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COMMUNICATIE VANUIT DE STATUTAIRE COMMISSIE VAN HET 

BASISOVERLEGCOMITE VANWEGE DE DIRECTIE VAN HET UZ GENT EN DE 

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REPRESENTATIEVE VAKORGANSATIES M.B.T. 

 

UITBREIDING OUDERSCHAPSVERLOF ONDER DE VORM VAN LOOPBAANONDERBREKING 

TOT 4 MAANDEN 

 

 
 

In uitvoering van Federale wetgeving wordt de opname van de vierde maand ouderschapsverlof onder 

de vorm van loopbaanonderbreking mogelijk voor de personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis 

Gent. 

 

De vierde maand ouderschapsverlof kan voltijds, halftijds of door vermindering van één vijfde 

opgenomen worden. 

 

Dit heeft voor gevolg dat het personeelslid tijdens zijn of haar loopbaan vanaf heden recht heeft op 4 

maanden voltijdse, 8 maanden halftijdse of 20 maanden één vijfde ouderschapsverlof. 

 

Het voltijds en halftijds ouderschapsverlof kan in principe niet gefractioneerd opgenomen worden. Dit 

heeft voor gevolg dat de volledige periode in één keer moet genomen worden. 

 

Het één vijfde ouderschapsverlof kan daarentegen wel gesplitst worden in ofwel: 

- één periode van 20 maanden; 

- twee periodes van 10 maanden; 

- twee periodes bestaande uit enerzijds 5 maanden en anderzijds 15 maanden. 

 

De aanvraagtermijn van 3 maanden voorafgaand aan het ouderschapsverlof blijft behouden met 

uitzondering voor de verlenging van het lopende ouderschapsverlof of wanneer de leeftijd van het kind 

de opname van het ouderschapsverlof in het gedrang brengt. 

 

Bij opname van de vierde maand ouderschapsverlof is er enkel een uitkering van de RVA voorzien 

voor kinderen geboren vanaf 08 maart 2012. Voor kinderen geboren vόόr 08 maart 2012 is er 

bijgevolg geen uitkering voorzien. 
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Praktisch betekent dit dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen opname ouderschapsverlof voor 

kinderen geboren vanaf 08 maart 2012 en opname ouderschapsverlof voor kinderen geboren vόόr 08 

maart 2012. 

 

 

 Opname ouderschapsverlof voor kinderen geboren vanaf 08 maart 2012. 

 

Het ouderschapsverlof is nog niet opgenomen.  

 

In dit geval is de aanvraag mogelijk en wordt het ouderschapsverlof verlengd met een extra maand 

ouderschapsverlof met uitkering. 

 

Het ouderschapsverlof is lopende.  

 

In dit geval is een aanvraag van de extra maand ouderschapsverlof nog mogelijk. De aanvraag kan 

geïnitieerd worden in het P-webloket. Voor de aanvraag van de extra maand is een uitkering 

voorzien. 

De extra maand kan voltijds, halftijds of één vijfde worden aangevraagd.  

 

Indien er geen verlenging wordt aangevraagd blijft de mogelijkheid om de extra maand 

ouderschapsverlof met uitkering op te nemen behouden. De aanvraag dient dan ook 3 maanden 

voorafgaand te gebeuren. 

 

Het ouderschapsverlof is reeds opgenomen  

 

In dit geval is de aanvraag van de extra maand ouderschapsverlof nog mogelijk. De aanvraag kan 

geïnitieerd worden in het P-webloket en dient te gebeuren 3 maanden voorafgaand aan het 

ouderschapsverlof. Voor de aanvraag van de extra maand is een uitkering voorzien. De extra maand 

kan voltijds, halftijds of één vijfde worden aangevraagd. 

 

Opname ouderschapsverlof voor kinderen geboren vόόr 08 maart 2012. 

 

Het ouderschapsverlof is nog niet opgenomen.  

 

In dit geval is de aanvraag mogelijk maar kan er een extra maand ouderschapsverlof worden 

aangevraagd zonder uitkering. Gezien er geen uitkering is voorzien voor de extra maand, is de 

opname geen verplichting. 

Zo zal het personeelslid in deze gevallen de keuze hebben tussen bijvoorbeeld 3 maanden 

ouderschapsverlof met uitkering of 3 maanden ouderschapsverlof met uitkering gevolgd door 1 maand 

ouderschapsverlof zonder uitkering. De opname van de extra maand is later niet meer mogelijk. 
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Het ouderschapsverlof is lopende.  

 

In dit geval is een aanvraag van de extra maand ouderschapsverlof nog mogelijk. De aanvraag kan 

geïnitieerd worden in het P-webloket. Voor de aanvraag van de extra maand is geen uitkering 

voorzien. 

De extra maand kan voltijds, halftijds of één vijfde worden aangevraagd.  

 

Indien er geen verlenging wordt aangevraagd blijft de mogelijkheid om de extra maand 

ouderschapsverlof zonder uitkering op te nemen behouden. De aanvraag dient dan ook 3 maanden 

voorafgaand te gebeuren. 

 

Het ouderschapsverlof is reeds opgenomen.  

 

In dit geval is de aanvraag van de extra maand ouderschapsverlof nog mogelijk. De aanvraag kan 

geïnitieerd worden in het P-webloket en dient te gebeuren 3 maanden voorafgaand aan het 

ouderschapsverlof. Voor de aanvraag van de extra maand is geen uitkering voorzien. De extra 

maand kan voltijds, halftijds of één vijfde worden aangevraagd. 

 

 In uitzonderlijke omstandigheden kan de aanvraagperiode ingekort worden. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer het kind voor wie het ouderschapsverlof onder de vorm van loopbaanonderbreking 

wordt aangevraagd in de periode november 2012 tot en met februari 2013 en waarbij het kind de 

leeftijd van 12 jaar bereikt. 

 

De opname van het ouderschapsverlof is een recht; 

 

Het ouderschapsverlof onder de vorm van 1/5 loopbaanonderbreking kan niet gecombineerd worden 

met verlof voor verminderde prestaties; 

 

De verloven die werden goedgekeurd en zijn ingegaan, kunnen niet ingetrokken of omgezet 

worden. Bijvoorbeeld: een medewerker geniet m.i.v. 1.08.2012 van een verlof voor verminderde 

prestaties (= VMP) 80% gedurende 12 maanden. De 12 maanden VMP moeten worden uitgedaan 

vooraleer de extra periode 1/5 ouderschapsverlof kan worden aangevraagd. 

 

Enige uitzondering op de regel wordt gemaakt voor medewerkers wiens kind in de periode van het 

ingegane verlof de leeftijd van twaalf jaar bereikt waardoor het recht op het extra ouderschapsverlof 

dreigt verloren te gaan. Bij de aanvraag van het ouderschapsverlof moet melding gemaakt worden 

van het lopende verlof zodat deze gedurende de periode van het ouderschapsverlof kan geschorst 

worden.  
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Bijvoorbeeld: een medewerker geniet m.i.v. 1.8.2012 van een verlof voor verminderde prestaties (= 

VMP) 80% gedurende 12 maanden. Een kind van de medewerker wordt op 10.3.2013 twaalf jaar. Het 

ouderschapsverlof kan aangevraagd worden met ingang van 01.03.2012 met melding van het lopende 

verlof voor verminderde prestaties. Het verlof voor verminderde prestaties zal geschorst worden 

gedurende het ouderschapsverlof. 

 

De periode waarbinnen een personeelslid al dan niet recht heeft op een aanmoedingingspremie van 

de Vlaamse Gemeenschap blijft behouden op 2 jaar.  

 

Voor deeltijdse medewerkers is de mogelijkheid tot opname van deeltijds ouderschapsverlof 

afhankelijk van het contract van de medewerker. 

- vastbenoemd: geen mogelijkheid om deeltijds ouderschapsverlof op te nemen.  

- contractueel: kan enkel opgenomen worden onder de vorm van halftijds ouderschapsverlof en 

indien de medewerker minimaal 75% tewerkgesteld is. De premie van de RVA wordt pro rata 

toegekend. 1/5 ouderschapsverlof is voor een deeltijds contractueel personeelslid niet mogelijk. 

 

 

OPTREKKING LEEFTIJDGRENS VAN HET GEHANDICAPT KIND TOT 21 JAAR BIJ 

OUDERSCHAPSVERLOF ONDER DE VORM VAN LOOPBAANONDERBREKING 

De leeftijdsgrens inzake ouderschapsverlof voor het gehandicapt kind wordt opgetrokken tot 21 jaar in 

plaats van de huidige 12 jaar. 
 

 


