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Werd een éénparig akkoord afgesloten over biinaande 
ontwerpomzend brief DVOIBZIP&012007 betreffende wijzigingen van de 
mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
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VAKORGANISATIES: 
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Openbare Diensten: 
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Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

,lT - - - I k 
Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestu~irszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

I 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



Kabinet van de Vlaamse minister 
Omzend brief DVO/BZ/P&0/2007/ van Bestuurszaken, Buitenlands 

Beleid, Media en Toerisme 

Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel 
Aan de personeelsfuncties en de personeelsle- Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 
den van de diensten van de Vlaamse overheid, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
de diensten van de Vlaamse Regering en som- 
mige Vlaamse Openbare Instellingen 

Betreft: Wijzigingen van de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking 

1. Doel 

Deze omzendbrief geeft in afwachting van de formele aanpassi~g van de statutai- 
re bepalingen, uitvoering aan de in het sectoraal akkoord 2005-2007opgenomen 
wijzigingen van de reglementering inzake loopbaanonderbreking, alsook aan een 
aantal andere wijzigingen inzake loopbaanonderbreking. In afwachting dat de 
bevoegde overheid deze maatregelen in het personeelsstatuut formaliseert, 
machtig ik de personeelsfuncties de hierna vermelde maatregelen met in- 
gang van 1 mei 2007 reeds toe te passen. 

Deze omzendbrief is van toepassing op: 

- de personeelsleden die onder het VPS van 13 januari 2006'') vallen; 

(l) Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtsposi- 
tie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. 



- de personeelsleden die inzake loopbaanonderbreking nog onder het toepas- 
singsgebied van het VPS van 15 juli 2002(~) , het PSWI(~) of het Stambesluit 

vallen en behoren tot een dienst of instelling die onder de diensten van 
de Vlaamse overheid wordt ondergebracht. 

3. In houdeliike maatreaelen 

3.1. 1 1 4 ~ ~  en 115~' loopbaanonderbreking (aloemeen stelsel) 

Tot nog toe konden (vastbenoemde) ambtenaren slechts één vorm van deeltijdse 
loopbaanonderbreking nemen, met name de halftijdse loopbaanonderbreking. 

Vanaf 1 mei 2007 komen daar de volgende vormen bij: 1 1 4 ~ ~  loopbaanonderbre- 
king en 115~' loopbaanonderbreking. 

De maximale duur van de deeltijdse loopbaanonderbreking blijft daarbij echter on- 
gewijzigd op 72 maanden. Dit betekent dus dat de totaliteit van de genoten 114~~,  
1 1 5 ~ ~  en halftijdse loopbaanonderbrekingen, de 72 maanden niet mag overschrij- 
ded5). 

De halftijdse loopbaanonderbreking blijft - zoals tot nog toe het geval was- 
voor de vastbenoemde ambtenaren een recht@). De 1 1 4 ~ ~  en 1 1 5 ~ ~  loopbaanon- 
derbreking worden evenwel alleen toegekend als een gunst, tenzij het gaat om 
ambtenaren van tenminste 50 jaar. Deze laatsten kunnen de 1 1 4 ~ ~  en 1 1 5 ~ ~  loop- 
baanonderbreking opnemen als een recht. 
In de gevallen waarin de deeltijdse loopbaanonderbreking een gunst is, kan de 
ambtenaar bij weigering een beroep indienen bij de Raad van Beroep, overeen- 
komstig de in artikel X 25, § 3 van het VPS vermelde procedure. 

De hoger uiteengezette regeling inzake 1 1 4 ~ ~  en 1 1 5 ~ ~  loopbaanonderbreking be- 
treft enkel de deeltijdse loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel. 

Contractuele personeelsleden: 

Contractuele personeelsledenm kunnen deeltijdse loopbaanonderbreking vra- 
gen onder dezelfde vormen (halftijds, 1 1 4 ~ ~ ~  115~~) ais het statutaire personeelslid. 
Voor contractuele personeelsleden is de deeltijdse loopbaanonderbreking (alge- 
meen stelsel) steeds een gunst. 

(2) Besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

(3) Besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 

(4) Besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie 
van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen. 

(5' Voor ambtenaren van minstens 50 jaar blijft vanzelfsprekend de mogelijkheid bestaan om on- 
geacht de totaliteit van de reeds opgenomen voltijdse enlof deeltijdse loopbaanonderbrekingen, 
de loopbaan deeltijds te onderbreken tot aan de pensioenleeftijd. 
Met uitzondering van de ambtenaren van het top- en middenkader. 

(7) Met uitzondering van de contractuele N-functies en contractuele algemene directeurs. 



3.2. Loopbaanonderbrekina voor ambtenaren in proeftiid 

De ambtenaar op proef was tot nog toe uitgesloten van het algemene stelsel van 
loopbaanonderbreking. 

Vanaf 1 mei 2007 zal de ambtenaar op proef echter deeltijdse loopbaanonder- 
breking (algemeen stelsel) kunnen nemen. 

Dit betekent dat de ambtenaar op proef tijdens de proeftijd recht zal hebben op 
halftijdse loopbaanonderbreking en als gunst (of recht voor 50+ 'ers) kan ge- 
nieten van de l/sde loopbaanonderbreking enlof 1 1 5 ~ ~  loopbaanonderbreking 
(zie hoger). Indien de loopbaanonderbreking als een recht is georganiseerd, pre- 
valeert dit recht op de in artikel 111 5 van het VPS voorziene bevoegdheid van de 
lijnmanager met betrekking tot de deeltijdse uitvoering van de proeftijd. 

3.3. Halftiidse loopbaanonderbrekina tot aan de pensioenleeftiid 

De bestaande reglementering bepaalt dat een ambtenaar van minstens 50 jaar 
oud halftijdse loopbaanonderbreking kan nemen tot het bereiken van de pensioen- 
leeftijd : 

- ongeacht de totale duur van de loopbaanonderbrekingen die hij heeft geno- 
men voor het begin van de halftijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensi- 
oenleeftijd; 

- op voorwaarde dat hij schriftelijk zich ertoe verbindt deze halftijdse loop- 
baanonderbreking niet voor zijn pensionering stop te zetten. 

Gelet op de invoering van de mogelijkheid tot het nemen van deeltijdse loopbaan- 
onderbreking (algemeen stelsel) onder de vorm van 1 1 4 ~ ~  loopbaanonderbreking 
en 1 1 5 ~ ~  loopbaanonderbreking (zie punt 3.1) zullen de ambtenaren van min- 
stens 50 jaar hun deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd ook 
kunnen nemen onder de vorm van 1 1 4 ~ ~  of 1 1 5 ~ ~  loopbaanonderbreking (recht). 

De ambtenaren die gebruik maken van het stelsel van de deeltijdse ( 1 /4~~ ,  1 1 5 ~ ~  of 
halftijdse) loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd moeten er zich niet 
langer schriftelijk toe verbinden om de deeltijdse loopbaanonderbreking (alge- 
meen stelsel) te nemen tot aan het einde van de pensioenleeftijd. 

Ambtenaren die deze verklaring destijds hebben afgelegd kunnen deze intrekken, 
zodat ook zij terug de mogelijkheid hebben om het werk voltijds te hervatten. 

Contractuele ~ersoneelsleden 

Voor contractuele personeelsleden wijzigt er in dit verband niets. Zij moesten in 
het verleden immers niet verklaren dat zij de deeltijdse loopbaanonderbreking tot 
aan de pensioenleeftijd (die voor hen geldt als een gunst) zouden verderzetten 
om van dit stelsel gebruik te kunnen maken. 



Contractuele personeelsleden die opnieuw deeltijdse loopbaanonderbreking 
wensen te nemen nadat zij eerder hun deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de 
pensioenleeftijd hebben opgezegd, verliezen het recht op verhoogde onder- 
brekingsuitkeringen. 

Het recht opouderschapsverlof wordt voor de ambtenaren vanaf 1 mei 2007 
uitgebreid met de mogelijkheid tot het nemen van ouderschapsverlof onder de 
vorm van l/sde loopbaanonderbreking gedurende 15 maanden. 1 1 4 ~ ~  loop- 
baanonderbreking is in het kader van het ouderschapsverlof onder de vorm 
van loopbaanonderbreking niet mogelijk. 

Bovendien zullen de ambtenaren nu ook gebruik kunnen maken van de mogelijk- 
heid om: 

a) het ouderschapsverlof op te splitsen. Dit betekent dat het ouderschapsverlof 
niet meer aaneensluitend moet worden opgenomen maar dat het kan worden af- 
gewisseld met werkhervattingen of andere vormen van afwezigheden. Indien het 
ouderscliapsverlof wordt opgesplitst moet elke periode wel overeenstemmen met 
1 maand of een veelvoud ervan (voltijdse loopbaanonderbreking); 2 maand of een 
veelvoud ervan (halftijdse loopbaanonderbreking) of 5 maand of een veelvoud er- 
van (1 /5de loopbaanonderbreking). 

Ook wanneer het ouderschapsverlof oorspronkelijk was aangevraagd voor een 
aaneensluitende periode mag het nog worden opgesplitst over verschillende niet 
aaneensluitende periodes, mits een nieuwe aanvraag wordt ingediend en de ho- 
ger vermelde termijnen van 1 maand of een veelvoud ervan(vo1tijdse loopbaan- 
onderbreking); 2 maand of een veelvoud ervan (halftijdse loopbaanonderbreking) 
of 5 maand of een veelvoud ervan(l15~~ loopbaanonderbreking)voor elke periode 
afzonderlijk worden nageleefd. 

b) van de ene vorm van ouderschapsverlof (voltijdse; halftijdse of 115~4 over te 
gaan naar een andere. De wijziging van opnamevorm is daarbij mogelijk onge- 
acht of het ouderschap wordt genomen in één aaneensluitende periode, dan wel 
opgesplitst wordt in verschillende periodes. Elke periode waarin een welbepaalde 
vorm van ouderschapsverlof wordt genoten moet dan wel weer overeenstemmen 
met 1 maand of een veelvoud ervan (voltijdse loopbaanonderbreking); 2 maand of 
een veelvoud ervan (halftijdse loopbaanonderbreking), of 5 maand of een veel- 
voud ervan (1 /5de loopbaanonderbreking). 

Ook wanneer het ouderschapsverlof oorspronkelijk voor een langere periode on- 
der een welbepaalde vorm was aangevraagd kan tijdens het lopende verlof de 
opnamevorm nog gewijzigd worden, mits een nieuwe aanvraag en mits de hoger 
vermelde termijnen van 1 maand of een veelvoud ervan (voltijdse loopbaanonder- 
breking); 2 maanden of een veelvoud ervan(ha1ftijdse loopbaanonderbreking), en 
5 maanden of een veelvoud ervan (1 1 5 ~ ~  loopbaanonderbreking) voor elke opna- 
mevorm worden nageleefd. 



Bij geboorte van een kind moest het ouderschapsverlof tot nog toe aanvangen 
vóór het kind 4 jaar was. Deze leeftijdgrens wordt nu opgetrokken tot 6 jaar. De 
nieuwe leeftijdsgrens bij geboorte (6 jaar) impliceert dat iedere periode van ou- 
derschapsverlof moet aangevangen zijn voor het kind de leeftijd van 6 jaar be- 
reikt. 

De nieuwe regeling van het ouderschapsverlof is van toepassing op het ouder- 
schapsverlof dat begint (of waarvan de eerste periode begint), ten vroegste op 1 
mei 2007. 

Contractuele ~ersoneelsleden 

Het contractuele personeelslid had tot nog toe recht op ouderschapsverlof onder 
de vorm van voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking, overeenkomstig dezelf- 
de regeling als deze die geldt voor de ambtenaren. Voor ouderschapsverlof on- 
der de vorm van halftijdse loo baanonderbreking moet het contractuele per- B. soneelslid wel minstens met 314 prestaties zijn tewerkgesteld (ongewijzigd). 

Deze regeling wordt nu voor het contractuele personeelslid dat met volledige 
prestaties is tewerkgesteld, uitgebreid met de mogelijkheid tot het nemen van 
115~. loopbaanonderbreking, overeenkomstig de regeling die geldt voor de amb- 
tenaar. 

Dit betekent dat ook voor het contractuele personeelslid de bij ouderschapsverlof 
(geboorte) toepasselijke leeftijdsgrens, wordt opgetrokken van 4 tot 6 jaar. 

Door de deeltijdse contractuelen kan echter alleen gebruik worden gemaakt van 
de combinatiemogelijkheden tussen verschillende opnamevormen voor zover zij 
bij overgang naar een nieuwe opnamevorm, aan de toekenningsvoorwaarden 
voor deze vorm voldoen. 

Biivoorbeeld: een voltijdse contractueel kan voltijdse, haiitijdse en l/p loopbaan- 
onderbreking (ouderschapsverlof) combineren; deeltijdse contractuelen met 80% 
prestaties kunnen voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking (ouderschapsver- 
lof) combineren; deeltijdse contractuelen met 50% prestaties kunnen enkel voltijd- 
se loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) nemen. 

3.5. Biistand aan- of verzorgina van een zwaar ziek aezins- of familielid 
Op grond van de bestaande regeling heeft elke ambtenaar reeds recht op loop- 
baanonderbreking voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 
met als maximum 12 maanden indien het gaat om voltijdse loopbaanonderbreking 
en 24 maanden indien het gaat om halftijdse loopbaanonderbreking. 114~. en 
115~' loopbaanonderbreking is in het kader van het loopbaanonderbreking voor 
bijstand aan- of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, niet mogelijk. 
Het bijstandsverlof moet opgenomen worden in al dan niet opéénvolgende perio- 
den van minimum 1 en maximum 3 maanden. 



Voor de ambtenaar die : 

- uitsluitend en effectief samenwoont met minstens één kind; 

- het medisch bijstandsverlof aanvraagt voor een kind van ten hoogste 16 jaar; 

wordt vanaf 1 mei 2007 de maximumduur van de loopbaanonderbreking verdub- 
beld tot 24 maanden indien het gaat om een voltijdse loopbaanonderbreking, 
en 48 maanden indien het gaat om halftijdse loopbaanonderbreking. 

De ambtenaar die gebruik wenst te maken van het bijstandsverlof van 24 (voltijdse 
onderbreking) of 48 (halftijdse onderbreking) maanden, moet het bewijs leveren 
van de samenstelling van zijn gezin door een attest van de gemeentelijke over- 
heid waaruit blijkt dat hij op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief 
samenwoont met één of meer van zijn kinderen. Voor elke verlenging dient de 
ambtenaar dezelfde procedure te volgen. 

Elke periode waarvoor medisch bijstandsverlof wordt gevraagd voor een zwaar 
ziek kind van hoogstens 16 jaar moet aangevangen zijn voor het kind de leeftijd 
van 16 jaar bereikt. 

Wat het medisch bijstandsverlof betreft, bestond reeds de mogelijkheid om de 
loopbaanonderbreking over meerdere niet-aaneensluitende periodes van mini- 
maal 1 maand en maximaal 3 maanden te spreiden. 

Ook de opnamevorm van het medisch bijstandsverlof kan worden gewijzigd rriits 
een nieuwe aanvraag wordt ingediend, en mits elke periode van loopbaanonder- 
breking overeenkomstig een welbepaalde opnamevorm, 1,2 of 3 maanden duurt. 

Ook wanneer het medisch bijstandsverlof reeds loopt, kan tijdens dit verlof de op- 
namevorm nog worden gewijzigd, op voorwaarde dat elke opnamevorm geduren- 
de 1 of 2 maanden wordt gerespecteerd. 

Contractuele ~ersoneelsleden: 

De uitbreiding van de mogelijkheden inzake medisch bijstandsverlof (voltijdse 
loopbaanonderbreking gedurende 24 maanden eri halftijdse loopbaanonderbre- 
king gedurende 48 maanden voor een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar), 
geldt ook voor het contractuele personeelslid (recht). 

Contractuele personeelsleden kunnen echter alleen halftijds medisch bijstands- 
verlof krijgen indien zij met minstens 3 1 4 ~ ~  prestaties zijn tewerkgesteld. 

De wijzigingen van opnamevorm van het medisch bijstandsverlof is voor contrac- 
tuele personeelsleden enkel mogelijk voor zover zij bij overgang naar de nieuwe 
opnamevorm voldoen aan de toekenningcvoorwaarden voor deze vorm. 



Biivoorbeeld: een voltijds contractueel personeelslid kan overgaan van voltijdse 
naar halftijdse loopbaanonderbreking (medisch bijstandsverlof). Een contractueel 
personeelslid met 80% prestaties kan overgaan van voltijdse naar halftijdse loop- 
baanonderbreking(medisch bijstandsverlof). Een contractueel personeelslid nmet 
50% prestaties kan enkel voltijdse loopbaanonderbreking (medisch bijstandsver- 
lof) nemen. 

3.6 Palliatief verlof 

Het palliatief verlof geldt voor elke arribtenaar als eer1 recht en kan voltijds of 
halftijds worden opgenomen. In beide gevallen gaat het om een periode van ééii 
maand, éénmaal verlengbaar met één maand. Bij deze verlenging kan de opna- 
mevorm gewijzigd worden. 

Ook bij overgang naar haltijdse loopbaanonderbreking, bedraagt de duur van de 
verlenging 1 maand. 114~' of 1/5~' l'oopbaanonderbreking is in het kader van pal- 
liatief verlof niet mogelijk. 

Contractuele personeelsleden 

Inzake palliatief verlof geldt voor contractuelen het arbeidsrecht dat van toepas- 
sing is op de diensten van de Vlaamse overheid. Ook voor contractuelen is het 
palliatief verlof (voltijds/halftijds) een recht. Alleen contractuelen met minstens 
3 1 4 ~ ~  prestaties hebben echter toegang tot het halftijds palliatief verlof. 

4 Gevolqen inzake pensioenen 

De invoering van de nieuwe vormen van loopbaanonderbreking gebeurt binnen de 
bestaande reglementering met betrekking tot de weerslag van de loopbaanonder- 
breking op het pensioen. Een samenvatting van deze reglementering gaat als 
bijlage 1. 

5. Onderbrekinqsuitkerinqen 

Personeelsleden die hun loopbaan onderbreken, krijgen onderbrekingsuitkeringen 
volgens de federale regels (cf. bijlage 2, geactualiseerde bedragen op 1 . l  0.2006). 

6. Aanmoediqin~is~remies 
De reglementering met betrekking tot de aanmoedigingspremies is van toepassing 
voor ambtenaren en contractuele personeelsleden die hun loopbaan onderbreken 
volgens de nieuwe regeling (zie bijlage 3). 



7. Aanvraaaformulieren 

Als bijlage 4 gaan de aan de nieuwe regelingen aangepaste formulieren. 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 



Gevolaen inzake pensioenen van de nieuwe moaeliikheden inzake 
loopbaanonderbrekinq 

1 . Ambtenarenstelsel 

De inaarimerkingneming van perioden van loopbaanonderbreking voor het pensioen, 
is voor ambtenaren geregeld in het KB nr.442 van 14 augustus 1986 betreffende de 
weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de 
personeelsleden van de overheidsdiensten 

Niettegenstaande het op basis van de reglementering inzake loopbaanonderbreking 
voor ambtenaren mogelijk is om gedurende meer dan 60 maand van het werk 
afwezig te zijn wegens loopbaanonderbreking, beperkt vooimeld KB de 
aanneembaarheid van perioden van loopbaanonderbreking voor het 
ambtenarenpensioen 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 vrijgesteld 
van het storten van een persoonlijke bijdrage, als hivzij of zijnlhaar echtgeno(o)t(e) 
die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt 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 afwezigheidsperioden 
slechts in aanmerking kurinen worden genomen voor het pensioen indien hun totale 
duur niet meer bedraagt dan 20 tot 25% van het aantal effectief gepresteerde 
diensten (percentage afhankelijk van de leeftijd van de ambtenaar - cfr. wijziging van 
het KB nr. 442 door de wet van 3 februari 2003). 

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

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

Opmerkingen: 

Het KB nr. 442 vindt toepassing ongeacht: 

- de reden waarom loopbaanonderbreking werd genomen (ook palliatief verlof, - 
verlof voor medische bijstand, of ouderschapsverlof worden dus meegerekend in de 
periode van 60 maand die maximaal aanneerribaar is. De validering van palliatief 
verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof gebeurt alleen 



ambtshalve, voor zover het eerste jaar loopbaanonderbreking nog niet voorbij is; in 
het andere geval staat de ambtenaar zelf in voor deze validering). 

- de loopbaanonderbreking voltijds dan wel deeltijds is. Bij deeltijdse 
loopbaanonderbreking blijft de maximaal aanneembare periode bepaald op 60 
maand. 

- de leeftijd van de ambtenaar die deeltijdse loopbaanonderbreking neemt. De 
validering moet plaats hebben (in principe) uiterlijk het jaar volgend op de periode die 
gevalideerd moet worden. 

Technische details validerina: 

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

Bijdragen 

De pensioenberekening gebeurt voor ambtenaren steeds in functie van het salaris 
voor voltijdse prestaties. Met de afwezigheden wordt rekening gehouden via de 
20125%-regel en de non-activiteitsperiode. 

voltiidse loo~baanonderbrekina: 

7.5% van de geïndexeerde brutomaandwedde zonder haard-l standplaatstoelage 

deeltiidse loo~baanonderbrekina: 

7,5% van het verschil tussen de geïndexeerde brutomaandwedde zonder haard- 
/standplaatstoelage en de geïndexeerde bruto maandwedde zonder haard- 
/standplaatstoelage op basis van de deeltijdse prestaties 

De pensioenberekening gebeurt voor ambtenaren steeds in functie van het salaris 
voor voltijdse prestaties. Met de afwezigheden wordt rekening gehouden via de 
20125%-regel en de non-activiteitsperiode 

2. Stelsel contractuele ~ersoneeisieden 

2.1 Voltijdse loopbaanonderbreking (artikel 34 91, N var1 het KB van 21 december 
1967 tot vaststelling van het Algemeen Reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers). 
De periode gedekt door onderbrekingsuitkeringen wordt in principe erikel 
gedurende de eerste twaalf maanden gelijkgesteld voor de berekening 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 dat niet aan de in a) vermelde voorwaarde 
voldoet, zijn loopbaan reeds op 01.09.1986 sinds meer dan 12 maanden heeft 
onderbroken. In dit geval bedraagt de verlenging 12 maanden. 

Na uitputting van de verlengingsmogelijkheden of indien de mogelijkheden tot 
verlenging iiiet toepasselijk zijn, kar1 het coiitractuele personeelslid op eigen 
initiatief verder bijdragen betalen (7,5% van het brutoloon) aan de Rijksdienst 
voor Pensioenen. 

Wat de pensioenreglementering betreft, kan echter nooit meer dan 60 maanden 
loopbaanonderbreking worden gedekt. 

1) De gelijkstelling geldt enkel op voorwaarde dat het contractuele personeelslid 
recht heeft op de voorziene onderbrekingsuitkeringen. Indien het contractuele 
personeelslid geen onderbrekingsuitkeringen meer krijgt omdat het de zelfstandige 
activiteit 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 gelijkstelling meer. 

2) Een contractueel personeelslid van het ministerie kan loopbaanonderbreking 
genieten gedurende maximaal 72 maanden. In het kader van de 
pensioenreglementering kan evenwel slechts maximaal 60 maanden 
loopbaanonderbreking met arbeid worden gelijkgesteld. 

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 
gelijkstelling voor de berekening van het pensioen. 

2.2 Deeltijdse loopbaanonderbreking (artikel 34, §l, 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 ionaer dan 50 iaar 

Voor het contractuele personeelslid jonger dan 50 jaar is er in de volgende gevallen 
een gratis gelijkstelling voor de berekening van het pensioen: 
- deeltijdse onderbreking van een voltijdse betrekking; 
- halftijdse onderbreking van een betrekking met minstens Y4 prestaties.(met 

halftijdse onderbreking wordt bedoeld: het terugbrengen van de prestaties tot de 
helft van een voltijdse betrekking). 

De gelijkstelling geldt voor 12 maanden. Indien het contractuele personeelslid een 
kind ten laste heeft van minder dan 6 jaar, geldt de gelijkstelling evenwel voor 36 
maanden (936 dagen). De gelijkstelling wordt gespreid over verschillende 
kalenderjaren, in functie van de fraclioneringsvorm. 

Na de gelijkstelling kunnen door het contractuele personeelslid op eigen initiatief 
verder bijdragen (7,5% van het brutoloon) aan de Rijksdienst voor Pensioenen 
worden betaald (maximaal 60 maanden worden gdekt). 

B. Contractueel personeelslid van minstens 50 iaar 

Voor contractuele personeelsleden van 50 jaar of ouder wordt de periode van 
deeltijdse loopbaanonderbreking die aangevuld is niet onderbrekingsuitkeringen, 
gelijkgesteld met arbeid volgens het gewone atbeidsregime. 

Palliatief verlof (1 maand, eenmaal verlengbaar met 1 maand per patiënt), verlof 
voor bijstand (maximaal 24 of 48 maand per patiënt) en ouderschapsverlof (6 
maand of 15 maand per kind) onder de vorm van deeltijdse 
loopbaanonderbreking, worden gelijkgesteld voor de berekening van het 
pensioen. 



VOLLEDIGE ONDERBREKING 

Verhoogde uitkering 2de kind (1) 

(1) Verhoogde uitkeringen gedurende de 3 jaar na de geboorte of adoptie van een 2de, 3de of volgend kind 
(2) 1.g.v. deeltijdse tewerkstelling : bedrag vd. uitkering x tewerkstellingsbreuk 
(3) 1.g.v. tewerkstelling >= 314 maar < voltijds : bedrag vd. uitkering x tewerkstellingsbreuk 

Excel/Lpb-icltabmontantsbedragen/n02residuair-openbaar 



(1) 1.g.v. deeltijdse tewerkstelling : bedrag van de uitkering x tewerkstellingsbreuk 
(2) werknemer die alleenwonend is met 1 of meerdere kinderen ten laste 
(3) 1.g.v. tewerkstelling.> of = 314 t bedrag van de uitkering x tewerkstellingsbreuk 



Biilane 3 

Aanmoedinaspremies Vlaamse Openbare Sector 

De bedragen worden verdubbeld voor de periode dat tijdens de loopbaanonderbreking 
een opleiding wordt gevolgd (beroepsopleiding VDAB; onderwijs/opleiding 
georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid van 
minstens 120 lesuren op jaarbasis). De periode van verdubbeli~g van de prerriie blijft 
dan beperkt tot de duur van de opleiding, met een minimumuitkering voor één kwartaal. 

Tewerkstelling 2 75% 
voltijdse 
loopbaanonderbreking 
Tewerkstelling 2 50% 
voltijdse 
loopbaanonderbreking 
112 of 113 
loopbaanoiiderbreking 
114 of 115 
loopbaanonderbreking 

Bruto 

123,95 euro 
74,37 euro 

74,37 euro 

49,58 euro 

Netto 

1 10,31 euro 
66,19 euro 

66,19 euro 

44,13 euro 



Aanvraag voor voltijdse loopbaan- 
onderbreking - ambtenaren (recht) 

ontvangstdaturn MOD 
Diensten van d e  Vlaamse overheid 
Beleidsdomein . . . 
. . . 
Managementondersteunende Diensten 

... 
Con tacpunt personeel : 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam e n  naam 

graad 

beleidsdomein 

dienst van d e  Vlaamse overheid 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer (Vlunpers) arbeidsrelatie 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking (art. X 28, X 31 en X 39 VPS van 13 januari 2006) 

Dit verlof kan niet totgekend worden aan de titularis van een management- o f  een pmjetletdefunchè van N-niveau o f  defunctie 
van algmeen directeur, het hoofd van het semtariaatspersoneel van een strategische admesraad o f  de titukaris van een management- o f  
pmjetleidefuncfie van N -  l niveau 

periode van tot en met  

(minimumtmjn waatvoor een aanvraag 
12 maanden) 

Voeg hiertnj het fonnuler voor de aanvraag van onderbre&ngsuitkenngen. Ditfomier kan u verkrijgen bij de MOD dop het 
gewe~telijk werkl~heidsbureau van de R V.A. 

3 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (I maandperpatiënt, 
eenmaal verlengbaar met 1 maand) (art. X 32-33 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, S 1, V 27, V 42, 2 VPS van 
13 januari 2006) 

periode van tot e n  met 

Voeg hierbj. hetfonnuler voor de au a Ditfomlier 
gewestelijk werkhheidrbureau van de R VA. Voeg hierbrj ook een aifed a&geven hor de behandeMgeneesbeer van de persoon die 
paBadeve ?ogen behoef waamit blijkt dat u @b b e d  he$ verkhard de?epaIliafìeve ?gen te ver~hkkea 

4 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek 
gezins- of familielid 
(perpatiënt: max. 12/24(') maanden. Minimumtm$n waamor een aanvraag kan worden ingedend 1 maand 
Mawimumtennijn waamoor een aanvraag kan worden ingediend 3 maanden. Opneembaar in al dan niet aaneensluitende periodes 
van 1,2 of3 maanden) (art. X 3435  en X 39 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, S 1, V 27, V 42, $ 2  VPS van 13 januad 
2006) 

periode van tot e n  met  

Voeg he+ hetfonnuler voor de 
gewe~telijk wkho~heidsbureou van de R VA. Voeg bied9 ook een atted a&geven hor & behandelendgeneesbeer van deper~oon die 
veqoging ofbg~tand behoeft. 

(1) De maximumduur van 24 maanden geldt alleen voor ambtenaren die uitsluitend en effectief samenwonen met 1 of meer kinderen, en 
het medisch bijstandsverlof aanvragen voor een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar. Deze ambtenaren moeten tevens een attest 
bijvoegen van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat zij op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwonen met 1 
of meer kinderen. 



5 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van voltijdse loopbaanonderbreking @er kind max. 3 
maanden. MinimumtemGn waamor een aanvraag kan worden ingediend. 1 maand Maxr'mumtemjìn waawoor een aanvraag 
kan worden ingediend 3 maanden. Opneembaar in a/ dan niet aaneensluitendepenenodes van 1 maand) 
(art. X 36-38 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, g 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

datum van inschrijving in het bevolkings- of  vreemdelingenregister . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ...... ,......, ., , , , , , ,.......... ... ... ................................. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . , ,. ,. , ,.......... 

Voeg bìehi hetjnnuder voor de aanwaq van onderbrekingsuitketingen. Di/fonnwder kan u verkt&en bij de MOD of op bet 
geweste&k a>erkloosbeidrbureau van de R VA. 

datum 

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

(U bexogt ditjmrudn; euentneel 
samen met andere docrcmenten, aan 

UW 4nmanage 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Be?% een kopie van het wlhaïg ingevuMfOmuulier aan de aanvrager van het verbi 

datum ontvangst 
aanvrager 

dag 

handtekening 

maand 
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Aanvraag voor deeltijdse loopbaanonderbreking - 
ambtenaren (recht of gunst) 

ontvangstdatum MOD 
Diensten van de Vlaamse overheid 
Beleidsdomein . . 
. . . 
Managementondersteunende Diensten 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

beleidsdomein 

dienst van de Vlaamse overheid 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer (Vhpers) arbeidsrelatie 

statuut ambtenaar ambtenaar op proef 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking (art. X 28, X 29, 3 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (recht) 

D i t  verhf kan niet toegekend worden aan de ambtenaar op proef; de titukaris van een management ofeen pmjedïéidefunctie van 
N-niveau o f  de functie van algmeen directeur, het hoofd van het secretariaat.@ersoneel van een strategische aduiesraad of de titukari~ 
van een management- ofpmjethdefuncfie van N - l  niveau 

periode van tot en met 

(rmrmnimumtenmJn waarvoor een aanvraag 
12 maanden) 

Voeg hierbij hetjmulier voor de aanvraag van onderbnkrngsuitkeiìngen Dztjmulier kan u verk*en bij de MOD ofop het 
geweste4k werklooshkdrbunau van de R VA. 

3 
Aanvraag voor halfajdse loopbaanonderbreking vooraígaand aan het pensioen (art. X 28bis en X 39 VPS van 
13 januari 2006) (recht 2 50 j) 

D i t  verlf kan  niet toegekend worden aan de ambtenaar op prot$ de titukaris van een management ofeenpmjectïéidefunctie van 
N-niveau ofde fundie van algemeen dirdteur, het hoofd van het semtariaatqersoneel van een strategische aduiesraad ofde titukaris 
van een management- ofpmjcfhdefuncfie van N - l  niveau 

periode vanaf 

50 jaar op 

(ha@Jdre bopbaanonderbnking voorahaandaan hetpenrioen kan par iqaan vanaf de befn~d van Sojaar) 
Voeg hiedn~ hetjmulier voor de aanvraag van onderbnkingsuikenngen. D i t j m b e r  kan u verk@n b3 de MOD of op het 
geweste4k werklaosheidrbunau van de R VA. 

4 Aanvraag voor haiftijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (1 maand per patiënt, 
eenmaal verlengbaar met l maand) (art. X 32-33 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (ah V 11, 1, V 27, V 42, 2 VPS van 
13 januari 2006) (recht) 

periode van tot en met 

Voeg hiednj hetjmulier voor de n. Ditfomlier 
geweste4k werkloosheidrbunau van de R VA. Voeg hierbij ook een atied ahegtven h o r  de behandelendgeneesheer van depersoon de  
pafiatieve Zorgen behoef waanni b4kt  abt u ech bereid he$ verkhard de~epulliatieve prgen te vetstrekken. 



5 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek 
gains- of familielid @erpatiënt: max. 24/48(') maanden. Minimumtem+ waamor een aanuraag kan worden ingediend. 
1 maand Maximumtem+n waamor een aanvraag kan worden ingediend. 3 maanden. Opneembaar in al dan niet 
aaneensluitendepenodes van 1,2 of3 maanden) (art. X 34-35 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 
W S  van 13 januari 2006) (recht) 

periode van tot en met 

Voeg hierbtj het fomuk'er voorde n. Ditfomuk'er 
gewestehjk werkioosheidrbureau van de RVA. Voeg hierbaj ook een attei ahegeven door de behandekndgeneesheer van depersoon die 
veqoiging o f  hjstand behoeft. 

6 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van haütijdse loopbaanonderbreking (per kind max. 6 
maanden. Aanvragen in te dienen wor 2 maanden o f  een veelvoud hiervan. Opneembaar in aldan niet aaneens&ten&penodez van 2 
maand). 
(art. X 36-38 en X 39 W S  van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 W S  van 13 januari 2006) (recht) 

periode van tot en met 
an het kind o 

datum van inschrijving in het bevolkuigs- of vreemdeluigenregister .................................................................................. .- ............................................................. 
Voeg hierbaj het fomuk'er voor de aanvraag van onderbrekingsuitketingen. Ditfannuler kan u mkrijgen bij de MOD o f  op het 
gewestehjk werkbosheidrbunau van de R V A  

7 Aanvraag voor 1/4 loopbaanonderbreking (art. X 28, X 29, 3 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (recht 1 50 j; gunst 
< 50 j) 

Dit verhf kan niet toegekend worden aan de ambtenaar op Pm$ de titukaris van een managemenk ofeenprojectleihjïunctie van 
N-niveau o f  de functie van algmen directeur, het hoofd van het semtariaat~ersoneel van een stratejsche adviesraad of de titukaris 
van een management- ofpmjectkidefunctie van N- l  niveau 

periode van tot en met 

(minimumtemajn waarvoor een aanvraag 
12 maanden) 

Voeg hierbaj hetfomud'er voor de aanvrmg van onderbrekingsuitkm'nge Dit fomud'er kan u verkriigen baj de MOD of op het 
gewestehjk werkhosheidrbureau van de R VA. 

8 Aanvraag voor 1/4 loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (art. X 28bis en X 39 W S  van 13 

januari 2006) (recht 2 50 j) 

Dit vmhf kan niet toegekend worden aan de ambtenaar oppmef; de titukaris van een managemenk o f  een pyêctkidefuncire van 
N-niveau o f  dejinctie van algmeen directeur, het hoofd van het semtariaat~ersoneel van een strategrkche adviesraad 4de  tr'tularis 
van een management- ofpy'ectkidefuncfie van N - l  niveau 

periode vanaf 
........................ 

50 iaar ot, 

(1 / 4  hopbaanonderbreking tmorahmnd aan hetpensioen kan pas ingaan vam$de kefiiyd van 50 jaar) 
Voeg hierbrj he t f ader  voor de aanvraag van onderbrekingsuitkmngen. Ditjömuk'er kan u verktjgen b$ de MOD o f  op het 
gewestehjk werkbosheidrbureau van de RVA. 

9 Aanvraag voor 1/5 loopbaanonderbreking (art. X 28, X 29, s 3 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (recht 2 50 j; gunst 
< 50 j) 

Dit verhf kan niet toegekend worden aan de ambtenaar oppmef; de titubni van een management- ofeenpm~ectki.funnSe van 
N-niveau o f  de f-ie van algemeen directeur, het hoofd van het semtariaat~ersoneel van een strategrkche adviesraad o f  de titukaris 
van een management- ofpmjectkiderfunnSe van N - l  niveau 

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

(minimumtmajn waamor een aanvraag kan worden ingediend 3 maanden, maxihumtenmjn waamr een aanvraag kan worden ingediend 
12 maanden) 

Voeg hierbrj het f o d e r  voor de aanvrmg van onderbrekingsuitkeringen. Dit fomid'er kan u verkrijgen bij de MOD o f  op het 
gewesteQk werkbosheidrbunou van de R VA. 

- 

(1) De maximumduur van 48 maanden geldt alleen voor ambtenaren die uitsluitend en effectief samenwonen met 1 of meer kinderen, en 
het medisch bijstandsverlof aanvragen voor een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar. Deze ambtenaren moeten tevens een attest 
bijvoegen van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat zij op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwonen met 1 
of meer kinderen. 



10 Aanvaag voor 1/5 loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (art. X 28bts en X 39 VPS van 13 
januari 2006) (recht 2 50 j) 

Dit verhfhn niet toegekend worden aan de ambtenaar opproef; de titularis van een managemeng ofeenprojectkide$unctie van 
N-niveau ofde functie van algmeen directeur, het hoofd van het semtariaat~ersoneel van een strate@sche adviesraad ofde titularis 
van een management- ofprojectIeideifun&'e van N-l niveau 

Voeg hierbg hetjnnuber voor de aanvraug van onderúrekingsuitkeringen. Ditfonnuber kun u verkjgen b$ de MOD of op het 
geweste4k werkhosh~hbumu van de R VA. 

11 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van 1/5 loopbaanonderbreking (per End: max. 75 
maanden. Aanwagen in te dienen voor 5 maanden o f  een veelvoud hierzran. Opneembaar in al dan niet aaneen~btendeperiodes van 5 
maand). 
(art. X 36-38 en X 39 VPS van 13 januari 2006) (art V 11, $1, V 27, V 42, $ 2 VPS van 13 januari 2006) (recht) 

tot en met 

geboortedatum van het kind o f  
datum van inschrijving in het bevolkings- o f  vreemdelingenregister ............................................................................................................................... 

Voeg hierbij hetfonnuker voor de aanvraag van onderúrekingsuitkeringen. Ditjnnuber h n  u it-rkegen b$ de MOD of op het 
geweste4k werkhosheihbumu van de R V A  

12 Dagprestaties: Vul ingeval van ha@jhe, 1/4 resp. 115 hopbaunonderúreking 2,4 resp. 5 volledige opeenvo&ende weken in met 
vermeIding van de datum. en het aantal uren en minuten dat erper hg-ordt. 

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

maandag u mui maandag u min 

dinsdag u mm dmsdag u mui 

woensdag u min woensdag u 

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

vrijdag U min Mjdag u min 

zaterdag u min zaterdag u min 

zondag u min zondag u min 

datum 

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

dinsdag 
........................................................... 

woensdag 

vrijdag 

zaterdag 
............................................................. 

zondag 
........................................... 

te presteren uren/minuten 

u min 

u mui 

u 

min 

u mui 

datum te presteren uren/minuten 

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

dinsdag 

woensdag 
..................................................... 

donderdag 
............................................................... 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 
..................................................... 

u min 

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

u min 

maandag 

datum te presteren uren/minuten 

dinsdag 
.................................................... 

woensdag 

donderdag 
.................................................................. 

vrijdag 
....................................................... 

zondag 
.................................................... 

u min 

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

U min 

u min 



datum 

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

(U bezorgt ditfOmn/rer, eventnee/samen 
met andere dommenten, aan nw 

datum 

handtekenuig 

voornaam en achternaam 

Be203 een kopie van het m/bdrg ingevuki fownuikr aan de aanvrager van het ver@ 

datum ontvangst 
aanvrager 

handtekening 

maand jaar 



Aanvraag voor voltijdse loopbaan- 
onderbreking - contractuelen (gunst) - 

ontvangstdatum MOD 
Diensten van de Vlaamse overheid 
Beleidsdornein . . . 
... 
Managementondersteunende Diensten 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

beleidsdomein 

dienst van de Vlaamse overheid 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnurnmer (Vhpers) arbeidsrelatie 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duw 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking &.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, 1 W S  van 13 januari 2006) 

Dit verlof kan niet toegekend worden aan de titubtir van een managemenk ofeenpmjet/eide$unctie van N- niveau o f  defundie van 
algmeen directeur, het hoofd van het semtariaatspersonee van een strategkche adviesraad o f  de tituknis van een management- of een 
pmjcthdefunctie van N- l niveau @principe wordt be de toehnning van langdurig verlof de dienstaan~~j@ng bezndrgd) 
(art. V 1 1 , J  1, 1/27, V 4 2 , J . Z  VPSvan Iijanuan'2006) 

tot en met 

Voeg hierbij hetfonnuliez voor de aonvroog van on&rù&ngsuitkeringm. Ditfonnulier kan u verk$gen bij de MOD ofop het 
gewestelijk werkhosheidrbumu van de R V.A. 

datum 

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

(U bexotgt ditfonnulier, eventueel 
samen met a n k  dommenten, aan 

uw lijnmanager) 



(uitwetig motiveren op hetfonnuber 'motiyenyenng van de weigering van een mbfindien het verhfgeweigerd wordt) 

verlof toegestaan 

datum 

verlof geweigerd 

handtekening 

voornaam en achternaam 

B e ~ o z  een kopie van het wlledig ingevulafomber aan de aanvrager van het verbi  

datum ontvangst 
aanvrager 

handtekening 

maand jaar 



Aanvraag voor deeltijdse loopbaan- 
onderbreking - contractuelen (gunst) 

ontvangstdaturn MOD 
Diensten van de Vlaamse overheid 
Beleidsdomein . . . 
. . . 
Managementondersteunende Diensten 

voornaam en naam 

graad 

beleidsdomein 

dienst van de Vlaamse overheid 

personeelsnumrner (Vlunpers) 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duur 

arbeidsregime 

2 Aanvraag voor halftijdse loopbaanonderbreking W.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, 1 VPS van 13 januari 2006) 

Dit verhjkan niet toegekend worden aan de titubtir van een managemenk ofeen projectbiderfunctie van N- niveau ofdejunde van 
algmeen dncteur, het hoofd van het semtariaatqersoneel van een ~trategiisce adviesraad o f  de tituhri~ van een managemenk o f  een 
pryectli7'derfunctie van N - l  niveau (In principe wordt bq de toekenning van bngakng verhj de denstaan~j@ng beëindigd) 
(art. V 11,J 1, 1/27, V 4 2 , J Z  VPSvan lijanuari2006) 

periode van tot en met 

(de eerste uunwuug moet inguun de ee 

Voeg hiertnj he t f oder  voor de uunuruug van onhiùreWngsuitkeringen. Ditfomlier &un r uerk%en bij de MOD of op kt 
gewe~te4k werkloo~heidrbureuu uun de R VA. 

3 Aanvraag voor haiftijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen W.B. van 2 januari 1991 
betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, 1 VPS van 13 januari 2006) 

Dit verlof kan niet toegekend rvorden aan de titubris van een management- ofeenpryectleiderfunctie van N- niveau o f  defunctie van 
akmeen dncteur, het hoofd van het semtanaat~peoneel van een strategische adviesraad ofde h fubr i~  van een managemenk ofeen 
projectleiderfunctie van N - l  niveau (In principe wordt b9 de toekenning van bngdung verhjde den~taan~j@ng beëindgd) 
(art. V 11, J 1, V 27, V 42, J 2 VPS van l i  januari 2006) 

periode vanaf 

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

(hapjdre @boanaderbreking yoort&gaund aun hetpensioen kan par ingaun iyu~t&de h@jd LW 50joa.) 

Voeg bie* k t  fmvker yow de mnwg wn onderbrekngsvitkenngen. Dit f m u &  h n  v twknffin bij de MOD dap ktgeeeste4k 
trerkharkidrbvnau yan de R VA. 



4 Aanvraag voot 1/4 loopbaanonderbreking (K.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van 
onderbrekingsuitkedngen, en art. X 41, 1 VPS van 13 januaci 2006) 

Dit verlof kan niet toegekend worden aan de titulani van een management ofeenpnjectkidefuncte van N -  niveau o f  de functie van 
algemeen directeur, het hoofd van het semtariaat'personeel van een ssratgkche adviesraad ofde titukaris van een management ofeen 
pnj'ectleidefunctie van N- l  niveau (in principe wordt b9 de toekenning van kangdurig verlof de dienstaan~j@ng belrndigd) 
(art. V l 1, $ l ,  1/27, 1/42, $ 2  VPS  van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

(de ecrste aanwaag moet ingaan de ee maanden bedmge 

Voeg hierbg hetjòmutier voor de aanvruag van onderbnkingsuitkm'nges Ditjòmutiw &n u verkjgen b# de MOD of op het 
getvesteyk werklooshcidrbunau van de R V.A. 

5 Aanvraag voor 1/4 loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen (K.B. van 2 januari 1991 betreffende 
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, 1 VPS van 13 januari 2006) 

Dit verhf kan niet toegekend worden aan de titularis van een management- ofeen projectkidefunde van N -  niveau o f  de functe van 
algmeen directeur, het hoofd van het semtariaat'personeel van een sfrategùche adviesrd o f  de titukaris van een managemen& ofeen 
pmjectkiderfuncti van N -  1 niveau (ïn prinnpe wordt b$ de toekenning van kangdung verlof de dienstaanwIj@ng bezndigd) 
(art. Vil,$ 1, 1/27, V 4 2 , $ 2 V P S v a n  13januari2006) 

(1 / 4  loopbaanaderbreking 
Vocg hiehj het fmulier WGT de aanvrnog wn aderbreking~uitkenngcn. Ditfmulier kon u wrknjgen &de MOD ofop ktgiurre4k 
mrfiarheidrbunau uon de R V A  

6 Aanvraag voor 1/5 loopbaanonderbreking F.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekennio'g van 
onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, 1VPS van 13 januari 2006) 

Dit verlofkan niet toegekend worden aan de titukani van een managemen& ofeen pmjectkideIfunde van N -  niveau o f  de functie van 
algmeen directeur, het hoofd van het semtariaatrperoneel van een ssratgkche adviesraad o f  de titukaris van een managemen& o f  een 
pmjectkiderfunde van N - l  niveau (ïnprinnpe wordt b$ de toekenning van kangdurig verhf de dienstaan~~j@ng belrndgd) 
(art. V l 1, J 1, V 27, V 42, J 2 V P S  van l 3  j a n m i  2006) 

periode van tot en met 

(de eerste aanwaag moet ingaan de eerste dag van de mmnd en 3 maanden bedmgen - m 12 maandenper aanvraag) 

Voeg hierbs hetjònnuler voor de aanvruag van onuèrbnkingsuitkeringen Ditjòmuber &n u verkjgen b# de MOD of op het 
getvesteújk tverkhosheidrbu1pau van de R V A  

7 Aanvraag voot 1/5 loopbaanondetbtekhg voorafgaand aan het pensioen (K.B. van 2 januari 1991 betreffende 
de toekenning van onderbrekuigsuitkeringen, en art. X 41, 1 VPS van 13 januari 2006) 

Dit verhf kan niet toegekend worden aan de titukaris van een managemen& ofeenpmjectIéideIfunctie van N- niveau o f  de functie van 
akerneeen directeur, het hoofd van het semtariaat'personeel van een strategische adviesraad ofde titukani van een management ofeen 
pmjectleidefunctie van N- !  niveau (in principe wordt b$ de toekenning van kangdurig verhf de dienstaan~j@ng beëindrgd) 
(art. V l I ,  $ 1, V 27, V 42, $ 2  VPS  van I3 januari 2006) 

periode vanaf 

(l 15 loopbmnonderbreking ciw ingaan u o q f d e  Icejïd uon 50 jaar) 

Voeg hierbij hetfonnulier WGT& aanvrnag uon onderbnking~xitkennngen Dit fmulier kon u wrknjgen bij de MOD ofop hetgm~tehjk 
rurk(0arheidrbunau cum de R V A  



8 Dagprestaties: Vnlingeuaf uan ha@fjdre, 1/4 resp. 1/5 loopbaanonderbreking 2,4 resp. 5 voiledige opeenvo&ende weken in met 
uemekiìng van de datum en het aantal uren en minuten dot erper dog-wordt. 

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

maandag maandag 

dinsdag dinsdag 
................................................. ............................ .......................... 

woensdag u min woensdag u min 

donderdag donderdag 

vrijdag vrijdag 

zaterdag u min zaterdag u min 

zondag u min zondag u min 

datum te presteren uren/minuten datum te presteren urenlminuten 

maandag 

dinsdag 
........................................................ 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 
........................................................ 

zaterdag 
......................................................... 

zondag 

datum 

maandag 

dmsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 
................................................ 

zondag 

u min 

u min 
............................................................. 

te presteren uren/minuten 

u min 

u 

datum 

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

maandag 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 
....................... 

zondag 

u min 

min 

min 

u min 
............................................................. 

(U bexoorgt ditjömnher, eventueel 
samen met andere dommenten, aan 

uw &nma 



(iiívoeng modvmn op betjnnulier hotimring van de wngenng van een verhf indien het mrlofgc>yngerd wo&) 

verlof toegestaan 

datum 

verlof geweigerd 

handtekening 

Beqotg een kopie van het volkdg ingevukìfownulier uun de uunmger van het verh$ 

datum ontvangst 
aanvrager 

dag 

handtekening 

maand jaar 



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

ontvangstdatum M O D  
Diensten van de  Vlaamse overheid 
Beleidsdomein . . . 
. . . 
Managementondersteunende Diensten 
. . . 
. . . 
Contaqzoat dpersonee/ : 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

beleidsdomein 

dienst van de  Vlaamse overheid 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer ( V h p e r s )  arbeidsrelatie 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duur 

2 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (I maand, verlengbaar 
met 1 maand) (K.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekmgsuitkeringen, en art. X 41, 3 VPS van 
13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

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

Voeg bied$ hetjónnuder voor de aan n. Ditjónnuder kan u uerknjen b$ de MOD of  op hetgetveste&k 
werk.hosheidrbure~u van de R VA. Voeg hedg ook een attest a&egeven door de behondebndgeneesheer van depersoon diepahatieve 
zozen behoeft, tvaamif b&kt dat u @h b e d  heeft verkhanà dezepkatieue veqorg'ng te vetrhkken. 

3 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek 
gezins- of familielid @erpatiënt: ma*. 12/24(') maanden. Minimumtemgn waanmor een aanvraag kan worden ingediend. 
1 maand MaxrhumtemQn waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. 3 maanden. Opneembaar in a/ dan niet 
aaneens/~itendeperiodes van 1,2 of3 maanden) (ah  X 41, 2 en art. X 34-35 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, 
V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

Voeg hierbij hetjónnuder voor de aanvraag van onderb eringen. Difjónnuder 
werkloosheidrbureou van de R VA. Voeg hierbtt ook een attest o&egeven door de behandebndgeneesbeer van de persoon die b@ond of  
veqorging behoeft 

(1) De maximumduur van 24 maanden geldt deen  voor con~actuelen die uitsluitend en effectief samenwonen met 1 of meer kmderen, en 
het medisch bijstandsverlof aanvragen voor een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar. Deze contractuelen moeten tevens een attest 
bijvoegen van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat zij op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwonen met 1 
of meer kinderen. 



4 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van loopbaanonderbrekiag @er Wndmax. 3 iwaa#&n. 
Minimumtennijn waatwor een aanvraag kan worden ingediend 1 m d  Mm'mmtemin waarvoor een aanvraag kan worden ingediend 3 
maan&#. Opneembmr in al dan niet aaneenshiten&peno&s van 1 maanr%) 
(art. X 41, 2 en art. X 36-38 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

an het kind o 
datum van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister 

.......................... .... .......... ............... . ....... . ....................................... ........................................... 
Voeg biedg hetfonnu(er mor & aanvraag van onderbnkingsrn'tkenngen. Ditfortder kan u terkrgen b i  de MOD ofop hetgewesbL$k 
werkloosheidrbumu van & R VA. 

datum 

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

(V bexotgt ditjmuker, eventueel 
samen met a n k  domenten, aan 

datum 

voornaam en achternaam 

Beqo'g een kopie van het volhdg ingevuldfOnnuLer aan de aanvrager van het verl$ 

datum ontvangst 
aanvrager 

handtekening 

maand jaar m 



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

ontvangstdatum MOD 
Diensten van de Vlaamse overheid 
Beleidsdomein . . . 
. . . 
Managementondersteunende Diensten 

. . . 
Contactpunt celpersoneel : 

1 Uw persoonsgegevens 

voornaam en naam 

graad 

beleidsdomein 

dienst van de Vlaamse overheid 

afdeling 

telefoon kantoor 

personeelsnummer (Vhpers) arbeidsrelatie 

statuut contractueel bepaalde duur contractueel onbepaalde duur 

arbeidsregirne % 

2 Aanvraag voot haiftijdse loopbaanonderbreking om paiiiatieve zorgen te verstrekken (1 maand, verlengbaar met 
1 maand) (K.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, 3 VPS van 13 
januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

Voeg hier$ heifonnuber war de aanvraag van on er kan u verkqg 
zuerkloosheidrbunau van de R VA. Voeg bied+ ook een attest a&egeven hor dc behandchndgeneesheer van dc persoon diepalhan'me zorgen beha$, 
zuaamit bùjkt dot u $d bereid he$ verkbani de~epalbadme veqoorgig te versirekken. 

3 Aanvraag voot haiftijdse loopbaanonderbreking voot bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- 
of familielid @erpatiënt: max. 24/48(') maanden. Minimumtenngn waamor een aanvraag kan worden ingediend 1 maand 
M m i n u m t e m ~ n  waarvoor een aanvraag kan worden ingediend 3 maanden. Opneembaar in al h n  niet aaneensluitendepenodes van 
1 , 2  of3 maanden) 
(ah X 41, 2 en art X 34-35 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, g 1, V 27, V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

Voeg hierúg het fomuber voor de aanvraag van ondabn 
werkloo~h~drbunau van de R V.A. Voeg hierbij ook een atte~t ahegmen horde behandelendgeneesheer van depemn die by~tand of veqotging 
beha$ 

(l) De maximumduur van 48 maanden geldt deen  voor contractuelen die uitsluitend en effectief samenwonen met 1 of meer kinderen, en 
het medisch bijstandsverlof aanvragen voor een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar. Deze contractuelen moeten tevens een attest 
bijvoegen van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat zij op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwonen met 1 
of meer kinderen. 



4 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vonn van halftijdse loopbaanonderbreking @er k ind max. 6 
maanden. Aanvragen in te dienen voor 2 maanden of een veelvoud hiervan. Opneembom in aldan niet aaneens&ten&perio&s van 2 maandn) 

(art. X 41, 2 en art. X 36-38 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

datum van inschrijving in het bevolkligs- of vreemdelingenregister ............................................................................................................................................... 
Voeg hiezbrij hetfonnuler voor & aanvroog van onderbrekingsuitkeringen. Dit fomulier kan u terkrijgen bij & MOD o f  op het 
gewesteyk werkloosheidrbureau van & R VA. 

5 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vonn van 1/5 loopbaanonderbreking @er k ind  max. 15 maanden. 
Aanwagen in  te dienen voor 5 maanden of een veelvoud hiervan. Opneembaar in alobi niet aaneenshiten& penodes van 5 maandn) 
(art. X 41, 2 en art. X 36-38 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, 1, V 27, V 42, 2 VPS van 13 januari 2006) 

periode van tot en met 

an het kind of 
datum van inschrijving in het bevolkligs- of vreemdelingenregister .................................................................................................................................................. 

Voeg hierbrj hetfownulier voor & aanvraag van on&&rekingsuitkeringen. Ditfownulier kan u terkegen bij & MOD o f  op het 
gewesteyk werkloosheidtbureau van de R VA. 

6 Dagprestaties: V u l  ingeval van ha@jdre, l / 4  reg. 1 /5  hopbaanonderbreking 2,4  resp. 5 voííedige opeenvolgende weken in 
met ycnnekiing van de datum en het aantal uren en minuten abt erper d a g m o r & .  

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

maandag u 

dmsdag 

woensdag 

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

vrijdag 

zondag u min 
........................................................................................................................................... 

datum te presteren uren/minuten 

maandag u min 
...................................................................................................................................................... 

dinsdag u min 
................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

zondag u min 
.............................................................................................................................................. 

maandag u min 

dinsdag 

woensdag 
......... ........ 

donderdag u min 

vrijdag 

zaterdag 

zondag u min 
.............................................................................................................................................................. 

datum te presteren uren/minuten 

maandag u min 
........................................................................................................................................... 

dinsdag 

woensdag 
.................................................................. 

donderdag 
............................................. " .................... 

vrijdag 

zaterdag 
........................................................... 

zondag 

u min 
............................................ 



datum te presteren uren/rninuten 

maandag 

dinsdag 

woensdag 
............................................. 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 
............................................ 

zondag 
......................................... 

U min 

datum 

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

(V bezorgt a'itjÖnnuLer, eventueel 
samen met andere documenten, aan 

datum 

handtekening 

voornaam en achternaam 

Be~org een kopie van het mlleaig ingevuZdfOmx/ier aan de aanvrager van het verhj 

datum ontvangst 
aanvrager 

dag 

handtekening 

maand jaar 


