Netwerk
Federale Diversiteit

FEDERAAL
AMBTENAAR
ÉN OUDER?
EEN LEIDRAAD

met de steun van

Als ouder is het niet altijd even eenvoudig om je privéleven af te
stemmen op je professionele leven, om te weten wat je rechten en
je plichten zijn als personeelslid en waar je nuttige informatie kan
terugvinden. Daarom stelde het Netwerk Federale Diversiteit deze
brochure voor je op. Om je als ouder een beetje wegwijs te maken in
de wirwar van mogelijkheden en maatregelen.
Met ‘ouder’ bedoelen we uiteraard iedere persoon die een zorgfunctie
voor een kind op zich neemt, dus zowel biologische ouders,
stiefouders, adoptieouders als meeouders.

BESTE
LEZER

We deelden de informatie onder in verschillende hoofdstukken.
Deze hoofdstukken worden telkens gelinkt aan verschillende fasen
in het ouderschap, met als startpunt de zwangerschap. Voor elke
fase overlopen we in grote lijnen de mogelijkheden en interessante
weetjes. Voor meer gedetailleerde informatie geven we digitale linken.
In deze gids zijn uitzonderlijke en in de tijd beperkte verloven en
afwezigheden (zoals bv door COVID-19) niet opgenomen. Die
verloven vind je altijd terug op Fedweb.
We wensen je veel leesplezier!
Het Netwerk Federale Diversiteit
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Hoofdstuk I

HOERA,
ZWANGER!
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Je hebt ontdekt dat je zwanger bent. Proficiat! In het
begin van je zwangerschap zijn er een aantal zaken
die je best al in orde brengt. We overlopen ze hier
voor je, en geven nog wat interessante weetjes mee.
1. MIJN WERKGEVER INFORMEREN OVER MIJN
ZWANGERSCHAP
1.1. Mijn werkgever officieel inlichten over mijn zwangerschap
Licht je werkgever zo snel mogelijk in over je zwangerschap. Je moet
dit ten laatste 7 weken voor de geboorte doen, of in het geval van een
meerling 9 weken vooraf.
Hoe licht je je werkgever best in? Dit kan je zelf kiezen. Je kan een
e-mailtje sturen naar je stafdienst P&O of hr-dienst, of er even
langslopen om het hen persoonlijk te vertellen. Wat je ook kiest, je
moet hr wel een medisch attest bezorgen waarop de vermoedelijke
geboortedatum vermeld staat.
Indien nodig kan de personeelsdienst samen met jou bekijken of er
eventueel maatregelen nodig zijn om je gezondheid of die van je baby
te beschermen.

1.2. Wettelijke bescherming tijdens mijn zwangerschap

• De arbeidswet van 16 maart 1971 zorgt ervoor dat je als
zwangere vrouw naar prenatale medische onderzoeken kan
gaan tijdens de werkuren, met behoud van loon. Uiteraard alleen
als een onderzoek niet kan buiten de werkuren en je moet je
werkgever vooraf inlichten. Daarnaast regelt de arbeidswet ook
het moederschapsverlof. De wetgever heeft ervoor gezorgd dat
zwangere vrouwen van een dubbele bescherming kunnen genieten.
• De genderwet van 10 mei 2007 beschermt je als zwangere
vrouw tegen een ongelijke behandeling die te wijten is aan je
zwangerschap of moederschap en dit op elk moment vanaf het
aankondigen van de zwangerschap tot 1 maand na de bevalling.
Meer informatie over dit onderwerp kan je terugvinden in de
brochure “Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en
werkgevers voor een discriminatievrije behandeling.” of bij het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Bescherming bij in-vitrofertilisatie1

De Belgische wetgeving beschermt personeelsleden die
ivf-behandelingen ondergaan op twee manieren.
Enerzijds kan je van bij het begin van de behandeling een
bescherming tegen mogelijke gezondheidsrisico’s vragen, op
basis van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende
gezondheidstoezicht op het werk.

Vanaf het moment dat je je werkgever informeert over je
zwangerschap, ben je wettelijk beschermd:
1

Informatiebrochure IGVM: In-vitrofertilisatie en werk: alleen voor de doorzetters?
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Je vraagt dan zelf of via je arts om een
consultatie bij een arbeidsarts. Zij of hij
zal je gezondheid evalueren binnen de 10
werkdagen na de ontvangst van je aanvraag.
De arbeidsarts brengt ook je werkgever op
de hoogte, tenzij jij je daartegen verzet. Als
er een gezondheidsrisico is, stelt zij of hij
aanpassingen op je werk voor.
Anderzijds is de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen
en mannen, of Genderwet, van toepassing.
Alleen vrouwen kunnen immers mama
worden of een ivf-behandeling ondergaan,
en alleen zij kunnen daardoor ongunstig
behandeld of gediscrimineerd worden.
Vermoed je het slachtoffer van discriminatie
te zijn, nadat je je behandeling aan je
werkgever hebt gemeld? Dan kan je –
eventueel met de hulp van het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen – daar actie tegen ondernemen.
Als bemiddeling niet lukt, kan je zelfs een
gerechtelijke procedure tegen je werkgever
opstarten. Als de rechtbank de discriminatie
erkent, heb je recht op een forfaitaire
schadevergoeding van 6 maanden brutoloon.

Breng je werkgever
formeel op de hoogte van
je medische behandeling.
Dat kan best met een aangetekende
brief. Op die manier kan je een
eventuele discriminatie later
gemakkelijker bewijzen.

Bescherming tegen ontslag (alleen voor
contractuelen)

Vanaf het moment dat je de werkgever inlicht
over je zwangerschap tot 1 maand na je
postnataal verlof (inclusief verlengingen), ben
je beschermd tegen ontslag. Dit wil niet zeggen
dat je niet meer ontslagen kan worden, maar de
werkgever kan zich hiervoor enkel beroepen op
argumenten die niet in verband kunnen worden
gebracht met je zwangerschap of je bevalling.

Arbeidsprestaties tijdens mijn
zwangerschap: overuren

Nachtarbeid – dit wil zeggen tussen 20 uur
en 6 uur – is strikt verboden tijdens de 8
weken voorafgaand aan je vermoedelijke
bevallingsdatum. Hiervoor hoef je geen
medisch attest voor te leggen. In de loop
van de zwangerschap of tijdens maximum
4 weken na je moederschapsverlof is
nachtarbeid ook niet toegestaan als je een
medisch getuigschrift toont waaruit blijkt
dat dit soort werk verboden is omwille
van je gezondheid of die van de baby. Je
werkgever moet je dan overplaatsen naar
dagwerk of, als dit niet mogelijk is, de
arbeidsovereenkomst schorsen waarna het
RIZIV je zal vergoeden.
Bij chemische, biologische of psychologische
risico’s, is je werkgever verplicht om je
werkomstandigheden aan te passen.
Zo kan je gezondheid en die van je
baby gewaarborgd worden. Voor meer
informatie kan je terecht in Codex over het
welzijn op het werk - Boek X - Titel 5 moederschapsbescherming.

Je kan als zwanger personeelslid niet
verplicht worden om meer dan 9 uur per dag
of 40 uren per week te werken.
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Wat doe ik als mijn werkgever mijn rechten
schendt?

Als je het gevoel hebt dat je rechten niet
worden gerespecteerd, dan kan je in eerste
instantie contact opnemen met de preventieadviseur van je organisatie. Levert dit niets
op, dan kan je je nog richten tot je vakbond
of je informeren bij het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen.

Plan een dagje telewerk
in wanneer je op
doktersbezoek moet. Zo
kan je voor en na je bezoek rustig
thuiswerken, en beperk je de duur
van je afwezigheid op het werk.

organisatie hierbij aangesloten is.
Raadpleeg hiervoor de lijst van aangesloten
organisaties.
Maak gebruik van de bestaande
mogelijkheden om je werk flexibeler te
maken (zie ook p. 21, punt 2).
• telewerk en satellietkantoren
• glijdende uurroosters.

1.3. Andere interessante informatie
Prenatale onderzoeken tijdens mijn
zwangerschap

Als zwanger personeelslid heb je het recht om
naar prenatale onderzoeken te gaan tijdens
de werkuren, met behoud van loon. Uiteraard
enkel als die niet na de werkuren kunnen
plaatsvinden. Je hoeft hiervoor dus geen
verlof te nemen, en je werkgever kan je ook
niet vragen deze uren in te halen. Wat je wel
moet doen, is vooraf je werkgever informeren
over de afspraak. Na het doktersbezoek
bezorg je een medisch attest aan je werkgever
om je afwezigheid te staven.

NMBS: verhoging naar 1ste klas vanaf de
5de maand zwangerschap

Vanaf de 5de maand van je zwangerschap,
mag je van de NMBS in 1ste klasse reizen
met een 2de klasse ticket/ abonnement. Je
gynaecoloog moet hiervoor een medisch
attest invullen waarop de vermoedelijke
bevallingsdatum vermeld staat. Dit attest
moet je spontaan, en samen met je
vervoerbewijs, tonen aan de controlerende
treinbegeleider.
Mijn werkomstandigheden aanpassen

Pas je werkomgeving aan zodat je
comfortabel kan werken. Je kan hiervoor
altijd advies vragen bij Empreva als je

Handel steeds in overleg met je
leidinggevende, en binnen het bestaande
wettelijke kader.

2. BELANGRIJKE PERSOONLIJKE
ACTIES OM NIET TE VERGETEN!
2.1. Hospitalisatieverzekering
Als je nog geen hospitalisatieverzekering
hebt, sluit je die best zo snel mogelijk af. Ga
even na of je werkgever een contract heeft
met een bepaalde verzekeraar. Vaak bieden
deze contracten een makkelijke en voordelige
aansluiting.
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Als je wel al een hospitalisatieverzekering hebt, ga dan na
wat je verzekering allemaal dekt en wat de modaliteiten zijn
voor een zwangerschap en een bevalling. Vaak betaalt een
hospitalisatieverzekering de medische kosten terug van een paar
weken voor de geboorte tot enkele maanden na de geboorte. De exacte
termijnen verschillen echter van verzekeraar tot verzekeraar.

steden aan om je kort na je zwangerschap in te schrijven. Sommige
steden en gemeenten werken met specifieke inschrijfmodules. Meer
informatie hierover vind je op de volgende sites:
• Vlaanderen & Nederlandstalig Brussel: www.kindengezin.be
• Fédération Wallonie-Bruxelles: www.one.be
• Duitse Gemeenschap: www.ostbelgienlive.be.

2.2. Opvang voorzien

2.3. Aanvraag van een startbedrag

Van zodra je weet dat je zwanger bent, is het goed om al eens na
te denken over het type opvang dat je wenst. Je kan kiezen voor
onthaalmoeders of voor een crèche.

Het startbedrag is een eenmalige premie die je als toekomstige
ouder(s) krijgt bij de geboorte van een kind.

Omdat er veel vraag is naar opvang, raden veel gemeentes en

Vanaf dat je 24 weken zwanger bent, kan je de aanvraag indienen. Je
moet dit ten laatste 5 jaar na de geboorte van je kindje doen.
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De geboortepremie moet door de vader
worden aangevraagd. Bij afwezigheid van een
vader is het eventueel de meemoeder (als de
meemoeder ouder is dan de moeder) of de
moeder zelf die de aanvraag moet indienen.

heb je recht op 15 weken of 17 tot 19 weken
voor een meerling. Dit verlof kan je opnemen
aan het einde van je zwangerschap
(prenatale periode) en na je bevalling
(postnatale periode).

je bevalling, vat je moederschapsverlof de
dag na je bevalling aan en duurt ze in totaal
14 weken. De verplichte week die je voor
je vermoedelijke bevallingsdatum moet
opnemen, gaat dan verloren.

De premie wordt uitbetaald door het
kinderbijslagfonds van de werkgever van de
persoon die de aanvraag indiende. Als deze
persoon voor de federale overheid werkt, is dit
• Fons als je in Vlaanderen woont
• Famiris als je in Brussel woont
• Famiwal als je in Wallonië woont.

Moederschapsverlof voor de geboorte
(prenatale periode)

3.2. Invloed van specifieke situaties op
de duur van mijn moederschapsverlof

De premie wordt uitbetaald aan de moeder
en dit ten vroegste 2 maanden voor de
uitgerekende geboortedatum. In het geval van
meemoederschap wordt de premie uitbetaald
aan de oudste van de twee moeders.

3. HET MOEDERSCHAPSVERLOF
3.1. Wat is het moederschapsverlof?
Het moederschapsverlof is een
verlof voor aanstaande moeders. Het
moederschapsverlof is een recht. In totaal

Vanaf 6 weken voor de vermoedelijke
bevallingsdatum kan je in
moederschapsverlof gaan (voor een
meerling is dit vanaf 8 weken vooraf).
Je kan zelf bepalen wanneer je in
moederschapsrust gaat, maar de laatste
week voor de vermoedelijke bevallingsdatum
is verplicht.

Meerlingenzwangerschap

Ben je zwanger van een meerling, dan wordt
je moederschapsverlof uitgebreid met 4
weken. Voor 2 van deze 4 weken kan je vrij
kiezen of je die vooraf of na de geboorte
opneemt. De 2 andere weken worden aan je
postnataal gedeelte toegevoegd.
Laattijdige bevalling

Moederschapsverlof na de geboorte
(postnatale gedeelte)

Vanaf de bevalling start het postnatale
gedeelte van je moederschapsverlof. Je
bent verplicht om minstens 9 weken na de
bevalling op te nemen. Afhankelijk van de
periode die je al prenataal opnam, kan je
maximaal 14 weken opnemen. Als je nog
aan het werken bent op het moment van

Als je later bevalt dan je vermoedelijke
bevallingsdatum en je hebt de volledige
facultatieve rust opgebruikt, dan wordt
je prenataal verlof automatisch verlengd
tot aan je bevallingsdatum. Je postnataal
gedeelte vangt aan op de dag van de
geboorte/bevalling.
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Vroegtijdige bevalling

Als je vroeger bevalt dan je vermoedelijke
bevallingsdatum, dan hangt het ervan af
hoeveel dagen je vroeger bevalt. Als dit
meer dan 7 dagen is, dan kan je de dagen
vanaf dag 8 overzetten naar het postnataal
gedeelte.

Wettelijke feestdagen tijdens mijn
moederschapsverlof

Als er feestdagen, brugdagen en
compensatiedagen (bv. de week tussen kerst
en Nieuwjaar) in je moederschapsverlof
vallen (bv. de week tussen kerst en
Nieuwjaar), dan kan je deze niet recupereren.

Overzicht moederschapsverlof

DUUR

Gewone moederschapsrust Moederschapsrust bij
meerlingengeboorte

Prenataal verlof

maximaal 6 weken

maximaal 8 weken

• 1 week verplicht

• 1 week verplicht

• 5 weken facultatief

• 7 weken facultatief

maximaal 14 weken
Postnataal verlof

• 9 weken verplicht
• 5 weken facultatief

Verlenging postnataal
gedeelte bij hospitalisatie
van de pasgeborene

maximaal 18 weken
• 9 weken verplicht
+ op vraag 2 weken extra
• 7 weken facultatief

Blijft je kindje gehospitaliseerd na de 7 dagen volgend op de
geboorte, dan heb je de mogelijkheid om je postnataal verlof te
verlengen met de duur van de hospitalisatie, met een maximum
van 24 weken.
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3.3. Verloning tijdens mijn
moederschapsverlof
Ben je statutair, dan wordt je loon tijdens je
moederschapsverlof doorbetaald.
Ben je contractueel, dan val je tijdens het
moederschapsverlof terug op de mutualiteit:
• gedurende de eerste 30 dagen: 82 % van
je verloning
• vanaf de 31ste dag: 75 % van je
verloning, weliswaar begrensd tot het
geldende plafond voor de ziekte- en
invaliditeitsuitkeringen.
Profylactisch verlof en ziekte

Als je tijdens je zwangerschap je taak geheel
of gedeeltelijk niet kan uitoefenen, dan heb
je het recht om een andere in jouw toestand
toelaatbare taak te verrichten. Als dat niet
kan, dan word je met verlof geplaatst. Ben
je contractueel tewerkgesteld, dan wordt je
arbeidsovereenkomst geschorst en kom je
ten laste van je ziekenfonds (tot maximum 5
maanden na de geboorte).
Sinds 1 maart 2020 worden periodes
van werkverwijdering en ziekte niet meer
afgetrokken van het moederschapsverlof

Als je als contractueel
tewerkgesteld bent, is het
van belang om in de laatste
maand van je zwangerschap je
mutualiteit al in te lichten over je
zwangerschap. Zij bezorgen je dan
documenten die je moet invullen en
terugsturen. Ook je werkgever moet
een deel van deze documenten
invullen. Door deze documenten al
in orde te maken voor de bevalling,
moet je minder lang wachten
op de eerste uitbetaling van je
moederschapsuitkering.

Impact op de pensioenberekening

De periode van moederschapsverlof en het
profylactisch verlof:
• wordt voor het statutair personeel
gelijkgesteld met een periode van
dienstactiviteit
• het contractueel personeel behoudt het
voordeel van zijn anciënniteit.

3.4. Voorbereiden van mijn afwezigheid
tijdens mijn moederschapsverlof
Mijn afwezigheid op het werk voorbereiden

Start op tijd met het voorbereiden van je
afwezigheid. Bereid de nodige informatie
voor en brief je collega’s over de stand van
zaken van je projecten, dossiers...
Door hier op tijd aan te beginnen vermijd je
stress op het einde van je zwangerschap.
Ook voor je collega’s is het aangenaam te
weten dat ze over alle nodige informatie
beschikken indien je onverwachts toch al
vroeger in moederschapsverlof zou gaan.
Smartphone – Internet – Laptop – Tablet
tijdens mijn moederschapsverlof

Tijdens je afwezigheid mag je bij heel wat
federale overheidsdiensten gebruik blijven
maken van je smartphone en/of laptop,
tablet ... Vraag het voor de zekerheid toch
nog even na bij stafdienst P&O of hr-dienst.
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Abonnementen openbaar vervoer

Vraag je bij je stafdienst P&O of hr-dienst
na of je je trein- en/ of busabonnement
moet opschorten tijdens de periode van je
afwezigheid. De regels hierover verschillen
van overheidsdienst tot overheidsdienst.
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Hoofdstuk II

DE BABY IS
GEBOREN!
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De baby is geboren! Natuurlijk staat je hoofd niet
naar het regelen van administratieve zaken. Toch zijn
er een aantal punten waar je best niet te lang mee
wacht. We geven je hier een beknopt overzicht.
1. MIJN HOSPITALISATIEVERZEKERING INLICHTEN
OVER DE GEBOORTE VAN MIJN KINDJE
Na de geboorte van je kindje is het van belang om snel (liefst binnen
de week) je verzekeraar in te lichten over het nieuwe gezinslid. Op die
manier is je kindje al van bij de geboorte verzekerd voor eventuele
ziekenhuisopnames en/of medische kosten.

2. MIJN KINDJE AANGEVEN BIJ DE BURGERLIJKE STAND
Je moet je kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente
waar je kindje geboren werd. Je krijgt hiervoor de nodige documenten
in de kraamkliniek of van de vroedvrouw bij een thuisbevalling. Een
geboorteaangifte moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte
gebeuren door de vader/ meemoeder of beiden samen.
De vader/ meemoeder kan het kind enkel aangeven als:
• hij of zij gehuwd is met de moeder
• als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als dit nog niet
gebeurde, kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de
moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

3. MIJN WERKGEVER INLICHTEN OVER DE GEBOORTE
VAN MIJN KINDJE
3.1. Opsturen van de geboorteakte
Nadat je bevallen bent, moet je zo snel mogelijk je werkgever een
kopie van de geboorteakte bezorgen. Dit document dient als basis
voor het berekenen van je moederschapsverlof. Je stafdienst P&O of
hr-dienst zal je inlichten over de periode van het moederschapsverlof
en de datum waarop je het werk moet hervatten.

3.2. Fiscale voordelen
Als je een of meer personen ten laste hebt, krijg je een belastingvoordeel,
namelijk een verhoging van je belastingvrij minimum. Dat betekent dat
een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat je verschuldigde
belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke
personen je op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.
Kinderen ten laste

Je kan, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende
kinderen ten laste nemen:
• je kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of
achterkleinkinderen
• de kinderen die je volledig of hoofdzakelijk ten laste hebt, bv.
kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet.
Wat zijn de fiscale voordelen?

Raadpleeg hiervoor de site van de FOD Financiën.
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4. VADERSCHAPSVERLOF
(OMSTANDIGHEIDSVERLOF) OF
GEBOORTEVERLOF
Als statutair of stagiair krijg je voor de
bevalling van je echtgenote (of gelijkwaardig)
10 werkdagen omstandigheidsverlof.
Vanaf 1 januari 2021 (tot en met 31
december 2022) worden dat 15 werkdagen.
Vanaf 1 januari 2023 krijg je 20 werkdagen.
Contractuelen kunnen kiezen tussen het
omstandigheidsverlof (openbare sector) en
het geboorteverlof (privésector).
De regeling van de privésector geeft recht
op een geboorteverlof van 10 dagen (15
dagen vanaf 2021, 20 dagen vanaf 2023).
Je kan het verlof splitsen, maar je moet het
wel opnemen binnen de 4 maanden na de
geboorte. Er moet een band zijn tussen baby
en de vader, onder hetzelfde dak wonen is
geen vereiste.
Ook contractuele ‘meemoeders’ hebben
recht op geboorteverlof op 2 voorwaarden:
• er mag maar een wettelijke

afstammingsband bestaan ten aanzien
van één persoon, d.i. de moeder.
Is er ook sprake van een wettelijke
afstammingsband met de vader, dan komt
dit verlof enkel toe aan de wettelijke vader
• er moet een bewijs van partnerschap
zijn van de meemoeder met de moeder
(huwelijksakte, een bewijs van wettelijke
samenwoning of door een uittreksel
uit het bevolkingsregister waaruit de
inschrijving op hetzelfde adres blijkt
gedurende minstens drie onafgebroken
jaren voorafgaand aan de geboorte).
Als de 'meemoeder' het betrokken kind
later adopteert, wordt het geboorteverlof in
mindering gebracht van het adoptieverlof.

4.1. Verloning tijdens mijn
vaderschapsverlof/ geboorteverlof
Voor de verloning van het vaderschapsverlof/
geboorteverlof wordt een onderscheid gemaakt
tussen de openbare sector en de privésector.
Systeem openbare sector

Je werkgever betaalt je loon door. Dit systeem
geldt voor statutaire personeelsleden maar

ook voor contractuelen als ze kiezen voor het
systeem van de openbare sector.
Systeem privésector

De eerste 3 dagen word je door je werkgever
betaald, de resterende dagen worden door
je ziekenfonds uitbetaald (aan 82 % van het
begrensd loon).

Contractuele personeels
leden uit de openbare sector
kunnen zelf kiezen via welk
systeem ze hun verlof opnemen.

4.2. Aanvraag van mijn
vaderschapsverlof/ geboorteverlof
Je moet je vaderschapsverlof of
geboorteverlof aanvragen bij je werkgever.
Je aanvraag moet ondersteund worden
door de nodige documenten zoals een kopie
van de geboorteakte. Na goedkeuring van
je werkgever kan je een aanvraagformulier
invullen bij je mutualiteit (alleen
contractuelen die kiezen voor het systeem
van de privésector).
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Impact op de pensioenberekening: het
vaderschapsverlof wordt gelijkgesteld met
gewerkte dagen.

5. SPECIFIEKE SITUATIES DIE
ZICH NA EEN GEBOORTE KUNNEN
VOORDOEN
5.1. Hospitalisatie van de pasgeborene
Als je kindje na de eerste 7 dagen van de
geboorte opgenomen blijft in het ziekenhuis
dan mag je je moederschapsverlof verlengen
met de duur van de hospitalisatie, met een
maximum van 24 weken. Je moet hiervoor
een ziekenhuisattest aan je werkgever
bezorgen.

5.2. Moederschapschapsverlof als de
pasgeborene overlijdt
Als je kindje levenloos wordt geboren na
een zwangerschapsduur van minimaal
180 dagen, dan blijf je verplicht op
moederschapsverlof.
Ook als je kindje sterft na de geboorte moet
je het moederschapsverlof opnemen.

Als je kindje levenloos wordt geboren
na een zwangerschapsduur van minder
dan 180 dagen, dan spreken we over een
miskraam. Je hebt dan geen recht op
moederschapsverlof.

5.3. Hospitalisatie of overlijden van de
moeder na de geboorte
Als de moeder overlijdt of gehospitaliseerd
wordt, kan een van onderstaande personen
het resterende moederschapsverlof
opnemen:
• ofwel de vader
• ofwel de meeouder (hier de meemoeder)
• of de samenwonende partner van het
heterokoppel die het kind niet wettelijk
erkent.
Het gaat dan over de omzetting van het
moederschapsverlof. In deze gevallen
heeft deze persoon dan in de plaats
van de moeder recht op het verlof en de
bescherming tegen ontslag.

6. INTERESSANTE WEETJES
6.1. Geboortepremie werkgever
Sommige sociale diensten geven een
geboortepremie bovenop de geboortepremie
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt. De
bedragen van deze geboortepremie variëren
van sociale dienst tot sociale dienst. Meer
informatie hierover kan je opvragen bij je
sociale dienst. Zij kunnen je vertellen of je
er recht op hebt en hoe de aanvraag moet
gebeuren.

6.2. Geboortepremie bij de
gemeenteadministratie
Ook gemeentes en steden bieden een
geboortepremie aan of enkele voordelen (bv.
gratis vuilzakken). Bevraag je hiervoor bij je
gemeente.
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Hoofdstuk III

TERUG AAN HET
WERK NA MIJN
MOEDERSCHAPSVERLOF
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Je privéleven combineren met je professionele leven is
niet altijd even makkelijk. Belangrijk om te onthouden
is dat niet altijd alles perfect zal gaan, en dat dit ook
niet erg is. Je zal onvermijdelijk fouten maken, zoals
elke ouder of meeouder. Probeer je er niet schuldig over
te voelen en aanvaard dat ouderschap met vallen en
opstaan verloopt.
Praat er ook over met je collega’s. Je zal zien dat
het bij iedereen zo verloopt, en misschien kan je van
elkaar nog handige tips en tricks leren.
1. MIJN TERUGKOMST VOORBEREIDEN
Je kreeg van je stafdienst P&O of hr-dienst de exacte data van je
moederschapsverlof. Als dit niet het geval was, of als je nog wat extra
verlofdagen wil opnemen, dan moet je je stafdienst P&O of hr-dienst
verwittigen.
Je kan eventueel zelf ook je leidinggevende contacteren om je
terugkomst zo goed mogelijk voor te bereiden.
Enkele tips:
• omzetting moederschapsverlof: je kan de laatste 2 weken van je
moederschapsverlof in verlofdagen van postnatale rust omzetten,
te nemen binnen 8 weken na de werkhervatting. Je vraagt de
omzetting ten laatste 4 weken voor het einde van de verplichte
periode van postnatale rust aan.

• vraag om een overlegmoment bij je terugkomst. Zo kan
je je laten informeren over belangrijke zaken die tijdens je
moederschapsverlof hebben plaatsgevonden. Maar ook over de
verwachtingen, het takenpakket ...
• vraag om de eerste dagen na je terugkomst geen vergaderingen of
activiteiten te plannen. Op die manier kan je rustig wennen aan de
overstap, en het geeft je ook de tijd om je opnieuw in te werken.
Het werk opnieuw hervatten na een lange periode van afwezigheid
is niet eenvoudig. Het vraagt wat aanpassing, zeker omdat je nog
zoekende bent naar hoe je jouw privéleven kan afstemmen op je
professionele leven. Door je terugkomst goed voor te bereiden, kan je
de stress voor jezelf wat verlichten.
Dit zal een positieve impact hebben op je motivatie.

1.1. Borstvoedingspauzes
Als je nog borstvoeding geeft op het moment dat je het werk hervat,
heb je recht op enkele pauzes tijdens de werkdag om af te kolven.1 Je
werkgever moet hiervoor een aangepast lokaaltje voorzien waar je in
alle rust kan afkolven.
Modaliteiten

Je moet je leidinggevende minstens 2 weken voor je het werk hervat,
informeren over het feit dat je borstvoedingspauzes wil nemen.

1

Koninklijk Besluit van 19 november 1998
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Samen met je leidinggevende moet je bekijken wanneer en waar je die
pauzes best kan inplannen. Je werkregime bepaalt het aantal pauzes.
• Iemand die minder dan 4 uur op een dag werkt, mag een pauze van
30 minuten nemen.
• Iemand die 7u30 of meer op een dag werkt, mag een pauze van 60
minuten nemen. Op te nemen in 1 keer of verdeeld over 2 pauzes
van 30 minuten.
Je mag deze pauzes uiteraard niet gebruiken als een middel om later
toe te komen op het werk, of om vroeger van het werk te vertrekken.
Borstvoedingspauzes hebben geen impact op je verloning of je verlofof ziektedagen.
Om je aanvraag te staven, moet je een attest van Kind & Gezin of
ONE of Dienst für Kind und Familie of een medisch attest van je
huisdokter aan je stafdienst P&O of hr-dienst bezorgen.
Je hebt recht op deze pauzes tot 9 maanden na de bevalling. Je moet
de tijdsduur van deze pauzes niet inhalen, dit geldt als werktijd.
Impact op de pensioenberekening

De borstvoedingspauze wordt gelijkgesteld gewerkte periodes.

1.2. Borstvoedingsverlof

je baby. In deze situatie zal aan je leidinggevende gevraagd worden
om je in te schakelen in andere taken die dit gevaar niet inhouden. Is
dit niet mogelijk dan kan je moeten wegblijven van je werkplek. Voor
statutairen betekent dit met behoud van loon, contractuelen vallen
terug op een ziekte-uitkering.

2. ANDERE INTERESSANTE INFORMATIE VOOR HET
OPTIMALISEREN VAN MIJN PRIVÉLEVEN MET MIJN
PROFESSIONELE LEVEN
Met de komst van een kindje verandert er heel wat, en het is altijd
even zoeken om het voor jezelf op orde te krijgen.
Sommige organisaties investeren sterk in maatregelen die de
combinatie van werk en gezin bevorderen. Net omdat dit de motivatie
en de jobtevredenheid van personeelsleden bevordert. Zo zijn er in
veel organisaties mogelijkheden om vanaf afstand te werken via
telewerk of in een satellietkantoor bij jou in de buurt.
De regels daarover zijn voor elke organisatie anders, en uiteraard ook
steeds in verhouding met de mogelijkheden die je functie biedt om op
afstand te kunnen werken. Bevraag je bij je eigen organisatie – via je
leidinggevende of hr-dienst – over de mogelijkheden.

Als je als personeelslid borstvoeding geeft, kan het je tijdelijk verboden
worden werkzaamheden uit te oefenen die erkend zijn als gevaarlijk
en een gevaar kunnen inhouden voor je eigen gezondheid of die van

Ouderschapsgids • Netwerk Federale Diversiteit • FOD Beleid en Ondersteuning • uitgave december 2020

21

Binnen de federale overheid is er een koninklijk besluit dat telewerk
mogelijk maakt voor federale ambtenaren.2 Het telewerk binnen
de federale overheid is geen recht of een verplichting voor elke
organisatie maar een mogelijkheid die wordt aangeboden aan
organisaties om – in de mate van het mogelijke – flexibiliteit aan
hun werknemers aan te bieden. Want door van thuis uit te werken,
bespaar je op het woon-werkverkeer, wat je flexibiliteit en autonomie
geeft om je professionele leven af te stemmen met je privéleven. Het
is wel belangrijk om goede afspraken met je leidinggevende te maken
over beschikbaarheid, taken ...

2.1. Satellietkantoren
Satellietkantoren zijn regionaal gesitueerd. Ze bieden je de
mogelijkheid om te werken vanuit een kantoor dicht bij je in de
buurt. Bij de federale overheid heeft niet elke ambtenaar toegang
tot deze satellietkantoren. Bekijk de geactualiseerde lijst van
overheidsdiensten die satellietkantoren aanbieden op Fedweb.

2 Koninklijk Besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal
administratief openbaar ambt.
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Hoofdstuk IV

SOCIALE
VERLOVEN
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Er bestaan verschillende sociale verloven voor
ouders. Dit zijn verloven om ouders de mogelijkheid
te bieden het familiaal leven beter af te stemmen op
het professioneel leven. Ze laten je toe flexibel in te
spelen op specifieke situaties waar je als ouder met
te maken kan krijgen. Hier vind je een overzicht van
deze sociale verloven.

Contractuele personeelsleden hebben geen
recht op deze 4 dagen uitzonderlijk verlof. Zij
kunnen hiervoor gewoon verlof nemen of een dag
verlof om dwingende redenen (zie hieronder), dit is een
onbetaalde dag verlof.

1.2. Verlof om dwingende redenen3

1. ZIEKTE OF ONGEVAL VAN MIJN KIND
1.1. Uitzonderlijk verlof wegens overmacht1
Als je statutair personeelslid bent, dan heb je recht op dit verlof van
maximum 4 werkdagen per kalenderjaar. Je kan deze dagen opnemen
voor situaties van overmacht te wijten aan ziekte of ongeval van je
kind, je adoptiekind of je echtgenoot.2 Je moet je aanvraag voor deze
verlofdagen staven met een doktersattest. Je leidinggevende kan dit
verlof niet weigeren, en het heeft ook geen impact op je verloning.
Impact op de pensioenberekening: het uitzonderlijk verlof wegens
overmacht wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Binnen de federale overheid kan iedereen gebruik maken van het
verlof om dwingende redenen. Toch zijn er enkele verschillen tussen
contractuele en statutaire personeelsleden, zowel in het aantal dagen
als in de redenen om van dit verlof gebruik te kunnen maken.
Verlof om dwingende redenen voor het statutair personeel, stagiairs
en mandatarissen

• Maximaal 45 werkdagen, bij deeltijds werk in verhouding tot het
werkregime.
• Onbetaald verlof, geen invloed op ziektedagen of jaarlijks
vakantieverlof.
• Mogelijke redenen om dit verlof op te nemen:
• bij hospitalisatie van een bloed- of eerstelijnsverwant (bv. je
kind) of een persoon met wie je onder hetzelfde dak woont

1 Art. 20 van het Koninklijk Besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.
2 Onder ‘echtgenoot’ wordt de persoon begrepen van hetzelfde of verschillend geslacht waarmee je
samenwoont.

3

Meer informatie over verlof om dwingende redenen kan je op Fedweb vinden.
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•
•
•

om kinderen op te vangen tijdens de schoolvakanties (kinderen tot 15 jaar, of in het
geval van een kind met een handicap tot 18 jaar)
om kinderen op te vangen tijdens de schoolvakanties die onder het statuut van
verlengde minderjarige staan
om andere dwingende redenen die door je federale overheidsdienst aanvaard worden
na overleg.

Impact op de pensioenberekening: het verlof om dwingende redenen wordt gelijkgesteld met
gewerkte dagen.

Verlof om dwingende redenen voor c
 ontractuelen

• Maximaal 10 dagen, bij deeltijds werk in verhouding tot het werkregime.
• Onbetaald verlof, geen invloed op het jaarlijks vakantieverlof.
• Mogelijke redenen om dit verlof op te nemen:
• ziekte, ongeval of hospitalisatie van een bloed-of eerstelijnsverwant (bv. je kind) of een
persoon met wie je onder hetzelfde dak woont
• ernstige materiële beschadiging aan je bezittingen bv. door brand of onweer
• een verschijning als partij voor een rechtbank
• om andere dwingende redenen die door je organisatie aanvaard worden na overleg.
Impact op de pensioenberekening: het verlof om dwingende redenen wordt gelijkgesteld met
gewerkte dagen.

Je moet je leidinggevende
zo snel mogelijk verwittigen
van je afwezigheid om
dwingende redenen via telefoon of
e-mail. Natuurlijk kan het bij dit verlof
voorkomen dat je onverwacht en
snel verlof moet nemen en soms
pas op de dag je afwezigheid kan
doorgeven. Je leidinggevende kan
je vragen om de dwingendheid van
het verlof te staven met (medische)
documenten.

Veel ziekenfondsen
en gemeentes bieden
kinderopvang aan tijdens
de vakantie. Ziekenfondsen bieden
vaak ook de mogelijkheid om op je
zieke kind te komen passen zodat
je zelf kan werken. Bevraag je bij
je ziekenfonds en je gemeente om
meer te weten over het aanbod en
hoe je er gebruik kan van maken.
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2. OUDERSCHAPSVERLOF
Ouderschapsverlof biedt je als ouder de
mogelijkheid om je arbeidsprestaties tijdelijk op
te schorten of te verminderen voor de zorg van
je jonge kinderen. Binnen de federale overheid
bestaan er twee types ouderschapsverlof: met
en zonder premie.

2.1. Loopbaanonderbreking voor
ouderschapsverlof met een RVA-premie
Elke ouder heeft recht op 4 maanden4
ouderschapsverlof, met een premie van de RVA.
Je kan van dit verlof gebruik maken vanaf
de geboorte of adoptie van een kind tot de
12de verjaardag van het kind (voor de 21ste
verjaardag van kinderen met een handicap5) .

4 Sinds 1 augustus 2012 heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren
of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4de maand. Werd je kind voor 1 augustus 2012 geboren,
kan je de 4de maand wel opnemen, maar zonder premie.
5 Dit wil zeggen als het kind voor ten minste 66% getroffen is door
een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of als het kind een
aandoening heeft waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden
in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving
betreffende de kinderbijslag.

Je hoeft dit verlof niet in één keer op te
nemen, je kan het ook opsplitsen:
• voltijds: per maand of een veelvoud ervan
tot maximaal 4 maanden
• halftijds (bij een voltijdse betrekking): per
2 maanden of een veelvoud ervan tot
maximaal 8 maanden
• verminderen van 1/5de (bij een voltijdse
betrekking): per blok van 5 maanden
of een veelvoud ervan tot maximaal 20
maanden
• verminderen van 1/10de (bij een voltijdse
betrekking: per blok van 10 maanden of
een veelvoud.
Je kan de verschillende types ook
combineren, bv. 2 volledige maanden
ouderschapsverlof en 2 maanden in 4/5de.
Voor de periode dat je ouderschapsverlof
opneemt, ontvang je een premie van de RVA.
Er zijn ook uitzonderingen op de
duur en toepassing: zie Fedweb, bij
loopbaanonderbreking ouderschapsverlof
met premie.
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Aanvraag

Je moet je schriftelijke aanvraag voor
ouderschapsverlof indienen bij je
leidinggevende ten minste 2 maanden
voor de dag dat je je ouderschapsverlof wil
laten aanvangen. In onderling overleg staan
sommige federale overheidsdiensten een
kortere periode toe, maar je leidinggevende
heeft het recht om je te vragen de 2
maanden te respecteren. Een verlenging
moet je minstens 1 maand op voorhand
aanvragen.
Impact op mijn loon & verlofdagen

Het ouderschapsverlof heeft een impact
op je aantal verlofdagen en recupdagen.
Dit aantal wordt proportioneel verminderd
als je ouderschapsverlof neemt. Als je
bijvoorbeeld een heel jaar 4/5de werkt via
ouderschapsverlof met premie van de RVA,
dan word je aantal verlof- en recupdagen
verminderd met 1/5de.
Voor de periode dat je ouderschapsverlof
opneemt, ontvang je geen loon. Je krijgt
hiervoor wel een premie van de RVA. Als je
bv. een volledige maand ouderschapsverlof

opneemt, ontvang je voor die maand geen
loon, maar enkel de premie van de RVA. Bij
een 4/5de ouderschapsverlof ontvang je
4/5de van je loon, en een bijkomende premie
van de RVA.
Meer informatie over de premies vind je op de
site van de RVA.

Contractuelen die
werken met een deeltijds
contract kunnen enkel
ouderschapsverlof onder
de vorm van een volledige
loopbaanonderbreking opnemen.

2.2. Ouderschapsverlof zonder premie
Deze vorm van ouderschapsverlof kan
zowel door contractuele en statutaire
personeelsleden als door stagiairs en
mandaathouders opgenomen worden. Je
kan van dit verlof gebruik maken vanaf de
geboorte of adoptie van een kind tot de 12de
verjaardag van het kind (voor kinderen met

een handicap6 is er geen leeftijdsgrens).
Je hoeft dit verlof niet ineens op te nemen,
je kan het opnemen onder de volgende
vormen:
• voltijds: je kan het opsplitsen in maanden,
tot maximaal 3 maanden
• halftijds (bij voltijdse tewerkstelling): per
2 maanden of veelvoud ervan, gespreid
over 1 week of 1 maand tot maximaal 6
maanden
• vermindering met 1/5de (bij voltijdse
tewerkstelling): per 5 maanden of
veelvoud ervan tot maximaal 15 maanden.
Aanvraag

Je moet de aanvraag schriftelijk doen en
minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je
administratie een kortere termijn aanvaardt.
Je deelt de begindatum mee en de duur van
het verlof.

6 Dit wil zeggen als het kind voor ten minste 66% getroffen is door
een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of als het kind een
aandoening heeft waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden
in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving
betreffende de kinderbijslag.
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Impact op mijn loon & verlofdagen

Tijdens de periode dat je ouderschapsverlof opneemt, ontvang
je geen loon voor de dagen dat je in ouderschapsverlof bent. Je
ontvangt ook geen premie van de RVA. Dit ouderschapsverlof heeft
geen impact op je jaarlijks vakantieverlof. Voor statutairen is er geen
impact op het ziekteverlof. Je behoudt je recht op weddeverhoging.

2.3. Impact op de pensioenberekening
Statutair personeel en stagiairs

Het verlof voor loopbaanonderbreking wordt gelijkgesteld met een
periode van gewerkte dagen. Bekijk de pensioenbrochure(s).
Contractueel personeel

De periode van loopbaanonderbreking of vermindering van de
arbeidsprestaties telt niet mee voor de geldelijke anciënniteit (de
deeltijdse prestaties worden proportioneel in aanmerking genomen).

3. ADOPTIEVERLOF
Als contractueel personeelslid heb je de keuze tussen bovenstaand
systeem (van de openbare sector) en het systeem van de privésector.
De twee types van adoptieverlof zijn echter niet cumuleerbaar.

3.1. Type openbare sector
Het adoptieverlof is een recht en is van toepassing op alle

personeelsleden. Het kan per adoptieouder gedurende maximum 6
weken worden opgenomen (12 weken voor een adoptiekind met een
handicap7).
Je kan dit verlof opsplitsen:
• je kan tot 3 weken van dit verlof opnemen vóór het kind effectief in
je gezin opgenomen wordt
• je moet het opnemen uiterlijk binnen 4 maanden na de opname van
het kind in je gezin
• als je als ‘meemoeder’ een kind adopteert waarvoor je eerder al
omstandigheidsverlof of geboorteverlof opnam, wordt dit verlof in
mindering gebracht van het adoptieverlof.
Een maand voor het begin van het verlof moet je je stafdienst P&O of
hr-dienst schriftelijk op de hoogte brengen van het begin en het einde
van het verlof.
Als je vooraf al verlof neemt, moet je een attest van de bevoegde
centrale dienst van de gemeenschap voorleggen, dat de toewijzing
van het kind aan jou bevestigt. Om het resterende verlof op te
nemen leg je een attest voor dat de inschrijving van het kind in het
bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt.

7 De maximumduur wordt verdubbeld, wanneer het opgenomen kind getroffen is door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste
4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medische-sociale schaal, overeenkomstig de regelgeving
betreffende de kinderbijslag.
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3.2. Type privésector
Als contractueel personeelslid heb je recht op maximum 6 weken
adoptieverlof wanneer je een minderjarig kind adopteert.
De duur van het adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd in
geval van gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.
Daarnaast wordt dit verlof voor de periode 2019-2027 voor de
adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:
• met 1 week vanaf 1 januari 2019
• met 2 weken vanaf 1 januari 2021
• met 3 weken vanaf 1 januari 2023
• met 4 weken vanaf 1 januari 2025
• met 5 weken vanaf 1 januari 2027.
Als er 2 adoptieouders zijn worden de bijkomende weken onder hen
verdeeld.
Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen 2
maanden na de inschrijving van het kind in de bevolkingsregisters.
Behalve voor de internationale adoptie: in dat geval kunnen de ouders
4 weken adoptieverlof nemen voor de komst van het kind in België.
Als je als contractueel personeelslid kiest voor het systeem van de
privésector, dan behoud je jouw wedde voor de eerste 3 dagen van je
adoptieverlof. Voor de volgende dagen ontvang je een vergoeding van
het ziekenfonds. Meer informatie vind je op de site van het RIZIV.

3.3. Impact op de pensioenberekening
Het adoptieverlof wordt gelijkgesteld met een periode van gewerkte
dagen.
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4. OPVANGVERLOF

Aanvraag

Het opvangverlof is een recht en is van
toepassing op alle personeelsleden. Je kan
dit aanvragen op de datum waarop het kind
in het gezin wordt opgenomen.
Je kan een opvangverlof bekomen:
• wanneer je de pleegvoogdij opneemt van
een kind jonger dan 10 jaar
• wanneer je een minderjarige in je gezin
opneemt door een rechterlijke beslissing
tot plaatsing in een opvanggezin.
Je kan dit verlof niet opsplitsen. Voor
een kind tot 3 jaar kan je ten hoogste 6
weken opnemen en in andere gevallen ten
hoogste 4 weken. De maximumduur van het
opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het
opgenomen kind een handicap heeft.8

Om dit verlof te verkrijgen, moet je de
aanvraag naar de leidend ambtenaar
sturen om het akkoord te krijgen van
de personeelsverantwoordelijke. Het is
belangrijk dat je de officiële verklaring van
pleegouderschap toevoegt.

Het opvangverlof wordt verminderd met het
aantal werkdagen pleegzorgverlof dat je al
nam in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

8 De maximumduur wordt verdubbeld, wanneer het opgenomen
kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
van ten minste 66% of een aandoening heeft waarvoor ten minste 4
punten toegekend worden in pijler 1 van de medische-sociale schaal,
overeenkomstig de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

Impact op de pensioenberekening

Het opvangverlof wordt gelijkgesteld met
een periode van dienstactiviteit.

5. PLEEGOUDERVERLOF
Dit verlof is van toepassing op contractuelen.
Als contractueel personeelslid heb je recht
op een pleegouderverlof in het geval van
een pleegzorg van lange duur. De pleegzorg
van lange duur is een pleegzorg waarvan
bij aanvang duidelijk is dat het kind voor
minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin
bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Daarnaast wordt dit verlof voor de periode
2019-2027 voor de pleegouder of voor beide
pleegouders samen als volgt verlengd:
• met 1 week vanaf 1 januari 2019
• met 2 weken vanaf 1 januari 2021
• met 3 weken vanaf 1 januari 2023
• met 4 weken vanaf 1 januari 2025
• met 5 weken vanaf 1 januari 2027.
Als er 2 pleegouders zijn, worden de
bijkomende weken onder hen verdeeld.
Je kan dit pleegouderverlof niet opsplitsen
en je moet het opnemen binnen 2 maanden
na de opname van het kind in je gezin.
Als contractueel personeelslid behoud je
je vergoeding voor de eerste 3 dagen van
het pleegouderverlof. Voor de volgende
dagen ontvang je een vergoeding van het
ziekenfonds. Meer informatie is beschikbaar
op de website van het RIZIV.

Elke pleegouder heeft recht op maximum
6 weken, ongeacht de leeftijd van het
minderjarige kind.
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6. PLEEGZORGVERLOF
Het pleegzorgverlof van 6 werkdagen wordt per kalenderjaar
toegekend aan alle personeelsleden.
Je kan 6 dagen pleegzorgverlof nemen als een minderjarige of een
persoon met een handicap in je gezin geplaatst wordt:
• door een rechtbank
• door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg
• door de diensten van l’Aide à la Jeunesse, door het Comité
Bijzondere Jeugdbijstand of door de Jugendhilfedienst.
Je kan dit verlof opnemen voor bepaalde verplichtingen, opdrachten
en situaties:
• allerlei soorten zittingen bij gerechtelijke en administratieve
autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin
• contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of
met derden die belangrijk zijn voor het pleegkind en de pleeggast
• contacten met de dienst voor pleegzorg.
Als contractueel personeelslid heb je de keuze tussen het systeem
van de openbare sector en het systeem van de privésector, m.a.w.
niet bezoldigd maar met een premie van de RVA.
Het pleegzorgverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen
opvangverlof dat al voor hetzelfde kind in hetzelfde kalenderjaar werd
opgenomen.
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Aanvraag

Om dit verlof aan te vragen, moet je eerst de
formele aanstellingsbeslissing indienen die
bewijst dat je pleegouder bent.
Het verlof vraag je ten minste 2 weken
op voorhand aan. Als dit niet mogelijk is,
verwittig je je dienst zo snel mogelijk. Je
dienst kan ook een bewijs vragen dat je
afwezigheid op het werk rechtvaardigt.

De uitleg over de
verschillende sociale
verloven en hun impact
en gevolgen op je loopbaan is te
vinden op Fedweb.
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Hoofdstuk V

DEELTIJDS
WERKEN OF
MIJN CARRIÈRE
(VOLTIJDS)
ONDERBREKEN
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Er zijn veel mogelijkheden bij de federale overheid om
je werk- en privéleven beter op elkaar af te stemmen.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan je voor
een oplossing kiezen die overeenkomt met je huidige
behoefte: loopbaanonderbreking, verminderde
prestaties ...
Je hebt een aantal mogelijkheden om je
loopbaan tijdelijk of permanent stop te zetten.
Je kan bijvoorbeeld kiezen voor de vierdaagse
werkweek, deeltijds werken vanaf 55 of 50 jaar, je
arbeidsprestaties verminderen of kiezen voor de optie
"afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke
aangelegenheden".
Natuurlijk, net als bij alle andere soorten verlof, moet
je ervoor zorgen dat je aan de voorwaarden voldoet
om een onderbreking te krijgen. Mandaathouders
hebben bijvoorbeeld geen recht op volledige en
gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan. Zij
hebben wel recht op de drie thematische vormen
(loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor
palliatieve zorgen en voor medische bijstand).
1. DEELTIJDS WERKEN
Tijdens de loopbaan is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden
60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking te vragen. Een halftijdse

loopbaanonderbreking duurt 3 tot maximum 12 maanden (per aanvraag).
De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en
bepaalt je werkkalender. Als je niet akkoord gaat met de werkkalender,
kan je van je verlofaanvraag afzien.
In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de
werkkalender door de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde)
worden aangepast. Je wordt twee maanden op voorhand op de
hoogte gebracht van deze aanpassing. Een tijdelijke aanpassing van
de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele
chef en jezelf.
Werkverdeling prestaties (behalve voor de vierdagenweek):
• vermindering met 1/10de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 2 weken
• vermindering met 1/5de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 1 week
• vermindering met 1/4de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 2 weken
• vermindering met 1/3de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 3 weken
• vermindering met 1/2de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 1 week of 1 maand.
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Je kan een premie aanvragen bij de RVA. Als je statutair personeelslid
wordt nadat je contractueel personeelslid was, ontvang je geen nieuw
kapitaal aan loopbaanonderbreking(en).
Impact op de pensioenberekening: bekijk de pensioenbrochure(s).

2. VERLOF VOOR MEDISCHE BIJSTAND
De loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een thematische
loopbaanonderbreking: d.w.z. een volledige of gedeeltelijke
loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties
tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een
familielid tot de 2de graad, dat lijdt aan een zware ziekte.
Een gezinslid is elke persoon met wie je samenwoont; familieleden
zijn zowel de bloed- als de aanverwanten (schoonfamilie: enkel als de
partners gehuwd zijn!)
Een ernstige ziekte is elke ziekte of medische ingreep die door de
behandelende arts als ernstig wordt beschouwd en waarvoor die van
mening is dat sociale, familiale of geestelijke hulp noodzakelijk is voor
het herstel.
Je kan het verlof opnemen als:
• een volledige loopbaanonderbreking: je hebt recht op 12 maanden
per patiënt

• een deeltijdse loopbaanonderbreking: als je je arbeidsprestaties
vermindert met 1/5de of de helft, heb je recht op 24 maanden per
patiënt
• een combinatie van voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking.
Voorbeeld: een combinatie van 6 maanden voltijdse en 12
maanden halftijdse loopbaanonderbreking.
• vanaf 1 augustus 2019 kan je het voltijds verlof voor medische
bijstand voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van
1 maand (mits toestemming). Je kan het inkorten tot 1 of tot 2 of
3 weken. Als het resterende gedeelte van de maximumperiode van
voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan een
maand, heb je het recht om dat saldo zonder akkoord op te nemen.
Je kan de volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking enkel
opnemen met periodes van minimum 1 maand en maximum 3
maanden, zolang de maximumtermijn niet bereikt is.
Twee uitzonderingen zijn mogelijk:
• wanneer je alleenstaand bent en hoofdzakelijk de zorg draagt
voor een kind jonger dan 16 jaar, dan wordt de maximumduur
verdubbeld. Je moet hier wel een extra attest voor indienen
• voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak
na de hospitalisatie van het kind, kan je de loopbaanonderbreking
opnemen voor 1 week, verlengbaar met een tweede week.
Impact op de pensioenberekening: bekijk de pensioenbrochure(s).
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3. VIERDAGENWEEK
Je aanvraag moet minstens 2 maanden
voor de aanvang gebeuren. In je aanvraag
geef je aan welke dag je graag thuis zou zijn.
Je leidend ambtenaar kent het verlof toe
en bepaalt je werkkalender. Hij/zij kan het
begin van het verlof uitstellen met maximum
zes maanden in functie van de noden van
de dienst. De werkkalender kan op jouw
vraag of op die van je leidinggevende
worden aangepast. Als je leidend ambtenaar
aanpassingen wil, moet hij/zij jou hiervan

ten laatste 2 maanden op voorhand op de
hoogte brengen. Een tijdelijke aanpassing is
mogelijk bij onderling akkoord.

verkrijgen van maximum 60 maanden voor
de hele loopbaan. Het is daarna nog steeds
mogelijk om in 4/5de te blijven werken
“zonder premie”.

3.1. Vierdagenweek met premie
Voor personeelsleden die vanaf 01/01/2012
4/5de zijn beginnen werken

Dit deeltijdse systeem bestaat uit 4 volledige
werkdagen per week en 1 vrije dag waarbij
je geen winstgevende activiteiten mag
uitoefenen. De periode bestaat uit minimaal
3 maanden en maximaal 24 maanden. Je
kan met deze onderbreking een premie

De schorsing van de vierdagenwerkweek
is van toepassing indien je van bepaalde
verloven gebruik maakt maar opnieuw van
start gaat nadat je uit dat verlof terugkeert.
De schorsingen hebben gevolgen voor de
toegekende premie. Ze worden echter niet
in aanmerking genomen in de periode van
60 maanden of de huidige periode van de
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vierdaagse werkweek. Opgelet, je kan dit systeem niet cumuleren
met andere vormen van deeltijds werken, maar wel met het verlof om
dwingende reden van familiaal belang.
Verloven die de vierdagenweek opschorten:
• moederschapsverlof
• loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
• onbezoldigd ouderschapsverlof
• adoptieverlof en opvangverlof
• loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg of medische bijstand
• verminderde arbeidsprestaties voor medische redenen
(re-integratietraject).
Impact op de pensioenberekening: bekijk de pensioenbrochure(s).

3.2. Vierdagenweek zonder premie
Voor personen die vanaf 01/01/2012 4/5de zijn beginnen werken

Dit deeltijdse systeem bestaat uit 4 volledige werkdagen per week
en 1 vrije dag waarbij je geen winstgevende activiteiten mag
uitoefenen. De periode bestaat uit minimaal 3 maanden en maximaal
24 maanden. Je hebt geen recht op een premie en je ontvangt dus
enkel 80% van je voltijds loon. Dit systeem wordt over het algemeen
gebruikt na het voltooien van de periode van 60 maanden met premie.
De schorsing van de vierdagenwerkweek is van toepassing indien je
van bepaalde verloven gebruik maakt maar gaat opnieuw van start

nadat je uit dat verlof terugkeert. Ze worden echter niet in aanmerking
genomen in de periode van 60 maanden of de huidige periode van de
4-daagse werkweek. Opgelet, je kan dit niet cumuleren met andere
vormen van deeltijds werken, maar wel met het verlof om dwingende
reden van familiaal belang.
Impact op de pensioenberekening: bekijk de pensioenbrochure(s).

4. VERMINDERDE PRESTATIES PERSOONLIJKE
AANGELEGENHEDEN
Dit verlof wordt toegekend aan statutaire personeelsleden en
personen met een handicap (in stage) en biedt de mogelijkheid om te
werken in verminderende prestaties.
De prestaties kunnen met 1/2de, 1/3de, 1/4de, 1/5de of 1/10de
worden verminderd. Statutaire personeelsleden kunnen prestaties
verminderen tot 90%, 80%, 75%, 66,66% en 50%.Indien je een
handicap hebt en je bent in stage dan kan je vragen om je stage
halftijds of 4/5de te doen.
Dit kan worden verleend voor ten minste 3 maanden en niet meer dan
24 maanden. Een verlenging is echter mogelijk. Je moet de prestaties
elke dag uitvoeren of volgens een andere vaste verdeling gedurende
de week.
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De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en
bepaalt je werkkalender. Als je niet akkoord gaat met de werkkalender,
kan je van je verlofaanvraag afzien.
In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de
werkkalender door de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde)
worden aangepast. Je wordt twee maanden op voorhand op de
hoogte gebracht van deze aanpassing. Een tijdelijke aanpassing
van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je
functionele chef en jezelf.
Werkverdeling prestaties:
• vermindering met 1/10de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 2 weken
• vermindering met 1/5de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en
kunnen gespreid worden over 1 week
• vermindering met 1/4de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 2 weken
• vermindering met 1/3de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 3 weken
• vermindering met 1/2de:
de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren
en kunnen gespreid worden over 1 week of 1 maand.

Impact op de pensioenberekening: bekijk de pensioenbrochure(s).

5. AFWEZIGHEID VAN LANGE DUUR WEGENS
P ERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN
Dit verlof is alleen van toepassing op statutaire personeelsleden. Je
kan gedurende je hele loopbaan maximaal 4 jaar voltijds, onbetaald
verlof krijgen.
Je kan dit verlof opsplitsen, maar dan moet je het in periodes van
minimum 6 maanden opnemen. Zes keer in je loopbaan kan je echter
ook 1 maand opnemen. Tijdens dit verlof ben je in ‘non-activiteit’. Je
mag winstgevende activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat er geen
onverenigbaarheid is met je taken bij de federale overheid.
Impact op de pensioenberekening: de afwezigheid van lange duur
wegens persoonlijke aangelegenheid wordt niet gelijkgesteld met een
periode van dienstactiviteit.
Hierna vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor
de mandaathouders, het statutair en contractueel personeel en de
stagiairs.

Ouderschapsgids • Netwerk Federale Diversiteit • FOD Beleid en Ondersteuning • uitgave december 2020

38

Overzicht afwezigheid van lange duur

THEMATISCHE
LOOPBAANO NDERBREKINGEN

NORMAAL REGIME

CONTRACTUELEN

STAGIAIRS

STATUTAIREN

MANDAAT
HOUDERS

Vol- of deeltijdse loopbaanonderbreking
• Statutair: 50 of 100%
• Contractueel: meer keuzemogelijkheden
De vierdagenweek

Verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheid
(50%, 75%, 66,66%, 80%, 90 %)

Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (100%, 90%, 80%,
50%)

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen (100%, 80%, 50%)

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (100%, 80%, 50%)
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6. VOLTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING
Je kan tijdens je loopbaan en onder bepaalde voorwaarden 60
maanden voltijdse loopbaanonderbreking nemen. De opeenvolgende
periodes van de volledige loopbaanonderbreking duren minimum 3
en maximum 12 maanden. Je kan een premie aanvragen bij de RVA.
Meer informatie over de premie vind je op de website van de RVA.
Impact op de pensioenberekening: bekijk de pensioenbrochure(s).
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