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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 

betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en 

het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 

betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde 

prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor 

verminderde prestaties wegens medische redenen en de 

terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde 

personeelsleden van het onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding, wat betreft het verlof voor 

verminderde prestaties en de attestering van ziekte  

Rechtsgronden  

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27

maart 1991, artikel 77, eerste lid, en artikel 82, eerste lid, vervangen bij het

decreet van 16 juni 2017;

- het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart

1991, artikel 51, eerste lid, en artikel 56, eerste lid, vervangen bij het decreet

van 16 juni 2017;

- het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding

van de levensbeschouwelijke vakken, artikel 21, vervangen bij het decreet van 8

mei 2009;

- het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 142,

gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, en artikel 146, vervangen bij het

decreet van 16 juni 2017;

- het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden

in de basiseducatie, artikel 17, 22 en 24;

- de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016,

bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.19.

Vormvereisten 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 21 oktober 2022.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven

op 24 november 2022.

- De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling

Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en

plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité,

vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van
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onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 

220 gesloten op 9 december 2022.  

- Het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het 

decreet van 23 januari 2009 houdende oprichting van onderhandelingscomités 

voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 

Volwassenenonderwijs, heeft protocol nr. 130 gesloten op 9 december 2022. 

- De Raad van State heeft advies 72.892/1 gegeven op 8 februari 2023, met 

toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973  

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 

1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte 

 

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 

1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, gewijzigd bij de 

besluiten van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 en 17 oktober 2014, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in punt 3° wordt de zinsnede “opgemaakt door middel van het door het 

departement onderwijs voorgeschreven formulier,” opgeheven; 

 

2° in punt 3° wordt de zin “Voor personeelsleden die in verschillende 

betrekkingen fungeren moet het attest duidelijk vermelden op welke 

betrekkingen de afwezigheid wegens ziekte betrekking heeft;” opgeheven;  

 

3° in punt 4° wordt het woord “departement” vervangen door de woorden 

“Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”; 

 

4° aan punt 4° wordt de volgende zin toegevoegd: 

 

“Op het attest wordt vermeld waar het personeelslid tijdens de afwezigheid 

verblijft.”. 

 

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de 

Vlaamse Regering van 25 januari 1995, 24 november 1998 en 17 oktober 2014, 

wordt de zin “Op beide attesten moet vermeld worden waar men tijdens de 

afwezigheid verblijft.” vervangen door de zin “Als het personeelslid dat wegens 

ziekte afwezig is, tijdens de ziekte niet in zijn woonplaats verblijft, deelt het 

personeelslid zijn verblijfplaats aan de directeur mee.”. 
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Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de 

Vlaamse regering van 25 januari 1995, 24 november 1998 en 17 oktober 2014, 

worden de woorden “departement onderwijs” telkens vervangen door de woorden 

“Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”. 

 

Art. 4. Aan artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in het eerste lid worden tussen het woord “controle-onderzoeken” en het 

woord “gebeuren” de woorden “in het kader van voltijds ziekteverlof” ingevoegd. 

 

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“De controleonderzoeken in het kader van een verlof voor verminderde prestaties 

wegens ziekte en van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens 

medische redenen worden in de praktijk van de dokter of in een medisch 

controlecentrum uitgevoerd.”. 

 

Art. 5. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden “departement 

onderwijs” vervangen door de woorden “Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming”. 

 

Art. 6. In artikel 15, §3 van hetzelfde besluit, worden de woorden “departement 

onderwijs” vervangen door de woorden “Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming”. 

 

Art. 7. In artikel 17, §3 van hetzelfde besluit, worden de woorden “departement 

onderwijs” vervangen door de woorden “Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming”. 

 

Art. 8. Artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 21 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 19. Het personeelslid, vermeld in artikel 1 van dit besluit, dat een verlof 

voor verminderde prestaties wegens ziekte wil opnemen, stuurt een aanvraag in 

de vorm van een plan, zoals vermeld in artikel 24, §1, van het besluit van 15 

februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties 

wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens 

medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde 

personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, naar 

het controleorgaan.”. 

 

Art. 9. In artikel 20/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht:  

 

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: 
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“Als het controleorgaan dat nodig acht, kan het een tussentijdse controle 

vastleggen om na te gaan of de gezondheidstoestand van het personeelslid de 

verdere uitvoering van het plan nog wettigt. Over de eventuele tussentijdse 

controle maakt het controleorgaan bij de goedkeuring van het plan of bij een 

tussentijdse controle afspraken met het personeelslid.”; 

 

2° in het tweede lid wordt tussen het woord “controlearts” en het woord “niet” de 

zinsnede “na de tussentijdse controle, vermeld in het eerste lid,” ingevoegd. 

 

Art. 10. In artikel 20quinquies, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse 

regering van 24 november 1998 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

regering van 17 oktober 2014, worden de woorden “departement Onderwijs” 

telkens vervangen door “Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming”. 

 

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 

februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties 

wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens 

medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde 

personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 

Art. 11. Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 

2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens 

ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische 

redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde 

personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, 

vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, wordt 

vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 23. Dit hoofdstuk is van toepassing op de vastbenoemde personeelsleden, 

vermeld in artikel 1, §1.  

 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de tijdelijke personeelsleden, vermeld 

in artikel 1, §1, zolang ze recht hebben op bezoldigd ziekteverlof.”. 

 

Art. 12. In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden “kan gemachtigd worden” 

vervangen door de woorden “kan een aanvraag indienen”; 

 

2° in paragraaf 1,  eerste lid worden tussen de woorden “bezoldigd ziekteverlof” 

en de zinsnede “, omwille” de woorden “of van terbeschikkingstelling wegens 

ziekte” ingevoegd; 

 

3° in paragraaf 1,  eerste lid worden de woorden ”het ziekteverlof” vervangen 

door de woorden “de afwezigheid wegens ziekte”; 

 

4° in paragraaf 1,  tweede lid worden de woorden “een geneeskundig attest en 

een plan” vervangen door  de woorden “een aanvraag in de vorm van een plan”; 
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5° in paragraaf 1, tweede lid wordt de zinsnede “de Vlaamse minister, bevoegd 

voor het onderwijs,” opgeheven; 

 

6° aan paragraaf 1, tweede lid worden de volgende zinnen toegevoegd: 

 

“De totale duur van het verlof kan ook bestaan uit opeenvolgende periodes met 

een verschillend volume van nog te verrichten prestaties. Het volume van de nog 

te verrichten prestaties wordt in dat geval telkens groter.”; 

 

7° paragraaf 2 wordt opgeheven; 

 

8° in paragraaf 4 wordt de zinsnede “in paragraaf 2 of” opgeheven. 

 

Art. 13. In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 en gewijzigd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° de zinsnede “wel ten minste 50 %” wordt vervangen door de zinsnede “ten 

minste 20%”; 

 

2° de zin “Het volume blijft ongewijzigd gedurende de volledige periode van het 

verlof zoals vermeld in het plan.” wordt opgeheven. 

 

Art. 14. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 4 september 2020, wordt een artikel 25/1 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 25/1. Als het personeelslid het volume of de duur van een periode, die zijn 

vastgelegd in het plan, wil wijzigen, dient het personeelslid bij het controleorgaan 

opnieuw een plan in, dat de behandelende arts opmaakt.”. 

 

Art. 15. In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in het eerste lid worden de zinnen “Als het controleorgaan het plan goedkeurt 

voor een periode van meer dan twee maanden, gaat het op het einde van iedere 

periode van twee maanden na of de gezondheidstoestand van het personeelslid 

de verdere uitvoering van het plan nog wettigt. Daarover maakt het bij de ingang 

van het plan onmiddellijk afspraken met het personeelslid.” vervangen door de 

zinnen “Als het controleorgaan dat nodig acht, kan het een tussentijdse controle 

vastleggen om na te gaan of de gezondheidstoestand van het personeelslid de 

verdere uitvoering van het plan nog wettigt. In dat geval geldt de goedkeuring 

voor het verlof voor  verminderde prestaties wegens ziekte voor een beperktere 

periode. Over de eventuele tussentijdse controle maakt het controleorgaan bij de 

goedkeuring van het plan of bij een tussentijdse controle afspraken met het 

personeelslid.”.”; 

 

2° in het tweede lid wordt de zinsnede “, zonder de termijn van twee maanden te 

overschrijden” opgeheven; 
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3° in het derde lid wordt de zinsnede “artikel 20/2, derde en vierde lid,” 

vervangen door de zinsnede “artikel 20/1”. 

 

Art. 16. In artikel 27 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in punt 2° wordt tussen het woord “controleorgaan” en het woord “niet” de 

zinsnede “na een tussentijdse controle als vermeld in artikel 26, eerste lid,” 

ingevoegd; 

 

2° in punt 3° wordt tussen het woord “het” en het woord “personeelslid” het 

woord “tijdelijk” ingevoegd; 

 

3° in punt 3° worden de woorden “of in de stand terbeschikkingstelling wegens 

ziekte geplaatst wordt” opgeheven; 

 

4° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“4° op het ogenblik dat het volume van de nog uitgeoefende prestaties kleiner 

wordt dan het volume dat op dat ogenblik vooropgesteld wordt in het plan, 

vermeld in artikel 24, §1;”; 

 

5° in punt 5° wordt tussen het woord “de” en het woord “periode” het woord 

“goedgekeurde” ingevoegd; 

 

6° er worden een punt 7° en een punt 8° toegevoegd, die luiden als volgt: 

 

“7° als het personeelslid 24 maanden verlof voor verminderde prestaties wegens 

ziekte zoals vermeld in artikel 27/1, heeft opgenomen; 

 

8° als het personeelslid de maximumduur van zes maanden overschrijdt, waarbij 

minder dan 50% van het aantal prestatie-eenheden wordt gepresteerd dat 

vereist is voor een ambt met volledige prestaties.”. 

 

Art. 17. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 4 september 2020, wordt een artikel 27/1 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 27/1. Een personeelslid kan gedurende zijn loopbaan maximaal 24 maanden 

verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte opnemen, waarvan gedurende 

maximaal zes maanden minder dan 50% van het aantal prestatie-eenheden mag 

worden gepresteerd dat vereist is voor een ambt met volledige prestaties.  

 

Enkel de periodes van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte 

opgenomen vanaf 1 januari 2023 tellen mee voor de berekening van de 

maximumtermijnen vermeld in het eerste lid.”. 

 

Art. 18. Artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, wordt vervangen door wat volgt: 
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“Art. 28. Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte wordt geschorst 

zodra het personeelslid, binnen de statutaire bepalingen die op hem van 

toepassing zijn, een dienstonderbreking opneemt, met uitzondering van het 

omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht en een ziekteverlof van 

minder dan veertien kalenderdagen. De periode van schorsing wordt niet 

meegerekend om het totaal van 24 maanden verlof voor verminderde prestaties 

wegens ziekte, vermeld in artikel 27/1, te berekenen. Na de beëindiging van de 

dienstonderbreking neemt het personeelslid het verlof voor verminderde 

prestaties wegens ziekte opnieuw op conform het plan, vermeld in artikel 24, §1. 

 

Dienstonderbrekingen die al zijn ingegaan voor de ingangsdatum van het 

verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, kunnen gecombineerd worden 

met het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, op voorwaarde dat het 

volume van de nog te verrichten prestaties dat is opgenomen in het plan, 

vermeld in artikel 24, §1, wordt gerespecteerd. 

 

Het personeelslid kan niet gelijktijdig gebruikmaken van het verlof voor 

verminderde prestaties wegens ziekte en van de deeltijdse hervatting na ziekte in 

het kader van een beslissing van de adviserende arts van het ziekenfonds.”. 

 

Art. 19. In artikel 28/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 

 

“§1. Als het personeelslid nog beschikt over bezoldigd ziekteverlof, wordt het 

verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte beschouwd als ziekteverlof en 

gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Als het vastbenoemde 

personeelslid geen bezoldigd ziekteverlof meer heeft, wordt het verlof voor 

verminderde prestaties beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens ziekte.  

 

De aanrekening van het ziekteverlof gebeurt op de volgende wijze: 

1° per dag wordt drievierdedag ziekteverlof aangerekend als het 

personeelslid een opdracht uitoefent die groter is dan of gelijk is aan 20% 

en kleiner is dan 50% van het aantal prestatie-eenheden dat vereist is 

voor een ambt met volledige prestaties; 

2° per dag wordt een halve dag ziekteverlof aangerekend als het 

personeelslid een opdracht uitoefent die groter is dan of gelijk is aan 50% 

en kleiner is dan 75% van het aantal prestatie-eenheden dat vereist is 

voor een ambt met volledige prestaties; 

3° per dag wordt eenvierdedag ziekteverlof aangerekend als het 

personeelslid een opdracht uitoefent die minstens 75% bedraagt van het 

aantal prestatie-eenheden dat vereist is voor een ambt met volledige 

prestaties.”; 

 

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden tussen het woord “personeelslid” en het 

woord “recht” de woorden “dat nog recht heeft op bezoldigd ziekteverlof” 

ingevoegd; 
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3° aan paragraaf 2, eerste lid, worden de volgende zinnen toegevoegd: 

 

“Het vastbenoemde personeelslid dat geen recht meer heeft op bezoldigd 

ziekteverlof, heeft recht op een salaris of salaristoelage voor de uitgeoefende 

prestaties. Voor de niet-verrichte prestaties waarvoor het personeelslid het verlof 

voor verminderde prestaties wegens ziekte opneemt, ontvangt het personeelslid 

een wachtgeld van 60 % van het salaris dat of salaristoelage die het gehad zou 

hebben als het geen verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte genoten 

zou hebben.”. 

 

 

Art. 20. In paragraaf 1 van artikel 28/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het 

besluit van 17 oktober 2014, wordt punt 4° opgeheven.  

 

Art. 21. Artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 21 oktober 

2011, wordt opgeheven.  

 

Art. 22. Aan hoofdstuk VII van hetzelfde besluit wordt een artikel 45/1 

toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 45/1. Een personeelslid dat een verlof voor verminderde prestaties wegens 

ziekte neemt dat ingegaan is voor 1 januari 2023, kan zijn plan dat goedgekeurd 

werd voor 1 januari 2023  voortzetten tot de voorziene einddatum. Bij de 

eerstvolgende tweemaandelijkse tussentijdse controle kan het controleorgaan, 

conform artikel 26, een volgende tussentijdse controle vastleggen als het dat 

nodig acht. 

 

De periode van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte 

opgenomen vanaf 1 januari 2023 telt mee voor de berekening van de 

maximumtermijnen vermeld in artikel 27/1, eerste lid.”. 

 

Art. 23. Aan hoofdstuk VII van hetzelfde besluit wordt een artikel 45/2 

toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 45/2. De personeelsleden die een wederaanpassing met halve dagtaak 

opnemen die ingegaan is voor 1 januari 2023, kunnen de lopende periode van 

wederaanpassing met halve dagtaak verderzetten volgens de regelgeving over de 

wederaanpassing met halve dagtaak die van kracht was voor 1 januari 2023.  

 

De personeelsleden die een wederaanpassing met halve dagtaak opnemen 

die ingegaan is voor 1 januari 2023, hebben na afloop van de periode van 

wederaanpassing met halve dagtaak het recht om onder de voorwaarden vermeld 

in artikel 24, paragraaf 1, een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte 

aan te vragen. 

 

De personeelsleden die een wederaanpassing met halve dagtaak opnemen 

die ingegaan is voor 1 januari 2023, hebben na afloop van de periode van 

wederaanpassing met halve dagtaak het recht om onder de voorwaarden vermeld 

in artikel 28/5, een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens 

medische redenen aan te vragen.”. 
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Art. 24. Aan hoofdstuk VII van hetzelfde besluit wordt een artikel 45/3 

toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 45/3. Aanvragen die na 1 januari 2023 en tot 1 maart 2023 zijn gebeurd 

volgens de oude regeling worden geacht te voldoen aan de formele vereisten die 

voortvloeien uit de bepalingen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2023.” 

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

 

Art. 25. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023. 

 

Art. 26. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met 

de uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 




