
 
 

 

Begeleidende nota bij een (langdurig) VVP wegens medische 

redenen 
 

 

Wat is een (langdurig) VVP wegens medische redenen? 

Als je wegens langdurige medische ongeschiktheid de totale opdracht van je aanstelling en/of vaste 

benoeming niet meer kan uitoefenen, en de geneesheer-specialist geen volledige hervatting van je 

oorspronkelijke opdracht in het vooruitzicht kan stellen, heb je de mogelijkheid om met verminderde 

prestaties te werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische 

redenen. Omdat het hier gaat om een dienstonderbreking die repercussies heeft voor je verdere 

onderwijsloopbaan, wordt expliciet voorzien dat een geneesheer-specialist zich uitspreekt over de 

medische ongeschiktheid en de maximumprestaties die nog mogelijk zijn voor jou. 

 

Een (langdurig) VVP-medische redenen is verlof voor verminderde prestatie omwille van medische 

redenen, dat je kan aanvragen wanneer: 

  -  je door langdurige ziekte je totale opdracht niet meer kan uitoefenen en 

  - een geneesheer-specialist verklaart dat je tot het einde van je loopbaan je werk niet meer 

    voltijds kan opnemen 

Je werkt dan minstens 50 % en maximaal 75 % van een voltijdse betrekking. 

Je kan het verlof alleen nemen voor je vastbenoemde uren.   

 

Recht of gunst? 

Langdurig VVP-medische redenen is een recht, als het door de controlearts goedgekeurd is. 

 

Voorwaarden 

 Je bent minstens halftijds vastbenoemd (uren in het hoger onderwijs tellen niet mee) 

 Je moet: 

- ofwel minstens 30 dagen ononderbroken afwezig geweest zijn door: 

-  ziekte 

-  terbeschikkingstelling wegens ziekte 

-  verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval  

-  wederaanpassing met een halve dagtaak 

- ofwel een periode minstens halftijds gewerkt hebben in combinatie met een verlofstelsel 

  Opgelet: dit verlof kan niet aansluiten op een verlof voor verminderde prestaties wegens 

  ziekte, want in dat geval heeft je arts een datum bepaald, waarop je het werk weer voltijds kan 

  opnemen 

 Een arts-specialist verklaart dat je tot het einde van je loopbaan je werk niet meer voltijds kan 

 opnemen en het controleorgaan gaat daarmee akkoord 

 Je oefent tijdens het verlof prestaties uit voor minstens 50 % en maximaal 75 % van een 

 voltijds ambt 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-voor-verminderde-prestaties-wegens-ziekte
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-voor-verminderde-prestaties-wegens-ziekte


Gevolgen 

 Je bent in dienstactiviteit 

 Het deel van je vastbenoemde opdracht waarvoor je dit verlof neemt, wordt na 24 

 maanden een vacante betrekking 

 Je hebt recht op je salaris voor de prestaties die je blijft uitoefenen. Daar bovenop ontvang je 

 60 % van je salaris voor het gedeelte van je opdracht, waarvoor je het verlof neemt 

 De verlofperiodes tellen mee voor de berekening van je geldelijke, sociale en 

 dienstanciënniteit 

 

Begin - duur – einde 

Begin 

Langdurig VVP-medische redenen kan je opnemen na een periode van minstens 30 dagen 

ononderbroken afwezigheid door: 

- ziekteverlof 

- terbeschikkingstelling wegens ziekte 

- verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval 

- wederaanpassing met een halve dagtaak 

 

Je kan het verlof ook starten na een periode van minstens halftijds werken in combinatie met een 

verlofstelsel, maar niet na een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (zie Voorwaarden). 

Langdurig VVP-medische redenen vraag je elk jaar opnieuw aan bij het controleorgaan. In principe 

doe je dat voor een volledig schooljaar, dus van 1 september tot 31 augustus. 

Alleen als je het verlof voor het eerst aanvraagt, kan het starten tijdens het schooljaar en loopt het 

tot het einde van het schooljaar dat volgt op het schooljaar van de aanvraag. 

 

Duur 

Voor elke volgende verlenging is een aanvraag voor een periode van twaalf maanden nodig. Het 

langdurig VVP-medische redenen kan meermaals worden verlengd, telkens voor een periode van 

twaalf maanden. Voor elke verlenging moet telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij het 

controleorgaan. 

 

Einde 

Langdurig VVP-medische redenen eindigt in de volgende gevallen: 

 - als de duur van de goedgekeurde periode van het langdurig VVP-medische redenen verstrijkt 

 - als niet meer voldaan is aan het volume van de werkhervatting 

  - als de controlearts (of in geval van beroep de arts-scheidsrechter) over een aanvraag tot 

   wijziging van het volume van de nog te verrichten prestaties omwille van een achteruitgang

   van je gezondheidstoestand, oordeelt dat je niet meer  in aanmerking komt voor een 

   langdurig VVP-medische redenen 

 

Hoe aanvragen?   

Voor meer info: zich wenden tot Anita (089 56 08 60) 

 

Je stuurt minstens een week op voorhand het volgende naar het controleorgaan: 

- het medisch attest*  

- de aanvraag langdurig verlof verminderde prestaties wegens medische redenen  

- het geneeskundig verslag van de geneesheer-specialist** 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/administratieve-stand
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/langdurig-verlof-voor-verminderde-prestaties-om-medische-redenen#voorwaarden
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=159
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=5892


Het controleorgaan kan het verlof: 

- toestaan 

- toestaan met aanpassing van het percentage dat je nog moet presteren  

- weigeren  

Het controleorgaan zal je school of centrum op de hoogte brengen van haar beslissing. 

Je hoeft niets naar je school of centrum te versturen. Verwittig wel dat je een aanvraag hebt gedaan. 

 

*Het medisch attest kan je terugvinden op: 

 DKO3  personeel  documenten  medisch attest Certimed. 

** Het geneeskundig verslag van MEDEX kan je terugvinden op: 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medisch_att

est_medex_0.pdf 

 

Standaardbrief 
Deze vraag je aan bij John 
 

 Gelieve de rode tekst te vervangen door het gevraagde 

 Graag letten op hoofdletters en leestekens 

 Het aantal lesuren zijn de uren, waarvoor je aangesteld bent binnen de Academie van 
Maaseik 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medisch_attest_medex_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medisch_attest_medex_0.pdf

