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ACV-Openbare Diensten dwingt een uitbreiding 

van het recht op onbetaald verlof af voor de 

personeelsleden van de lokale besturen. 
 

Noodzaak aan recht op extra onbetaald verlof 

 

De Vlaamse regering heeft de loopbaanonderbreking gereduceerd tot een Vlaams zorgkrediet. ACV-Openbare 

Diensten is blijven ijveren voor compenserende en bijkomende verlofmogelijkheden. Samen met de start van het 

Vlaams zorgkrediet op 2/9/2016, wordt nu een bijkomend recht op onbetaald verlof geïntroduceerd. 

 

Onbetaald verlof als recht: 

De personeelsleden hebben het recht om tijdens hun loopbaan: 

• minstens 12 maand voltijds onbetaald verlof te nemen, 

• en minstens 60 maanden hun prestaties te verminderen tot 80% of 50% een voltijdse betrekking. 

 

Vanaf de leeftijd van 55 jaar komt hier bovenop het recht om: 

• nog eens extra minstens 12 maand voltijds onbetaald verlof te nemen, 

• en hun prestaties te verminderen tot 80% of 50% van het voltijds arbeidsregime tot aan pensioenleeftijd. 

 

Modaliteiten: 

Het voltijds onbetaald verlof moet in periodes van minimaal 1 maand genomen worden; deeltijds onbetaald 

verlof in periodes van minimaal 3 maanden.  

Het vroeger opgenomen onbetaald verlof wordt niet in mindering gebracht van deze kredieten. 

De volledige periode van het onbetaald verlof als recht wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. 

Het personeelslid kan het verlof vervroegd opzeggen. 

De besturen kunnen steeds een gunstiger regeling toepassen. Zo kan het bestuur het verlof bv. voor langere tijd 

toestaan of zelfs een financiële bonusregeling voorzien. Anderzijds kunnen sommige personeelsleden evenwel 

uitgesloten worden van het recht op het onbetaald verlof. 

 

Onbetaald gunstverlof: 

Dit kan zowel voltijds als deeltijds opgenomen worden, voor zover dit de goede werking van de dienst niet in het 

gedrang brengt. Dit gunstverlof bedraagt: 

• minstens 20 dagen per kalenderjaar; te nemen in volledige of halve dagen in al dan niet aaneensluitende 

periodes 

• en minstens 2 jaar in de volledige loopbaan; te nemen al dan niet aaneensluitende periodes van minimaal 

één maand. 

 

Modaliteiten: 

Het gunstverlof minder dan 1 maand wordt met dienstactiviteit gelijkgesteld. 

Het bestuur kan gunstiger verlofmogelijkheden en gelijkstellingen met dienstactiviteit voorzien. Daartegenover 

kan het bestuur ook bijkomende voorwaarden aan het gunstverlof verbinden. Het personeelslid kan het verlof 

vervroegd opzeggen. 
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