
Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel 

MEDEDELING 

referentienr. : M-VVKSO-2014-12 

datum : 2014-02-03 

gewijzigd : 2014-09-09 

contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 

De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden 
volgens de reglementering die van kracht is in 2014-2015  

1 Inleiding 

Gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs hebben de mogelijkheid om hun prestaties te onderbreken door een verlofstelsel te kiezen binnen een zeer 

ruime waaier aan mogelijkheden. Welke stelsels in elk particulier geval mogelijk zijn en welk er dan het meest voordelige is, is niet altijd gemakkelijk uit te maken - 

in de eerste plaats omdat de reglementering inzake de verschillende dienstonderbrekingen niet bepaald eenvoudig is. 

Om de school bij te staan in het advies dat de personeelsleden van haar verwacht, biedt deze Mededeling een schema met de voorwaarden en mogelijkheden 

voor de frequentste dienstonderbrekingen, te weten: verlof voor verminderde prestaties (VVP), afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP), terbeschikking-

stelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) en loopbaanonderbreking (LBO). De geschematiseerde vorm van de Mededeling maakte het noodzake-

lijk om een en ander lapidair te formuleren; we hopen dat dit de verstaanbaarheid niet verkleint. Voor nadere toelichtingen vindt u ook regelmatig hyperlinks naar 

desbetreffend punt in de Ministeriële omzendbrieven.  

Terwijl deze Mededeling zich beperkt tot de reglementaire mogelijkheden, dient het schoolbestuur bij elke aanvraag te beslissen of ze dienstonderbreking al dan 

niet toestaat, althans als het gaat om een dienstonderbreking die niet geldt als een recht, maar als een gunst voor de betrokkene. Om hierbij enig richtsnoer te 

volgen, willen we de schoolbesturen die dat nog niet zouden gedaan hebben aanraden om een eigen verlovenbeleid uit te tekenen. Ondersteuning daarvoor vindt 

u in de Mededeling “Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur”, M-VVKSO-2010-049. 

 

mailto:dps.vvkso@vsko.be
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2 Verlof voor verminderde prestaties (VVP), Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) en Terbeschikkingstelling 
wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) 

 

 VVPSFR VVP2K-14 en  

VVP50+ 

AVPPA AVP2K-14 en 

AVP50+ 

TBSPA 

1. reglementering  Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 

1990 betreffende het verlof voor verminderde 

prestaties gewettigd door sociale of familiale re-

denen en de afwezigheid voor verminderde pres-

taties wegens persoonlijke aangelegenheid ten 

gunste van de personeelsleden van het onderwijs 

en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 Ministeriële omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj van 

14/11/2000 “Verlof voor verminderde prestaties 

gewettigd door sociale of familiale redenen en 

afwezigheid voor verminderde prestaties wegens 

persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de 

personeelsleden van het onderwijs en de centra 

voor leerlingenbegeleiding” 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 

1990 betreffende het verlof voor verminderde 

prestaties gewettigd door sociale of familiale re-

denen en de afwezigheid voor verminderde pres-

taties wegens persoonlijke aangelegenheid ten 

gunste van de personeelsleden van het onderwijs 

en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 Ministeriële omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj van 

14/11/2000 “Verlof voor verminderde prestaties 

gewettigd door sociale of familiale redenen en 

afwezigheid voor verminderde prestaties wegens 

persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de 

personeelsleden van het onderwijs en de centra 

voor leerlingenbegeleiding” 

 Besluit van de Vlaam-

se Regering  van 16 

oktober 2009  betref-

fende de terbeschik-

kingstelling wegens 

persoonlijke aangele-

genheden voor de 

personeelsleden van 

het onderwijs 

 Ministeriële omzend-

brief PERS/2009/10 

van 24/09/2009  

“Terbeschikkingstel-

ling wegens persoon-

lijke aangelegenhe-

den voor de perso-

neelsleden van het 

onderwijs” 

2. vastbenoemden  ja ja ja ja ja 

3. tijdelijken  mits vrij van R/W én 

aangesteld van 01/09 tot 

31/08 

mits vrij van R/W én 

aangesteld van 01/09 tot 

31/08 

nee nee ja (zonder verdere voor-

waarden) 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12524
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12524
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12524
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12524
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14161
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14161
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14161
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145
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 VVPSFR VVP2K-14 en  

VVP50+ 

AVPPA AVP2K-14 en 

AVP50+ 

TBSPA 

4. bedoeling of  

voorwaarden 
oplossing bieden voor 

moeilijkheden die aan 

bepaalde personen zijn 

overkomen: zie punt 4.2 

van 13AC/CR/JVM/hj 

op begindatum VVP: 

 2 kinderen ten laste 

die nog geen 14 zijn 

 resp. 50 jaar gewor-

den zijn 

geen voorwaarden op begindatum AVP: 

 2 kinderen ten laste 

die nog geen 14 zijn 

 resp. 50 jaar gewor-

den zijn 

geen voorwaarden 

5. recht voor  

personeelslid? 

nee nee nee nee nee 

6. ook mogelijk in 

overwerk of bijbe-

trekking? 

nee: enkel in hoofdambt nee: enkel in hoofdambt nee: enkel in hoofdambt nee: enkel in hoofdambt ja 

7. begindatum elke dag 1 september, 1 oktober, 

1 januari, 1 april 

1 september, 1 oktober, 

1 januari, 1 april 

1 september, 1 oktober, 

1 januari, 1 april 

elke dag 

8. einddatum elke dag 31 augustus 

(ook indien een kind 

ondertussen 14 is ge-

worden) 

31 augustus 31 augustus 

(ook indien een kind 

ondertussen 14 is ge-

worden) 

elke dag 

(31/08 indien TBSPA 

vanaf 01/09 voor volle-

dig schooljaar) 

9. weekend of korte 

vakantie tussen 

twee periodes van 

dienstonderbreking 

geen omzetting van 

weekend of korte vakan-

tie tussen twee periodes 

van VVPSFR 

--- --- ---- weekend of korte vakan-

tie tussen twee periodes 

van TBSPA wordt zelf 

ook omgezet in TBSPA: 

zie punt 7 van 

PERS/2009/10  

10. nog te presteren 1 u. of meer 1 u. of meer 1 u. of meer 1 u. of meer 0 u. of meer:  

TBSPA kan worden 

genomen voor de gehele 

opdracht of voor een 

deel ervan 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145#7
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145#7
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 VVPSFR VVP2K-14 en  

VVP50+ 

AVPPA AVP2K-14 en 

AVP50+ 

TBSPA 

11. wijziging van volu-

me mogelijk tijdens 

schooljaar? 

mits stopzetting van 

voorgaande periode 

VVPSFR (overeen te 

komen met school-

bestuur)  

nee nee nee mits stopzetting van 

voorgaande periode van 

TBSPA (overeen te ko-

men met schoolbestuur) 

12. combinatie met 

politiek mandaat 

toegelaten? 

toegelaten zijn: mandaat van gemeenteraadslid, 

provincieraadslid, lid van het bureau van de raad 

voor maatschappelijk welzijn, lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad, 

·of mandaten die reeds vóór de VVP werden uitge-

oefend. Zie punt 4.1 van 13AC/CR/JVM/hj 

ja ja ja 

13. vervangende winst-

gevende activiteit 

toegelaten? 

nee.  

Activiteiten die reeds 

voor de vermindering 

van de opdracht werden 

uitgeoefend, worden niet 

beschouwd als vervan-

gende winstgevende 

activiteit, en zijn dus 

toegelaten. 

Zie punt 4.1 van 

13AC/CR/JVM/hj   

nee.  

Activiteiten die reeds 

voor de vermindering 

van de opdracht werden 

uitgeoefend, worden niet 

beschouwd als vervan-

gende winstgevende 

activiteit, en zijn dus 

toegelaten. 

Zie punt 4.1 van 

13AC/CR/JVM/hj   

 buiten het onderwijs: 

ja; 

 in het onderwijs: in 

principe enkel in ho-

geschool. Zie echter 

ook rij 14 in deze tabel 

ja, behalve in  

het onderwijs. 

Zie echter ook volgende 

rij in deze tabel. 

ja 

14. bijkomende  

opdracht in onder-

wijs opnemen? 

als herindiensttreder:  

zie 13CC/IF/GDH.  

VVPSFR wordt geheel 

of gedeeltelijk opge-

schort. 

als herindiensttreder:  

zie 13CC/IF/GDH.  

VVP2K-14 of VVP50+ 

wordt geheel of gedeel-

telijk opgeschort. 

als herindiensttreder:  

zie 13CC/IF/GDH.  

AVPPA wordt geheel of 

gedeeltelijk opgeschort. 

als herindiensttreder:  

zie 13CC/IF/GDH.  

AVP2K-14 of AVVP50+ 

wordt geheel of gedeel-

telijk opgeschort. 

als herindiensttreder:  

zie 13CC/IF/GDH.  

TBSPA wordt geheel of 

gedeeltelijk opgeschort. 

15. pensioenvoordelig? ja 

(binnen pensioenkrediet) 

ja 

(binnen pensioenkrediet) 

nee nee nee 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12983
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12983
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12983
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12983
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12983
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 VVPSFR VVP2K-14 en  

VVP50+ 

AVPPA AVP2K-14 en 

AVP50+ 

TBSPA 

16. maximale duur 

in hele loopbaan 
5 jaar 

(VVPSFR, VVP2K-14 en VVP50+ samen gerekend) 

onbeperkt onbeperkt 60 maanden. 

Overschrijding is slechts 

uitzonderlijk mogelijk: zie 

8.4 van PERS/2009/10 

17. financiële gevolgen 

in juli en augustus 

voor vastbenoem-

den indien stelsel 

voordien stopt 

evenredige vermindering 

gedurende 1/5de van 

aantal dagen VVPSFR 

genomen tussen 01/09 

en 30/06  

(deze dagen in juli en 

augustus worden niet 

meegerekend als VVP). 

Zie punt 11.1 van 

13AC/CR/JVM/hj  

VVP2K-14 of 50+  

loopt tot 31/08 

AVPPA loopt tot 31/08 AVP2K-14 of 50+  

loopt tot 31/08 

evenredige vermindering 

gedurende 1/5de van 

aantal dagen TBSPA 

genomen tussen 01/09 

en 30/06 

(deze dagen in juli en 

augustus worden niet 

meegerekend als 

TBSPA): zie punt 9.2 

van PERS/2009/10   

18. financiële gevolgen 

in juli en augustus 

voor tijdelijken in-

dien stelsel voor-

dien stopt 

uitgestelde bezoldiging 

wordt berekend op sala-

ris dat reeds in het 

schooljaar was vermin-

derd omwille van 

VVPSFR 

VVP2K-14 of 50+  

loopt tot 31/08 

--- --- uitgestelde bezoldiging 

wordt berekend op sala-

ris dat reeds in het 

schooljaar was vermin-

derd omwille van TBSPA 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145#8.4
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#11.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#11.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145#9.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14145#9.2
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 VVPSFR VVP2K-14 en  

VVP50+ 

AVPPA AVP2K-14 en 

AVP50+ 

TBSPA 

19. opschorting moge-

lijk? 
ja: zie punt 10 van 3AC/CR/JVM/hj o.a. door 

 bevallingsverlof 

 onbezoldigd ouderschapsverlof 

 LBO voor ouderschapsverlof, medische bij-

stand of palliatieve zorgen 

 TBSPA 

 en 14 andere soorten dienstonderbreking 

maar niet door ziekteverlof of TBS/ziekte. 

Zie ook rij 14 in deze tabel: opnieuw in actieve 

dienst treden. 

ja: zie punt 10 van 3AC/CR/JVM/hj o.a. door 

 bevallingsverlof 

 onbezoldigd ouderschapsverlof 

 LBO voor ouderschapsverlof, medische bij-

stand of palliatieve zorgen 

 TBSPA 

 en 14 andere soorten dienstonderbreking 

maar niet door ziekteverlof of TBS/ziekte. 

Zie ook rij 14 in deze tabel: opnieuw in actieve 

dienst treden. 

nee, tenzij TBSPA in 

akkoord met school-

bestuur voortijdig wordt 

stopgezet. 

Zie ook rij 14 in deze 

tabel: opnieuw in actieve 

dienst treden. 

20. administratieve 

toestand 
dienstactiviteit dienstactiviteit non-activiteit non-activiteit terbeschikkingstelling 

21. verlof voor TAO 

mogelijk vanuit de  

resterende uren? 

Naast de VVP kan een vastbenoemd personeelslid 

een verlof voor TAO nemen uit de resterende uren. 

Naast de AVP kan een vastbenoemd personeelslid 

een verlof voor TAO nemen uit de resterende uren. 

Naast een gedeeltelijke 

TBSPA kan een vastbe-

noemd personeelslid 

een verlof voor TAO 

nemen uit de resterende 

uren. 

 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#10
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13027#10
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3 Loopbaanonderbreking 

3.1 Gewone loopbaanonderbreking (LBO) 

 volledige gewone LBO halftijdse gewone LBO 1/5de gewone LBO 

1. reglementering  Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden 

van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 Ministeriële omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 “Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlin-

genbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking”  

2. vastbenoemden ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte zonder effec-

tieve werkhervatting 

ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte zonder effec-

tieve werkhervatting 

ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte zonder ef-

fectieve werkhervatting 

3. tijdelijken indien vrij van R/W én aangesteld van 

01/09 tot 31/08 

maar niet vanuit onbezoldigd ziekteverlof 

zonder effectieve werkhervatting 

indien vrij van R/W én aangesteld van 

01/09 tot 31/08 

maar niet vanuit onbezoldigd ziekteverlof 

zonder effectieve werkhervatting 

indien vrij van R/W én aangesteld van 

01/09 tot 31/08 

maar niet vanuit onbezoldigd ziektever-

lof zonder effectieve werkhervatting 

4. vereiste totale op-

dracht  

benoemd en/of TBS/OB en/of tijdelijk aan-

gesteld voor min. halftijdse opdracht 

benoemd en/of TBS/OB en/of tijdelijk 

aangesteld voor min. 1 u. méér dan half-

tijdse opdracht  

benoemd en/of TBS/OB en/of tijdelijk 

aangesteld voor voltijdse opdracht 

5. opdracht in hoge-

school 

opdracht in hogeschool telt mee  

• binnen de totale opdracht waarvoor het personeelslid benoemd of tijdelijk aangesteld is 

• en binnen de opdracht die het nog effectief presteert OF binnen de opdracht die het onderbreekt. 

6. recht voor perso-

neelslid? 

geconditioneerd recht op 5 jaar (volledige en halftijdse gewone LBO samen geteld), 

d.w.z. recht indien een vervanger met VE wordt gevonden die voldoet aan eisen van 

opvoedingsproject van schoolbestuur: zie 3.3.4.1 van PERS/2011/05 

nee 

7. ook mogelijk in 

overwerk of bijbe-

trekking? 

nee nee nee 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14338
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.4.1
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 volledige gewone LBO halftijdse gewone LBO 1/5de gewone LBO 

8. maximale duur in 

hele loopbaan 

60 maanden volledige gewone LBO.  

Hierbij worden ook meegerekend: 

 volledige LBO voor beroepsopleiding 

 volledige LBO in andere sectoren. 

Worden niet meegerekend:  

LBO voor ouderschapsverlof, medische 

bijstand en palliatieve zorgen. 

60 maanden gedeeltelijke gewone LBO (halftijdse LBO en 1/5de LBO samen gere-

kend). Hierbij worden ook meegerekend:  

• gedeeltelijke LBO voor beroepsopleiding 

• gedeeltelijke LBO in andere sectoren. 

Worden niet meegerekend:  

• LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen 

• GLBO50+ en GLBO55+ 

9. nog te verrichten 

prestaties 

personeelslid mag geen effectieve presta-

ties meer verrichten 

5 000 / 10 000, naar boven af te ronden 

tot volledig uur, bv. 11/21 of 15/29. 

Tellen mee: o.a. opdracht van TBS/OB en 

opdrachten in hogeschool. Zie ook punt 

3.3.1.1 van PERS/2011/05 

8 000 / 10 000, naar boven af te ronden 

tot volledig uur, bv. 29/36. 

Tellen mee: o.a. opdracht van TBS/OB 

en opdrachten in hogeschool. Zie ook 

punt 3.3.1.1 van PERS/2011/05 

10. begindatum 

andere ambten dan 

administratief me-

dewerker 

 1 september of 1 oktober 

 onmiddellijk aansluitend op LBO/ouderschapsverlof voor zelfde volume (volledig of halftijds of 1/5de):  

zie punt 3.3.2.1.1.1 van PERS/2011/05 mits aangevraagd bij schoolbestuur vóór aanvang van LBO/ouderschapsverlof 

 daags na bevallingsverlof of verlof wegens bedreiging beroepsziekte of moederschapsbescherming dat liep op 01/09 en/of 

01/10 

 LBO voor beroepsopleiding: op begindatum van de opleiding: zie punt 3.3.2.1.3 van PERS/2011/05 

11. einddatum 

andere ambten dan 

administratief me-

dewerker 

 LBO voor beroepsopleiding: einddatum van de opleiding  

 andere gewone LBO: 31 augustus 

 bij overstap naar pensioen, TBS voorafgaand aan rustpensioen of bonus 

 na uitputting van maximumduur van 60 maanden 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.3
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 volledige gewone LBO halftijdse gewone LBO 1/5de gewone LBO 

12. begindatum, eind-

datum en duur voor 

administratief me-

dewerker 

 LBO voor beroepsopleiding: van begindatum van de opleiding tot de einddatum ervan 

 gewone LBO kan de eerste van elke maand beginnen, en duurt min. 6 maanden en max. 1 jaar, steeds met volledige 

maanden 

13. vervroegde stopzet-

ting mogelijk? 

 LBO voor beroepsopleiding kan niet voortijdig worden stopgezet 

 andere LBO: uiterlijk op 1 mei, maar enkel mits uitzonderlijke familiale redenen én toelating van minister: zie punt 

3.3.2.2.2.1 van PERS/2011/05  

 opschorting van gewone LBO voor LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen: zie rij 14 in deze ta-

bel  

14. opschorting moge-

lijk? 

 voor specifiek stelsel van loopbaanonderbreking, d.w.z. ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen: zie punt 

5.4.1 van PERS/2011/05, doch enkel mits onmiddellijk nadien de gewone LBO wordt verdergezet voor het initiële volume. 

 voor overgang naar LBO voor beroepsopleiding: zie punt 5.4.2 van PERS/2011/05 

 NIET om “opnieuw in actieve dienst te treden”.  

15. wijziging van volu-

me mogelijk in loop 

van aangevraagde 

periode? 

nee nee nee 

16. bijkomende op-

dracht in onderwijs 

toegelaten? 

tijdens een LBO kan men geen bijkomende opdracht opnemen, ook niet in het kader van “opnieuw in actieve dienst treden”, zelfs 

niet voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

17. winstgevende acti-

viteit als werknemer 

toegelaten? 

enkel winstgevende activiteit die reeds min. 3 maanden vóór de aanvang van de LBO werd uitgeoefend  

en waarvan tewerkstellingsbreuk bovendien niet groter is dan die van de prestaties die men onderbreekt. 

 Voor prestaties boven de eenheid in onderwijs: zie punt 5.2.6.2 van PERS/2011/05; 

 bij LBO voorafgegaan door TBSPA wordt gerefereerd aan de situatie van 3 maanden vóór de TBSPA: 

zie punt 5.2.6.5 van PERS/2011/05 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.2.2.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.2.2.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.4.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.2.6.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.2.6.5
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 volledige gewone LBO halftijdse gewone LBO 1/5de gewone LBO 

18. winstgevende acti-

viteit als zelf-

standige toegela-

ten? 

max. 1 jaar, al dan niet in verschillende 

periodes (combinatie van zelfstandige acti-

viteit met specifiek stelsel van volledige 

LBO meegerekend) 

niet met gedeeltelijke LBO niet met gedeeltelijke LBO 

19. Cumulatie met poli-

tiek mandaat? 

toegelaten toegelaten toegelaten 

20. pensioenvoordelig? zie brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector: http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm  

21. administratieve 

toestand 

verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit 

22.  verlof voor TAO verlof voor TAO is mogelijk vanuit de niet-onderbroken uren waarvoor men vastbenoemd is 

23. ander verlof moge-

lijk in effectieve 

uren? 

--- enkel ziekteverlof, bevallingsverlof, afwezigheid wegens arbeidsongeval, wegens 

ongeval op weg naar en van het werk, wegens beroepsziekte, de terbeschikking-

stelling wegens ziekte, de afwezigheid wegens een bedreiging door een beroeps-

ziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming 

 

  

http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm
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3.2 Onbeperkt gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf 50 resp. 55 jaar (GLBO50+ en GLBO 55+) 

 

 halftijdse GLBO50+ halftijdse GLBO55+ 1/5de GLBO50+ 1/5de GLBO 55+ 

1. reglementering  Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 

betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsle-

den van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegelei-

ding 

 Ministeriële omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 

“Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor 

leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking” 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 

betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsle-

den van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegelei-

ding  

 Ministeriële omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 

“Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor 

leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking” 

2. vastbenoemden ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte 

zonder effectieve werkhervat-

ting 

ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte 

zonder effectieve werkhervat-

ting 

ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte 

zonder effectieve werkhervat-

ting 

ja,  

maar niet vanuit TBS/ziekte 

zonder effectieve werkhervat-

ting 

3. tijdelijken nee: stelsel enkel mogelijk 

indien vastbenoemd voor ef-

fectieve én niet-gepresteerde 

uren 

opdracht van R/W wordt hier-

voor beschouwd als vastbe-

noemd 

nee: stelsel enkel mogelijk 

indien vastbenoemd voor ef-

fectieve én niet-gepresteerde 

uren 

opdracht van R/W wordt hier-

voor beschouwd als vastbe-

noemd 

nee: stelsel enkel mogelijk 

indien vastbenoemd voor ef-

fectieve én niet-gepresteerde 

uren 

opdracht van R/W wordt hier-

voor beschouwd als vastbe-

noemd 

nee: stelsel enkel mogelijk 

indien vastbenoemd voor ef-

fectieve én niet-gepresteerde 

uren 

opdracht van R/W wordt hier-

voor beschouwd als vastbe-

noemd 

4. voorwaarde halftijdse GLBO50+ kon uiter-

lijk op 01/10/2012 beginnen 

55 jaar geworden zijn vóór de 

aanvang: zie punt 3.2.3 van 

PERS/2011/05   

50 jaar geworden zijn vóór de 

aanvang en bovendien 28 jaar 

loopbaan hebben: zie punt 

3.2.3 van PERS/2011/05    

55 jaar geworden zijn vóór de 

aanvang: zie punt 3.2.3 van 

PERS/2011/05 

5. vereiste totale op-

dracht  

vastbenoemd en/of TBS/OB 

zijn voor min. 1 u. méér dan 

halftijdse opdracht 

vastbenoemd en/of TBS/OB 

zijn voor min. 1 u. méér dan 

halftijdse opdracht  

vastbenoemd en/of TBS/OB 

zijn voor voltijdse opdracht  

vastbenoemd en/of TBS/OB 

zijn voor voltijdse opdracht  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14338
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14338
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
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 halftijdse GLBO50+ halftijdse GLBO55+ 1/5de GLBO50+ 1/5de GLBO 55+ 

6. opdracht in hoge-

school 

vastbenoemde opdracht in hogeschool telt mee binnen 

 binnen de totale opdracht waarvoor personeelslid benoemd is 

 en binnen de opdracht die het nog effectief presteert OF binnen de opdracht die het onderbreekt. 

Wie een GLBO50+ of 55+ wil nemen, mag geen tijdelijke aanstelling hebben, ook niet in een hogeschool  

(ook niet via TAO). 

7. recht voor perso-

neelslid? 

geconditioneerd recht bij de aanvang: moet worden toegestaan 

indien een vervanger met VE wordt gevonden die voldoet aan 

eisen van opvoedingsproject van schoolbestuur: zie punt 3.3.4.1 

van PERS/2011/05. 

Deze voorwaarde kan enkel bij de aanvang van de halftijdse 

GLBO50+ of 55+ worden gesteld    

nee nee 

8. ook mogelijk in 

overwerk of bijbe-

trekking? 

nee nee nee nee 

9. maximale duur in 

hele loopbaan 

GLBO50+ of 55+ loopt ononderbroken door  

tot aan pensionering of terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen of bonusopname 

10. nog te verrichten 

prestaties 

5 000 / 10 000, naar boven af te ronden tot volledig uur, bv. 

11/21 of 15/29. 

Tellen mee: opdracht van TBS/OB of R/W, en vastbenoemde 

opdrachten in hogeschool. Zie ook 3.3.1.1 van PERS/2011/05 

8 000 / 10 000, naar boven af te ronden tot volledig uur, bv. 

29/36.  

Tellen mee: opdracht van TBS/OB of R/W, en vastbenoemde 

opdrachten in hogeschool. Zie ook 3.3.1.1 van PERS/2011/05 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.4.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.1.1
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 halftijdse GLBO50+ halftijdse GLBO55+ 1/5de GLBO50+ 1/5de GLBO 55+ 

11. begindatum 

 

kon uiterlijk tot 1 oktober 2012 na het bereiken van leeftijd 

van 55 jaar: 

 1 september of 1 oktober  

 onmiddellijk aansluitend 

op halftijdse LBO voor 

ouderschapsverlof: zie 

uitzonderingen onder 

punt 3.3.2.1.1.1 van 

PERS/2011/05     

mits voldaan aan voorwaarden 

(zie rij 4 in deze tabel): 

 1 september of 1 oktober  

 onmiddellijk aansluitend 

op 1/5de LBO voor ou-

derschapsverlof: zie uit-

zonderingen onder punt 

3.3.2.1.1.1 van 

PERS/2011/05     

na het bereiken van leeftijd 

van 55 jaar:  

 1 september of 1 oktober  

 onmiddellijk aansluitend 

op 1/5de LBO voor ou-

derschapsverlof: zie uit-

zonderingen onder punt 

3.3.2.1.1.1 van 

PERS/2011/05     

12. einddatum 

 

GLBO50+ of 55+ loopt ononderbroken door  

tot aan pensionering of terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen of bonusopname 

13. vervroegde stopzet-

ting mogelijk? 

ofwel op 31 augustus, ofwel 

(uiterlijk op 1 mei) om uitzon-

derlijke familiale redenen mits 

1 maand opzegging én toela-

ting van minister: zie punt 

3.2.3 van PERS/2011/05.  

nadien is geen GLBO50+ 

meer mogelijk, wel GLBO55+ 

ofwel op 31 augustus, ofwel 

(uiterlijk op 1 mei) om uitzon-

derlijke familiale redenen mits 

1 maand opzegging én toela-

ting van minister: zie punt 

3.2.3 van PERS/2011/05.  

nadien is geen GLBO50+ of 

GLBO55+ meer mogelijk 

ofwel op 31 augustus, ofwel 

(uiterlijk op 1 mei) om uitzon-

derlijke familiale redenen mits 

1 maand opzegging én toela-

ting van minister: zie punt 

3.2.3 van PERS/2011/05.  

nadien is geen GLBO50+ 

meer mogelijk, wel GLBO55+ 

ofwel op 31 augustus, ofwel 

(uiterlijk op 1 mei) om uitzon-

derlijke familiale redenen mits 

1 maand opzegging én toela-

ting van minister: zie punt 

3.2.3 van PERS/2011/05.  

nadien is geen GLBO50+ of 

GLBO55+ meer mogelijk 

14. opschorting moge-

lijk? 

voor specifiek stelsel van LBO: ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen: zie punt 5.4.1 van PERS/2011/05, mits 

onmiddellijk nadien de GLBO50+ resp. 55+ wordt verdergezet voor zelfde volume als voordien. 

Niet mogelijk om “opnieuw in actieve dienst te treden”. 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.3.2.1.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.4.1
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 halftijdse GLBO50+ halftijdse GLBO55+ 1/5de GLBO50+ 1/5de GLBO 55+ 

15. wijziging van volu-

me mogelijk in loop 

van aangevraagde 

periode? 

overstap naar 1/5de GLBO: 

enkel op een 1ste september 

na het bereiken van de leeftijd 

van 55 jaar  mits akkoord van 

schoolbestuur. Zie ook punt 

3.2.3 van PERS/2011/05   

overstap naar 1/5de GLBO: 

enkel op een 1ste september 

mits akkoord van schoolbe-

stuur. Zie ook punt 3.2.3 van 

PERS/2011/05    

overstap naar halftijdse 

GLBO50+ is mogelijk op een 

1ste september na het berei-

ken van de leeftijd van 55 jaar. 

Akkoord van schoolbestuur is 

niet vereist. Zie ook punt 3.2.3 

van PERS/2011/05     

overstap naar halftijdse 

GLBO55+ is mogelijk op een 

1ste september. Akkoord van 

schoolbestuur is niet vereist. 

Zie ook punt 3.2.3 van 

PERS/2011/05    

16. bijkomende op-

dracht in onderwijs 

toegelaten? 

tijdens een LBO kan men geen bijkomende opdracht opnemen, ook niet in het kader van “opnieuw in actieve dienst treden”, zelfs  

niet voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

17. winstgevende acti-

viteit als werknemer 

toegelaten? 

enkel winstgevende activiteit die reeds min. 3 maanden vóór de aanvang van de LBO werd uitgeoefend  

en waarvan tewerkstellingsbreuk bovendien niet groter is dan die van de prestaties die men onderbreekt. 

 Voor prestaties boven de eenheid in onderwijs: zie punt 5.2.6.2 van PERS/2011/05; 

 Bij LBO voorafgegaan door TBSPA: zie punt 5.2.6.5 van PERS/2011/05 

18. winstgevende acti-

viteit als zelf-

standige toegela-

ten? 

nee nee nee nee 

19. cumulatie met poli-

tiek mandaat? 

toegelaten toegelaten toegelaten toegelaten 

20. pensioenvoordelig? Zie brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector: http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm  

21. administratieve 

toestand 

verlof gelijkgesteld met dienst-

activiteit 

verlof gelijkgesteld met dienst-

activiteit 

verlof gelijkgesteld met dienst-

activiteit 

verlof gelijkgesteld met dienst-

activiteit 

22.  verlof voor TAO verlof voor TAO vanuit de effectief te presteren opdracht is mogelijk, maar geen TAO naar een hogeschool 

23. ander verlof moge-

lijk in effectieve 

uren? 

enkel ziekteverlof, bevallingsverlof, afwezigheid wegens arbeidsongeval, wegens ongeval op weg naar en van het werk, wegens 

beroepsziekte, de terbeschikkingstelling wegens ziekte, de afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte en het 

verlof wegens moederschapsbescherming 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#3.2.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.2.6.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.2.6.5
http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm
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3.3 Loopbaanonderbreking: specifieke stelsels 

 

 

LBO voor ouderschapsverlof (LBO/OV) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor medische bijstand (LBO/MB) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor palliatieve zorgen (LBO/PZ) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

1. reglementering  Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van 

het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 Ministeriële omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 “Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingen-

begeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking” 

2. vastbenoemden ja, maar niet vanuit TBS/ziekte zonder effectieve werkhervatting 

3. tijdelijken  ja, maar niet vanuit onbezoldigd ziekteverlof zonder effectieve werkhervatting. 

Een specifiek stelsel van LBO kan ook worden opgenomen door een tijdelijk personeelslid dat nog niet vrij is 

van R/W of dat niet voor een volledig schooljaar is aangesteld. 

4. vereiste totale op-

dracht 

 voor volledige LBO: benoemd en/of TBS/OB en/of tijdelijk aangesteld voor min. halftijdse opdracht 

 voor halftijdse LBO: benoemd en/of TBS/OB en/of tijdelijk aangesteld voor min. 1 u. méér dan halftijdse opdracht  

 voor 1/5de LBO: benoemd en/of TBS/OB en/of tijdelijk aangesteld voor voltijdse opdracht 

5. opdracht in hoge-

school 

Opdracht in hogeschool telt mee binnen 

 binnen de totale opdracht waarvoor personeelslid benoemd of tijdelijk aangesteld is 

 en binnen de opdracht die het personeelslid nog effectief presteert OF binnen de opdracht die het onderbreekt. 

6. recht voor perso-

neelslid? 

absoluut recht absoluut recht absoluut recht 

7. ook mogelijk in 

overwerk of bijbe-

trekking? 

nee nee nee 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14338
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
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LBO voor ouderschapsverlof (LBO/OV) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor medische bijstand (LBO/MB) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor palliatieve zorgen (LBO/PZ) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

8. bedoeling voor eigen kind of geadopteerd kind dat 

nog geen 12 is geworden op de vooravond 

van de aanvang van LBO/ouderschaps-

verlof; 

indien het kind ten minste 66 % lichamelijk 

of geestelijk ongeschikt is of ten minste 4 

punten zijn toegekend in pijler I (kinderbij-

slag) ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Zie 

punt 4.1.2 van PERS/2011/05 

 

voor bijstand of verzorging aan een gezins-

lid of een familielid tot de tweede graad dat 

lijdt aan een zware ziekte. 

 gezinslid = elke persoon die samen-

woont met het personeelslid; 

 familielid = zowel bloed- als aanver-

wante. 

Zie verder punt 4.2.1.1 van PERS/2011/05 

voor palliatieve verzorging van een per-

soon (geen verwantschap vereist) die lijdt 

aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in 

een terminale fase bevindt  

Zie verder punt 4.3.1 van PERS/2011/05 

9. nog te presteren  bij volledige LBO: geen effectieve prestaties meer 

 bij halftijdse LBO: 5 000 / 10 000, naar boven af te ronden tot volledig uur, bv. 10/20 of 11/21 of 15/29 

 bij 1/5de LBO: 8 000 / 10 000, naar boven af te ronden tot volledig uur, bv. 18/22, 17/21, 24/29 of 29/36 

10. begindatum voor eigen kind: elke dag mogelijk, uiterlijk 

daags voor 12de verjaardag (of 21ste ver-

jaardag: zie rij 8 in deze tabel).  

bij adoptie: vanaf inschrijving van kind als 

gezinslid in bevolkings- of vreemdelingen-

register, tot uiterlijk daags voor 12de ver-

jaardag 

eerste dag van de week na de mededeling 

door het personeelslid, of eerder mits 

overeenkomst met het schoolbestuur 

elke dag i.g.v. medische bijstand voor ge-

hospitaliseerd kind  

eerste dag van de week na de mededeling 

door het personeelslid, of eerder mits 

overeenkomst met het schoolbestuur 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.2.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.3.1
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LBO voor ouderschapsverlof (LBO/OV) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor medische bijstand (LBO/MB) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor palliatieve zorgen (LBO/PZ) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

11. duur per aange-

vraagde periode 

 volledige LBO/OV: max. 4 maanden 

 halftijdse LBO/OV: max. 8 maanden 

 1/5de LBO/OV: max. 20 maanden 

(voor kind geboren of geadopteerd vóór 8 

maart 2012 is onderbrekingsuitkering van 

de RVA beperkt tot 3, 6 resp. 15 maanden)  

voor volledige, halftijdse en 1/5de 

LBO/MB: min. 1 maand, max. 3 maanden 

(niet noodzakelijk in volledige maanden, 

ook bv. 6 weken is mogelijk) 

uitzondering: 1 volledige week volledige 

LBO/MB, eenmaal verlengbaar met 1 vol-

ledige week, i.g.v. bijstand of de verzorging 

van een minderjarig kind tijdens of onmid-

dellijk na zijn/haar hospitalisatie als gevolg 

van een zware ziekte. Zie punt 4.2.1.2 van 

PERS/2011/05   

volledige, halftijdse en 1/5de LBO/PZ: 

steeds 1 maand 

12. globale duur per 

stelsel 

slechts 1 enkele aaneengesloten periode 

per kind; resterende dagen kunnen later 

niet meer worden opgenomen, behalve in 

3 uitzonderlijke situaties: zie punt 4.1.1 van 

PERS/2011/05, namelijk: 

 LBO/OV al vóór 01.09.2012 genomen 

voor dat kind (uitbreiding van maxi-

mumduur vanaf 01/09/2012) 

 LBO/OV onder strikte voorwaarden 

opgesplitst vóór en na zomervakantie;  

 voor tijdelijke personeelsleden: restant 

van 20 maanden 1/5de LBO vanaf 1 

september indien voorgaande periode 

liep tot 31 augustus. 

per persoon die men bijstaat: maximaal 

 ofwel 12 maanden voltijdse LBO/MB 

(weken bij hospitalisatie kind inbegre-

pen) 

 ofwel 24 maanden gedeeltelijke 

LBO/MB (halftijdse + 1/5de samen ge-

rekend) 

 ofwel een combinatie van voltijds + 

gedeeltelijke LBO/MB (naar rata verre-

kend) voor het equivalent van 12 

maanden voltijds. 

Voor alleenstaand personeelslid dat bij-

stand verleent aan  zijn/haar kind dat ten 

hoogste 16 jaar is: max. 24 maanden vol-

ledige LBO/MB of 48 maanden gedeelte-

lijke LBO/MB (halftijds + 1/5de samen ge-

rekend): zie punt 4.2.4 van PERS/2011/05 

per persoon aan wie men palliatieve ver-

zorging verleent (ongeacht voltijds, halftijds 

of 1/5de): 

1 maand, eventueel eenmalig en onmid-

dellijk aansluitend verlengbaar met 1 

maand voor zelfde volume als eerste 

maand LBO/PZ 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.2.1.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.2.1.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.2.4
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LBO voor ouderschapsverlof (LBO/OV) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor medische bijstand (LBO/MB) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor palliatieve zorgen (LBO/PZ) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

13. vervroegde stopzet-

ting mogelijk? 

om uitzonderlijke redenen: na toelating van 

de minister: zie punt 4.1.3.2 van 

PERS/2011/05    

 om uitzonderlijke redenen: na toelating 

van de minister: zie punt 4.2.3.3 van 

PERS/2011/05  

 ofwel na overlijden van de persoon die 

men bijstond: mits toelating van het 

schoolbestuur  

 om uitzonderlijke redenen: na toelating 

van de minister: zie punt 4.3.3.2 van 

PERS/2011/05   

 ofwel na overlijden van de persoon die 

verzorging genoot: mits toelating van 

het schoolbestuur  

14. wijziging van volu-

me mogelijk? 

enkel bij opname van resterend recht op 

LBO/OV voor een kind waarvoor reeds 

vóór 1 september 2012 een LBO/OV was 

genomen: zie uitzondering 1 onder punt 

4.1.1 van PERS/2011/05 

 

enkel bij een nieuwe periode van LBO/MB  nee 

15. winstgevende activi-

teit als werknemer 

toegelaten? 

enkel winstgevende activiteit die reeds min. 3 maanden vóór de aanvang van de LBO werd uitgeoefend  

en waarvan tewerkstellingsbreuk bovendien niet groter is dan die van de prestaties die men onderbreekt. 

 Voor prestaties boven de eenheid in onderwijs: zie 5.2.6.2 van PERS/2011/05; 

 bij LBO voorafgegaan door TBSPA: zie 5.2.6.5 van PERS/2011/05; 

16. bijkomende activi-

teit in onderwijs 

toegelaten? 

tijdens een LBO kan men geen bijkomende opdracht opnemen, ook niet in het kader van “opnieuw in actieve dienst treden”,  

zelfs niet voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

17. winstgevende activi-

teit als zelfstandige 

toegelaten? 

enkel bij volledige LBO: max. 1 jaar, al dan niet in verschillende periodes. Hierbij wordt de combinatie van zelfstandige activiteit met 

gewone volledige LBO meegerekend. 

niet bij halftijdse of 1/5de LBO 

18. cumulatie met poli-

tiek mandaat? 

toegelaten toegelaten toegelaten 

19. pensioenvoordelig? Zie brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector: http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.3.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.3.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.2.3.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.2.3.3
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.3.3.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.3.3.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#4.1.1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.2.6.2
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279#5.2.6.5
http://pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1026.htm
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LBO voor ouderschapsverlof (LBO/OV) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor medische bijstand (LBO/MB) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

LBO voor palliatieve zorgen (LBO/PZ) 

(voltijds - halftijds - 1/5de) 

20. opschorting moge-

lijk? 

neen, ook niet om “opnieuw in actieve dienst te treden” 

21. administratieve toe-

stand 

verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit 

22.  verlof voor TAO verlof voor TAO is mogelijk vanuit de niet-onderbroken uren waarvoor men vastbenoemd is 

23. combinatie met  

bonus 

een personeelslid dat een halftijdse of kwart bonus geniet in het kader van volledige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rust-

pensioen kan de resterende halftijdse of driekwart betrekking onderbreken voor een volledige LBO in het kader van ouderschapsver-

lof, medische bijstand of palliatieve zorgen (niet voor een gedeeltelijke LBO): zie punt 3.1.3.1 van PERS/2013/01. 

24. ander verlof moge-

lijk in effectieve 

uren?  

uitsluitend van toepassing voor halftijdse en 1/5de LBO: 

enkel ziekteverlof, bevallingsverlof, afwezigheid wegens arbeidsongeval, wegens ongeval op weg naar en van het 

werk, wegens beroepsziekte, de terbeschikkingstelling wegens ziekte, de afwezigheid wegens een bedreiging door 

een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming 

 

Bijlagen: 

 

 M-VVKSO-2010-049-B01: Aanvraag-overeenkomst voor verlofstelsel (Word) 

 M-VVKSO-2010-049-B02: Advies van de directeur (Word) 

 M-VVKSO-2010-049-B03: Overzicht reeds eerder opgenomen verlofstelsels (Word) 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14474#3.1.3.7
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