkgesteld. 

Opmerkingen: 
1. In principe gebeurt de vervanging van contractuele personeelsleden in 

loopbaanonderbreking bij vervangingsovereenkomst. Gelet op het artikel 
104 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, is 
de afsluiting van een vervangingsovereenkomst echter niet toegelaten bij 
halftijdse loopbaanonderbrekingen tot aan de pensioenleeftijd van con- 
tractuelen ouder dan 50 jaar, zodat in dit geval de vervanger bij con- 
tract voor onbepaalde duur moet worden tewerkgesteld. 

2. In tegenstelling tot ambtenaren, kunnen contractuele personeelsleden van 
minstens 50 jaar die halftijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioen- 
leeftijd hebben genomen, deze opzeggen en terugkeren naar hun oorspronke- 
lijke prestaties. De enige sanctie bestaat voor deze contractuele perso- 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen vervangers kunnen worden gevonden die zowel batig geklas- 
seerd zijn voor een vergelijkend wervingsexamen, als deel uitmaken van één van de categorieën die volgens 
de federale reglementering in aanmerking komen voor de vervanging van loopbaanonderbrekingen. 



neelsleden erin, dat zij, wanneer zij na zulke werkhervatting, opnieuw 
halftijdse loopbaanonderbreking wensen te nemen, geen recht meer hebben 
op verhoogde onderbrekingsuitkeringen (260,39 euro niet geïndexeerd), 
maar terugvallen op de gewone onderbrekingsuitkering (130,19 euro niet 
geïndexeerd) . 

13. Personeelsleden die ingevolqe de inwerkingtredinq van de nieuwe reglemente- 
rinq wensen over te stappen van de ene vorm van loopbaanonderbreking naar de 
andere 

13.1 De nieuwe reglementering inzake loopbaanonderbreking houdt t.a.v. de 
vorige de volgende gunstiger regelingen in: 
1. voor ambtenaren van minstens 50 jaar: halftijdse loopbaanonderbre- 

king tot aan de pensionering tegen verhoogde onderbrekingsuitkering 
(in principe 260,39 euro niet geïndexeerd) ; 

2. verlof voor bijstand aan/verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
famil iel id (verhoogde onderbrekingsui tkering: in principe 431,61 
euro (niet geïndexeerd) voor een vol ti jdse onderbreking en 215,79 
euro (niet geïndexeerd) voor een halftijdse onderbreking) ; 

3. vol ti jds ouderschapsverlof tegen verhoogde onderbrekingsui tkering 
(in principe 431,61 euro niet geïndexeerd) ; 

4. ouderschapsverlof onder de vorm van hal f ti j dse loopbaanonderbreking 
tegen verhoogde onderbrekingsuitkering (in principe 215,79 euro 
niet geïndexeerd) . 

5. palliatief verlof met verhoogde onderbrekingsuitkering (voltijdse 
loopbaanonderbreking: 431,61 euro niet geïndexeerd; halftijdse 
loopbaanonderbreking: 215,79 euro niet geïndexeerd). 

Als gevolg hiervan kan worden verwacht dat personeelsleden die momen- 
teel in loopbaanonderbreking zijn, hun huidige loopbaanonderbreking 
wensen om te zetten in één van de nieuwe voordeliger vormen. 

13.2 Terzake moeten volgende richtlijnen worden nageleefd: 

13.2.1 De ambtenaar of het contractuele personeelslid kan niet van dag op 
dag overgaan van een voltijdse loopbaanonderbreking volgens het al- 
gemene stelsel naar een halftijdse loopbaanonderbreking volgens het 
algemene stelsel (of omgekeerd). 

13.2.2 Ambtenaren die momenteel palliatief verlof genieten, kunnen alleen 
een aanvraag indienen voor het verkrijgen van verhoogde onderbre- 
kingsuitkeringen, indien hun tweede maand palliatief verlof nog niet 
is ingegaan. De verhoogde onderbrekingsuitkering wordt dan alleen 
uitbetaald voor deze tweede maand. De aanvraag van de verhoogde on- 
derbrekingsuitkering dient plaats te vinden via de indiening van een 
nieuw formulier C61A of C61B, bij de RVA (werkloosheidsbureau waar- 
onder de loopbaanonderbreker ressorteert). 

13.2.3 Ambtenaren van minstens 50 jaar die momenteel hun loopbaan halftijds 
onderbreken volgens het algemene stelsel kunnen een aanvraag indie- 
nen tot het verkrijgen van een verhoogde onderbrekingsuitkering, op 
voorwaarde dat zij de schriftelijke verbintenis aangaan om hun half- 
tijdse loopbaanonderbreking tot aan hun pensionering verder te zet- 
ten. De betaling van deze verhoogde onderbrekingsuitkering gaat dan 
in ten vroegste vanaf 1 november 2000. 

13.3 De overgang van dag op dag van het algemene stelsel van loopbaanon- 
derbreking naar een van de gunstigere regelingen die in de nieuwe 
reglementering zijn opgenomen, heeft ook gevolgen voor de vervanging 
van de betrokken loopbaanonderbrekers. 



13.3.1 Indien een ambtenaar van minstens 50 jaar overgaat van een halftijd- 
se loopbaanonderbreking volgens het algemene stelsel naar een half- 
tijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensionering volgens de nieu- 
we reglementering, wordt de in dienst zijnde contractuele vervanger 
in dienst gehouden tot de betrokken halftijdse loopbaanonderbreking 
na samenvoeging met een tweede halftijdse loopbaanonderbreking in 
dezelfde graad en bij hetzelfde departement kan worden vervangen 
door middel van de indienstneming van een statutair stagiair. Op het 
ogenblik van de indiensttreding van deze statutaire stagiair wordt 
de vervangingsovereenkomst met de contractuele vervanger beëindigd. 

Indien mogelijk wordt - in anticipatie van deze beëindiging - de 
vervangingsovereenkomst bijtijds opgezegd. Indien een opzeggingster- 
mijn niet meer mogelijk is, of niet meer volledig kan worden uitge- 
daan, wordt een verbrekingsvergoeding toegekend die overeenstemt met 
een normale opzeggingstermijn respectievelijk het gedeelte van de 
opzeggingstermijn dat nog niet is verstreken. 

14. Halftijdse loopbaanonderbrekinq tot aan de pensioenleeftijd 

14.1 Begrip "pensioenleeftijd" 

"Pensioenleeftijd" impliceert elke leeftijd waarop het statutaire of 
contractuele personeelslid, rekening houdend met de op hem toepasse- 
lijke pensioenreglementering, met pensioen kan gaan. 

14.2 Uitstapregeling ambtenaren 

Indien een ambtenaar van minstens 50 jaar halftijdse loopbaanonder- 
breking tot aan de pensioenleeftijd heeft genomen, kan hij nog al- 
tijd deelnemen aan eventuele uitstapregelingen. 

14.3 Overstapmogelijkheid voor de ambtenaar van een halftijdse loopbaan- 
onderbreking tot aan de pensioenleeftijd naar een voltijdse loop- 
baanonderbreking 

Het feit dat een ambtenaar van minstens 50 jaar een schriftelijke 
verbintenis heeft aangegaan om zijn halftijdse loopbaanonderbreking 
niet vóór zijn pensionering stop te zetten, verhindert niet dat hij 
voor een welbepaalde periode de halftijdse loopbaanonderbreking uit- 
breidt tot een volledige loopbaanonderbreking. 

Gedurende de periode van de volledige loopbaanonderbreking is de 
betrokken ambtenaar wel onderworpen aan de reglementering van de 
volledige loopbaanonderbreking (beperking van het recht op volledige 
loopbaanonderbreking tot maximum 72 maand over het geheel van de 
carrière) . 

Na de volledige loopbaanonderbreking, dient de ambtenaar van min- 
stens 50 jaar die zich schriftelijk geëngageerd heeft om tot zijn 
pensionering zijn loopbaan halftijds te onderbreken, deze halftijdse 
loopbaanonderbreking verder te zetten in afwachting van zijn pensio- 
nering. Hij heeft dan opnieuw recht op de verhoogde onderbrekings- 
uitkeringen voor halftijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensi- 
oenleeftijd voor ambtenaren van minstens 50 jaar. 

Opmerking: Gedurende de periode van volledige loopbaanonderbreking, 
moet de ambtenaar van minstens 50 jaar ook worden vervangen voor het 
bijkomend gedeelte van zijn afwezigheid. Hiervoor dient een contrac- 
tueel personeelslid te worden in dienst genomen met halftijdse pres- 
taties. 



15. Pensioenen 

De invoering van de nieuwe vorm van loopbaanonderbreking heeft geen invloed 
op de bestaande reglementering inzake de weerslag van loopbaanonderbreking 
op het pensioen. 

15.1 Ambtenarenstelsel 

De inaanmerkingneming van perioden van loopbaanonderbreking voor het pensi- 
oen, is voor ambtenaren geregeld in het KB nr.442 van 14 augustus 1986 be- 
treffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioe- 
nen van de personeelsleden van de overheidsdiensten. 

Niettegenstaande het op basis van de nieuwe reglementering inzake loopbaan- 
onderbreking voor ambtenaren mogelijk is om gedurende meer dan 60 maand van 
het werk afwezig te zijn wegens loopbaanonderbreking, beperkt voormeld KB de 
aanneembaarheid van perioden van loopbaanonderbreking voor het ambtenaren- 
pensioen nog steeds tot maximaal 60 maand, waarvan 12 maand ambtshalve en 48 
maand door persoonlijke validering, met dien verstande dat van deze laatste 
48 maand, de ambtenaar nog gedurende maximaal 24 maand kan worden vrijge- 
steld van het storten van een persoonlijke bijdrage, als hij/zij of 
zijn/haar echtgeno(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ont- 
vangt voor een kind van minder dan 6 jaar. 

Volledigheidshalve dient wat het KB nr.442 betreft, echter ook nog rekening 
te worden gehouden met de bepaling (artikel 3) volgens welke afwezigheidspe- 
rioden slechts in aanmerking kunnen worden genomen voor het pensioen indien 
hun totale duur niet meer bedraagt dan 20% van het aantal effectief gepres- 
teerde diensten. 

Bovenop de hogervermelde beperking van de aanneembaarheid van perioden van 
loopbaanonderbreking tot maximaal 60 maand, bestaat bijgevolg de mogelijk- 
heid dat een gedeelte van deze perioden uiteindelijk niet aanneembaar zal 
blijken, omdat de 20%-grens werd overschreden. 

Het kan hierbij zelfs gaan om gevalideerde perioden. Deze vaststelling is 
des te belangrijker, omdat enerzijds de validering binnen een bepaalde ter- 
mijn moet gebeuren, en anderzijds de bedragen van de vrijwillige bijdrage in 
het kader van de validering niet worden terugbetaald, zelfs niet wanneer de 
validering tot geen enkele pensioenverhoging leidt. 

Opmerkingen : 
1) Het KB nr. 442 vindt toepassing ongeacht: 
a) de reden waarom loopbaanonderbreking werd genomen (ook palliatief ver- 

lof, verlof voor medische bijstand, of ouderschapsverlof worden dus mee- 
gerekend in de periode van 60 maand die maximaal aanneembaar is. De va- 
lidering van palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouder- 
schapsverlof gebeurt alleen ambtshalve, voor zover het eerste jaar loop- 
baanonderbreking nog niet voorbij is; in het andere geval staat de amb- 
tenaar zelf in voor deze validering). 

b) de loopbaanonderbreking voltijds dan wel halftijds is. 
Bij halftijdse loopbaanonderbreking blijft de maximaal aanneemba 
re periode bepaald op 60 maand. 

C ) de leef tijd van de ambtenaar die half ti jdse loopbaanonderbreking neemt. 

2) Technische details validering: 

- De validering moet plaats hebben (in principe) uiterlijk het jaar volgend 
op de periode die gevalideerd moet worden. 

- Bijdragen 



vol ti jdse loopbaanonderbreking: 
7 , 5 %  van de geïndexeerde brutomaandwedde zonder haard-/stand-plaat- 
stoelage 
half ti jdse loopbaanonderbreking: 
7,5% van het verschil tussen de geïndexeerde brutomaandwedde zonder 
haard-/standplaatstoelage en de geïndexeerde bruto maandwedde zonder 
haard-/standplaatstoelage op basis van de halftijdse prestaties 

3) De pensioenberekening gebeurt voor ambtenaren steeds in functie van het 
salaris voor voltijdse prestaties. Met de afwezigheden wordt rekening 
gehouden via de 20%-regel en de non-activiteitsperiode. 

15.2 Contractuele personeelsleden 

15.2.1 Voltijdse loopbaanonderbreking (artikel 34 §l, N van het KB van 21 
december 1967 tot vaststelling van het Algemeen Reglement betreffen- 
de het rust- en overlevingspensioen voor werknemers) 
De periode gedekt door onderbrekingsuitkeringen wordt in principe 
enkel gedurende de eerste twaalf maanden gelijkgesteld voor de bere- 
kening van het pensioen. 

De duur van deze gelijkstelling wordt nochtans in de hiernavolgende 
gevallen verlengd: 
a) wanneer het contractuele personeelslid of zijn echtgeno(o)t(e) 

die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een 
kind jonger dan 6 jaar. 

In dit geval bedraagt de verlenging ten hoogste 24 maanden. 

b) wanneer het contractuele personeelslid op eigen initiatief 
verder bijdragen betaalt (7,5% van het brutoloon) aan de Rijks- 
dienst voor pensioenen. 

Wat de pensioenreglementering betreft, kan echter nooit meer dan 60 
maanden loopbaanonderbreking met arbeid worden gelijkgesteld. 

Opmerkingen: 
1) De gelijkstelling geldt enkel op voorwaarde dat het contractue- 

le personeelslid recht heeft op de voorziene onderbrekingsuit- 
keringen. Indien het contractuele personeelslid geen onderbre- 
kingsuitkeringen meer krijgt omdat het de zelfstandige activi- 
teit die het tijdens de loopbaanonderbreking uitoefent, reeds 
langer verricht dan 1 jaar, is er vanaf de stopzetting van de 
onderbrekingsuitkeringen dus ook geen mogelijkheid tot gelijk- 
stelling meer. 

2) Een contractueel personeelslid van het ministerie kan loopbaan- 
onderbreking genieten gedurende maximaal 72 maanden. In het ka- 
der van de pensioenreglementering kan evenwel slechts maximaal 
60 maanden loopbaanonderbreking met arbeid worden gelijkge- 
s teld . 

3) Palliatief verlof (1 maand, maximaal 1 maal verlengbaar met 1 
maand per patiënt), verlof voor bijstand (maximaal 1 jaar per 
patiënt) en ouderschapsverlof (1 jaar per kind) onder de vorm 
van voltijdse loopbaanonderbreking geven recht op gelijkstel- 
ling voor de berekening van het pensioen. 



15.2.2 Halftijdse loopbaanonderbreking (artikel 34, 51, N en O van het KB 
van 21 december 1967 tot vaststelling van het Algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers) 

A. Contractueel personeelslid jonger dan 50 jaar 

De periode gedekt door onderbrekingsuitkeringen wordt in principe enkel ge- 
durende de eerste 2 jaar gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. 

De duur van de gelijkstelling wordt nochtans in de hiernavolgende gevallen 
verlengd: 
a) wanneer het contractuele personeelslid of zij n echtgeno (o) t (e) die onder 

hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 
j aar ; 

b) wanneer het contractuele personeelslid op eigen initiatief verder bij- 
dragen ( 7 , 5 %  van het brutoloon) aan de Rijksdienst voor Pensioenen be- 
taalt. 

In beide laatste gevallen kan de periode van halftijdse loopbaanonderbreking 
gedurende maximaal 60 maanden met een arbeidsperiode worden gelijkgesteld. 

B. Contractueel personeelslid van minstens 50 jaar 

Voor contractuele personeelsleden van 50 jaar of ouder wordt de periode van 
halftijdse loopbaanonderbreking die aangevuld is met onderbrekingsuitkerin- 
gen, gelijkgesteld met arbeid volgens het gewone arbeidsregime. 

C. Opmerkinq 

Palliatief verlof (1 maand, eenmaal verlengbaar met 1 maand per patiënt), 
verlof voor bijstand (maximaal 24 maand per patiënt) en ouderschapsverlof (6 
maand per kind) onder de vorm van halftijdse loopbaanonderbreking, worden 
gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. 

11. Vlaamse wetenschappelijke instellingen en Vlaamse openbare instellin- 
gen 

De federale ministerraad heeft zich dd. 10 november 2000 ermee akkoord 
verklaard dat de nieuwe reglementering inzake loopbaanonderbreking m.i.v. 
1 november 2000 ook reeds bij de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
en Vlaamse openbare instellingen wordt toegepast, in afwachting van de 
verankering van deze reglementering in het personeelsstatuut van deze in- 
stellingen. 

Bij de wetenschappelijke instellingen gebeurt de vervanging van ambtena- 
ren van minstens 50 jaar die tot aan de pensioenleeftijd halftijdse loop- 
baanonderbreking nemen, door contractuele in plaats van statutaire ver- 
vangers. 

Als gevolg hiervan dienen de halftijdse loopbaanonderbrekingen van ambte- 
naren van de wetenschappelijke instellingen één per één te worden vervan- 
gen (d.w.z. dat ook vervanging verplicht is wanneer geen samenvoeging met 
een andere halftijdse loopbaanonderbreking mogelijk is). 



Bij de Vlaamse openbare instellingen worden de ambtenaren van minstens 50 
jaar die hun loopbaan halftijds onderbreken tot aan de pensioenleeftijd 
in principe vervangen door statutaire stagiairs. Het instellingsspecifiek 
besluit kan terzake echter een afwijkende regeling omvatten. In dit geval 
gebeurt de vervanging van voormelde halftijdse loopbaanonderbrekingen 
door contractuelen. 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid 



Bijlage 1 Overzicht van de verschillende vormen van loopbaanonderbreking voor ambtenaren. 

uitsluiting 

- leidinggevende 
functie van afde- 
lingshoofd, leidend 
ambtenaar of secre- 
taris-generaal 
- Al met diensthoof- 
dentoelage in bui- 
tendiens t 
- stagiair 

recht of gunst 

recht, tenzij niet 
leidinggevende arnb- 
tenaar van rang A2 
of hoger (gunst) 

duur 

per aanvraag: min. 
6, max. 12 maanden 
- voltijds: max. 72 
maanden 
- halftijds: max. 72 
maanden 
De maximumduur wordt 
evenwel verminderd 
met de duur van de 
voltijdse respectie- 
velijke halftijdse 
loopbaanonderbrekin- 
gen die de ambtenaar 
bij dezelfde of een 
andere werkgever 
reeds genoten heeft. 
Loopbaanonderbreking 
om palliatieve zor- 
gen te verstrekken, 
voor bijstand 
/verzorging aan/van 
een zwaar ziek ge- 
zins- of familielid 
of bedoeld als ou- 
derschapsverlof, 
wordt niet meegere- 
kend in de boven- 
staande 72 maanden. 

1. Algemeen stelsel vormen waaronder 
loopbaanonderbreking 
kan worden genomen 

- voltijds 
- halftijds 
Beide vormen kunnen 
met elkaar worden 
gecumuleerd. Een 
voltijdse loopbaan- 
onderbreking kan 
aansluiten op een 
halftijdse en omge- 
keerd 



2.halftijdse loopbaan- 
onderbreking voor amb- 
tenaren van minstens 50 
j aar 

3. palliatief verlof 

4. verlof voor bij- 
stand/verzorging 
aan/van een zwaar ziek 
gezins- of familielid 

5. ouderschapsverlof 

Schriftelijke ver- 
bintenis om de half- 
tijdse loopbaanon- 
derbreking tot aan 
de pensionering 
voort te zetten. Het 
aantal maanden vol- 
tijdse of halftijdse 
loopbaanonderbreking 
dat voordien werd 
genomen speelt geen 
rol. 
1 maand, eenmaal 
verlengbaar met 1 
maand per patiënt 
- per aanvraag: min. 
1 en max. 3 maanden 
- voltijdse: max. 12 
maanden per patiënt 
- halftijds: max. 24 
maanden per patiënt 
- voltijds: 3 maan- 
den 
- halftijds: 6 maan- 
den 

halftijds 

- voltijds 
- halftijds 

- vol ti jds 
- half ti j ds 

- voltijds 
- half ti j ds 

recht, tenzij niet 
leidinggevende amb- 
tenaar van rang A2 
of hoger (gunst) 

recht voor alle amb- 
tenaren en stagiairs 

- recht voor alle 
ambtenaren en stagi- 
airs 
- recht uitgebreid 
tot contractueel 
personeel 
- recht voor alle 
ambtenaren en stagi- 
airs 
opmerking: de manne- 
lijke ambtenaar kan 
dit recht alleen 
uitoefenen voorzover 
de afstamming van 
het kind in zijnen 
hoofde vaststaat of 
indien het kind door 
hem werd geadopteerd 
- recht uitgebreid 
tot contractueel 
personeel 

- leidinggevende 
functie van afde- 
lingshoofd, leidend 
ambtenaar of secre- 
taris-generaal ; 
- Al met diensthoof- 
dentoelage in bui- 
tendiens t 
- stagiair 

geen uitsluitingen 

geen uitsluitingen 

de ambtenaar kan 
zijn recht niet uit- 
oefenen indien hij 
voor hetzelfde kind, 
bij dezelfde of een 
andere werkgever, 
als ambtenaar of als 
contractueel perso- 
neelslid reeds ou- 
derschapsverlof on- 
der gelijk welke 
vorm heeft genoten 



BIJLAGE 2: MODEL-AANVRAAGFORMULIEREN 



Aanvraag voor halftijdse loopbaanonder- 
breking - ambtenaren en stagiairs (recht) 

ontvangstdatum .\,\L) 
hhs tene  van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

. . . 
Contactpunt . . 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

administratie 

telefoon kantoor 

stamnummer 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking (titel 7, art. X1 43 $1 - VPS) 

Dit uerlofkan niet toegekend worden aan de stagiair, de ambienaar van rang Al in een buitendienst met een diensthoofdentoelage, 
het afdelingshoofd, de leidend ambtenaar of de ~ecretarisgeneraa/ 

penode van tot en met 

(hapynie loopbaanonderbrekrng moel ~ngar~n de eer~lr h g  /'#>I h ~nacr~~d en mor1 T ~ I ~ ~ ~ I ~ I T I  6 moanderr ?n mnawmurn I ?  murinden ~iurPnJ 

Voeg bzerby hetformuher uoor de aanvraag van onderbreking~uzlkenngen Vzfformull~r kan u izrkrygen ly de A D  of op helgea~este- 
4 6  tverk/oo~hezhbureau van de R 1 'A 

3 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (titel 7, art. 43 $3 - \'PS) 

Dit verlof kan  niet toegekend worden aan de ~fagiair, de ambtenaar van rang A I in een btrifendienst met een diensthoofdentoelage. 
het afdeling~hoofd, de leidend ambtenaar of de ~~ecretarirgneraa/ 

periode vanaf 

50 jaar op 

( h a ~ j h e  /oopbaanonrierl,rekrng 
Voeg b i e h ~  heiformulier voor cir aanvraag van onhrbrekingsuitkenngen. Dztfonnu(ier kan u verknjgen b i  de AAD of op hetgew~ste- 
4 6  werk~ooshethbreau van de R I.'.A. 

4 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (I maand verlengbaar 
met I maand) (utel 7, art. X1 49 tem 52 - \'I'S) 

periode van tot en met 

Voeg hierbv hetfomuíier voor de 
4 k  werk/oosbei&l~umau van de R I,'.A. I 'oeg hierbq ook eer atlest afgeg~rirn h o r  de behar~deLendgeneerheer zon de persoon die pa/liaie- 
ue ?argen beboefi, waanti/ b4k1 h 1  14 $h bereid he@ ~~erklaard deyepulkatiev~ yo'gen /e uersfrekken. 

5 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid 
(al dan met opeenuo(gendepenode~ van I tor' 3 maanden en m a x m u m  24 maanden per pattent) (titel 7 ,  ar t  X1 53 tem 56 - \'PS) 

tot en met 

,$k werk/ooshcihbureau van de R l :A. I'oeg hier& 006 een attest dgegeven door dt behandeLendgeneesheer van de persoon de ueqor- 
ging ofby~.tand behoefi. 



6 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder d e  vorm van halftijdse loopbaanonderbreking (6 muanden) 
(0tel7, art. X1 57 tcm 60 - \'PS) 

periode van tot en met 

geboortedatum van het kmd of 
datum van inschrijving in het 

bevolhgs-  of vreemdehgenre- 

Voeg hierhg hetjnnuíier v 
4 k  werklaosheirlsfrureau van de R V.A. 

I / H / ~  volledige opeenvolgende weken in met uennrldzng uan de datum en het aantal uren en minuten ria1 er 
per dag gewerkt worril. (bv. maandag 4/09/2000 7 u 36 min of  woensilag 10/0j/?000 0 u O mm) 

datum te presteren uren/minuten datum te presteren uren/mmuten 

maandag 

dinsdag 

woensdag 
... . .. 

donderdag 
. .. 

u min maandag 

u min dmsdag 

u mm woensdag 

min donderdag 

u min 

min 

vrijdag u min vrijdag u min 

zaterdag u mm zaterdag 

zondag min zondag u mln 

datum 

handtekening van de 
aanvra(a)g(st)er 

(Cr 6 e ~ o ~ t  dlformuher, cvenfueelsmen 
met anden dommetiten, uan vw . f~khng~- 

ho& 

datum 

handtekening 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam voornaam en achternaam 

(funcue) (functie) 



datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Intrekking van het verlof 

opzegging (opzeggingstermijn 2 maanden - art X í  48 -\T'S) 

omzetting m non-activiteit (art. S I  63b1s - \'PS) 

periode: 

Datum vanaf wanneer het ambt opnieuw voltijds wordt opgenomen: 



Aanvraag voor halftijdse loopbaan- 
onderbreking - niet-leidinggevende 
ambtenaren van rang A2 en hoger (gunst) 

bhisterie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 
. . .(adres) 
. . .(adres) 
Contactpunt . . . 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

administratie 

afdelmg 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking (titcl7, art. X1 43 $1 cn $3 - \'IISj 

penode van tot en met 

(ha&zjdre /oop6aanonder6rekrng moet ingaan de eerste h g  clan de maand ?n moet mrnrmum 6 muunden en maxmum I? maanden dureti) 

Voeg bier69 bet formulier voor de aanvraag van onllerbrekingsuztkenngen. Dit finnulier kan u r~erknigen 69 de A A D  o/op hef gewe.rte~k 
werk/oosheidrIiurnu van de R 1f.A. 

Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen 
(titel 7, art. XI 43 $2 en $3 - \'PS) 

periode vanaf 

50 jaar op 
niet voor miln pens~onering stop te zetten 

(ha@$dre /oop6aanonder6reking en kan pas orgaan vanaf de /eef%jd uan 50 jaar) 

Voeg hrer6y hetfonnuker &'oor d~ aanvraag van onder6rekrngsurtkenngen Dltfirmulrrr kan u verknjgfn Oy de A A D  of op hetgewestehk 
werklooshndr6urm van de R I 'k1 



VUL.? volledige opeenvolgende weken rn mei vermeldzng ilan de datum en het aantal uren en minuten dat er 

per dag ~ m w k t  wordt. (bu. maandag 4/09/2000 7 u J6 mrn of woensdag 10/05/2000 O u O mrn) 

datum te presteren uren/tnmuten d a turn te presteren uren/minuten 

maandag 
. . . . . . . .. . . 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vnjdag 

zaterdag 

zondag 

u mm 

nin 

u min 

u m n  

U m 

u mm 

u min 

datum 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

u min 

u mln 

u min 

u m 

u 

U 

handtekening van de 
aanvra(a)g(st)er 

(U bexo'gt dtfonnuher, eventueel samen 
met andere documenten, aan uw afnee(rng~- 

hooJÍÍ 

daturn 

handtekening 

O verlof toestaan verlof welgeren 

voornaam en achternaam 

(functie) 

verlof toestaan 

datum 

handtekening 

verlof weigeren 

voornaam en achternaam 

(functie) 



(nilliwnk moliirnn op btjonnulicr inotrisnng fwn dr >ve&nn& i,un een rer/of indien /lel rrr/~fgew&erd w~rdt)  

O verlof toegestaan verlof geweigerd 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Intrekking van het verlof 

opzegging (opzeggingstermijn 2 maanden - art Xi 48 - \'S) 

omzethng in non-activiteit (art. Xí 63bis - LrPS) 

penode: 

Datum vanaf wanneer het ambt opnieuw voltijds wordt opgenomen: 



Aanvraag voor halftijdse loopbaan- 
onderbreking - contractuelen (gunst) 

S h s t e n e  van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

Contactpunt . . 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

12111 00~>.2lHIfH1922 

ontvangstdatum .LUI 

adnunistratie 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 

statuut contractueel bepaalde duur 

arbeidsregime 

O contractueel onbepaalde duur 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking (K H van 2 Ianuart 1991 bcrreffcride de tockrnning van onderbrr- 
iungsuitkeringen) 

periode van tot en met 

(de eer~te aanvraag moet ingaan de eer maanden bedmgen 

Voeg hier4 hetformu/ier voor de aanwaag van onder6rekingsuitkenngen. Dttfonnulier kan u verkqgen 6g de A A D  of op hetge- 

1este4k wcrkloosheitt-bureau van de R L'A. 

Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (K.H. van 2 januari 1991 betref- 
fende dc tockcnning van onderbrehrigsuitkrringen) 

penode vanaf 

50 jaar op 

(hapijtt-e /uoplaanonderUreking voora~aatid aan helpensioen kan pas ingaan vanuf de Leffrd van 50 jaar) 

Voeg hier64 hetformulier mor de aanvraag van onder6rekrngsuztkPnngen. Dit/ormuìi~r kan u t~erkygen 6y de / M D  dop het gewestel9k 

werklousheitt-bureau van de R VA. 



Vu/2 volledige opeenvolgende weken in met vennelding van de datum en het aantal uren en minuten dat er 
per dag ~tmerkt  wordt. (bv. maandag 4/09/2000 7 u 36 min of woensdag 10/05/2000 O u O min) 

da turn te presteren uren/minuten datum te presteren uren/minuten 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

LI min 

U min 

m 

min 

u min 

LI min 

u 

datum 

handtekening van de 
aanvra(a)g(st)er 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

u min 

u mm 

U min 

(U be7orgl liit fomu(ier, eventuee/samen 
met andere docamenten, aan uw ajdelingf- 

hoofd) 

verlof toestaan 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

(functie) 

[7 verlof weigeren 

verlof toestaan 

datum 

handtekenmg 

IJ verlof weigeren 

voornaam en achternaam 

(functie) 



(uitvoeng motivcnn op hetfòmu(ier 'motivering van de weigering von een verIoJ indien het vcr/ofgewe&erd word() 

verlof toegestaan 

datum 

verlof gcweigerd 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Beëindiging van het verlof 

weigering onderbrekingsuitkeruigen 

Datum vanaf wanneer de betrekking opnieuw volgens het contractuele arbeidsrepe wordt opgenomen: 



Aanvraag voor halftijdse loopbaan- 
onderbreking om palliatieve zorgen te 
verstrekken, voor bijstand aan of verzorging 
van een zwaar ziek gezins- of familielid en 
ouderschapsverlof - contractuelen (recht) 

ontvangstdatum .\;\D 
hluiisterie van de Xlaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

admuiistratie 

afdeimg 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 

statuut contractueel ticpaaide duur O c»ritractueel onbcpaaldc duur 

arbeidsregune 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanondetbreking om palliatieve zorgen te vetstrekken (I maand, verlengbaar mei 
1 maand) (K.B. van 7 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrckingsuitkeringcn) (urt. SI\' 36 - \'PS) 

periode van tot en met 

Voeg hier69 hetformulier voor de aanvraag van on 
heikbureau van de R I<A. Voeg hlerbv ook een afiesi ahegeven door de behande/endgenee~heer van de persoon d~palliatzevf xorgen behopfi, w a a e /  
b/vkt dat u +rh bereid he$ verklaard dqepa/lia[ietir veqaqing te rsrstrekken. 

3 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- 
of familielid (in al dan niet opeenvolgende periodes van I tot 3 maanden maxrmum 24 maanden perpatiënt - om het recht op dit 
ver/oj'te kunnen uito+ten moelen contractuelen met minrtens dtieuierden prestaties fewerk~esteld vtt) 
(art. XIV 36ter en art. X1 53 tem. 56 - VPS) 

penodc ban tot en met 

Voeg hierby hetfomuher voor de aanvraag van onde her kan u ~erkn /p  
hezklureau van de R. I'A Voeg hzerby ook een aftest afgegeven door de 6ehandeelendgeneesheer van de persoon clre bystund of raqo~tng heho$ 



4 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de  vorm van halftijdse loopbaanonderbreking (6 maanden - om het 
recht op dit uerhfte kunnen uitoe/enen moeten contractuelen met minstens drievierdenpre.rtaties tewerkgesteld w n )  
(art. XIV 36bis en art. X1 57 tem. 60 - VPS) 

penode van tot en met 

geboortedatun van het h d  of 
datum van inschrijving in het 

b e v o b g s -  of vreemdehngenre- 
gister 

Voeg hierù? hetjomuher y0 

ìzjk werk/oosheihbureau tian de R R'.A. 

v u / 2  volledige opeenvolgende weken zn met uenneldzng uan de datum en het aantal uren en minuten dat er 

per dag g& wordt. (bv. maandag 4/03/2000 7 u 36 min of' woensdag lO/05/2000 O u O mln) 

datum 

maandag 

dmsdag 
. " 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

-- 

te presteren uren /muten  

u 

u m n  

u min 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

datum 

handtekening van de 
aanvra(a)g(st)er 

(U be~orgr cirtfomulzer, eventueel samen 
met antiere documenten, aan uw a$&lrngs- 

hoajÏÏ 

te presteren uren/minuten 

u 

u min 

U m 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 



Beëindiging van het verlof 

weigering onderbrekmgsuitkeringen 

Datum vanaf wanneer de betrekking opnieuw volgens het contractuele arbeidsrepe wordt opgenomen: 



Aanvraag voor voltijdse loopbaan- 
onderbreking - ambtenaren en stagiairs 
(recht) 

ontvangstdatum .%.\D 
Mmsterie van de Ilaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 
. . .(adres) 
. . . (adres) 
Contactpunt . . 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

administratie 

afdelmg 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (titel 7. art. X1 43 $1  - \']>S) 

Dit verúfkan niet toegekend worden aan de stagiair, de ambtenaar riun rutg Al in een buitendienst met een diensthoofdentoelage, 

het afdekngshoaofd de leidend ambtenaar of de serretans-generaal 

tot en met 

(h uolt~cist? loopbaanonderbreking moet t moet minimum 

Voeg hierbij het/ormuú'er voor de aanrJraug van onder6rekingsu1tkenngen. Di/.firmuliP~- kar1 u rlerkrqiqen in/ de A A D  of op hetgewer/e- 
IYk wi~rMoosheicisbureau van de R R,'.A. 

3 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken ( I  maand, verlengbaar 

met 1 maand (titel 7, art. X1 49 tem. 52 - VPS) 

periode van tot en met 

I'oeg hier6G het./omrr(ier mor de aa 
4 k  w~~rkIoosheih6~~reau van de R I '..-l. l 'oeg hier64 ook een u/fe.st +kp~eran door ri'p behondeferrdgenrr~~hecr zon de p~rsoon cltepul(iole- 
ve Xopn behoeft, waamf 64kt  dat ir ~ c h  6eretd heeft wrk/aard d~~eppoff~ai~ri~f yoryen f p  rrr~.irrkken. 

4 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid 
(aldan niet opeenvolgendepenodes van l tot 3 maanden en ma'nmum I2 maanden perpatient) (titel 7 ,  art. ?<i 53 tem. 56 - \'I'S) 

penode van tot en met 

L'oeg tserby het/ormu&er wor de au n. D~fformtdzer 
lyk werkloorherhbureau uun dr R I 'A I %eg hrerby ook pen atfe~t afgegeven hor dr be/~ande/endgenre~hecr i'an depenoon dze ver;or- 
ging of bysfand behoefl 



5 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van voltijdse loopbaanonderbreking (3 maanden) 

(titel 7, art. X1 57 tem. 60 - VI'S) 

penode van tot en met 

geboortedatum van het h d  of 
datum van inschri)vuig in het 

bevoiiungs- of vreemdehngenre- 
gister 

I h e g  hzerì~y hetjomuher zfo 

ìyk u~erk/ooshntisDureau uun de R I ' A  

datum 

handtekening van de 
aanvra(a)g(st)er 

(U btrorgt ditjonnuiïec eventueel samen 

met un&-re documenten, aan uw a~Wngs- 
hoofn) 

datum 

handtekemg 

datum 

handtekemg 

voornaam en achternaam voornaam en achternaam 

(functie) (func tle) 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Intrekking van het verlof 

opzegging (opzeggngctermijn 2 maanden - art Xi 48 - \'PS) 

0 omzetting in non-activiteit (art. xI 63bic - 

periode: 

Datum vanaf wanneer het ambt opnieuw voltijds wordt opgenomen: 



Aanvraag voor voltijdse loopbaan- 
onderbreking - niet-leidinggevende 
ambtenaren van rang A2 en hoger (gunst) 

ontvangstdatum A-iD 
hlinisterie van de Ilaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

admmis tratie 

a fdehg  

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (titel 7 a r t  43 $1 eii $3 - \'l's) 

penode van tot en met 

(uo/tylisc /oopbaanontierl>re,4ng moet rngaan de eeme dag uan de maand en moet mrntmum 6 maanden en max-~mum 12 maanden duren) 

Voeg hzerby hetformuller voor de uunuruag van onderbrek~ngsurtkenngen Daijònnuller kon u uerkngen by de M D  of op hetgevestehk 
~verk/oosherdsbureau van de R R1 1 1  

handtekening van de 
aanvra(a)g(st)er 

(C' bexorgt dllformuller, el~~rrtueel sumen 
met ankre dorumenfen, aan uw ./deI~np 

hoofn) 

C] verlof toestaan 

datum 

handtekening 

verlof weigeren 

voornaam en achternaam 

(functie) 



verlof toestaan 

datum 

hand tekening 

- 

O verlof weigeren 

voornaam en achternaam 

(functie) 

(uitvoerig motivenn op hef formuder 'motivering van de weigering clan een verlof inden het uer/ofgeweigerd w o r 4  

verlof toegestaan verlof geweigerd 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Intrekking van het verlof 

O opzegging (opzeggmgstermijn 2 maanden - art X 48 - LTS) 

n omzetting in non-activiteit (art. X1 63bis - LTS) 

periode: 

Datum vanaf wanneer het ambt opnieuw voltijds wordt opgenomen: 



Aanvraag voor voltijdse loopbaan- 
onderbreking - contractuelen (gunst) 

ontvangstdatum .\,\D 
Ministerie van de Ilaarnse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

administratie 

telefoon kantoor 

stamnummer 

statuut [7 contractueel bepaalde duur contractuecl oiibepaaldc duur 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (K R. van 2 lanuart 1991) 

periode van tot en met 

(de eerste aanvraag moet rngaon de eerste dag uur de motind en mrnrmuttz 3 muonden be~lrqer - ma.~zmr/m 12 maanden per aanvraa~ 

Voeg hier4 hetjomulier voor de aanvruug uun onderbrekrngsurlkeringen. DutJormulier kan u ~~erktygen I,ii de M D  of op hetge- 

we~te&k werkfooshei~6uren/, van de R l '.A. 

datum 

handtekening van de 
aanvra(a)g(s t)er 

(U 6e7or;qt dtJomuber, et~entueel samen 

mer anàem documenten, aan uw .fdehngs- 
hoofn) 

verlof toestaan verlof weigeren 

datum 

hand tekening 

voornaam en achternaam 

( h c  tie) 



verlof toestaan 

datum 

handtekening 

verlof weigeren 

voornaam en achternaam 

(functie) 

verlof toegestaan verlof geweigerd 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Intrekking van het verlof 

weigering onderbreìungsuitkeringen 

Datum vanaf wanneer de betrekking opnieuw wordt opgenomen: 



Aanvraag voor voltijdse loopbaanonder- 
breking om palliatieve zorgen te verstrek- 
ken, voor bijstand aan of verzorging van een 
zwaar ziek gezins- of familielid of 
ouderschapsverlof - contractuelen (recht) 

ontvangstdatum ,IAD 
hlinisterie van de Uaamse Gemeenschap 
Departement . . . 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

administratie 

afdelmg 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duur 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking o m  palliatieve zorgen te  verstrekken ( I  maand, verhngbaar 
met 7 maand) (K.B. van 2 januari 1991) (art XI\' 36 - \'PS) 

tot en met 

uttkenngen D~tformrr(ler ka  
werkloosheràs6rea van de R V A  I.'o% hzerlgr ook een atfpsf ~Jgegeues h o r  de l>ebande/e~~dgerr~es/~eer ~iun d~lrpersoon de palhatreve ?ar 
gen behoefr, waaruzt Bhkt dat u ~ c h  6emd beefi verklaard dc?epa/lratzeue ueyo~gz~~g tp r/er~frekken 

3 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek ge- 
zins- of familielid (in a/dan niet opeenuo(gendepenode~ van 7 tal 3 muunden maximum 12 maanden perpa~zëni (art. XI\' 
36ter en art. X1 53 tem. 56 - \'I'S) 

periode van tot en met 

Voeg hier4 het formulier voor de aanr 
werk/oosheinIr6ureau van de R C,'A. L'oeg biedt/ ook een attest ahegezvn h o r  de bchande/endgtneesheer van &persoon de bystand ofi~er- 
xorging hbo$ 

4 O Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de  vorm van voltijdse loopbaanonderbreking (3 maanden) 
(art XI\' 36bis cn art X1 57 trrn GO - \'I'S) 

periode van 

geboortedatum van het kind of 
datum van inschrijving in het 

tot er1 met 

bevoiiungs- of vreemdehgenre- 
gister 

I 'oeg h1er6y het/ormulrer voor 
werk/oo~/1erds6ureau van de R l ' A  



datum 

handtekening van de 

(U beqotgt dit formulier, eventueel samen 
met andere documenten, aan uw aJÍÍhngf- 

hoDf(i) 

datum 

handtekening 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam voornaam en achternaam 

(funcue) 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Beëindiging van het verlof 

opzegging 

weigering onderbrelungsuitkeringen 

Datum vanaf wanneer de betrekking opnieuw wordt opgenomen: 



BIJLAGE 3 

ONDERBREKINGSUITKERINGEN STATUTAIREN EN CONTRACTUELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (la) (lb) - BASISBEDRAGEN 

la. Toepasselijke reglementering: 

- statutair personeel: KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen 
- contractueel personeel: - KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (algemeen stelsel en palliatief verlof) 

- KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen (verlof voor bijstand en 
ouderschapsverlof) 

lb. Toe te passen vereffeningscoëfficiënt op alle vermelde bedragen vanaf 01.06.1999=1,1717; vanaf 01.09.2000=1,1951; vanaf 01.06.2001=1,2190 
2a. Deze bedragen worden verminderd met 5% na een periode van 12 maanden 
2b .~eze  bedragen worden verminderd met 5%, indien de loopbaanonderbreker binnen het algemene stelsel van loopbaanonderbreking reeds onderbrekingsuitkeringen ontving 
waarop de vermindering met 5% van toepassing was. 
3. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van een deeltijdse tewerkstelling contractuelen 
4. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van contractuelen met een tewerkstelling van minstens314, doch minder dan voltijds 

v:/asa,vps/contr/onderbr stat en contr-tabel 

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 
+50 jaar tot pensioenleef- 
tijd 
t? van 520,77 euro 
= 260,39 euro/maand ( 4 )  

van 545,56 euro 
= 272,78 euro/maand ( 4 )  

% van 570,35 euro 
= 285,18 euro/maand ( 4 )  

t? van 863,21 euro 
= 431,61 euro/maand ( 4 )  

% van 863,21 euro 
= 431,61 euro/maand ( 4 )  

% van 8 63,21 euro 
= 431,61 euro/maand ( 4 )  

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 

% van 260,39 euro 
= 130,19 euro/maand ( 4 )  

% van 285,18 euro 
= 142,59 euro/maand ( 4 )  

% van 309,97 euro 
= 154,98 euro/maand ( 4 )  

% van 431,61 euro 
= 215,79 euro/maand ( 4 )  

% van 431,61 euro 
= 215,79 euro/maand ( 4 )  

% van 431,61 euro 
= 215,79 euro/maand ( 4 )  

Basisbedrag 

Loopbaanonderbreking binnen 
3 jaar na geboorte of adop- 
tie zde kind ( 2 a )  

Loopbaanonderbreking binnen 
3 jaar na geboorte of adop- 
tie 3de of volgende kind ( 2 a )  

Palliatief verlof 

Bijstand of verzorging van 
een zwaar ziek gezins- 
/familielid 
Ouderschapsverlof ( 2 b )  

Volledige loopbaanonderbre- 
king 

260,39 euro/maand ( 3 )  

285,18 euro/maand ( 3 )  

309,97 euro/maand ( 3 )  

431,61 euro/maand ( 3 )  

431,61 euro/maand ( 3 )  

431,61 euro/maand ( 3 )  



BIJLAGE 4 

ONDERBREKINGSUITKERINGEN STATUTAIREN EN CONTRACTUELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ( l )  

Geïndexeerde bedragen vanaf 01.06.2001 

1. Toepasselijke reglementering: 
- statutair personeel: KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen 
- contractueel personeel: - KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (algemeen stelsel en palliatief verlof) 

- KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen (verlof voor bijstand en 
ouderschapsverlof) 

2a. Deze bedragen worden verminderd met 5% na een periode van 12 maanden 
2b. Deze bedragen worden verminderd met 5%, indien de loopbaanonderbreker binnen het algemene stelsel van loopbaanonderbreking reeds onderbrekingsuitkeringen ontving 
waarop de vermindering met 5% van toepassing was. 
3. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van een deeltijdse tewerkstelling contractuelen 
4. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van contractuelen met een tewerkstelling van minstens314, doch minder dan voltijds 

Basisbedrag 
Loopbaanonderbreking binnen 
3 jaar na geboorte of adop- 
tie 2de kind ( 2 a )  

Loopbaanonderbreking binnen 
3 jaar na geboorte of adop- 
tie 3de of volgende kind 
Palliatief verlof 
Bij stand of verzorging van 
een zwaar ziek gezins- 
/familielid ( 2 b )  

Ouderschapsverlof 

v:/asa/vps/contr/onderbr stat en contr-tabelBIS 

Volledige loopbaanonderbre- 
king 

317,40 euro/maand ( 3 )  

347,62 euro/maand ( 3 )  

377,84 euro/maand ( 3 )  

526,13 euro/maand ( 3 )  

526,13 euro/maand ( 3 )  

526,13 euro/maand ( 3 )  

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 

158,70 euro/maand ( 4 )  

173,82 euro/maand ( 4 )  

188,92 euro/maand ( 4 )  

263,04 euro/maand ( 4 )  

263,04 euro/maand ( 4 )  

263,04 euro/maand ( 4 )  

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 
+50 jaar tot pensioenleef- 
tijd 
317,40 euro/maand ( 4 )  

332,52 euro/maand ( 4 )  

347,62 euro/maand ( 4 )  

526,13 euro/maand ( 4 )  

526,13 euro/maand ( 4 )  

526,13 euro/maand ( 4 )  


