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Wijzigingen aan de verlofstelsels met ingang van 1 september 2017  

 
Op 31/8/2017 houden volgende verlofstelsels op te bestaan: 
-de huidige verloven verminderde prestaties (3 soorten) 
-de huidige afwezigheden verminderde prestaties AVP (3 soorten) 
-de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 
-de langdurige afwezigheid wegens familiale redenen 
 
Vanaf 1/9/2017 worden er drie nieuwe verlofstelsels ingevoerd: 
-het (nieuwe) verlof verminderde prestaties (VVP) 
-het (nieuwe) verlof verminderde prestaties 55+ (VVP55+) 
-de (nieuwe) afwezigheid verminderde prestaties (AVP) 
 
De stelsels VVP en AVP van voor 31/8/2017 en de nieuwe stelsels VVP en AVP staan volledig los van 
elkaar. Wat personeelsleden reeds opnamen in het oude systeem heeft geen invloed op het contingent 
van de nieuwe VVP of AVP! 
 
 

De nieuwe stelsels vanaf 1/9/2017: 

 
Verlof voor verminderde prestaties (VVP) 
 
Het VVP is een onbetaald verlofstelsel waarbij je, onder bepaalde voorwaarden, minder kan gaan werken. 
Er is geen motivering nodig.  
 
Voor vast benoemden en voor tijdelijke personeelsleden die minstens 720 dagen dienstanciënniteit 
(waarvan 360 dagen bij de scholengemeenschap of bij de scholengroep als de instelling niet tot een 
scholengemeenschap behoort) hebben, is dit verlof een geconditioneerd recht. Ook voor selectie- en 
bevorderingsambten is dit verlofstelsel een geconditioneerd recht.  
 
Voor tijdelijken die niet aan bovenstaande anciënniteitsvoorwaarden voldoen is het verlof een gunst. 
 
Het verlof kan met 1/5 (indien je een voltijdse opdracht hebt), halftijds of voltijds opgenomen worden. Met 
akkoord van de inrichtende macht is ook een ander volume mogelijk. 
 
Over de hele loopbaan heb je een contingent van 24 maanden voltijdse  VVP en 120 maanden deeltijdse 
VVP (vanaf 1/9/2017). 
 
Een voltijdse VVP moet ingaan op 1/9 of kan aansluiten op een dienstonderbreking met het hetzelfde 
volume.  Een deeltijdse VVP kan starten op 1/9, 1/1, 1/4 of aansluitend op een dienstonderbreking met het 
zelfde volume. Het VVP eindigt op 31/8 van hetzelfde schooljaar (of voor tijdelijken op het einde van de 
aanstellingsperiode).  Met akkoord van de inrichtende macht is een afwijkende ingangs- of einddatum 
mogelijk.  
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Tijdens het verlof ben je in dienstactiviteit. Je wordt enkel betaald voor de uitgeoefende prestaties. 
Je mag tijdens het VVP geen vervangende winstgevende activiteiten uitoefenen. 
 
 
Verlof voor verminderde prestaties 55+ (VVP55+) 
 
Het VVP55+ is een onbetaald verlofstelsel waarbij je, onder bepaalde voorwaarden en vanaf de leeftijd van 
55 jaar, minder kan gaan werken. Er is geen motivering nodig.  
 
Voor vast benoemden en voor tijdelijke personeelsleden die minstens 720 dagen dienstanciënniteit 
(waarvan 360 dagen bij de scholengemeenschap of bij de scholengroep als de instelling niet tot een 
scholengemeenschap behoort) hebben, is dit verlof een recht. Voor selectie- en bevorderingsambten is dit 
verlofstelsel een geconditioneerd recht.  
 
Voor tijdelijken die niet aan bovenstaande anciënniteitsvoorwaarden voldoen is het verlof een gunst. 
 
Het verlof kan met 1/5 (indien je een voltijdse opdracht hebt) of halftijds opgenomen worden. Met akkoord 
van de inrichtende macht is ook een ander volume mogelijk. 
Indien je een voltijdse opdracht hebt, kan je het nog te presteren volume 1 keer, op 1/9, wijzigen van 
halftijds naar 4/5 of omgekeerd. 
 
Er is geen maximumtermijn voor het VVP55+. 
 
Een VVP55+ kan ingaan vanaf de leeftijd van 55 jaar, op 1/9, 1/1, 1/4 of aansluitend op een 
dienstonderbreking met het zelfde volume. Het VVP eindigt op je effectieve pensioendatum (of voor 
tijdelijken op het einde van de aanstellingsperiode). Met akkoord van de inrichtende macht is een 
afwijkende einddatum mogelijk. Het VVP55+ kan ook eenmalig stopgezet worden met ingang van 1/9 
indien je dit meedeelt aan de inrichtende macht voor 1/5. Je kan nadien nog (eenmalig) instappen in het 
verlofstelsel. 
 
Tijdens het verlof ben je in dienstactiviteit. Je wordt enkel betaald voor de uitgeoefende prestaties. 
Je mag tijdens het VVP geen vervangende winstgevende activiteiten uitoefenen. 
 
 
 
Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) 
 
De AVP is een onbetaald verlofstelsel waarbij je, mits toestemming van de inrichtende macht, minder kan 
gaan werken. Er is geen motivering nodig.  
 
De afwezigheid kan opgenomen worden door vast benoemden, door tijdelijke personeelsleden en door wie 
toegelaten is tot de proeftijd.  
 
De AVP is een gunst.  
 
Het volume van de afwezigheid is vrij te kiezen, in overleg met de inrichtende macht.  
 
Over de hele loopbaan heb je een contingent van 60 maanden (vanaf 1/9/2017). 
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Er is geen vaste begin- of einddatum. Die kan je dus vrij kiezen, in overleg met de inrichtende macht. Voor 
tijdelijken eindigt de afwezigheid sowieso op het einde van de aanstellingsperiode.  
 
Tijdens de afwezigheid ben je in non-activiteit. De periodes van afwezigheid tellen niet mee voor geldelijke, 
sociale of dienstanciënniteit. Je wordt enkel betaald voor de uitgeoefende prestaties. 
 
Je mag tijdens de AVP onbeperkt cumuleren.  
 


