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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: b 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heren Hilaire Berckrnans 
Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Christoph Vandenbulcke 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afqesloten over bijgaand ontwerp van om- 
zendbrief betreffende de implementatie nieuwe reglementering inzake 
loopbaanonderbreking. 
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Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Johan 
Vlaams 
Aangel 
Sport 

nlandse 
enzaken 



Omzendbrief 
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Vlaamse regering 
Kabi et van Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport 

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 

Omzendbrief PEBE/DVR/2000/14 
PEBE/VOI/2000/14 

Aan de personeelsdiensten van de 
diensten van de Vlaamse regering 
Aan de personeelsdiensten van de 
Vlaamse openbare instellingen 

Betreft : Implementatie van het nieuwe stelsel inzake loopbaanonderbre- 
king 

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

' 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 



4. Aanvraag 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 sectorf' door de titel "systeem regi- 
onale en communautaire openbare sectorf'. 

5 . Aanvraaqtermi j nen 

Net zoals de voorgaande reglementering, voorziet de nieuwe reglementering 
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de implementatie van riet nieuwe stelsel ce ~espoeci~gen, worat deze aanvraag- 
termijn voor aanvragen die vóór 1 maart 2001 worden ingediend, evenwel te- 
ruggebracht tot l maand. 

Opmer kinq: 
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 voortzettinq 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 loopbaanonderbrekinq nemen voor bijstand/verzorging 
aan/van een zwaar ziek gezins- of familielid of om palliatieve 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/voo:r een zwaar ziek gezins- of familielid wel. 

8. Aanvanq 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. Onderbrekinqsuitkeringen 

Ambtenaren die hun loopbaan onderbreken, krijgen onderbrekingsuitkeringen 
volgens de federale regels (cfr. bijlage 3 (basisbedragen) en bijlage 4 (ge- 
actualiseerde bedragen op 12 december 2000)). 

Het aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen (dat samen met de aan- 
vraag van de loopbaanonderbreking moet worden ingediend) wordt door de over- 
h ~ i d  ~ P C ~ ~ T T I I I ~ .  en a a n  de ambt~naar t ~ r 1 1 c l b ~ 7 n r n C j ,  

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. 

1 1 . Vervanaina 

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 afgel open. 

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. 

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 

I n 1 

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 v e r v a n g i n g s o v e r e e n -  
k o m s t  is in dit geval niet toegelaten, gelet op het artikel 104 van de 
H e r s t e l w e t  v a n  22 j a n u a r i  1 9 8 5 - b o u d e n d e  s o c i a l e  b e p a l i n g e n .  Het afgeslo- 
ten contract moet vanzelfspreke'nd 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 v e r b r e k i n g .  Indien het 
gaat om een contract voor onbepaalde duur gebeurt zij bij voorkeur door 
een o p z e g  die bijtijds wordt gegeven; indien dit niet (meer) mogelijk is, 
door v e r b r e k i n g .  

12. Contractueel personeel 

Het cont:ractuele 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 ( s t a -  
t u s  q u o  m e t  d e  b e s t a a n d e  t o e s t a n d )  . 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 H e r s t e l w e t  v a n  22 j a n u a r i  1 9 8 5  h o u d e n d e  s o c i a l e  b e p a l i n g e n ,  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. 
In tegenstelling tot ambtenaren, kunnen contractuele personeelsleden van 
minstens 50 jaar die halftijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioen- 
leef-tijd hebben genomen, deze opzeggen en terugkeren naar hun oorspronke- 
lijke prestaties. De enige sanctie bestaat voor deze contractuele perso- 
neelsleden erin, dat zij, wanneer zij na zulke werkhervatting, opnieuw 

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



halftijdse loopbaanonderbreking wensen te nemen, geen recht meer hebben 
op verhoogde onderbrekingsuitkeringen (10.504 frank niet geïndexeerd), 
maar terugvallen op de gewone onderbrekingsuitkering (5.252 frank niet 
geïndexeerd) . 

13. Personeelsleden die ingevolge de inwerkinqtreding van de nieuwe reqlemente- 
rinq wensen over te stappen van de ene vorm van loopbaanonderbrekinq 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 10.504 frank niet geïndexeerd) ; 

2 .  verlof voor bijstand aan/verzorging van een zwaar ziek gezins- of 
familielid (verhoogde onderbrekingsuitkerinq: in principe 17.411 
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frank (niet geïndexeerd) voor een halftijdse onderbreking); 
3. vol ti jds ouderschapsverlof tegen verhoogde onderbrekingsui tkering 

(in principe 17.41 1 frank niet geïndexeerd) ; 
4. ouderschapsverlof onder de vorm van halftijdse loopbaanonderbreking 

tegen verhoogde onderbrekingsui tkering (in principe 8. 705 frank 
niet geïndexeerd) . 

5. palliatief verlof met verhoogde onderbrekingsuitkering (voltijdse 
loopbaanonderbreking: 17.411 frank niet geïndexeerd; halftijdse 
loopbaanonderbreking: 10.4 03 frank 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 ~nderbrekin~suitkerin~ 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 In de overgangsperiode tot 1 maart 2001 kunnen personeelsleden van 
dag op dag hun voltijdse of halftijdse loopbaanonderbreking volgens 
het algemene stelsel stopzetten en overgaan naar verlof voor bij- 
stand, ouderschaps- of palliatief verlof onder de vorm van voltijdse 
respectievelijk halftijdse loopbaanonderbreking (op voorwaarde van- 
zelfsprekend dat zij aan de voorwaarden voor deze laatste voldoen, 
en de wettelijke minimum-duur voor de voltijdse of halftijdse loop- 
baanonderbreking volgens het algemene stelsel (statutairen: 6 maand; 
contractuelen 3 maand) is verstreken). 
Zij verkrijgen dan de verhoogde onderbrekingsuitkering ten vroegste 
vanaf 1 november 2000. 



De overgang van de ene vorm van loopbaanonderbreking naar de andere 
houdt in dit geval wel in dat een einde wordt gesteld aan de oor- 
spronkelijke loopbaanonderbreking, zodat - zo nodig of desgewenst - 
een nieuwe aanvraag moet plaats vinden voor verlenging van de loop- 
baanonderbreking na het bijstands-, ouderschaps- of palliatief ver- 
lof. 

Opmerking : 
1. Het ouderschapsverlof onder de vorm van voltijdse loopbaanonder- 
breking dat werd toegekend op grond van de vroegere reglementering, 
wordt in dit kader eveneens aanzien als een voltijdse loopbaanonder- 
breking volgens het algemene stelsel. 
2. Personeelsleden die van het algemene stelsel van loopbaanonder- 
breking wensen over te gaan naar bijstands-, ouderschaps- of pallia- 
tief verlof moeten bij hun personeelsdienst een nieuw aanvraagformu- 
lier (cfr. bijlage 2) indienen, en het werkloosheidsbureau van de 
RVA schriftelijk meedelen dat zij hun loopbaanonderbreking volgens 
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formulier C61A of C61B worden gevoegd. 

13.2.4 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 loopbaanonder- 
breking naar een van de gunstigere regelingen die in de nieuwe regle- 
mentering zijn opgenomen, heeft ook gevolgen voor de vervanging van de 
betrokken loopbaanonderbrekers. 

13.3.1 Bij overgang in de overgangsperiode tot 1 maart 2001 van het algeme- 
ne stelsel van loopbaanonderbreking naar bijstands- of ouderschaps- 
verlof, blij ft de vervanger in dienst tot het einde van het bij- 
stands- of ouderschapsverlof. De bestaande vervangingsovereenkomst 
(die slechts een einde neemt bij het einde van de loopbaanonderbre- 
king - wat ook de reden van deze laatste is) dwingt immers tot de 
indiensthouding van de vervanger zolang de loopbaanonderbreker afwe- 
zig blijft ( = ) .  Het einde van het bijstands- of ouderschapsverlof 
impliceert in dit geval het einde van de vervangingsovereenkomst, 
tenzij de loopbaanonderbreking volgens het algemene stelsel wordt 
verlengd. 

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. 

en dit ook in het geval het bijstandsverlof geen 3 maanden duurt (en dus in theorie geen vervanging ver- 
plicht is gedurende het bijstandsverlof) 



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 u&-ge- 
daan, wordt een verbrekingsvergoeding toegekend die overeenstemt met 
een normale opzeggingstermijn respecalByeLljk het gedeelte van de 
opzeggingstermijn dat nog niet is verstreken. 

14. Halftijdse loopbaanonderbrekinq tot aan de pensioenleeftijd 

14.1 Begrip " pensioenleefti jdff 

"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 

Incilen een ambtenaar van minstens sO jaar halLtljdse loopwarioriuef- 
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 h a l f t i j d s e  1oopbaanonderbreking.uit- 
breidt tot een v o l l e d i g e  loopbaanonderbreking. 

Gedurende de periode van de volledige loopbaanonderbreking is de 
betrokken ambtenaar wel onderworpen aan de reglementering van de 
volledige loopbaanonderbreking ( b e p e r k i n g  v a n  he t  r e c h t  o p  v o l l e d i g e  
l o o p b a a n o n d e r b r e k i n g  t o t  maximum 72 maand o v e r  het  g e h e e l  v a n  d e  
c a r r i è r e ) .  

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 vormen van loopbaanonderbreking heeft geen in- 
vloed op de bestaande reglementering inzake de weerslag van loopbaanonder- 
breking 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- 
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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 tota.le duur niet meer bedraagt dan 20% van het aantal effectief gepres- 
teerde diensten. 

Bovenop de hogervermelde beperking van de aanneembaarheid van perioden van 
loopbaarionderbreking 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- 
liclering 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 vol ti jds dan wel halftijds is. 
Bij halftijdse loopbaanonderbreking blijft de maximaal aanneemba 
re periode bepaald op 60 maand. 

c) de lee£ti jd van de ambtenaar die half ti jdse loopbaanonderbreking neemt. 

21 Technische details validerina: 

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

- Bijdraqen 
vol ti jdse loopbaanonderbreking: 
7,5% van de geïndexeerde brutomaandwedde zonder haard-/stand-plaat- 
stoelage 
halftijdse 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, ?J 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. 

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. - t 



15.2.2 Halftijdse loopbaanonderbreking (artikel 34, §l, N en O van het KB 
van 21 december 1967 t o t  v a s t s t e l l i n g  van he t  Algemeen reglement 
be t re f f ende  he t  r u s t -  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- 

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 d2e aangevuld is met onderbrekingsuitkerin- 
gen, gelijkgesteld met arbeid volgens het gewone arbeidsregime. 

C. Opmerking 

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. 

Johan Sauwens 
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Bijlage 1 Overzicht van de verschi: ende vormen van loopbaanonderbreking voor ambtenaren. 

?r I duur I recht of gunst l uitsluiting 1. Algemeen stelsel 
ce king 
]men 

vormen waaronc 
loopbaanonder: 
kan worden ge. 

- voltijds 
- halftijds 
Beide vormen 
met elkaar wo: 
gecumuleerd. - 
volti j dse 100: 
onderbreking 
aansluiten op 
halftijdse en 
keerd 

Innen 
jen 
3n 
laan- 

per aanvraag: min. 
6, max. 12 maanden 
- voltijds: max. 72 

maanden 
- halftijds: max. 

72 maanden 
De maximum-duur 
wordt evenwel ver- 
minderd met de duur 
van de voltijdse 
respectievelijke 
halftijdse loopbaan- 

- Al met dienst- 
hoofdentoelage in 
buitendienst 

- stagiair 

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

l onderbrekingen die I I I 

- leidinggevende 
functie van afde- 
lingshoofd, lei- 
dend ambtenaar of 
secretaris- 
generaal 

de ambtenaar bi j de- 
zelfde of een andere 
werkgever reeds ge- 
noten heeft. 

lom palliatieve zor- ( I I 
gen te verstrekken, 
voor bi j s tand 
/verzorging aan/van 
een zwaar ziek ge- 
zins- of familielid 
of bedoeld als ou- 
derschapsverlof, 
Iwordt niet meegere- I I I 
kend in de boven- 
staande 72 maanden. 

J 



2. halftijdse loopbaan- 
onderbreking voor 
ambtenaren van min- 
stens 50 jaar 

3. palliatief verlof 

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

5. ouderschapsverlof 

half ti j ds 

- voltijds 
- halftijds 

- voltijds 
- half ti j ds 

- voltijds 
- half ti j ds 

Schriftelijke ver- 
bintenis om de half- 
ti j dse loopbaanon- 
derbreking tot aan 
de pensionering 
voort te zetten. Het 
aantal maanden vol- 
ti jdse of half ti j dse 
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 

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

recht voor alle amb- 
tenaren en stagiairs 

- recht voor alle 
ambtenaren en 
stagiairs 

- recht uitgebreid 
tot contractueel 
personeel 

- recht voor alle 
ambtenaren en 
stagiairs 
opmerking : de 
mannelijke ambte- 
naar kan dit 
recht alleen uit- 
oefenen voorzover 
de afstamming van 
het kind in zij- 
nen hoofde vast- 
staat of indien 
het kind door hem 
werd geadopteerd 

- leidinggevende 
functie van afde- 
lingshoofd, lei- 
dend ambtenaar of 
secretaris- 
generaal ; 

- Al met dienst- 
hoofdentoelage in 
buitendienst 

- 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 gelijkwelke vorm 
heeft genoten 



BIJLAGE 2: MODEL-AANVRAAGFORMULIEREN 



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

ontvangstdatum AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement ... 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

(adres) ... 
... (adres) 

... Contactpunt 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

administratie 
.,,-..-,.-.-----..-..-.--..----~. "-.-...--.-.--.------.".-.----" ............... -- ---- .... ..... 

afdeling 

.. < . 
"---P --.-. -.......-p--...-..-- . 

personeelsnummer 
-- p 

stamnummer 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (titel 7, art. XI 43 51 - VPS) 

Dit verlofkan niet toegekend worden aun de stagiair, de ambtenaar van rang Al in  een buitendienst met een 
diensthoofdentoelage, het afdelingshoofd, de leidend ambtenaar of de secretaris-generaal 

periode van tot en met 
.......... . - " 

(de voltijdse l~opbmnonderbrekin~ moet ingaan de eerste dag van de madnd en moet minimum 6 m n d e n  en maxi- 
m u m  12 manden d u v )  

Voeg hierbij bet formulier voor & aanvraag van onderbrekingsuitkmWtngen. Dit formulier kan u verkrijgen bt;i de 
A A D  of op het gewestelijk werkloosheidsburearr van de R. V.A. 

-* 

3 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (l maand, ver- 
lengbaar met I maand) (titel 7,  art. XI 49 tem. 52 - vPS) 

periode van tot en met 
-- .- -. ..-.-- .. ... ...................................... .- ...... 

Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitketingen. Dit formulìer kdn u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V.A. Voeg hierbij ook een attest afgegeven door de behan- 
delend geneesheer van de persoon die pallhtiew zorgen behoeft, wmru i t  blijkt dat u zich bereid he@ verklaard deze 
palliatieve zovgen te verstrekken. 

4 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familie- 
lid 
(al dan niet opeenvolgde periodes van I tot 3 maanden en maximum 12 m a n d e n  per patiënt) (titel 7,  art. XI 
53 tem. 56 - VPS) 

periode van tot en met 
" " " " " 

Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkm'ngen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosherdrbureau van de R. V.A. Voeg hierbij ook een attest afggeven door de behan- 
delend geneesheer van de pmoon die verzorging of bijstand behoeft. 



5 [7 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van voltijdse loopbaanonderbreking (3 maanden) 
(titel 7, art. X1 57 tem. 60 - VPS) 

periode van tot en met 
--p -- .-".-.-P-- 

geboortedatum van het kind 
of datum van inschrijving in 
het bevolkings- of vreemde- 

lingenregister 
---P- P-- -- p- 

Voeg hierbij het fomulier voor de danvraag van ~nderhekin~suitkerìngen. Dit formulier kdn u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheuGbureau van de R. VA.  

datum 
-.....W. ---- 

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

(U bezorgt dit formulier, eventueel 
samen met andeve documenten, 

aan uw afdelingshoofd ........ 

datum 
--.--,.-.-.----...-...--..-..----. 

datum 
P---.---- ----- ....... 

handtekening handtekening 

-. -. - .............. ....... ...... ... ...... .................................................................... ............. 

voornaam en achter- I voornaam en achter- 

na- .... - . . - ................ 
(functie) l (functie) 

..................................................................................................................... ....................................................................................................................... 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 
._.I.. I.. .̂ -----_-_---_._._ . .. p."----.- .... 

- P  ---- - - pp 

Intrekking van het verlof 

opzegging (opzeggingstermijn 2 maanden - art X1 48 - VPS) 

omzetting in non-activiteit (art. XI 63bis - VPS) 

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 AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

... Departement 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

S.. 

Contactptlnt ... 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 
--. P----" "-.... -"-Y- ...... ...... ..... 

graad 
----q -.--_I-- .... _ _ _ . _ _  ........I___ -----.---- 

, r l v , ? ; m ; T + * - q + ; , >  

afdeling 
- -- --P---"- .------- 

telefoon kantoor 
.... ........ -..............--._. " - - "  . -- ____.-- 

personeelsnummer 
- - . - -  

stamnummer 
.---..... " . " " ...... 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (titel 7 art. 43 $1 en $3 - VPS) 

periode van tot en met 
I.--...- - ------.--- -.-.- ... 

(vo2t;jidse loopbaanonderbreking moet ingmn de emte dag van de w n d  en moet minimum 6 maanden en maximum 
12 maanden duren) 
Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van ~nderbrekin~suitkoingen Dat formulier kan u verkrijgen bij de AAD 
of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V.A. 

datum 

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

(U bezorgt dit formulier, eventueel 
samen met andere documenten, 

uw afdelingshoofd . ,,.,---*," -. . .....--..........-- - 

verlof toestaan 

datum 

verlof weigeren 

handtekening 

voornaam en achternaam 
....... __ ... ̂ ...... ......... ___. __.__ . - - .......... - '- 

(functie) 
." ............... ... <.____._.._... . _ ......... _ .... ....... .................... .................. - .... .- .." '- ..." 



[7 verlof toestaan verlof weigeren 

datum 
-....-d - 

handtekening 

voornaam en achternaam 
-..........---- ----.p 

(functie) - P. ----p 

- -  

(uitvoerig motiveren op het formulier <motivering van de weigering van een verlof indien het verlof geweigerd wordt) 

verlof toegestaan 

uacurn 

verlof geweigerd 

handtekening 

voornaam en achternaam 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Intrekking van het verlof 

[7 opzeggiig (opzeggingstermijn 2 maanden - art X1 48 - VPS) 

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

periode: 

Datum vanaf wanneer het ambt opnieuw voltijds wordt opgenomen: 



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

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement ... 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 
... 
... 
Contactpunt ... 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

administratie 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

ontvangstdatum AAD 

starnnummer 
.................................................................................... 

statuut O ambtenaar stagiair 

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

Dit verlof kan niet toegekend worden aan de stagiair, de ambtenaar van rang Al in  een buitendienst met een 
diensthoofdentoelage, het afdelingshoofd, de leidend ambtenaar of de  secretaris-generaal 

periode van tot en met 
.- ........ " .. 

(balftijàse loopbaanonderbreking moet ingaan de eerste dag van de maand en moet minimum 6 maanden en maximum 
12 w n d e n  duren) 

Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V A .  

3 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (titel 7, art. 43 $2 - VPS) 

Dit verlof kan niet toegekend worden aan de stagiair, de ambtenaar van rang Ai  i n  een buitendienst met een 
diensthoofdentoelage, het afdelingshoofd, de letdend ambtenaar of de secretaris-generaal 

periode vanaf 

Ik verbind mij ertoe deze halftijdse loopbaanonder- 
50 jaar op 

breking niet voor mijn pensionering stop te zetten .......... 
(balf)ìjdse loopbaanonderbreking voora~aand aan het pensioen kan pas ingaan vanaf de leeftijd van 50 jaar) 

Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen. Dit fomulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V A .  

4 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (1 maand, ver- 
lengbaar met I maand) (titel 7, art. XI 49 tem. 52 - VPS) 

periode van tot en met 
......... 

Voeg hierbij het fomulier voor de aanvraag van onderbrekings~itken'n~en. Dit formuliw kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V A .  Voeg hierbij ook een attest ahegeven door de behan- 
delend geneesheer van de persoon die palliatieve zorgen behoeft, wdamit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard deze 
palliatieve zorgen te verstrekken. 

5 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familie- 
lid (al dan niet opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden en maximum 24 maanden per patiënt) (titel 7,  
art. X1 53 tem. 56 - WS) 



periode van tot en met 

Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. KA. Voeg hierbij ook een attest afggwen door de behan- 
delend geneesheer van de persoon die verzorging of bijstand behoeft. 

6 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van halftijdse loopbaanonderbreking (6 maanden) 
(titel 7, art. X1 57 tem. 60 - VPS) 

periode van tot en met 
.......... ------P---....... ---...--. 

geboortedatum van het kind 
of datum van inschrijving in 
het bevolkings- of vreemde- 

lingenregister 
Voeg hierbij het formulier voor de aanvmg van onderbrekingsuitktringen. Dat formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. KA. 

Vul 2 volledige opeenvolgende weken in met vermelding van de datum a het aantal uren en minuten 
dat er per dag gewerkt wordt. (bv. maandag 4/09/2000 7 u 36 min of woensdag IO/OS/2OOO O u O 
min) 

U ~ L  UILI LC pl t a L e ~  CIA ui eli/ 1llIIiLI~ei1 

maandag u min maandag u min 
..... ................. . ..................... "-....-.-.w.---...-- - ....... ................ ..- 

dinsdag u min dinsdag u min 
..- w-. . .. .. .... 

woensdag u min woensdag u min 
- ... .-..-.-------.---w-" u,-."...-.--" -.---.-....----.u 

donderdag u min donderdag u min 
. ............... " ............ ...... ........................... - ...... " 

vrijdag u min vrijdag u min 
.. ........... . ... 

zaterdag u min zaterdag u min 
.......... * . ................... .......... ............... .. .- .. 

zondag u min zondag u min 
" " - 

datum 
.......... - ---- ..... ......... .................................. ... 

handtekening van de 

(U bezorgt dit- formulier, eventueel 
samen met andere documenten, 

uw afdelingshoofd) - ......r " ....... " " -- - 

datum 

handtekening 

datum 

handtekening 

- . - .......... ........ 
voornaam en achter- voornaam en achter- 

naam ................... ....................... n a- 
(functie) (functie) ........... - ........................................................ ...... - .......................................... .................................................................................................................... 



datum 
-.----"-p .....--......p ----.-------- 

handtekening 

voornaam en achternaam 
--.--.. -- ---- 

p 

Intrekking van het verlof 

opzegging (opzeggingstermijn 2 maanden - art X1 48 - WS) 

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

periode: 

Uaturri vanal warineer hel ambt opriieuw voityua wordt opgenurrieri: 



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

ontvangst datum AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement ... 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 
... (adres) 

(adres) -._ . _ . . .  ... 
... Contactpunt 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 
.. ..-_.._.__.-w-.__ .......................................................................................................................... ...................................... . 

administratie 

telefoon kantoor 
..... -...--.,.----------.-----e-..----- ........ 

stamnummer 
<._-__......<.........__L-..._ ..--- 

I 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking (titel.7, art. XI 43 $1 en $3 - VPS) 

periode van tot en met 
-. -. ............ ................. ...... .............. ..................... ......... . " ................... 

(haBijdse Loopbmnonderbreking moet ingaan de eerste dag van de maand en moet minimum 6 maanden en maximum 
12 maanden duren) 
Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkPrngen Dit formulier k tn  u verkrzjgen bij de AAD 
of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V.A. 

3 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen 
(titel 7, art. X1 43 $2 en $3 - VPS) 

periode vanaf 
.......... ... < _  " " -. __ " 

C1 Ik verbind mij ertoe deze halftijdse loopbaanonder- 
50 jaar op 

- - --- breking niet voor mijn pensionering stop te zetten 
........... ...... 

fiaIftijdse Loopbaanonderbreking voordfgaand aan het pensioen kan pas ingaan vanaf de Leeftd van 50 jaad 

Voeg hierbij het formulier voor de mnvraag van ~nderbrekingsuitkerin~en. Dit formulier kan u verkrijgen bij de AAD 
of op het gewestelqk werklooshezdsbureau van de R. KA. 



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

datum te presteren uredminuten 

maandag u min 
--- " 

dinsdag u-  - min 
-- ---. ---- --p 

woensdag u min 
- - - .  --.- -I_-___ 

donderdag U min 

vrijdag u min 
---- --- 

zat erdag u min -- ..."-------. 

zondag U min -- -.p 

datum te presteren uredminuten 

maandag U min 
.--p - 

dinsdag - U min 
- -- 

woensdag U min 
- e,-" *p- 

donderdag U min 
------- 

vrijdag u min 
-- -.----.--w -- 

zaterdag U min 
---w.--- --- 

zondag u min 
-. --- -- ---w 

datum 

1. 1.  t , . :  . . . 1 

(U bezorgt dit fomzulier, eventueel 
samen met andere doc~menten, 

aan uw afdelingshoofd) W-.-..-" .---...---.W. " .... ---.. 

• verlof toestaan , verlof weigeren 

datum 
" 

handtekening 

voornaam en achternaam 

(functie) 

verlof toestaan 

datum 

verlof weigeren 

handtekening 

voornaam en achternaam 

(functie) 



(uitvohg motiveren op hetfmmulier hot im'ng van de weigering van een vwlOf i&% het d o f  geweìgerd wordt) 

[7 verlof toegestaan O verlof geweigerd 

datum 
- - . - . . - - . - . . - - - - - . - .~ - - -~ - - - - . . . . . . ._ l  _ P - - -  

handtekening 

... u----.-.- -----.-- "..*" -------. ...... ..... - 
voornaam en achternaam 

Beëindiging van het verlof 

opzegging 

weigering onderbrekingsuitkeringen 

Datum vanai wanneer de betrekking opnieuw volgens het contractuele arbeidsregime wordt opgenomen: 



Aanvraag voor voltijdse loopbaan- 
onderbreking - contractuelen (gunst) 

ontvangstdatum AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

... Departement 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 

... 
Contactpunt ... 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graid 
...... -.-....-.--..--- -----.--p -p- 

administratie 

telefoon kantoor 
--..-..-P------ --.-. --. 

personeelsnummer 

stamnummer 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duur 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (K.B. van 2 januari 1991) 

periode van tot en met 
."-.---....--"-.----- -...------. 

(de eerste aanvraag moet ingaan de eerste dag van de maand en minimum 3 maanden bedragen - maximum i2 
maanden per aanvraagì 
Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van ondwbrekingsuitkeringen. Dat formulier kun u verkrijgen bij 
de AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. KA.  

datum 

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

(U bezorgt dit formulier, eventueel 
samen met andeve documenten, 

aan uw afdelingshoofd) ... ... --.-..--.------.-..-.-----.--- 

O verlof toestaan verlof weigeren 

datum 
........ .- -. . ......................... 

handtekening 

voornaam en achternaam 
.................................................. .................. 

(functie) 



verlof toestaan verlof weigeren 

datum 
.-...---...-7----.--.--.----------- -..........--- --P. ".""..-.-..-.--- 

handtekening 

...... .. - .  -__l....-.....l- _---P ---.------.- ...... 

voornaam en achternaam ---- 
(functie) 

...-.---P-- ..-.--.----- --.- 

(uitvoerig motiveren op het formulier hotivering van de weigering van een verlof indien h ~ l o f g o f e i g e r d  wordi) 

n verlof toewstaxn 

datum 

n verlof KeweiRerd 

handtekening 

................. .._ >.- " " ..-......-u-.-.- " '- 

voornaam en achternaam 
.. .....__-.-...-. ^__ ................................................................ ----".-.---.-.-------.-.-'.'-"""."-- 

Intrekking van het verlof 

weigering ~nderbrekin~suitkerin~en 

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 AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement ... 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 
... 
m.. 

Contactpunt ... 

1 Uw persoonsgegevens 

............................................................... 

graad 

administratie 

afdeling 
---..----..------.-.--------- -.---------. --.-- 

telefoon kantoor 

stamnummer 
.......... -.---.-..-----...-..-- 

statuut n contractueel bepaalde duur [7 contractueel onbepaalde duur 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (l maand, ver- 
lengbaar met 1 maand) (KB. van 2 januari 1991) (art. XIV 36 - VPS) 

periode van tot en met 
--------. "---- 

Voeg hierbij het formulier voor de a a n m g  van onderbrekingsuitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijti werkloosheidsbureau van de R. VA. Voeg hierbij ook een attest afggeven door de behande- 
lend geneesheer van de persoon die palliatime zorgen behoefi, wmruit blijkt dut u zich bereid heeft verklaard dezepal- 
liatieve verzorging te verstrekken. 

3 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek 
gezins- of familielid (in al dan niet opeenvolgadepoiodes van 1 tot 3 maanden maximum I2  maanden per 
patiënt (art. XIV 36ter en art. XI 53 tem. 56 - VPS) 

periode van tot en met 
........ ---.----.--....---- --.- 

Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsvi tkng Dit formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op bet gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. VA. Voeg hierbij ook een attest afgegeven door de behande- 
lend geneesheer van de persoon die bijstand of verzorging behoefi 

4 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van voltijdse loopbaanonderbreking (3 maanden) 
(art. XIV 36bis en art. XI 57 tem. 60 - VPS) 

periode van tot en met 
" ? .......... ...... .................. ......... ............ .. -. .- -. ...... ...... 



geboortedatum van het kind - 

of datum van inschrijving in 
het bevolkings- of vreemde- 

lingenregister 
Voeg hierbij het fonnulipr voor de aanvraag van ~ndèrbrekin~uitka'n~en. Dit formulier kzn u v$%rzjgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidibureau van de R. V.A. 

datum 

handtekening van de 

(U bezovgt dit fomzuliw, eventueel 
samen met andere documenten, 

dan uw afdelingshoofd) ---. 

datum 
" ...---.............. 

datum 
_..._._._-_-._.W-._-.......-..........- " --.-. -.---.-..--- 

handtekening handtekening 

-p.--.---.---. p...---- -......... .-..-.-. ---.."."..---- 

voornaam en achter- voornaam en achter- 

(functie) 
........ - ....... -.-- - "" 

(functie) 
<"__..._.._..---."..".-.......-............-..... -.- 

datum 
- . " - . - . _ . _ . - _ _ _ - _ . _ _ - - . - - X "  _ < _ _ . _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l _ _ _ l _ ~  ...............-.---. -.--- 

handtekening , 

-L I.--.--- --I__---- 

voornaam en achternaam 

Beëindiging van het verlof 

n opzegging 

weigering onderbrekingsuitkeringen 

Datum vanaf wanneer de betrekking opnieuw wordt opgenomen: 



Aanvraag voor halftijdse loopbaan- 
onderbreking - contractuelen (gunst) 

ontvangst datum AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement ... 
Afdeling Algemene Administratieve Diensten 
S.. 

m.. 

Contactpunt ... 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 
--...-F -- -.p.-----p. -..p 

graad 
.-..-.- ---p- ...---...--..- 

administratie 
I--." _...._-._----_ .- .....-...-.. -..-.-- .-- 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 
.-u-.-----__.-... *_..___-....-.._____--_-I_. .... 

stamnummer 
... -. - . - . .  ................................... .-----..- .......-- 

statuut O contractueel bepaalde duur C] contractueel onbepaalde duur 

arbeidsregime 
_ _ . " . _ _ _ " _ . . . . - - . w _ _  _...._- -.... ..------- -- -----.--w ..... . . 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking W.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onder- 
brekingsuitkeringen) 

periode van tot en met 
..-.-...---... _I_--.-V--._ ____.......--- - - - -  .. ....... 

(de eente aanvraag moet ingaan de eerste dag van de maand en minimum 3 mmnden bedragen - maximum 12 
maanden per aanvraagl 

Voeg hierbij het formuliw voor de aanvrnag van onderhekingruitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de 
AAD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. KA. 

Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (K.B. van 2 januari 1991 be- 
treffende de toekenning van onderbrekingsuirkeringen) 

periode vanaf 
- .......... . ............... 

50 jaar op 
.......... 

(haIftzjdse loopbaanonderbreking vooraj&and aan het pensioen kan pas ingaan vanaf de leefrijd van 50 jaay) 

Voeg hierbij het formulier mor de aanvraag van onderhekingruitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bv de AAD 
of op bet gewestelijk werkloosheidsbureau van de R. V.A. 





(uitvoerig motiwen op hetformulier 'motivering van de weigering van een w l o f  indien het verlof geweigerd wordt) 

verlof toegestaan verlof geweigerd 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Intrekking van het verlof 

opzegging (opzeggingstermijn 2 maanden - art X1 48 - VPS) 

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

- 

Datum vanaf wanneer het ambt opnieuw voltijds wordt opgenomen: 

--....-..-.v 



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

ontvangstdatum AAD 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

... Departement 
Afdeling Aigemene Administratieve Diensten 
... 
... 
Conkrctpunt ... 

1 Uw persoonsgegevens 

adminis tratie 
...................................................................................................... .............. ....... - ....... - .............................. 

afdeling 
......................................................................................................................................................................... ..................................... ................. 

telefoon kantoor 

personeelsnummer 

stamnummer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A. ............................................................................................................................................................... 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duur 

arbeidsregime 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (1 maand, verhgbaar met 
I maand) (KB. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen) (art. XIV 36 - VPS) 

periode van tot en met 
........................... .................................................... ............................................................ 

Voeg hierbij heffomuder voor de aanvraag van onhkingsuitbnngen. Ditfomuder kan u verktijgen bij de Ie of op hetgewesteek werkhos- 
heidrbu~m van de R V A  Voeg hehj ook een attest &egeven door de behandelendgeneesheer van de persoon diepa&atieve xorgen behoef waamt 
byk t  abt u @eh betvid hetff verkhrd de~epalkatieve veqorging te vmtnkken. 

3 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- 
of familielid (in a/ dan niet opeenvolgndep&des van 1 tot 3 maanden muxìmum 24 maanden perpatiënt - om bet recht op dt 
verbf te kunnen u i toe fen  moeten contractueh met minstens drievierden pmstaties tewerkgesteId ~ n )  
(art. XIV 36ter en art. X1 53 tem. 56 - VPS) 

periode van tot en met 
............................................................................ .................... ............................................................................................................. 

Voeg h iek j  hetfomuder voor de aanvraag van onhkingsuitkenngen. Ditfomuder kan u verkrijgen bij de A D  of op betgeweste@k werkloos- 
heidrbumu van de R VA. Voeg hierbij ook een attest &typen door de behandelendgeneesheer van depwsoon die bijstand ofveqorging behoejZ 



4 Aanmaag voor ouderschapsverlof onder de vorm van halftijdse loopbaanonderbreking (6 maanden - om het 
recht op &t verhf te hnnen zùtoejèneta moefen contract~bn met mt'nstens drim'&pnsfatìe~ tewerkgestek @n) 
(art. XIV 36bis en a .  XI 57 tem. 60 - VPS) 

periode van tot en met 
.................................................................. -. ............................. ....................... 

geboortedatum van het kind of 
datum van inschrijving in het 

Voeg hierbrij hetfomuker voor de mnwmg van on*kìngsktkeringen. Ditfomuder kan u verkrijgen bij de AAD of op hetgetveste- 
&k werkhosheidrburerm van de R V.A. 

Vul 2 vouedige opeenvolgende weken in met vermekding van de datum en het aantal uren en minuten h t  er 
per h g  g g o r r J r .  (h. maandag 4/09/2000 7 u 36 min of woensdag 10/05/2000 O u O min) 

datum te presteren urenlminuten datum te presteren wen/minuten 

maandag min maandag 

d b U d &  U 1 l U l  LUA~LL~G J AI LLLI 

........................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 

woensdag u min woensdag u min 
............................................................................................................ -. .................. .............. -. ................. .............................................................................. -. ............ 

donderdag u min donderdag u min 
........................................................................................................................... ......................................................... -. ..................................................................... 

Wdag u min vrijdag u min 
............................................................................................................................. ...................................................................................................................................... 

zaterdag u min zaterdag u min 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

zondag u min zondag u min 

datum 
.......................................... -. ......................................................................................................................................................................................................................................... 

handtekening van de 

(V be~otgt ditfOmu&~> eventueel samen 
met a n h  documenten, aan uw a~tidedngs- 

hoofd) 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 



Beëindiging van het verlof 

O opze* 

weigering onderbre-uitkehen 

Datum vanaf wanneer de betrekkmg opnieuw volgens het contractue1e arbeidsregime wordt opgenomen: 



BIJLAGE 3 

ONDERBREKINGSUITKERINGEN STATUTA G N  EN CONTRACTUELEN VAN DE -SE GEMEENSCHAP (la) (lb) - BASISBEDRAGEN 

Basisbedrag ( 2 a )  

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 (2b) 

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

Ouderschapsverlof ( 2 b )  

la- Toepasselijke reglementering: 
- statutair personeel: KB van 7 mei 1999 betre 
- contractueel personeel: - KB van 2 januari 1 

- KB van 7 mei 19S 
ouderschapsverlof) 

lb. Toe te passen vereffeningscoëfficiënt op alle vermelde 
2a. Deze bedragen worden verrninderd met 5% na een per 
2b. Deze bedragen worden verminderd met 5%, indien de I 
waarop de vermindering met 5% van toepassing was. 
3. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van een deel 
4. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van contract 

Volledige 
king 

1 0 . 5 0 4  BE 

1 1 . 5 0 4  BE 

1 2 . 5 0 4  BE 

1 7 . 4 1 1  Bi 

1 7 . 4 1 1  BI 

1 7 . 4 1 1  BE 

ende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen 
9 1 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (algemeen stelsel en palliatief verlof) 
betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen (verlof voor bijstand en 

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 
+50 jaar tot pensioenleef- 
tijd 
% van 2 1 . 0 0 8  BEF 
= 1 0 . 5 0 4  BEF/maand ( 4 )  

% van 2 2 . 0 0 8  BEF 
= 1 1 . 0 0 4  BEF/maand ( 4 )  

% van 2 3 . 0 0 8  BEF 
= 1 1 . 5 0 4  BEF/maand ( 4 )  

%. van 3 4 . 8 2 2  BEF 
= 1 7 . 4 1 1  BEF/maand ( 4 )  

%. van 3 4 . 8 2 2  BEF 
= 1 7 . 4 1 1  BEF/maand ( 4 )  

% van 3 4 . 8 2 2  BEF 
= 1 7 . 4 1 1  BEF/maand ( 4 )  

loopbaanonderbre- 

/maand ( 3 )  

/maand ( 3 )  

/maand ( 3 )  

'/maand ( 3 )  

'/maand ( 3 )  

/maand ( 3 )  

?dragen vanaf 01.06.1999=1,17 17; vanaf 01.09.2000=1,195 1 
de van 12 maanden 
:lpbaanonderbreker binnen het algemene stelsel van loopbaanonderbreking reeds onderbrekingsuitkeringen ontving 

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 

1.2 van 1 0 . 5 0 4  BEF 
= 5 2 5 2  BEF/maand ( 4 )  

% van 1 1 . 5 0 4  BEF 
= 5 7 5 2  BEF/maand ( 4 )  

sl van 1 2 . 5 0 4  BEF 
= 6252  BEF/maand ( 4 )  

% van 1 7 . 4 1 1  BEF 
= 8 7 0 5  BEF/maand ( 4 )  

% van 1 7 . 4 1 1  BEF 
= 8 7 0 5  BEF/maand ( 4 )  

sl van 1 7 . 4 1 1  BEF 
= 8 7 0 5  BEF/maand ( 4 )  

dse tewerkstelling contractuelen 
llen met een tewerkstelling van rninstens314, doch minder dan voltijds 

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



BIJLAGE 4 

ONDERBREKINGSUITKERINC N STATUTAIREN EN CONTRACTUELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ( l )  

Geïndexeerde bedragen vanaf 01.09.2000 

Basisbedrag ( 2 a )  

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 ( 2 a )  

Palliatief verlof ( 2 b )  

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

Ouderschapsverlof ( 2 b )  

Volledigt 
king 

12.553 B' 
13.748 B! 

14.944 BT 

20.808 B. 
20.808 B- 

20.808 Br 

1. Toepasselijke reglementering: 

- statutair personeel: KB van 7 mei 1999 betrc ^ende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen 
- contractueel personeel: - KB van 2 januari j9 1 betreffende de toekenning van onderbrelungsuitkeringen (algemeen stelsel en palliatief verlof) 

- KB van 7 mei 195' 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 pel )de van 12 maanden 
2b. Deze bedragen worden verminderd met 5%, indien de opbaanonderbreker 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 deel jdse tewerkstelling contractuelen 
4. Of proportioneel gedeelte hiervan in geval van contract vlen met een tewerkstelling van minstens314, doch minder dan voltijds 

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

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 
+50 jaar tot pensioenleef- 
tijd 
12.553 BEF/maand ( 4 )  

13.151 BEF/maand ( 4 )  

13.748 BEF/maand ( 4 )  

20.808 BEF/maand ( 4 )  

20.808 BEF/maand ( 4 )  

20.808 BEF/maand ( 4 )  

loopbaanonderbre- 

'/maand ( 3 )  

<-/maand ( 3 )  

7/maand ( 3 )  

-/maand ( 3 )  

-/maand ( 3 )  

-/maand ( 3 )  

Halftijdse loopbaanonderbre- 
king 

6.277 BEF/maand ( 4 )  

6.874 BEF/maand ( 4 )  

7.472 BEF/maand ( 4 )  

10.403 BEF/maand ( 4 )  

10.403 BEF/maand ( 4 )  

10.403 BEF/maand ( 4 )  


