
 
 

Begeleidende nota bij VVP wegens persoonlijke aangelegenheden 
 

 

Wat is verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden? 
In het onderwijs bestaan drie stelsels van verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke 
aangelegenheden: 
 -  op verzoek van het personeelslid  
 -  voor personeelsleden,  die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben 
 -  voor personeelsleden, die minstens twee kinderen jonger dan 14 jaar ten laste hebben 
Het VVP-persoonlijke aangelegenheden kan enkel toegestaan worden aan vastbenoemd personeel. 
 
Recht of gunst? 
Het VVP-persoonlijke aangelegenheden is een gunst. Je schoolbestuur kan je aanvraag weigeren. 
Alleen eisen van een goede werking kunnen ingeroepen worden om een aanvraag te weigeren of 
gedeeltelijk te aanvaarden. In dat geval dient het schoolbestuur zijn beslissing omstandig en 
schriftelijk te motiveren. 
 
Voorwaarden 

 Je bent vastbenoemd 

 Je dient minstens één lestijd (uur) te blijven werken 
 
Gevolgen 

 Je bent in non-activiteit voor de niet-verrichte prestaties 

 Je ontvangt geen salaris voor het gedeelte van je afwezigheid 

 Perioden van afwezigheid komen niet in aanmerking voor je pensioen 
 
Cumulatie 
Tijdens je VVP-persoonlijke aangelegenheden mag je je afwezigheid niet cumuleren met een 
activiteit in het onderwijs.  
In het kader van de schaarste aan onderwijsverstrekkers mag je sinds september 2009 tijdelijk 
opnieuw in actieve dienst treden.  
In combinatie met je VVP-persoonlijke aangelegenheden zijn vervangende, winstgevende activiteiten 
buiten het onderwijs wel mogelijk.  
 
Deze verloven schorten je VVP-persoonlijke aangelegenheden op: 
 -  bevallingsverlof 
 -  verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij 
 -  onbezoldigd ouderschapsverlof 
 -  loopbaanonderbreking voor medische bijstand 
 -  loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 
 -  loopvaanonderbreking voor palliatieve zorgen 
 -  zorgkrediet 
 
 



Begin – duur – einde  
Begin 
Elk verlof (zie drie stelsels) kan beginnen op 1 september, 1 oktober, 1 januari of 1 april. 
 
Duur 
De duur van het VVP-persoonlijke aangelegenheden is onbeperkt. 
Wanneer je oudste van twee kinderen in de loop van het schooljaar 14 jaar oud wordt, mag je het 
verlof verderzetten tot het einde van het betreffende schooljaar.   
 
Einde 
Het verlof eindigt steeds op 31 augustus 
 
Hoe aanvragen? 
Voor meer info: zich wenden tot Anita (089 56 08 60) 

 
Je kan VVP-persoonlijke aangelegenheden aanvragen bij het bestuur van je school.  
In de aanvraag specifieer je het verlof (zie drie stelsels), welke opdrachtbreuk, de aanvangsdatum en 
de duur van het verlofstelsel. 
Het schoolbestuur maakt aan jou zijn beslissing bekend binnen 15 dagen, te rekenen vanaf de 
ontvangst van de aanvraag. 
 
Standaardbrief 
Deze vraag je aan bij John 
 

 Gelieve de rode tekst te vervangen door het gevraagde 

 Graag letten op hoofdletters en leestekens 

 Deleten wat niet past 

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


