
 

 Verlof 
voor 

verminderde prestaties 
(VVP) 

Verlof 
voor 

verminderde prestaties 55+ 
(VVP 55+) 

Afwezigheid 
voor 

verminderde prestaties 
(AVP) 

Voor wie? WERVINGSAMBTEN: 
voor tijdelijken met 
minstens 720 dagen 
dienstanciënniteit, 
waarvan 360 bij de 
scholengemeenschap of 
(voor instellingen buiten 
een scholengemeenschap) 
de inrichtende macht en 
voor vast benoemden: 
GECONDITIONEERD RECHT 
(= er moet een vervanger 
gevonden kunnen worden 
met een vereist 
bekwaamheidsbewijs 
( ev. op basis van nuttige 
ervaring) die voldoet aan 
de eisen van het 
opvoedingsproject) 

 
Een geweigerd VVP op 1 
september waarvoor de 
aanvraag werd ingediend 
vóór 1 juni, wordt een RECHT 
op de eerstvolgende 
ingangsdatum (voor 
gedeeltelijk VVP is dat 
1 januari, voor volledig VVP 
1 september van het 
volgende schooljaar). 

 
Voor andere tijdelijken: 
GUNST (kan dus, 
gemotiveerd, worden 
afgewezen) 

 
SELECTIE- EN 
BEVORDERINGSAMBTEN: 
GECONDITIONEERD RECHT 
(= er moet een vervanger 
gevonden kunnen worden 
met een vereist 
bekwaamheidsbewijs (ev. op 
basis van nuttige ervaring) 
die voldoet aan de eisen van 
het opvoedingsproject) 

WERVINGSAMBTEN: 
voor tijdelijken 
met minstens 720 dagen 
dienstanciënniteit, 
waarvan 360 bij de 
scholengemeenschap of 
(voor instellingen buiten 
een scholengemeenschap) 
de inrichtende macht en 
voor vast benoemden: 
RECHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor andere tijdelijken: 
GUNST (kan dus, 
gemotiveerd, worden 
afgewezen) 

 
SELECTIE- EN 
BEVORDERINGSAMBTEN: 
GECONDITIONEERD RECHT 
(= er moet een vervanger 
gevonden kunnen worden 
met een vereist 
bekwaamheidsbewijs (ev. op 
basis van nuttige ervaring) 
die voldoet aan de eisen van 
het opvoedingsproject) 

 
Voor tijdelijken, voor vast 
benoemden en voor wie 
toegelaten is tot de 
proeftijd: GUNST (kan dus, 
gemotiveerd, worden 
afgewezen) 



 

Volume Volledig 
 

Gedeeltelijk1: 
 prestaties verminderd tot 

een halftijdse betrekking 
(ev. afgerond naar de 
hogere prestatieeenheid) 

 
 voltijdse prestaties 

verminderd tot 4/5 
prestaties (ev. afgerond 
naar de hogere prestatie 
eenheid) 

 
 prestaties verminderd tot 

een volume dat cumulatie 
met overlevingspensioen/ 
overgangsuitkering zonder 
financieel verlies mogelijk 
maakt 

 
 ander volume is mogelijk, 

met akkoord van de 
inrichtende macht 

 
 
 Prestaties verminderd1 

tot een halftijdse 
betrekking (ev. afgerond 
naar de hogere prestatie 
eenheid) 

 
 voltijdse prestaties 

verminderd tot 4/5 
prestaties (ev. afgerond 
naar de hogere prestatie 
eenheid) 

 
 prestaties verminderd tot 

een volume dat cumulatie 
met overlevingspensioen/ 
overgangsuitkering zonder 
financieel verlies mogelijk 
maakt 

 
 ander volume is mogelijk, 
met akkoord van de 
inrichtende macht 

 
Personeelslid met voltijdse 
prestaties kan volume nog 
te presteren één keer 
(op 1 september) wijzigen 
van halftijds naar 4/5 of 
omgekeerd. 

 

Vrij te kiezen1, 
in overleg met de 
inrichtende macht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Een personeelslid met verschillende opdrachten kiest vrij op welke opdracht(en) het VVP of AVP opneemt 
(dat kan, in voorkomend geval, zowel een tijdelijke opdracht zijn als een opdracht waarin het personeelslid 
benoemd is of tot de proeftijd toegelaten). Daarop geldt wel een uitzondering: VVP en AVP moeten in eerste 
instantie worden opgenomen op uren waarin het personeelslid boventallig is en niet gereaffecteerd of weder 
tewerkgesteld, in tweede instantie op de nietorganieke uren waarin het boventallige personeelslid zou zijn 
gereaffecteerd of (weder) tewerkgesteld. 



 

Maximumtermijn 
over de hele 
loopbaan 

24 maanden (volledige) 
 

120 maanden (gedeeltelijke) 
 
 

De maximumtermijnen 
kunnen, na uitputting, 
worden overschreden 
wegens 
omzetting zorgkrediet 
waarvoor geen recht op 
onderbrekingsuitkering 
bestond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verloven, afwezigheden of 
TBS ingegaan vóór 
1 september 2017 worden 
niet in mindering gebracht. 

 
Voor het bepalen van de 
resterende termijn wordt 
rekening gehouden met het 
VVP dat voordien (sedert 1 
september 2017) al werd 
opgenomen in een 
onderwijsinstelling, 
(uitgezonderd een 
universiteit, maar mét 
inbegrip van een 
hogeschool) of een CLB. 

 60 maanden 
 

De maximumtermijn kan, na 
uitputting, worden 
overschreden wegens 
a) omzetting 

 loopbaan 
onderbreking of 
zorgkrediet waarvoor 
geen recht op 
onderbrekings 
uitkering bestond; 

 opvangverlof voor een 
niet gerealiseerde 
buitenlandse adoptie; 

b) overgangsmaatregelen 
hoofdstuk 2 BVR 
11 februari 2000 
betreffende TBS-pa 
voorafgaand aan 
rustpensioen 

 
Verloven, afwezigheden of 
TBS ingegaan vóór 
1 september 2017 worden 
niet in mindering gebracht. 

 
Voor het bepalen van de 
resterende termijn wordt 
rekening gehouden met de 
AVP die voordien (sedert 1 
september 2017) al werd 
opgenomen in een 
onderwijsinstelling, 
(uitgezonderd een 
universiteit, maar mét 
inbegrip van een 
hogeschool) of een CLB. 

Ingangsdatum Volledige VVP: op 1 
september of aansluitend 
op dienstonderbreking met 
zelfde volume 

 
Gedeeltelijke VVP: op 1 
september, 1 januari, 
1 april of aansluitend op 
dienstonderbreking met 
zelfde volume 

 
In afspraak met de 
inrichtende macht is een 
andere ingangsdatum 
mogelijk 

Vanaf de leeftijd van 55 jaar: 
op 1 september, 1 januari, 
1 april of aansluitend op 
dienstonderbreking met 
zelfde volume 

 
 
 
 
 
 

In afspraak met de 
inrichtende macht is een 
andere ingangsdatum 
mogelijk 

Vrij te kiezen, 
in overleg met de 
inrichtende macht 



 

Einddatum Op 31 augustus (in afspraak 
met de inrichtende macht is 
een andere einddatum 
mogelijk) 

 
 
 
 
 
 
 

Voor tijdelijken hoe dan ook 
niet later dan bij einde 
aanstelling 

 Effectieve pensioendatum 
 
 Eenmalig: 

 1 september, na 
mededeling aan 
inrichtende macht 
vóór 1 mei 

 op datum overeen te 
komen met 
inrichtende macht 

 
(Voor tijdelijken hoe dan ook 
niet later dan bij einde 
aanstelling) 

Vrij te kiezen, 
in overleg met de 
inrichtende macht 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor tijdelijken hoe dan ook 
niet later dan bij einde 
aanstelling 

Vervanging 
mogelijk? 

Ja Ja Ja 

Vacantverklaring? Neen Ja, als het personeelslid 
(na terugkomst) 
een tweede keer 
VVP 55+ opneemt 

Neen 

Reden aanvraag Geen motief nodig Geen motief nodig Geen motief nodig 

Administratieve 
toestand 

Dienstactiviteit 
 

Telt mee voor geldelijke, 
sociale en dienstanciënniteit 

Dienstactiviteit 
 

Telt mee voor geldelijke, 
sociale en dienstanciënniteit 

Nonactiviteit 
 

Telt niet mee voor geldelijke, 
sociale of dienstanciënniteit 

Cumulatie Niet toegestaan2 
 

Uitzondering: 
gemeenteraadslid, 
provincieraadslid, 
lid bureau raad voor 
maatschappelijk welzijn, 
lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, 
lid districtsraad 

Niet toegestaan2 
 

Uitzondering: 
gemeenteraadslid, 
provincieraadslid, 
lid bureau raad voor 
maatschappelijk welzijn, 
lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, 
lid districtsraad 

Onbeperkt mogelijk 

Betaling Enkel voor uitgeoefende 
prestaties; niet voor het 
verlof 

 
Wachtgeld bij TBS wegens 
ziekte op basis van de nog 
geleverde prestaties 

Enkel voor uitgeoefende 
prestaties; niet voor het 
verlof 

 
Wachtgeld bij TBS wegens 
ziekte op basis van de nog 
geleverde prestaties 

Enkel voor uitgeoefende 
prestaties; niet voor de 
afwezigheid 

 
Wachtgeld bij TBS wegens 
ziekte op basis van de nog 
geleverde prestaties 

 

                                                           
2 Tijdens het verlof voor verminderde prestaties mag het personeelslid geen vervangende winstgevende activiteit 
uitoefenen. Een vervangende winstgevende activiteit is een nieuwe activiteit die nog niet werd uitgeoefend voor 
het verlof voor verminderde prestaties. Werd de activiteit al uitgeoefend voor het verlof, dan is het geen 
vervangende winstgevende activiteit. Een uitbreiding van de activiteit wordt eveneens beschouwd als een 
vervangende winstgevende activiteit. 
 


