Op Stapel 2017-06
9 mei 2017

09-05-2017
Onderwijsorganisatie en -personeel
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt
goedgekeurd (besluiten).
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be
Jan Brewée
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:
 Zorgverlof
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Ontwerp-BVR tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet
- Voor de toepassing van het zorgverlof wordt in het BVR van 26 juli 2016 onder kind (van
de aanvrager van het zorgkrediet) verstaan: het kind waarvan de afstamming van het
personeelslid (of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) vaststaat, of het
pleegkind zoals bedoeld in het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van de
pleegzorg (Op Stapel 2016-08 van 13 juni 2016). In het geval van pleegzorg wordt een
kind of jongere (tijdelijk) opgenomen in een ander gezin wanneer de ouders onvoldoende
in staat blijken om zelf hun kind(eren) de nodige zorg te geven. De bevoegdheden van het
ouderlijk gezag blijven bij de ouders.
Met dit wijzigingsbesluit wordt pleegvoogdij toegevoegd aan de definitie van kind.
Pleegvoogdij wordt geregeld in artikel 475bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek: wanneer
iemand die minstens 25 jaar oud is, zich verbindt om een niet-ontvoogd minderjarig kind
te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen de kost te verdienen, kan hij de
pleegvoogd van het kind worden, met instemming van degenen van wie de toestemming
is vereist voor de adoptie van minderjarigen. De pleegvoogd verwerft een aantal
bevoegdheden van het ouderlijk gezag.
- Voor alle zorgverloven, op palliatief verlof na, geldt dat ze (ongeacht het
onderbrekingspercentage) moeten worden opgenomen in periodes van minimum drie en
maximum twaalf maanden (daar is een uitzondering op: als het kredietsaldo geen drie
maanden meer bedraagt, is de minimumduur één maand). Het verlof moet ook telkens
worden opgenomen voor een geheel aantal maanden.
Op de regel dat het telkens om een geheel aantal maanden moet gaan, komt nu een
aantal uitzonderingen:
 Opleidingen duren niet altijd exact een geheel aantal maanden: zorgverlof kan
voortaan aangevraagd worden voor de werkelijke duur van de opleiding (de aanvraag
moet wel nog altijd gebeuren in periodes van minimum drie maanden en maximum
twaalf maanden, maar niet noodzakelijk voor een geheel aantal maanden);
 Zorgverlof voor een kind kan tot de vooravond van de dag waarop het kind dertien
wordt. Dat tijdstip ligt zelden exact een vol aantal maanden na de start van het
zorgverlof. Zorgverlof kan in dat geval worden aangevraagd voor de periode tot de
vooravond van de dag waarop het kind effectief dertien wordt (de aanvraag moet wel
nog altijd gebeuren in periodes van minimum drie maanden en maximum twaalf
maanden, maar niet noodzakelijk voor een geheel aantal maanden);
 Tijdelijke personeelsleden in het onderwijs kunnen na de eerste april ook nog
zorgkrediet opnemen voor het geheel van de nog resterende periode van het
schooljaar (tot de 30ste juni, c.q. de 31ste augustus), ook al bedraagt die periode geen
drie maanden meer of geen geheel aantal maanden.
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Wat betekent dat nu concreet? (we gaan er in ons voorbeeld van uit dat het personeelslid over een
voldoende groot saldo zorgverlof beschikt)
ste

In de huidige regelgeving moest een personeelslid van wie het kind op de 20 april dertien wordt en dat
de
met ingang van 10 januari zorgkrediet wou opnemen om voor dat kind te zorgen, zorgkrediet opnemen
de
de
van de 10 januari tot de 9 april: de aanvraag moest gebeuren in volle maanden, minimum voor drie
maanden, en kon niet voor de periode nadat het kind dertien was geworden.
de

Voortaan kan het personeelslid zorgverlof aanvragen tot de 19 april (en tot die datum een
onderbrekingsuitkering krijgen). Op zijn saldo zorgverlof worden wel vier volle maanden aangerekend.

De wijzigingen gaan in bij de publicatie van het besluit.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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