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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2017/40315]
21 APRIL 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing
van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
Gemeenschapsonderwijs, artikel 77, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007 en artikel 80, eerste lid,
gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993, 13 juli 2001 en 19 juli 2013;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 51, eerste lid, en artikel 54,
eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001 en 19 juli 2013;
Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke
vakken, artikel 21, § 1;
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 128, § 1, eerste lid;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 142, gewijzigd bij het decreet
van 8 mei 2009 en artikel 144;
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, § 1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof en de afwezigheid voor
verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties
wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de
beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere
Zeevaartschool;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en
terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere
Zeevaartschool;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2017;
Gelet op protocol nr. 47 van 24 februari 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden
gevoerd in 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 onderhandelingscomités in het vrij
gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op protocol nr. 64 van 24 februari 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden
gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 tot
oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
Volwassenenonderwijs;
Gelet op protocol nr. 75 van 24 februari 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden
gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs,
gecodificeerd op 11 oktober 2013;
Gelet op advies 61.062/1 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990
betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties
Artikel 1. In artikel 5, § 1, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof en
de afwezigheid voor verminderde prestaties, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016,
wordt na het woord “vijfde” de zinsnede “en bevat eveneens de periodes waarin een afwijking wordt toegestaan op
het volume op basis van artikel 3, tweede lid” toegevoegd.
Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende
het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt een
artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Het verlof voor verminderde prestaties, dat het personeelslid genoten heeft tijdens het schooljaar of dienstjaar,
heeft tot gevolg dat het salaris tijdens het jaarlijks vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd.
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Het eerste lid is niet van toepassing op :
1° de personeelsleden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel;
2° de personeelsleden van de categorie van het administratief personeel van de medisch-pedagogische instituten
van het Gemeenschapsonderwijs, van de semi-internaten of van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste
verblijfplaats hebben;
3° de personeelsleden aangesteld in het ambt van coördinerend inspecteur of van inspecteur-generaal;
4° de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;
5° de personeelsleden van :
a) de internaten met permanente openstelling;
b) het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulpen bijstandsregeling.”
Art. 3. Aan artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt de volgende zin toegevoegd:
“Bij de berekening van de totale duur wordt ook rekening gehouden met de duur van de verloven voor
verminderde prestaties die opgenomen zijn op basis van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van
31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.”.
Art. 4. Aan artikel 13, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding, wordt de volgende zin toegevoegd:
“Bij de berekening van de totale duur wordt ook rekening gehouden met de duur van de afwezigheden voor
verminderde prestaties die opgenomen zijn op basis van hoofdstuk VI van het besluit van de Vlaamse Regering van
31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.”.
Art. 5. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende
het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt een
artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 14/1. Een afwezigheid voor verminderde prestaties die het personeelslid genoten heeft tijdens het schooljaar
of dienstjaar, heeft tot gevolg dat het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd.
Het eerste lid is niet van toepassing op :
1° de personeelsleden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel;
2° de personeelsleden van de categorie van het administratief personeel van de medisch-pedagogische instituten
van het Gemeenschapsonderwijs, van de semi-internaten of van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste
verblijfplaats hebben;
3° de personeelsleden aangesteld in het ambt van coördinerend inspecteur of van inspecteur-generaal;
4° de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;
5° de personeelsleden van :
a) de internaten met permanente openstelling;
b) het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulpen bijstandsregeling.”.
HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking
van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere
Zeevaartschool
Art. 6. In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de
beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere
Zeevaartschool, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 3, eerste en tweede lid, worden de woorden “terbeschikkingstelling wegens persoonlijke
aangelegenheden” vervangen door de woorden “afwezigheid voor verminderde prestaties”;
2° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden “Deze terbeschikkingstelling” vervangen door de woorden “Die
afwezigheid”;
3° paragraaf 4 wordt opgeheven.
Art. 7. In artikel 17, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 oktober 2012, worden de woorden “tot uiterlijk het einde van het academiejaar waarin de betrokkenen aanspraak
kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist” vervangen door de woorden “tot aan de vooravond van
hun pensionering”.
HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven
en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere
Zeevaartschool
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 8. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige
verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van
de Hogere Zeevaartschool worden de woorden “en terbeschikkingstellingen” opgeheven.
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Art. 9. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Artikel 1. § 1. Dit besluit is van toepassing op de tijdelijke en de benoemde personeelsleden van de hogescholen
in de Vlaamse Gemeenschap, die behoren tot de categorieën van het onderwijzend of van het administratief en
technisch personeel, bedoeld in deel 5, titel 2 en titel 5, hoofdstuk 2 van de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op
11 oktober 2013.
Dit besluit is ook van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel III.35, § 1, 1° tot en met 3° en in
artikel III.36, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs, die effectief in een hogeschool zijn tewerkgesteld.
§ 2. Hoofdstuk III en hoofdstuk IV is niet van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel III.35, § 1, 1°
tot en met 3°, en in artikel III.36, § 4, van de Codex Hoger Onderwijs, die niet in een hogeschool zijn tewerkgesteld.
Hiervoor gelden de regels die van toepassing zijn op hun effectieve werkrelatie.”.
Art. 10. In artikel 8/4 van het hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 september 2011 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 en 6 september 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid worden de woorden “terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden” vervangen
door de woorden “afwezigheid voor verminderde prestaties” en worden de woorden “Die terbeschikkingstelling”
vervangen door de woorden “Die afwezigheid”;
2° in het vierde lid worden de woorden “terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden” vervangen
door de woorden “afwezigheid voor verminderde prestaties” en worden de woorden “De terbeschikkingstelling”
vervangen door de woorden “De afwezigheid”.
Afdeling 2. — Verlof voor verminderde prestaties
Art. 11. In hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige
verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van
de Hogere Zeevaartschool, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt vóór
artikel 9 een opschrift ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Afdeling 1. Algemeen stelsel”.
Art. 12. Artikel 9 tot en met 12 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt:
Art. 9. § 1. Een personeelslid, vermeld in artikel 1, kan verlof voor verminderde prestaties opnemen. Tijdens het
verlof voor verminderde prestaties kan het personeelslid de prestaties:
1° volledig onderbreken;
2° verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking;
3° verminderen tot 80% van een voltijdse betrekking.
In afwijking van het eerste lid kan het hogeschoolbestuur bij onderlinge overeenkomst het personeelslid een ander
volume van vermindering van de prestaties toestaan. Het personeelslid blijft ten minste een opdracht van 10% van een
voltijdse opdracht vervullen aan de hogeschool, aan verschillende hogescholen, of aan andere onderwijsinstellingen,
met uitzondering van de universiteiten, behalve voor wat het integratiekader betreft. De nog te verrichten prestaties
worden altijd afgerond naar de hogere eenheid.
§ 2. De prestaties, vermeld in paragraaf 1, omvatten ook de prestaties, verstrekt aan een andere hogeschool of in
een andere onderwijsinstelling van een ander niveau, vermeld in artikel 15 van het besluit van 26 april 1990 betreffende
het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties, met uitzondering van de universiteiten, behalve voor wat
het integratiekader betreft.
De volledige onderbreking omvat al de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde en gesubsidieerde ambten
die het personeelslid uitoefent in het onderwijs en in de centra voor leerlingenbegeleiding, met uitzondering van de
universiteiten, behalve voor wat het integratiekader betreft.
Art. 10. De totale duur van de volledige onderbreking van de prestaties mag over de hele loopbaan niet meer dan
24 maanden bedragen.
De totale duur van de vermindering van de prestaties mag over de hele loopbaan niet meer dan 120 maanden
bedragen.
Bij de berekening van de maximale duur van het verlof voor verminderde prestaties, vermeld in het eerste en het
tweede lid, wordt alleen rekening gehouden met de volledige onderbreking of de vermindering van de prestaties vanaf
1 september 2017. Bij de berekening van die termijnen wordt ook rekening gehouden met de duur van de verloven voor
verminderde prestaties die opgenomen zijn aan andere hogescholen, andere onderwijsinstellingen of centra voor
leerlingenbegeleiding, met uitzondering van de universiteiten, behalve voor wat het integratiekader betreft.
Art. 11. Het verlof voor verminderde prestaties is gedurende een periode van 60 maanden een recht, ongeacht of
de prestaties tijdens het verlof volledig onderbroken worden of verminderd worden tot de helft of 80% van een
voltijdse betrekking.
Vanaf de 61ste maand of wanneer bij onderlinge overeenkomst een ander volume van vermindering van de
prestaties toegestaan is dan vermeld in het eerste lid, kan het verlof alleen opgenomen worden met instemming van
het hogeschoolbestuur.
Het in het eerste lid vermelde recht geldt voor tijdelijke personeelsleden op voorwaarde dat ze:
1° in de periode voorafgaand aan het verlof een aanstelling hebben gekregen voor een volledig academiejaar als
onderwijzend personeel of voor een aaneensluitende periode van 12 maanden als administratief en technisch personeel
in een vacante of niet-vacante betrekking;
2° bij de aanvang van het verlof voor een volledig academiejaar als onderwijzend personeel of voor een
aaneensluitende periode van 12 maanden als administratief of technisch personeel zijn aangesteld.
Art. 12. Het verlof voor verminderde prestaties gaat in op 1 september, 1 oktober of 1 februari.
Het verlof voor verminderde prestaties eindigt altijd op 31 augustus of 30 september. Voor tijdelijke
personeelsleden eindigt het verlof voor verminderde prestaties altijd op het einde van hun aanstelling.
In afwijking van het eerste en het tweede lid kan het hogeschoolbestuur een andere begin- of einddatum toestaan.
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Het hogeschoolbestuur kan het personeelslid, op zijn verzoek en mits een opzeggingsperiode van één maand in
acht wordt genomen, toestaan vervroegd een einde te maken aan het verlof voor verminderde prestaties. Het
hogeschoolbestuur kan een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.”.
Art. 13. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011,
21 september 2012, 6 september 2013 en 17 oktober 2014, wordt tussen artikel 12 en 13 het volgende opschrift
ingevoegd:
“Afdeling 2. Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar”.
Art. 14. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 13. De personeelsleden hebben vanaf 1 september, 1 oktober of 1 februari die volgt op de datum waarop ze
de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, en uiterlijk tot de datum waarop ze met pensioen gaan, recht op een gedeeltelijk
verlof voor verminderde prestaties.
Tijdelijke personeelsleden hebben recht op het verlof, vermeld in het eerste lid, op voorwaarde dat ze:
1° in het academiejaar dat voorafgaat aan het verlof, een aanstelling hebben gekregen voor het volledige
academiejaar als onderwijzend personeel of een aaneensluitende periode van 12 maanden als administratief en
technisch personeel in een vacante of niet-vacante betrekking;
2° bij de aanvang van het academiejaar waarin ze het verlof nemen, opnieuw voor een volledig academiejaar als
onderwijzend personeel of voor een aaneensluitende periode van 12 maanden als administratief en technisch personeel
zijn aangesteld.
De periodes van verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar tellen niet mee voor de berekening
van de termijnen, vermeld in artikel 10 en 11.”.
Art. 15. Artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011,
wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 14. Tijdens het verlof voor verminderde prestaties kan het personeelslid de prestaties:
1° verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking;
2° verminderen tot 80% van een voltijdse betrekking.
Het personeelslid kan ieder jaar op de ingangsdatum van het verlof de omvang van het gedeeltelijke verlof voor
verminderde prestaties vanaf 55 jaar aanpassen.
Het personeelslid heeft eenmalig het recht om, met behoud van het recht op een nieuw verlof voor verminderde
prestaties vanaf 55 jaar, op de ingangsdatum van het verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar het verlof te
beëindigen en zijn betrekking aan de hogeschool weer op te nemen.”.
Art. 16. Aan hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 september 2011, wordt een afdeling 3, die bestaat uit artikel 14/1 tot en met 14/3, toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 3. Algemene bepalingen
Art. 14/1. Het verlof voor verminderde prestaties wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Het personeelslid ontvangt tijdens de periode waarin het zijn prestaties vermindert, een salaris dat overeenkomt
met het volume van de effectief uitgeoefende opdracht aan de hogeschool. Bij een volledige onderbreking van de
prestaties ontvangt het personeelslid geen salaris, salaristoelage, wachtgeld of wachtgeldtoelage.
Gedurende de periode dat een personeelslid een verlof voor verminderde prestaties geniet, mag het geen
vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. De volgende politieke mandaten worden niet als een vervangende
winstgevende activiteit beschouwd: gemeenteraadslid, provincieraadslid, lid van het Bureau van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of lid van de districtsraad.
Art. 14/2. Het personeelslid dat verlof voor verminderde prestaties wil nemen of dat de omvang van het verlof
voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar wil wijzigen, dient daarvoor een aanvraag in bij het hogeschoolbestuur. De
aanvraag vermeldt de gewenste aanvangsdatum, de duur en de omvang van het verlof voor verminderde prestaties.
Het hogeschoolbestuur deelt zijn beslissing aan het personeelslid mee binnen vijftien kalenderdagen vanaf de
ontvangst van de aanvraag. Als de aanvraag niet wordt ingewilligd, wordt de beslissing gemotiveerd.
Art. 14/3. Het verlof voor verminderde prestaties wordt opgeschort op het ogenblik dat het personeelslid afwezig
is wegens:
1° bevallingsverlof;
2° verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij;
3° borstvoedingsverlof;
4° verlof bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder;
5° loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof;
6° loopbaanonderbreking voor medische bijstand;
7° loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen;
8° zorgkrediet.
Ziekteverlof of een terbeschikkingstelling wegens ziekte schorten het verlof voor verminderde prestaties niet op.”.
Afdeling 3. — Afwezigheid voor verminderde prestaties
Art. 17. In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven en
terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere
Zeevaartschool, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, 21 september 2012,
6 september 2013 en 17 oktober 2014, wordt het opschrift van hoofdstuk VI vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk VI. Afwezigheid voor verminderde prestaties”.
Art. 18. Artikel 19 en 20 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt:
“Art. 19. § 1. Het hogeschoolbestuur kan een personeelslid, op zijn verzoek, een afwezigheid voor verminderde
prestaties toestaan. Die afwezigheid kan voltijds of deeltijds zijn.
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§ 2. Bij een deeltijdse afwezigheid ontvangt het personeelslid een salaris dat gebaseerd is op zijn effectieve
prestaties. Bij een voltijdse afwezigheid ontvangt het personeelslid geen salaris, salaristoelage, wachtgeld of
wachtgeldtoelage.
Art. 20. De totale duur van de afwezigheid voor verminderde prestaties mag over de hele loopbaan niet meer dan
zestig maanden bedragen, ongeacht of het gaat om een voltijdse of deeltijdse afwezigheid. Gedurende de afwezigheid
bevindt het personeelslid zich in de stand non-activiteit.
Bij de berekening van de maximale duur van de afwezigheid voor verminderde prestaties, vermeld in het eerste
lid, wordt alleen rekening gehouden met de volledige onderbreking of de vermindering van de prestaties vanaf
1 september 2017. Bij de berekening van die termijnen wordt ook rekening gehouden met de duur van de afwezigheden
voor verminderde prestaties die opgenomen zijn aan andere hogescholen, andere onderwijsinstellingen of centra voor
leerlingenbegeleiding, met uitzondering van de universiteiten, behalve voor wat het integratiekader betreft.
In afwijking van het eerste lid kan de totale duur van zestig maanden worden overschreden als een andere
onderbreking van de beroepsloopbaan, ander verlof of een andere afwezigheid ambtshalve wordt omgezet in een
afwezigheid voor verminderde prestaties.”.
Art. 19. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011,
21 september 2012, 6 september 2013 en 17 oktober 2014, worden een artikel 20/1 tot en met 20/3 ingevoegd, die luiden
als volgt:
“Art. 20/1. Het volume, de aanvangsdatum en de duur van de afwezigheid voor verminderde prestaties worden
bepaald in een overeenkomst tussen het hogeschoolbestuur en het personeelslid.
De afwezigheid voor verminderde prestaties eindigt altijd op het einde van een academiejaar, de zomervakantie
inbegrepen, tenzij het hogeschoolbestuur een afwijking daarvan toestaat.
Voor tijdelijke personeelsleden eindigt de afwezigheid altijd op het einde van de aanstelling.
Het hogeschoolbestuur kan het personeelslid, op zijn verzoek en mits een opzeggingsperiode van één maand in
acht wordt genomen, toestaan vervroegd een einde te maken aan de afwezigheid voor verminderde prestaties. Het
hogeschoolbestuur kan een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.
Art. 20/2. Het personeelslid dat een afwezigheid voor verminderde prestaties wil nemen, dient daarvoor een
aanvraag in bij het hogeschoolbestuur. Het hogeschoolbestuur deelt zijn beslissing mee binnen dertig kalenderdagen
vanaf de ontvangst van de aanvraag.
Art. 20/3. De afwezigheid voor verminderde prestaties wordt opgeschort op het ogenblik dat het personeelslid
afwezig is wegens:
1° bevallingsverlof;
2° verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij;
3° borstvoedingsverlof;
4° verlof bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder;
5° loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof;
6° loopbaanonderbreking voor medische bijstand;
7° loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen;
8° zorgkrediet.
Ziekteverlof of een terbeschikkingstelling wegens ziekte schorten de afwezigheid voor verminderde prestaties niet
op.”.
HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011
betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
Art. 20. In artikel 20, § 3, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de
loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, worden de woorden “terbeschikkingstelling wegens
persoonlijke aangelegenheden” vervangen door de woorden “afwezigheid voor verminderde prestaties”.
Art. 21. In artikel 27, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 juni 2015, worden de woorden “terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden” overal vervangen
door de woorden “afwezigheid voor verminderde prestaties”.
HOOFDSTUK 5. — Slotbepalingen
Art. 22. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.
Art. 23. Het verlof voor verminderde prestaties en de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden die een personeelslid van een hogeschool opneemt vóór 1 september 2017, eindigen uiterlijk op 31 augustus 2017.
Art. 24. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 21 april 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS
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