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NOTA | 24-3-2022 

PROCEDURE AANVRAAG EN STAPPENPLAN 
 

 

1. Tijdige bekendmaking van de aanvraagprocedure   

Het schoolbestuur brengt via de directie alle personeelsleden op de hoogte (mail, brief of intranet) dat 

verlofaanvragen tegen welke datum en via welk formulier kunnen worden ingediend (voor uitwerking 

volgend schooljaar). 

 

2. Datum voor het indienen van de verlofaanvraag 

2.1. Aanvraagdatum voor voorziene verloven 

Voor verlofstelsels die volgend schooljaar ingaan, moet de aanvraag binnen zijn voor  

15 mei.  

Ook dienstonderbrekingen die een recht zijn, worden voor 15 mei aangevraagd (voor zover op 

voorhand gekend).  

 

2.2. Melding van verloven die doorlopen 

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+/55+ loopt door over de schooljaren heen. Dit stelsel 

kon uiterlijk op 1 september 2016 ingaan, en loopt door tot aan de pensioendatum van de 

betrokkene. 

  

Voor de goede gang van zaken zal het personeelslid het bestuur informeren over het al dan niet 

verderzetten van het verlofstelsel tegen dezelfde datum en met hetzelfde formulier als voor een 

nieuwe dienstonderbreking. 

 

2.3. Onvoorziene verlofstelsels: aanvraag zo spoedig mogelijk 

Onvoorziene verlofaanvragen worden zo spoedig mogelijk – binnen de korst mogelijk tijd – 

aangevraagd, afhankelijk van de hoogdringendheid en fysische mogelijkheid. 

 

3. Voorwerp van de aanvraag: stelsel, school en ambt, maar niet de vakken of het tijdstip 

Het personeelslid kan het stelsel kiezen, school of ambt, maar niet de vakken of het tijdstip welke hij wenst 

te onderbreken. Het bestuur/directie beslist zelf in welke prestaties de dienstonderbreking wordt 

gesitueerd. 

Ook het tijdstip van effectieve dienstverlening wordt vastgelegd door het schoolbestuur/directie. Een 

personeelslid kan NIET eisen dat hij/zij een bepaalde dag vrij zou hebben. 

 

Deeltijdse personeelsleden hebben wel het recht om arbeid te presteren proportioneel gespreid over het 

aantal halve dagen in de week. Dus indien de school 9 halve dagen open is, kan een 4/5de opdracht 

gespreid worden over maximaal 8 halve dagen. Een halftijdse opdracht wordt gespreid over maximaal 5 

halve dagen. Het personeelslid kan NIET eisen dat die halve dagen worden samen gezet op een kleiner 

aantal weekdagen. 

 

4. Schriftelijke aanvraag 

De dienstonderbreking wordt schriftelijk aangevraagd via het formulier “aanvraag-overeenkomst 

dienstonderbrekingen” enerzijds of “aanvraag-overeenkomst loopbaanonderbrekingen” anderzijds. 

Beide formulieren combineren de aanvraag van het personeelslid met de toestemming (of weigering) van 

het bestuur en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen beide partijen. 

Het formulier wordt opgemaakt in minstens 2 exemplaren: één bestemd voor het personeelslid en één 

bewaard door de school in het personeelsdossier van de betrokkene. 
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Elke aanvraagformulier bestaat uit 3 luiken: 

 

Luik 1: aanvraag waarin het personeelslid aanduidt welke dienstonderbreking/loopbaanonderbreking het 

wenst te bekomen, voor welke duur en voor welk volume 

✓ ingevuld en ondertekend door het personeelslid 

✓ duidelijk aangeven welk verlofstelsel, welke duur en welk volume (geen prestatienoemer vermelden) 

✓ binnen de afgesproken termijn bij de directie (vóór 15/05), behalve voor onverwachte sociale of 

familiale redenen 

✓ jaarlijkse aanvraag 

✓ eventueel bewijsstukken ter motivatie toevoegen, ingeval van een aanvraag met een sociaal of 

familiaal karakter 

✓ voldoen aan bepaalde voorwaarden: 

o het personeelslid moet aan de vereiste en wettelijke voorwaarden voldoen. 

o het personeelslid engageert zich bij het moment van de aanvraag tot effectieve en ongewijzigde 

opname van het verlofstelsel. Het personeelslid houdt zich aan de duur en het volume. 

o het personeelslid is akkoord dat het verlofstelsel (dat bv. nog niet is ingegaan maar wel is 

toegestaan) niet zomaar kan worden ingetrokken of voortijdig worden beëindigd, tenzij met 

akkoord van het schoolbestuur. 

o het personeelslid bepaalt niet vrij waar het verlofgedeelte in de opdracht ligt. 

o het personeelslid is zelf verantwoordelijk voor de administratieve en juridische gevolgen. 

 

Bijlage bij luik 1: het personeelslid maakt een overzicht van de reeds eerder opgenomen verlofstelsels. Dit 

is voor het personeelslid een nuttig document en moet niet aan het schoolbestuur worden bezorgd. 

 

Luik 2: overeenkomst of weigering betreffende de aanvraag van het verlofstelsel 

De directeur heeft het mandaat dit luik in te vullen op basis van de door het schoolbestuur ondertekende 

overzichtslijst. 

✓ Bij bevestiging of het toestaan van het verlofstelsel door het schoolbestuur wordt luik 2 een 

overeenkomst. 

✓ bij het niet akkoord van het verlofstelsel door het schoolbestuur wordt luik 2 een weigering. In geval 

van weigering argumenteert het schoolbestuur met een motivering. 

✓ VVP is in bepaalde gevallen een recht op voorwaarde dat er een geschikte kandidaat-vervanger is 

die voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject. Indien VVP niet wordt toegestaan, dan wordt 

deze voorlopige beslissing meegedeeld aan het personeelslid en bevestigt de definitieve beslissing 

uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aangevraagde ingangsdatum of het definitief wordt geweigerd of 

toegestaan. 

 

Dit luik wordt ter kennisname aan het personeelslid bezorgd voor 15/06 en maakt deel uit van de 

overeenkomst. 

 

Luik 3: ontvangst en kennisname door het personeelslid 

In luik 3 tekent en bevestigt het personeelslid de ontvangst van de overeenkomst of de weigering. 

✓ Één exemplaar is bestemd voor het personeelslid. Bij afwezigheid van het personeelslid wordt het 

formulier aangetekend opgestuurd vanuit de school. 

✓ Het tweede exemplaar wordt bewaard in het individueel personeelsdossier. 

✓ Ook als de handtekening van het personeelslid ontbreekt, blijft de overeenkomst of weigering geldig. 

Het akkoord van het personeelslid is niet meer nodig, gezien hij/zij bij de ondertekening van luik 1 

akkoord gaat met alle voorwaarden van de aanvraag. 

 

De aanvraag-overeenkomst heeft een juridische waarde en bindt beide partijen. Ze wordt samen gelezen 

met de arbeidsovereenkomst. 

 

Aanvraag-overeenkomst verlof voor tijdelijke andere opdracht (VTAO) 

In geval van een vervroegde terugkeer van een personeelslid met verlof TAO (op elk ogenblik tijdens het 

schooljaar) moet het schoolbestuur het vast benoemd personeelslid opnieuw aanstellen in zijn vast 

benoemde betrekking. 
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Indien het schoolbestuur de automatische terugkeer van het vast benoemd personeelslid tijdens het 

schooljaar niet wenselijk acht, zal voor de toekenning van het verlof TAO een aparte verlofovereenkomst 

met eigen, specifieke terugkeervoorwaarden opgemaakt worden. 

In deze overeenkomst zullen clausule 5 en 6 zijn opgenomen die de automatische terugkeer (tijdelijk) 

verhindert. De terugkeermodaliteiten zijn facultatief in te voegen. Indien clausule 5 en 6 niet worden 

toegevoegd aan de verlofovereenkomst, wijzigt er niets en keert het personeelslid wél terug bij 

vervroegde stopzetting van de TAO. 

 

Het schoolbestuur maakt een keuze en beslist welk model het aan de personeelsleden aanbiedt. Deze 

beslissing zal onderwerp van overleg vormen in het LOC. De keuze die het schoolbestuur maakt geldt 

voor ALLE aanvragen TAO. 

 

De facultatieve clausules van de overeenkomst i.v.m. de rechten en de mogelijkheden tot terugkeer naar 

de eigen betrekking gaan uit van de ‘verantwoordelijkheid van het personeelslid’. 

 

De hierna genoemde beëindiging vallen onder de toepassing van deze clausules: 

✓ indien het personeelslid zelf verantwoordelijk is voor het einde van de TAO vóór de voorziene 

einddatum omwille van vrijwillig ontslag, ontslag door het schoolbestuur wegens tekortkoming aan 

de plichten of om dringende redenen (clausule 5); 

✓ omdat het personeelslid verantwoordelijk is voor het niet starten van de TAO (clausule 6). 

  

Opgelet: omzetting van verlof TAO naar een andere vrijwillige dienstonderbreking AVP en/of VVP 

Het schoolbestuur doet er goed aan om, vooraleer een clausule met de mogelijkheid tot omzetting in 

AVP en/of VVP in te lassen, tijdig na te gaan of het personeelslid hiertoe over voldoende verlofkrediet 

beschikt.  

Wanneer het verlofkrediet is uitgeput, dan kan het schoolbestuur ervoor kiezen om: 

✓ de facultatieve clausules te schrappen in de aanvraag-overeenkomst VTAO; 

✓ het gunstverlof TAO te weigeren.  

 

5. Advies van de directeur aan het schoolbestuur 

Met het afzonderlijke formulier ‘adviezen over de aangevraagde verlofstelsels’ maakt de directeur een 

overzicht van de aangevraagde verlofstelsels en wordt het advies van de directeur per personeelslid 

genoteerd en dit ten behoeve van het schoolbestuur. Deze overzichtslijst met advies van de directeur 

wordt aan het schoolbestuur bezorgd (voor buitengewoon onderwijs: Asma El Ouahabi, voor gewoon 

onderwijs: Isabelle D’haeyer). 

 

6. Verloop en afspraken omtrent de aanvraag-overeenkomst of aanvraag-weigering van verlofstelsels 

1. De aanvraag (luik 1) wordt door het personeelslid ingevuld en ondertekend bezorgd aan de directeur 

van de school. 

2. De directeur verzamelt de verlofaanvragen en maakt een overzichtslijst op (zie excelblad) van de 

verlofaanvragen per personeelslid en geeft zijn advies. 

Deze overzichtslijst wordt ondertekend door de directeur aan het schoolbestuur bezorgd tegen 

15/05. 

3. Het schoolbestuur bekijkt de aangevraagde verlofstelsels en de adviezen die op de overzichtslijst 

van de school verzameld zijn, én bevestigt of weigert het verlofstelsel. Deze overzichtslijst wordt 

ondertekend teruggestuurd aan de directeur van de school. 

Een kopie van de overzichtslijst wordt zowel op het schoolbestuur als op de school bewaard. 

4. Van zodra de directeur de door het schoolbestuur ondertekende overzichtslijst terug ontvangt, 

heeft hij het mandaat van het schoolbestuur om luik 2 te ondertekenen en terug te bezorgen aan 

het personeelslid dat de overeenkomst of weigering voor ontvangst tekent en bevestigt in luik 3. 

5. Deze procedure dient afgehandeld te worden uiterlijk 30 dagen na de uiterste indiendatum. 

 

 

Yves Demaertelaere       

Bestuurder        

Sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs 


