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BIJ BUNDEL 542

REGLEMENT VAN HET VERLOF - STELSEL VAN TOEPASSING OP HET STATUTAIR
PERSONEEL
Uitgegeven met bericht 61 P van 1975
Deze tabel vervangt de vroeger uitgegeven tabel

Nr. van het Nr. en jaar van
bijvoegsel het bericht

Nr. van de gewijzigde
bladzijden

1

45 P/1976

Titel I, bladz. 7

4

66 P/1979

Titel I, bladz. 3 en 4

6

81 P/1983

Inhoudstafel

Gewijzigde tekst Opmerkingen
Hoofdstuk II,
paragraaf 12
Par. 2 en 3
Bladz. 2, par. 41

Nieuw

Paragraaf 39bis

Nieuwe tekst

Titel III, bladz. 4 en 5
8

9 P/1991

Titel III

9

11 P/1991

Titel I - Hoofdstuk IV
Bijlage I

10

69 P/1991

Titel I, bladz. 3

12

94 H-HR/2008

14

66 H-HR/2010 Titel I -bladz. 3 en 7

Hoofdstuk II, Par
2 en 13

Pagina's ter
vervanging

15

244 H-HR/2015 Titel I – bladz. 3 en 4

Hoofdstuk II,
Par. 2, 3 en 4

wijziging

16

245 H-HR/2015 Titel I – bladz. 4

Hoofdstuk II,
Par. 4

Overgangsmaatregelen

Nieuwe tekst
Paragraaf 2

Inhoudstafel

Pagina's ter
vervanging

Titel I - Hoofdstuk IV

18

5 H-HR/2017

Titel I – bladz. 11

Hoofdstuk IV,
Par. 20-28

wijziging

19

7 H-HR/2017

Titel II

Par. 29-32ter

wijziging

20

19 H-HR/2017

Titel IV – Hoofdstuk I

Nieuwe tekst

21

4 H-HR/2018

Titel IV – Hoofdstuk II

Nieuwe tekst

22

10 H-HR/2019

Titel V
Titel VI

23

14 H-HR/2019

Titel VI

24

17 H-HR/2019

Titel VII

25

18 H-HR/2019

Titre IV

Par 12

wijziging

26

38 H-HR/2019

Titel V – Hoofdstuk I
Titel VI – Hoofdstuk III

Par 13
Par 31

wijziging

Par 2 en 12
Par 27

Wijziging

27

39 H-HR/2019

Titel V – Hoofdstuk I
Titel VI – Hoofdstuk III

28

55 H-HR/2019

Titel I – Hoofdstukken I, II, III

Nieuwe
teksten
Par 20-22, 29

wijziging
Nieuwe tekst

Nieuw
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29

76 H-HR/2019

Titel III

30

77 H-HR/2019

Titel I – Hoofdstuk IV
Titel V – Hoofdstuk I
Titel VI – Hoofdstukken II en III

Nieuwe tekst
Par 24
Par 15 en 16

Wijziging
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INHOUDSTAFEL
Reglement van het verlof
STELSEL VAN TOEPASSING OP HET STATUTAIR PERSONEEL
TITEL I
JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF
Nummer der
paragrafen
HOOFDSTUK I

Duur en vermindering van het jaarlijks vakantieverlof
A.
B.

HOOFDSTUK II

1-2
3-5

Aanvraag en toekenning van het jaarlijks verlof
A.
B.
C.

HOOFDSTUK III

Duur van het jaarlijks verlof
Vermindering van de duur van het jaarlijks verlof

Aanvraag jaarlijks vakantieverlof
Toekenning van het jaarlijks vakantieverlof
Splitsing van het jaarlijks vakantieverlof

6
7
8

Specifieke gevallen
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Overdracht van het jaarlijks vakantieverlof
Verlof dat samenvalt met arbeidsongeschiktheid door
ziekte of ongeval
Niet nemen van jaarlijks vakantieverlof
Vakantieverlofdagen op het volgend kalenderjaar
Deelneming aan proeven van de Belgische spoorwegen
voor het toewijzen van betrekkingen
Personeelsleden die de Belgische spoorwegen definitief
verlaten

9
10
11
12
13
14

HOOFDSTUK IV Collectief verlof en gepland verlof
A.
B.
C.

Algemeen principe
Bevoegdheid gewestelijke paritaire commissie
Aard van het collectief verlof

15
16-18
19-23

TITEL II
GELEGENHEIDSVERLOF
Nummer der
paragrafen

A.
B.
C.

Beginsel
Reden en duur van het gelegenheidsverlof
Toekenningsvoorwaarden

1
2
3
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TITEL III
DIENSTVRIJSTELLING
Nummer der
paragrafen
A.
B.

Beginsel
Reden en duur van de dienstvrijstelling

1
2

TITEL IV
VERLOF ZONDER BEZOLDIGING
Nummer der
paragrafen
HOOFDSTUK I

Verlof om dwingende redenen
A.
B.
C.
D.

HOOFDSTUK II

Beginsel
Duur van het verlof
Procedure
Administratieve toestand

1
2
3
4

Verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Beginsel
Duur van het verlof
Procedure
Stopzetting of wederindiensttreding vóór de einddatum van het
verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange termijn
Wederindiensttreding na de periode van het verlof om specifieke
opdracht of persoonlijke redenen
Administratieve toestand

5
6
7-8
9
10-11
12

TITEL V
STELSELS VAN DEELTIJDSE ARBEID
Nummer der
paragrafen
HOOFDSTUK I

Interne stelsels van deeltijdse arbeid
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Principe
Aanvraag, aanvang en looptijd
Verdeling van de arbeidsprestaties
Beslissing en praktische modaliteiten
Stopzetting en beëindiging
Administratieve toestand van het personeelslid

1
2
3-4
5-9
10-12
13-17
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TITEL VI
LOOPBAANONDERBREKING
Nummer der
paragrafen
HOOFDSTUK I

Algemeen stelsel

1

A.
B.

2

C.
HOOFDSTUK II

3
4-7

Specifieke stelsels
A.
B.
C.
D.

HOOFDSTUK III

Volledige loopbaanonderbreking
Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor personeelsleden
van minder dan 55 jaar
Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel

Palliatief verlof
Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid (medische bijstand)
Ouderschapsverlof
Mantelzorgverlof

8-11
12-18
19-24
25-26

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verschillende stelsels
A.
B.
C.
D.

Uitkering RVA
Aanvraag en toekenning
Stopzetting en beëindiging
Administratieve toestand

27-30
31-32
33
34-36
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TITEL VII
MOEDERSCHAPS- EN PROFYLACTISCH VERLOF
Nummer der
paragrafen
HOOFDSTUK I

Moederschapsverlof
A.
B.
C.
D.
E.
F.

HOOFDSTUK II

Beginsel
Duur van het moederschapsverlof
Geleidelijke werkhervatting
Specifieke gevallen
Bedrag van de vergoeding
Formaliteiten

1
2
3
4
5-6
7

Profylactisch verlof
A.
B.

Beginsel
Vergoeding

8-10
11
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TITEL I
Hoofdstuk I

— JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

— Duur en vermindering van het jaarlijks vakantieverlof

A.

DUUR VAN HET JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

1

Het aantal vakantieverlofdagen waarop personeelsleden in actieve dienst recht
hebben per kalenderjaar, wordt volgens de leeftijd aan de hand van de volgende tabel
bepaald:

Leeftijd van het personeelslid

Aantal vakantieverlofdagen per
kalenderjaar

minder dan 45 jaar

24

van 45 tot 50 jaar

25

vanaf 50 jaar

26

Om het aantal vakantieverlofdagen voor een gegeven kalenderjaar te bepalen, wordt
de leeftijd in aanmerking genomen die het personeelslid bereikt in de loop van dat
kalenderjaar.

2

Voor het personeel dat tewerkgesteld wordt in de regelmatige cyclus wordt het aantal
vakantieverlofdagen ieder kalenderjaar vermeerderd met het aantal feestdagen die
gedurende dat kalenderjaar met een zaterdag of een zondag samenvallen1.

B.

VERMINDERING VAN DE DUUR VAN HET JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

3

Het aantal vakantieverlofdagen waarvan sprake onder punt A wordt
verhoudingsgewijs verminderd met onbezoldigde perioden2 en perioden van externe
terbeschikkingstelling.
Alle periodes waarin het personeelslid arbeidsongeschiktheid is tellen niet mee voor
de verhoudingsgewijze vermindering van het vakantieverlof. Hetzelfde geldt voor
moederschapsverlof.
De duur van het opgenomen verlof stemt overeen met de verwachte prestatie. Indien
nodig (bijvoorbeeld in het kader van deeltijdse arbeidsprestaties), kunnen de quota van het
verlof uitgedrukt worden in uren.

4

Indien het personeelslid in een kalenderjaar meer vakantieverlofdagen heeft
opgenomen dan het aantal dagen waarop hij3 recht heeft, zal het teveel aantal opgenomen
dagen in mindering gebracht worden van de kredietdagen van het lopende en het volgende
kalenderjaar en de rust- of compensatieverlofdagen waarop het personeelslid nog

1

Zie ARPS bundel 541
Behalve verlof zonder bezoldiging om dwingende redenen en afwezigheid gerechtvaardigd om aan erkende
stakingen deel te nemen.
3 Om de tekst zo leesbaar mogelijk te maken, is ervoor gekozen om ‘het personeelslid’ als ‘hij’ aan te duiden in
plaats van ‘hij/zij’.
2
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aanspraak kan maken. Indien het personeelslid geen krediet-, rust- of
compensatieverlofdagen meer heeft, zal het teveel aantal opgenomen dagen worden
omgezet in verlof zonder bezoldiging.

5

Berekening bij voltijdse tewerkstelling
Het van het jaarlijks vakantieverlof af te trekken aantal vakantieverlofdagen wordt
verkregen door toepassing van volgende formule:
N=

D x V, waarbij:
K

N=

van het bezoldigd verlof af te trekken aantal vakantieverlofdagen;

V=

duur van het jaarlijks vakantieverlof volgens de leeftijd van het personeelslid;

D=

totaal aantal kalenderdagen waarvoor het personeelslid niet zijn volle bezoldiging
heeft ontvangen;

K=

aantal kalenderdagen van het dienstjaar.

Te verminderen gedeelten van een dag dienen afgerond te worden naar de lagere
halve eenheid.
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— JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

— Aanvraag en toekenning van het jaarlijks vakantieverlof

A.

AANVRAAG JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

6

Aanvragen van vakantieverlof moeten bij voorkeur tenminste 8 kalenderdagen op
voorhand worden ingediend.
Elke verlofaanvraag wordt ingediend volgens de bij de feitelijke werkgever geldende
procedure. Een aanvraag mag niet mondeling worden gedaan, behalve in dringende
gevallen en op voorwaarde dat ze daarna wordt geregistreerd volgens de gebruikelijke
procedure.
Het personeelslid dat vakantieverlof heeft aangevraagd, mag zijn dienst niet verlaten
of wegblijven zonder dat het verlof door zijn onmiddellijke chef is toegekend.
Een personeelslid dat zonder geldige reden wegblijft indien het gevraagde
vakantieverlof hem niet is toegekend, of die zijn dienst na het verstrijken van het hem
toegekende vakantieverlof niet hervat, wordt als ongewettigd afwezig beschouwd.

B.
7

TOEKENNING VAN HET JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF
Het jaarlijks vakantieverlof wordt toegekend voor het lopende kalenderjaar.
De onmiddellijke chefs keuren de verlofaanvragen goed, rekening houdend met de
dienstnoodwendigheden.
De toekenning van een dag jaarlijks vakantieverlof betekent voor de begunstigde dat
hij op die dag van de normale dienst is vrijgesteld.

C.

SPLITSING VAN HET JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

8

Het vakantieverlof moet een ononderbroken periode van ten minste 7 kalenderdagen
omvatten, bestaande uit 5 vakantieverlofdagen of kredietdagen, een rustdag en een dag
compensatieverlof.
De onmiddellijke chefs dienen ervoor te zorgen dat de 7 opeenvolgende
kalenderdagen billijk onder hun personeel verdeeld wordt.
Splitsing van het verlof in halve dagen mag toegestaan worden indien de
dienstnoodwendigheden dit toelaten.
Verlof van minder dan een halve dag wordt niet toegestaan.
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TITEL I

— JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

Hoofdstuk III

A.
9

— Specifieke gevallen

OVERDRACHT VAN HET JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF
De vakantieverlofdagen moeten in het lopende kalenderjaar genomen worden.
De niet opgenomen vakantieverlofdagen kunnen uitzonderlijk naar het volgende
kalenderjaar worden overgedragen en worden toegekend tot ten laatste 30 april.
Het kan voorkomen dat het jaarlijks vakantieverlof niet vóór 01 mei kan worden
opgenomen door een afwezigheid wegens ziekte of ongeval of door een verlenging ervan.
In dergelijk geval wordt een nieuwe en laatste termijn van 2 maanden toegestaan.
De onmiddellijke chef dient in overleg met het personeelslid er voor te zorgen dat het
jaarlijks vakantieverlof vóór 1 juli wordt opgenomen.
Deze uiterste datum mag niet worden overschreden.

B.

VERLOF DAT SAMENVALT MET ARBEIDSONGESCHIKTHEID DOOR ZIEKTE OF
ONGEVAL

10

Het personeelslid dat tijdens een verlofperiode ziek wordt of het slachtoffer is van een
ongeval, kan de duur van zijn arbeidsongeschiktheid in ziekteverlof laten omzetten, indien
hij de reglementaire formaliteiten vervuld heeft zoals voorzien in de geldende
reglementering inzake ziekte en indien de Belgische Spoorwegen oordelen dat de reden
van de arbeidsongeschiktheid gegrond is.

C.

NIET NEMEN VAN JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF

11

Onverminderd hoger vermelde bepalingen heeft het personeelslid dat zijn jaarlijks
vakantieverlof, of een gedeelte ervan, niet tijdig opneemt, geen recht op compensatie.

D.

VAKANTIEVERLOFDAGEN OP HET VOLGEND KALENDERJAAR

12

In de loop van het laatste trimester kunnen maximaal 5 dagen bijkomend verlof
worden toegekend die van het aantal vakantieverlofdagen van het volgend kalenderjaar
worden afgehouden.

Bericht 55 H-HR/2019

ARPS Bundel 542 - TITEL I
Hoofdstuk III

E.

DEELNEMING AAN PROEVEN VAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN VOOR HET
TOEWIJZEN VAN BETREKKINGEN

13

De onmiddellijke chef doet het nodige opdat personeelsleden die deelnemen aan
proeven, ingericht door de Belgische Spoorwegen voor het toewijzen van betrekkingen,
verlof (VV, KD) of CV kunnen opnemen voor de dag dat ze deelnemen aan de proef. Indien
hun recht op verlof is uitgeput, wordt hun verlof zonder bezoldiging toegekend.
De voorziene prestatie op de dag die de proef voorgaat moet ten laatste om 22u
eindigen.

F.

PERSONEELSLEDEN DIE DE BELGISCHE SPOORWEGEN DEFINITIEF VERLATEN

14

Personeelsleden die definitief uit dienst treden bij de Belgische Spoorwegen,
verliezen hun recht op jaarlijks vakantieverlof en kunnen geen aanspraak maken op een
financiële compensatie, indien ze niet het resterend vakantieverlof waarop ze recht hadden
hebben opgenomen.
Daarom moet de onmiddellijke chef het resterend aantal vakantieverlofdagen,
aangevraagd door het personeelslid waarvan het ontslag is aanvaard, toekennen vóór de
datum waarop de betrokkene definitief uit dienst treedt.
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JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF
HOOFDSTUK IV – COLLECTIEF VERLOF EN GEPLAND VERLOF

A. ALGEMEEN PRINCIPE
20

In de centrale werkplaatsen zijn minimum 10 jaarlijkse vakantieverlof- of kredietdagen
per jaar in de planning van de arbeid opgenomen.
In de centrale en regionale administratieve diensten is de periode tussen Kerstmis en
Nieuwjaar elk jaar ambtshalve ingepland als collectief verlof. Elke onderneming (HR Rail,
Infrabel, NMBS) kan van dit principe afwijken voor het personeel dat bij hen tewerkgesteld is
ofwel enkel voor het betrokken kalenderjaar ofwel totdat een volgende beslissing het
collectief verlof terug activeert en het te informeren vóór 1 april van het betrokken
kalenderjaar.
De modaliteiten opgenomen onder de paragrafen 21 tot 23 betreffen niet de periode
van collectief verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar voor de centrale en regionale
administratieve diensten.

B. BEVOEGDHEID GEWESTELIJKE PARITAIRE COMMISSIE
21

Mits akkoord in de bevoegde gewestelijke paritaire commissie kan besloten worden
om in alle werkzetels in de planning van de arbeid (diensttabellen) per kalenderjaar een
aantal jaarlijkse vakantieverlof- of kredietdagen op te nemen.

22

De praktische modaliteiten, waaronder bijvoorbeeld het vastleggen van het aantal
dagen, de data van collectief verlof en de brugdagen, behoren tot de bevoegdheid van de
gewestelijke paritaire commissie. De lijst met mogelijke data voor perioden van collectief
verlof en brugdagen zal elk jaar door het bevoegd bureau van HR Rail meegedeeld worden
aan de voorzitters van de gewestelijke paritaire commissies.

23

De perioden van collectief verlof dienen elk jaar vóór 1 februari te worden
meegedeeld aan de betrokken personeelsleden.

C. AARD VAN HET COLLECTIEF VERLOF
24

Collectief verlof en brugdagen kunnen bestaan uit jaarlijkse vakantieverlof-, krediet- of
compensatieverlofdagen.
In het stelsel van de variabele werktijd kunnen ook een aantal dagen "brugkrediet"
worden toegestaan op brugdagen, voor zover de dienst het toelaat. Dit aantal is gelijk aan
het verschil tussen het aantal vastgelegde brugdagen en het aantal bijkomende verlofdagen
in een kalenderjaar. Deze dagen brugkrediet volgen dezelfde toekenningsmodaliteiten als
compensatieverlofdagen en kunnen derhalve worden opgelegd door de onmiddellijke chef.
Ze mogen uitsluitend genomen worden op de brugdagen.
In het stelsel van de variabele werktijd mag de beperking van de toegestane
overdracht aan uren ten hoogste 16 uren (voltijds) bedragen op het einde van de maanden
voorafgaand aan die waarin een brugdag valt. Ingeval een maand twee brugdagen telt,
wordt die laatste maatregel uitgebreid tot de twee voorafgaande maanden. Voor diegenen
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die deeltijds werken, wordt het maximum van 16 uren verminderd in functie van de
arbeidscoëfficiënt (15 uren (9/10e), 14 uren (32u/w), 13 uren (4/5e), 8 uren (halftijds)).
25

De betrokken personeelsleden moeten een voldoende aantal jaarlijkse vakantieverlofof kredietdagen overhouden om hun afwezigheid tijdens de sluitingsdagen van hun
werkzetel te dekken.

26

Indien een personeelslid niet over voldoende jaarlijkse vakantieverlof- of kredietdagen
beschikt om de volledige periode van het collectief verlof te dekken, worden zoveel
kredietdagen van het volgend kalenderjaar, of bij gebrek hieraan dagen verlof zonder
bezoldiging, toegekend als vereist is.

27

Geplande jaarlijkse vakantieverlof-, krediet- of vrije dagen die tijdens een periode van
collectief verlof worden omgezet in gelegenheidsverlof, kunnen later opnieuw worden
aangevraagd.

28

In geval een periode van collectief verlof een volledige week omvat, is door het
betrokken personeelslid voldaan aan de bepaling in hierboven vermelde paragraaf 12. Deze
week is geen reden voor de onmiddellijke chef om een aanvraag van het personeelslid te
weigeren om een week verlof zoals gedefinieerd in paragraaf 12 te nemen.
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REGLEMENT VAN HET VERLOF
Stelsel van toepassing op het Statutair Personeel

TITEL II
GELEGENHEIDSVERLOF

542
TITEL II
GELEGENHEIDSVERLOF

A.

BEGINSEL

1

Naast het jaarlijks verlof kunnen de personeelsleden afwezig blijven van het werk met
behoud van hun normale loon bij bepaalde familiale gebeurtenissen, om hun burgerplichten of
-taken te vervullen, en om voor het gerecht te verschijnen zoals opgenomen in paragraaf 2 en
binnen de daar aangegeven perioden.
Alle personeelsleden kunnen ten volle van dit gelegenheidsverlof genieten, ongeacht ze hun
activiteiten voltijds of deeltijds uitoefenen, op voorwaarde dat de gebeurtenis niet samenvalt
met een niet-benuttigingsdag.

B.
2

REDEN EN DUUR VAN HET GELEGENHEIDSVERLOF

Reden van het gelegenheidsverlof

Duur van het gelegenheidsverlof

1) Huwelijk van het personeelslid

4 werkdagen, te kiezen tijdens de
week
waarin
de
gebeurtenis
plaatsvindt
of
tijdens
de
daaropvolgende week

2) Huwelijk van een kind van het personeelslid of van
zijn
echtgeno(o)t(e)
(of
van
de
wettelijk
samenwonende),
van
een
broer,
zuster,
schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder,
schoonvader,
stiefvader,
schoonmoeder,
stiefmoeder, van een kleinkind van het personeelslid.

2 dagen: de dag van het huwelijk en
één dag te kiezen door het
personeelslid in de week waarin de
gebeurtenis valt.

3) Priesterwijding of intrede in het klooster van een de dag van de plechtigheid
kind van het personeelslid of van zijn echtgeno(o)t(e)
(of van de wettelijk samenwonende), van een broer,
zuster, schoonbroer of schoonzuster van het
personeelslid.
4) Geboorte van een kind van het personeelslid
wanneer de afstamming vaststaat langs de zijde van
de vader, of wanneer het personeelslid voldoet aan
de voorwaarden van meeouderschap.

10 dagen, te kiezen door het
personeelslid binnen vier maanden te
rekenen vanaf de dag van de
bevalling

5) Overlijden van de echtgenoot of echtgenote (of van
de wettelijk samenwonende), van een kind van het
personeelslid, zijn echtgenoot of echtgenote (of van
de wettelijke samenwonende), van de vader, de
moeder, de schoonvader, de stiefvader, de
schoonmoeder of de stiefmoeder van het
personeelslid.

4 dagen, te kiezen tijdens de periode
die begint met de dag van het
overlijden en eindigt met de dag van
de begrafenis
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Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer,
schoonzuster,
grootvader,
grootmoeder,
kleinkind,
van
een
overgrootvader,
een
overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van
een schoonzoon of schoondochter (inclusief
schoonbroer,
schoonzuster,
grootvader,
grootmoeder, van een overgrootvader, een
overgrootmoeder van de echtgenoot):
6) - die bij het personeelslid inwoont
2 dagen, te kiezen tijdens de periode
die begint met de dag van het
overlijden en eindigt met de dag van
de begrafenis.
7) - die niet bij het personeelslid inwoont
8) Plechtige communie of deelneming van een
kind van het personeelslid of van zijn
echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige
jeugd daar waar dit feest plaatsvindt van een kind
van
het
personeelslid
of
van
zijn
echtgeno(o)t(e) (of
van
de
wettelijk
samenwonende)
9) Verblijf van de dienstplichtige werknemer in
een rekruterings- en selectiecentrum of in een
militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in
een rekruterings- of selectiecentrum of verblijf
van het personeelslid-gewetensbezwaarde op
de administratieve Gezondheidsdienst of in een
van de verplegingsinrichtingen
10) Bijwonen van een bijeenkomst van de
familieraad,
bijeengeroepen
door
de
vrederechter:
11) Deelneming aan een jury, oproeping als getuige
vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op
aanmaning van de arbeidsrechtbank
12) Uitoefening van het ambt van bijzitter in een
hoofdstembureau of enig stembureau bij de
parlements-,
provincieraadsen
gemeenteraadsverkiezingen:
13) Uitoefening van het ambt van bijzitter in een
van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het
Europese Parlement.
14) Uitoefening van het ambt van bijzitter in een
hoofdbureau voor stemopneming bij de
parlements-,
provincieraadsen
gemeenteverkiezingen.

de dag van de begrafenis.
de dag van de plechtigheid (wanneer
deze samenvalt met een zondag,
feestdag, of gewone inactiviteitsdag:
de
gewone
activiteitsdag
die
onmiddellijk aan de gebeurtenis
voorafgaat of erop volgt)
de nodige tijd, met een maximum van
3 dagen.

De nodige tijd, met een maximum van
één dag.
de nodige tijd, met een maximum van
5 dagen
de nodige tijd

de nodige tijd, met een maximum van
5 dagen
de nodige tijd, met een maximum van
5 dagen

Opmerkingen:
-

Met wettelijke samenwoning wordt bedoeld de toestand van samenleven van twee
personen die hierover een schriftelijke verklaring hebben afgelegd bij de schepen van de
burgerlijke stand in de gemeente van hun woonplaats. (art. 1475 et 1476 van het B.W.)
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-

In het geval van een huwelijk moet het personeelslid kiezen welke van de twee
ceremonies hij als de familiegebeurtenis zal beschouwen. Hoewel, indien het burgerlijk en
het kerkelijk huwelijk op verschillende data plaatsvinden binnen dezelfde week of met een
week interval, kan het gelegenheidsverlof zo georganiseerd worden dat voor elke
gebeurtenis een enkele dag wordt toegekend.

-

Krachtens de wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de
wetgeving inzake het geboorteverlof: in afwezigheid van een wettelijke afstammingsband,
komt hetzelfde recht toe aan het personeelslid dat, op het moment van de geboorte:
1° gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;
2° wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij
wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een band van
bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen
ontheffing kan verlenen;
3° sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op
permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de
afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is
verbonden door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod
waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs van samenwoning en
hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.
Slechts één werknemer heeft recht op het verlof ter gelegenheid van de geboorte van
eenzelfde kind. De werknemers, die recht op verlof openen door respectievelijk 1°, 2° en
3° hierboven, hebben achtereenvolgens voorrang op elkaar.
Deze wet kent dus eveneens, onder de hogergenoemde voorwaarden, een recht op
geboorteverlof toe aan de meemoeder.

-

Wanneer de meeouder het betrokken kind adopteert, wordt het geboorteverlof afgetrokken
van de duur van het adoptieverlof (= 6 weken).

-

Een geadopteerd of een erkend natuurlijk kind wordt gelijkgesteld met een wettelijk of een
gewettigd kind voor de toepassing van de gevallen onder punten 2, 3, 5 en 8.

-

In geval van geboorte van meerlingen wordt het aantal dagen afwezigheid niet verhoogd
vermits het recht op gelegenheidsverlof niet gebaseerd is op het aantal kinderen, maar wel
op de gebeurtenis, de geboorte zelf.

-

De verwantschap die voortvloeit uit het huwelijk houdt op te bestaan bij een echtscheiding
waardoor het personeelslid zijn recht op gelegenheidsverlof voor het overlijden van een
familielid van zijn ex-echtgenote niet meer kan inroepen.

-

Ingeval van overlijden is de toekenning van gelegenheidsverlof toegestaan, zelfs wanneer
het huwelijk ontbonden is door het overlijden van de echtgenoot die de verwantschap
creëerde.

-

Voor de toepassing van de punten 2, 3 en 7 vervalt het gelegenheidsverlof indien de
gebeurtenis samenvalt met een dag niet-benuttiging (rust, compensatieverlof, deeltijdse
arbeid).
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De bepalingen aangaande het gelegenheidsverlof zijn strikt toe te passen. De opsomming van
de verloven zoals opgenomen in onderhavig reglement is beperkend en kan in geen enkel
geval uitgebreid worden.
Eventuele vragen dienen voorgelegd te worden aan het beherende bureau H-HR.

C.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

3

Het gelegenheidsverlof wordt slechts toegestaan indien het personeelslid aan de volgende
voorwaarden voldoet:
-

vooraf zijn onmiddellijke chef verwittigen of, indien hij in de onmogelijkheid verkeert, hem
zo spoedig mogelijk inlichten;

-

het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegekend;

-

een document voorleggen waaruit de echtheid van de bewuste gebeurtenis blijkt en dat
eventueel mogelijk maakt de graad van bloedverwantschap te bepalen en vast te stellen
dat de bedoelde persoon onder hetzelfde dak als de belanghebbende woont.
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TITEL III

A.

1

— DIENSTVRIJSTELLING

BEGINSEL

Dienstvrijstelling is een bezoldigde afwezigheid voor het statutair en nietstatutair personeel en vervangt een voorziene prestatie. Dat vervangt dus geen rustdag,
compensatiedag, verlofdag noch kredietdag. In welomschreven gevallen gebeurt dit met
behoud van productiviteitspremies volgens de geldende reglementaire bepalingen. De duur
ervan moet in ieder geval tot het strikte minimum beperkt worden.
Indien de verplichting die het personeelslid moet nakomen, buiten de diensturen kan
vallen en de betrokkene niet belet zijn dienst bij de feitelijke werkgever waar te nemen, moet
er geen dienstvrijstelling verleend worden.
Indien de verplichting echter tijdens de diensturen valt, of op een tijdstip dat ze de
vorige of volgende prestatie van het personeelslid beïnvloedt, moet de onmiddellijke chef de
nodige maatregelen treffen opdat de betrokkene zijn verplichting kan nakomen. De verloren
werktijd wordt dan als dienstvrijstelling beschouwd. Inzake deelneming aan proeven
waarvoor dienstvrijstelling wordt verleend, moeten de bepalingen van deze alinea in die zin
worden opgevat dat de voorziene prestatie op de dag die de proef voorafgaat ten laatste
eindigt om 22u00.
Iedere toekenning van dienstvrijstelling moet worden gerechtvaardigd met de nodige
bewijsstukken.
De bepalingen betreffende dienstvrijstelling moeten strikt worden opgevat.
De lijst van de dienstvrijstellingen die door de onmiddellijke chef mogen of, in
uitzonderlijke gevallen, moeten verleend worden, is volstrekt beperkend en mag in de
praktijk niet worden uitgebreid.
Twijfelgevallen moeten voor beslissing worden voorgelegd aan het bevoegde
principebureau van HR Rail.
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B.
2

REDEN EN DUUR VAN DE DIENSTVRIJSTELLING

Duur van de dienstvrijstelling

Voorwaarden en perioden voor de toekenning
van de afwezigheid

1)
Om volgens de geldende bepalingen
van de H-HR regelgeving deel te nemen aan
opleidingen,
regularisatieproeven,
vergaderingen en conferenties, die door de
feitelijke werkgever worden toegelaten, of aan
opleidingen die door Train@Rail worden
voorgesteld.

Beperkt tot de nodige tijd.

Bewijsstuk
(vb.
oproepingsbrief,
inschrijvingsattest, e.a.) met vermelding van
plaats, datum, tijd en duur, afgeleverd door de
instantie die de activiteit inricht.

2)
Om les te geven en vorming te
verstrekken in het kader van in punt 1
opgesomde activiteiten.

Beperkt tot de nodige tijd.

3)
Om
volgens
de
geldende
reglementaire bepalingen onderwijs in sociale
promotie te volgen.

Maximum 10 werkdagen per
kalenderjaar.

Reden van de dienstvrijstelling

Behoud van
productiviteitspremie
JA

De aanvraag moet vóór de aanvang van de
activiteit
worden
goedgekeurd
door
de
onmiddellijke chef.
JA

Inschrijvingsattest met vermelding van de aard en
het uurrooster van de opleiding en de data
waartussen het verlof mag worden genomen.

NEE

De aanvraag moet vóór de aanvang van de
opleiding
worden
goedgekeurd
door
de
onmiddellijke chef.
4)
Om bloed, plasma en bloedplaatjes
af te staan bij een bloedtransfusie of
bloedinzameling.

Beperkt tot de nodige tijd.

Attest met vermelding van plaats, datum, tijd en
duur van de donatie of dat het personeelslid zich
heeft aangemeld voor een donatie die niet kon
doorgaan.

NEE

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de
inzameling wordt georganiseerd in samenwerking

JA
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met de feitelijke werkgever.
5)
Om beenmerg af te staan bij een
beenmergtransplantatie.

Maximum 4
kalenderjaar.

6)
Om het personeelslid dat haar
werkgever
heeft
ingelicht
over
haar
zwangerschap, toe te laten, om zich naar
prenatale geneeskundige onderzoeken, te
begeven.
7)
Om
het
personeelslid
borstvoedingspauzes toe te kennen.

werkdagen

per

Te rekenen vanaf de dag waarop de
transplantatie wordt uitgevoerd met een attest
waarop de reden en de datum van opname wordt
vermeld, afgeleverd door het ziekenhuis.

NEE

Beperkt tot de nodige tijd.

Een medisch getuigschrift met vermelding van de
reden, datum, tijd en duur, afgeleverd door de
arts, indien de activiteit niet buiten de diensturen
kan plaatsvinden.

JA

Een borstvoedingspauze duurt
een
half
uur
voor
een
personeelslid dat deeltijds werkt
(meer of gelijk aan 4 uur en
minder dan 7u30) en 2x een half
uur voor het personeelslid dat
prestaties verricht van 7u30 en
meer.

Er kan dienstvrijstelling worden verleend voor
borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de
geboorte van het kind. Het personeelslid dient
haar onmiddellijke chef hiervan 2 maanden op
voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen.

JA

Indien
het
personeelslid
gedurende een dag recht heeft
op twee pauzes, kan zij de
pauze in één keer of in twee
keer opnemen.

De onmiddellijke chef neemt kennis van de
aanvraag.
Het moment van de dag waarop het personeelslid
de pauze(s) opneemt en de plaats waar de
afkolving kan gebeuren worden overeengekomen
met haar onmiddellijke chef of in overleg met het
beherende bureau HR.
Vanaf het begin van de uitoefening van de
borstvoedingspauzes,
overhandigt
het
personeelslid aan haar onmiddellijke chef een
attest van een consultatiebureau voor zuigelingen
(Kind en Gezin of O.N.E.) of een medisch
getuigschrift.
Het personeelslid dient elke maand een nieuw
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getuigschrift aan haar onmiddellijke chef te
bezorgen, dat geldig is voor de komende maand.
8)
Om deel te nemen aan een medisch
onderzoek
volgens
de
geldende
reglementaire bepalingen en de Spoorcodex.

Beperkt tot de nodige tijd.

Oproepingsbrief met vermelding van plaats,
datum, tijd en duur van het medisch onderzoek,
afgeleverd door de dienst die het medisch
onderzoek inricht.

JA

9)
Arbeidsongeval
en
daarmee
gelijkgesteld ongeval, alsmede ongeval
buiten
dienstverband
met
verantwoordelijke derde: om volgens de
geldende reglementaire bepalingen, gehoor te
geven aan oproepingen met het oog op een
medisch onderzoek in verband met zo'n
ongeval,

Beperkt tot de nodige tijd.

Oproepingsbrief met vermelding van plaats,
datum, tijd en duur van het medisch onderzoek,
afgeleverd door de dienst die het medisch
onderzoek inricht.

JA

Oproepingsbrief met vermelding van plaats,
datum, tijd en duur van het gerechtshof of van een
door het gerechtshof aangewezen deskundige.

JA

alsook aan oproepingen van een
gerechtshof of een door een
gerechtshof aangewezen deskundige,
naar aanleiding van geschillen inzake
een arbeidsongeval of daarmee
gelijkgesteld ongeval.
10) Om volgens de geldende reglementaire
bepalingen aan het
personeelslid de
mogelijkheid
te
bieden
om
een
vertrouwenspersoon
of
een
preventieadviseur psychosociale aspecten
te raadplegen.

Beperkt tot de nodige tijd.

11) Om volgens de geldende reglementaire
bepalingen aan het
personeelslid de
mogelijkheid te bieden om de nodige

Maximum 6 werkdagen per
kalenderjaar per pleeggezin.

JA

Attest met vermelding van plaats, datum, tijd en
duur afgeleverd door de bevoegde instantie.

NEE
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formaliteiten te vervullen, in het kader van
pleegzorg.
12) Om aan de aangeduide afgevaardigden
van de syndicale organisaties of HR Rail,
NMBS of INFRABEL de mogelijkheid te geven
om te genieten van de dienstvrijstelling zoals
voorzien in ARPS bundel 548.

Beperkt tot de nodige tijd.

Uitnodiging van de syndicale organisatie of entiteit
met vermelding van plaats, datum, tijd en duur.

JA

13) Om aan het personeelslid die zijn
opgeroepen als bijzitter, plaatsvervangend
bijzitter, secretaris of voorzitter van een stemof
stemopnemingsbureau
bij
sociale
verkiezingen.

Beperkt tot de nodige tijd.

Oproepingsbrief met
datum, tijd en duur.

vermelding

van

plaats,

JA

14) Om in de Raad van Beroep of in de
Beroepscommissie
Aanschrijving,
als
beroeper, verdediger, onmiddellijke chef (of
gemachtigde), bijzitter, griffierverslaggever, na
oproeping, voorafgaand aan de zitting het
dossier te kunnen inzien en om te
verschijnen of deel te nemen aan de zitting,
volgens de geldende reglementaire bepalingen
.

Beperkt tot de nodige tijd.

Oproepingsbrief met
datum, tijd en duur.

vermelding

van

plaats,

JA

15) Om volgens de geldende reglementaire
bepalingen een administratief onderzoek te
ondergaan.

Beperkt tot de nodige tijd.

Oproepingsbrief van de bevoegde instantie met
vermelding van plaats, datum, tijd en duur.

JA

16) Om als personeelslid een politiek
mandaat uit te oefenen volgens de geldende
reglementaire bepalingen .

Maximum
maand.

Aanvragen om een dergelijke dienstvrijstelling
moeten voorgelegd worden aan het bevoegde
bureau van HR Rail.

NEE

2

werkdagen

per
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17) Om
als
gedecoreerde
of
als
rechthebbende aanwezig te zijn op de
plechtigheid
die
door
de
Belgische
Spoorwegen
op
een
werkdag
wordt
georganiseerd om het ereteken in ontvangst te
nemen volgens de geldende reglementaire
bepalingen .

Maximum een halve dag.

18) Om de nodige tijd te geven aan
personeelsleden die vragen of bereid zijn om
de begrafenis van een actieve personeelslid
van de Belgische Spoorwegen bij te wonen,
indien de dienst tijdens hun afwezigheid door
het overblijvend personeel kan worden
verzekerd.

Beperkt tot de nodige tijd.

19) Om bij afdanking, een personeelslid,
indien de betrokkene erom vraagt, in staat te
stellen tijdens zijn opzeggingstermijn een
nieuwe betrekking te zoeken.

Tijdens de laatste 26 weken van
de opzeggingsperiode: 1 dag of
2 halve dagen per week.

20) Om prestaties van hulpverlener op het
werkvloer uit te oefenen volgens de geldende
reglementaire bepalingen .

Beperkt tot de nodige tijd.

JA

De onmiddellijke chefs moeten een passende
afvaardiging aanwijzen, rekening houdend met de
vereisten van de dienst.

JA

NEE

In de periode vóór de laatste 26
weken van de opzegging: 1
halve dag per week.
JA
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TITEL IV
HOOFDSTUK I.

A.
1.

VERLOF OM DWINGENDE REDENEN

Beginsel
Aan elk personeelslid dat erom vraagt, kan verlof zonder bezoldiging worden
toegekend om dwingende redenen.
Onder “dwingende reden” moet worden verstaan elke niet te voorziene, los van het
werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van het
personeelslid vereist, voor zover de uitvoering van de normale voorziene arbeidsprestaties
deze tussenkomst onmogelijk maakt en dit in de volgende gevallen:
a. ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan:
 een met het personeelslid onder hetzelfde dak wonende persoon, zoals:

de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie het personeelslid samenwoont;

een ascendent, een descendent, evenals een adoptie- of pleegkind, een tante of
een oom van het personeelslid, van de echtgeno(o)t(e) of van de persoon met
wie het personeelslid samenwoont;
 een aan- of bloedverwant in de 1e graad die niet met het personeelslid onder
hetzelfde dak woont, zoals de ouders, de schoonouders, de kinderen of de
schoonkinderen van het personeelslid.
b.

ernstige materiële beschadiging aan de bezittingen van het personeelslid, zoals schade
aan de woning door een brand of een natuurramp (bv. overstroming, orkaan,
aardbeving, enz.).

c.

het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer het personeelslid partij
is in het geding.

d. andere gebeurtenissen die als een dwingende reden moeten worden beschouwd:
 de niet-aangekondigde sluiting van de crèche of de school of de onbeschikbaarheid
van de onthaalouder vergund door Kind en Gezin van een kind waarmee het
personeelslid samenwoont,
 dringende stappen die moeten worden ondernomen door een personeelslid dat het
slachtoffer is van een inbraak in de woning waarin het woont,
 gebeurtenissen op Belgisch grondgebied die wegens hun aard of wegens hun
gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking
bedreigen (bv. aanslagen, rampen andere dan een natuurramp),
 andere gebeurtenissen die door het bevoegde principebureau van HR-Rail vooraf
aanvaard moeten worden.

B.
2.

Duur van het verlof
De duur van het onbezoldigd verlof dat om de hierboven aangehaalde redenen en
volgens de hierna volgende voorwaarden kan toegekend worden, is beperkt tot ten hoogste
10 arbeidsdagen per kalenderjaar.
Het aantal dagen wordt verminderd in verhouding tot de volgende gecumuleerde
afwezigheden: periode voor de aanwerving of na de neerlegging van de betrekking,
onbezoldigde afwezigheden.
Voor het deeltijds tewerkgestelde personeelslid wordt de duur van het verlof om
dwingende redenen herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.
Het verlof om dwingende redenen wordt opgenomen bij volledige dagen en, in functie
van het arbeidsstelsel, kan het ook in halve dagen worden opgevraagd.
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C.
3.

Procedure
Een personeelslid dat om dwingende redenen van het werk afwezig is, moet zijn
onmiddellijke chef of personeelsbureau vooraf verwittigen. Indien dit niet mogelijk is, moet
hij deze laatste zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Het personeelslid moet dit verlof
gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
Bij de diensthervatting zal het personeelslid meteen aan zijn onmiddellijke chef de
bewijsstukken voor de dwingende redenen (doktersattest, getuigschrift van politie of
brandweer, enz.) overhandigen, die de juiste reden en de datum van de gebeurtenis moeten
vermelden. In voorkomend geval dient het personeelslid eveneens, op vraag van de
onmiddellijke chef, de familieband met de zieke of gewonde te bewijzen.
Indien aan de toekenningsvoorwaarden niet voldaan is, zal het gevraagde verlof
worden geweigerd. Bij oneigenlijk gebruik van het toegekend verlof, in voorkomend geval,
zou dit kunnen leiden tot een tuchtmaatregel in toepassing van het ARPS 550.
De te volgen procedure is opgenomen in een omzendbrief H-HR.

D.
4.

Administratieve toestand
De toegekende verlofdagen om dwingende redenen worden niet als arbeidstijd
beschouwd; zij worden als een gerechtvaardigde afwezigheid in aanmerking genomen die
alle voordelen pro rata vermindert zoals premies, toelagen en vergoedingen.
De verlofdagen om dwingende redenen worden niet in aanmerking genomen voor de
vermindering van het aantal rust- en compensatieverlofdagen, het aantal dagen jaarlijkse
vakantieverlof en het aantal dagen gelegenheidsverlof.
De dagen verlof wegens dwingende redenen worden wel in aanmerking genomen
voor de vermindering van de berekening van het vakantiegeld en de vermindering van de
kredietdagen.
Voor het overige wordt het verlof om dwingende redenen gelijkgesteld met periodes
van dienstactiviteit en behoudt het statutair personeelslid tijdens de toegekende periode, de
rechten die verbonden zijn aan zijn administratieve stand, zoals het recht op bevordering en
de opening van het recht op pensioen, en de berekening ervan naar rata van 1/60e.
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TITEL IV
HOOFDSTUK II.

A.
5.

VERLOF OM SPECIFIEKE OPDRACHT OF PERSOONLIJKE REDENEN

Beginsel
Deze vorm van verlof zonder bezoldiging is een gunst en wordt verleend ofwel om
een specifieke opdracht te vervullen ondermeer bij vennootschappen, verenigingen en
instellingen van publiek of privaat recht waarmee Infrabel, NMBS of HR Rail een
deelnemingsverhouding hebben, ofwel om persoonlijke redenen.
Verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen kan alleen worden toegekend
indien alle andere verlofrechten zijn uitgeput en indien de dienstnoodwendigheden het
toelaten. Hierbij zal de feitelijke werkgever rekening houden met de functie, het doel van de
afwezigheid en de vooraf gekende duur.
Tijdens de periode van deze vorm van verlof zonder bezoldiging is het aan het
personeelslid toegestaan om een andere bezoldigde activiteit of een zelfstandige activiteit
uit te oefenen, voor zover de activiteit niet strijdig is met de belangen van de Belgische
Spoorwegen, waarvan sprake in ARPS Bundel 544.
Voor zover de in onderhavige regelgeving vastgestelde voorwaarden vervuld zijn,
waarmee het personeelslid zich vóór de aanvang van het verlof schriftelijk akkoord heeft
verklaard, kan het personeelslid na dit verlof de dienst bij de Belgische Spoorwegen
hervatten.

B.
6.

Duur van het verlof
Afhankelijk van de duur van het verlof, is er een vorm van verlof om specifieke
opdracht of persoonlijke redenen korte termijn en lange termijn.
Het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen korte termijn kan worden
opgenomen ten belope van maximaal 30 kalenderdagen of 1 kalendermaand per
kalenderjaar. Het wordt opgenomen in volledige dagen en, in functie van het arbeidsstelsel
en de dienstnoodwendigheden, kan het ook in halve dagen worden opgevraagd.
Het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange termijn kan worden
aangevraagd voor ononderbroken periodes van meer dan 1 volledige maand tot maximaal
24 volledige maanden.
Vanaf de leeftijd van 60 jaar kan het personeelslid ononderbroken deze vorm van
verlof zonder bezoldiging aanvragen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.
Het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange termijn kan worden
aangevraagd door elk personeelslid met een dienstanciënniteit van minimaal 12 maanden
bij de Belgische Spoorwegen. Voor het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke
redenen korte termijn is er geen vereiste inzake dienstanciënniteit.

C.

Procedure

C.1

Korte termijn

7.

Het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen korte termijn dient zo
mogelijk 8 kalenderdagen te voren worden aangevraagd. Behoudens andere plaatselijke
regelingen, kan de onmiddellijke chef het verlof vroeger toestaan.
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Indien de dienstnoodwendigheden het niet toelaten kan, de toekenning van het verlof
om specifieke opdracht of persoonlijke redenen korte termijn worden geweigerd.
C.2
8.

Lange termijn
Het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange termijn dient
minimaal 3 maanden vóór de gevraagde aanvangsdatum te worden aangevraagd. Indien
de dienstnoodwendigheden het toelaten kan het verlof vroeger worden toegestaan.
Indien de dienstnoodwendigheden het niet toelaten kan, de toekenning van het verlof
om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange termijn met maximaal 6 maanden
worden uitgesteld, vanaf de gevraagde aanvangsdatum van het verlof om specifieke
opdracht of persoonlijke redenen.
Indien de dienstnoodwendigheden het niet toelaten kan, de toekenning van het verlof
om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange termijn worden geweigerd. Bij
weigering dient een termijn van minimaal 6 maanden te worden gerespecteerd, waarin er
geen nieuwe aanvraag tot verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen mag
worden ingediend. De termijn van 6 maanden gaat in vanaf de gevraagde aanvangsdatum.
De te volgen procedure is opgenomen in een omzendbrief H-HR.

D.

Stopzetting of wederindiensttreding vóór de einddatum van het verlof om specifieke
opdracht of persoonlijke redenen lange termijn

9.

In toepassing van de principes, dient zowel het personeelslid als de feitelijke
werkgever de schriftelijk overeengekomen termijn van het verlof om specifieke opdracht of
persoonlijke redenen lange termijn te respecteren.
In geval van dwingende noodzaak, kan de feitelijke werkgever, ten behoeve van de
dienstnoodwendigheden, het personeelslid terugroepen uit verlof om specifieke opdracht of
persoonlijke redenen, mits een termijn van maximaal 3 maanden te respecteren die
aanvangt de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van de terugroeping.
Het personeelslid kan in geval van dwingende noodzaak, op eigen initiatief, vroeger
weer in diensttreden, mits een termijn van maximaal 3 maanden te respecteren die
aanvangt de eerste dag van de maand die volgt op het schriftelijk verzoek.
Bij vroegere wederindiensttreding gelden de voorwaarden die overeenstemmen met
de oorspronkelijk toegestane duur van het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke
redenen.

E.

10.

Wederindiensttreding na de periode van het verlof om specifieke opdracht of
persoonlijke redenen
De eventuele wederindiensttreding is, al naargelang de omstandigheid, ondergeschikt
aan alle hierna volgende bepalingen:
1. Het personeelslid brengt de feitelijke werkgever minimum 1 maand vooraf schriftelijk
op de hoogte van zijn wederindiensttreding of minimum 3 maanden vooraf van zijn
verlenging van het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange
termijn.
2. Het personeelslid dient vóór zijn wederindiensttreding na zijn verlof om specifieke
opdracht of persoonlijke redenen lange termijn een getuigschrift in, dat de duur
vermeldt van de eventuele uitoefening van een andere bezoldigde of zelfstandige
activiteit, alsook een getuigschrift van goed gedrag en zeden.
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3. De gunstige uitslag van een geneeskundig onderzoek vóór de wederindiensttreding,
voor personeelsleden tewerkgesteld in een veiligheidsfunctie, een functie met
verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico, indien het verlof
om specifieke opdracht of persoonlijke redenen minstens 4 opeenvolgende weken
bedraagt.
Indien de uitslag van het geneeskundig onderzoek vóór de wederindiensttreding
ongunstig is, zal de mogelijkheid tot re-integratie worden onderzocht, door tijdelijk of
definitief aangepast of ander werk in zijn vroegere werkzetel of een andere werkzetel
bij de feitelijke werkgever aan dewelke het personeelslid oorspronkelijk door HR Rail
ter beschikking werd gesteld.
4. Indien het verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen meer dan 3
maanden bedraagt, verliest het personeelslid zijn post in het kader.
11.

Elk personeelslid dat met deze vorm van verlof zonder bezoldiging is, kan zich ten
allen tijde bij zijn feitelijke werkgever of bij HR Rail informeren over openstaande posten bij
de Belgische Spoorwegen en zich hiervoor kandidaat stellen.
Bij terugkeer in dienst van de feitelijke werkgever aan dewelke het personeelslid
oorspronkelijk door HR Rail ter beschikking werd gesteld, wordt het personeelslid buiten
kader tewerkgesteld in zijn vroegere werkzetel of een andere werkzetel, in een
gelijkwaardige of een lagere graad met een vermindering van maximaal één rang. Niettemin
is het personeelslid verplicht het nodige initiatief te nemen om te postuleren op een post in
het kader van zijn graad.
De bezoldiging van het personeelslid wordt gekoppeld aan de uitgeoefende
betrekking. Op vraag van het personeelslid zal de aan de uitgeoefende betrekking
gekoppelde minimum bezoldiging aan 100% in het schriftelijk akkoord worden opgenomen.
Het weigeren van de aangeboden post bij terugkeer zal het ontslag van ambtswege
tot gevolg hebben.
Indien het betrokken personeelslid 3 maanden na zijn wederindiensttreding een
eerste ongunstige beoordeling krijgt van de onmiddellijke chef en als 3 maanden later uit
een tweede ongunstige beoordeling blijkt dat het personeelslid geen voldoening geeft in de
uitoefening van de functies die hem werden toevertrouwd, zal de procedure voor het
toekennen of het wijzigen van de aanschrijving worden toegepast.

F.
12.

Administratieve toestand
De periodes van verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen worden
beschouwd als non-activiteit.
De periodes van verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen worden in
rekening gebracht om het aantal rust- en compensatieverlofdagen, het aantal dagen jaarlijks
vakantieverlof, het aantal kredietdagen en het aantal dagen verlof zonder bezoldiging om
dwingende redenen te verminderen.
De periodes van verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen worden niet in
rekening gebracht voor de berekening van de jaarpremie en het vakantiegeld.
De wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de voordelen van de
Sociale Werken zijn van toepassing.
Het personeelslid in verlof om specifieke opdracht of persoonlijke redenen lange
termijn verliest zijn rechten op de verkeersvoordelen voor de duur van dit verlof.
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Bijlage II
VERWANTSCHAPSGRADEN

van vadersof moederszijde

van vadersof moederszijde

3 ooms, tantes en
echtgenoten

4 neven en
nichten

3 overgrootouders

3 overgrootouders

2 grootouders

2 grootouders

1 ouders en

schoonouders

2 broers, zusters
(stiefbroers,
stiefzusters) +
echtgenoten

3 neven en
nichten

1 ouders en

schoonouders

Bediende
echtgeno(o)t(e)

3 ooms, tantes en
echtgenoten

2 broers, zusters
(stiefbroers,
stiefzusters) +
echtgenoten

1 kinderen en hun
echtgenoten

2 kleinkinderen en
hun echtgenoten

N.B. De cijfers in de rechthoeken geven de verwantschapsgraad t.o.v. de bediende aan.

3 neven en
nichten

4 neven en
nichten

ARPS
_____________
Bundel 542
—
REGLEMENT VAN HET VERLOF
Stelsel van toepassing op het Statutair Personeel
________________

Titel V - Stelsels van deeltijdse arbeid
________________

ARPS Bundel 542 – TITEL V

Bericht 77 H-HR/2019
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Hoofdstuk I

TITEL V
Hoofdstuk I

— STELSELS VAN DEELTIJDSE ARBEID
— Interne stelsels van deeltijdse arbeid

A.

PRINCIPE

1

Het statutair personeelslid dat niet in stage is of het niet-statutair personeelslid dat
sedert minstens 12 maanden tewerkgesteld is bij de Belgische Spoorwegen mag de
toelating vragen om zijn arbeidstijd te verminderen naar een deeltijdse benuttiging, hetzij
halftijds, hetzij 4/5e.

B.

AANVRAAG, AANVANG EN LOOPTIJD

2

Het personeelslid dat een intern stelsel van deeltijdse arbeid wenst te bekomen dient
zijn aanvraag in ten minste 3 maanden voor de gewenste aanvangsdatum. Indien het
personeelslid vroeger wenst te starten, kan het intern stelsel van deeltijdse arbeid vroeger
starten mits akkoord van de betrokken diensten. Het intern stelsel van deeltijdse arbeid
vangt steeds aan de eerste dag van een kalendermaand.
De toelating voor deeltijds te werken alsook de arbeidsverdeling worden toegekend
door de hiërarchische lijn hetzij voor een korte termijn met periodes van minimaal 3
maanden en maximaal 12 maanden, hetzij voor een lange termijn met ononderbroken
periodes van 12 maanden. Elke toegekende lange termijn periode wordt stilzwijgend
verlengd. Indien men geen verlenging wenst dient dit schriftelijk meegedeeld te worden
minstens 3 maanden op voorhand, hetzij door de Belgische Spoorwegen, hetzij door het
personeelslid.
Een personeelslid dat wenst te veranderen van een intern stelsel van deeltijdse arbeid
naar een ander stelsel van deeltijdse arbeid of naar een loopbaanonderbreking, dient zijn
huidige stelsel waarin hij zich bevindt te beëindigen en dient een nieuwe aanvraag in voor
een ander stelsel van deeltijdse arbeid of voor een loopbaanonderbreking.

C.

VERDELING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES

C.1.

Intern halftijds stelsel

3

De gemiddelde wekelijkse en/of periodieke arbeidsduur dient met de helft te worden
verminderd.
Op het aanvraagformulier voor halftijds benuttiging, stelt het personeelslid, dat
prestaties van 7u36 kan leveren in het kader van zijn deeltijdse arbeid1 (o.a. variabele
werktijd), aan zijn hiërarchische lijn één van de volgende roosters voor met zijn gewenste
periodes van niet-benuttiging:
a.
b.

c.
d.

1

5 prestaties van 3u48 per week, met een maximum van 4u30 per dag;
2 prestaties van 7u36 en 1 prestatie van 3u48 per week, met een maximum van 9u
per volledige arbeidsdag en 4u30 voor een halve arbeidsdag met één van de vaste
stamtijden te respecteren;
afwisselend, 3 en 2 prestaties van 7u36 per week, met een maximum van 9u per dag;
één week van 5 prestaties van 7u36 per periode van 2 weken, met een maximum van
9u per dag.

Bepaald door de feitelijke werkgever (NMBS, Infrabel of HR Rail).
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Voor de variabele werktijd, maandelijkse begrenzing van bonus en tekort: 4 uren.
Op het aanvraagformulier voor halftijds benuttiging, stelt het personeelslid, dat vaste
prestaties van 8u kan leveren in het kader van zijn deeltijdse arbeid 2 , één van de volgende
roosters voor met zijn gewenste periodes van niet-benuttiging aan zijn hiërarchische lijn:
a.
b.
c.
d.

C.2.

5 prestaties van 4u per week;
2 prestaties van 8u en 1 prestatie van 4u per week;
afwisselend, 3 en 2 prestaties van 8u per week;
één week van 5 prestaties van 8u per periode van 2 weken.

Intern 4/5e stelsel
De wekelijkse en/of periodieke arbeidsduur dient te worden verminderd met 1/5e.

4

Op het aanvraagformulier voor 4/5e benuttiging, stelt het personeelslid, dat prestaties
van 7u36 kan leveren in het kader van zijn deeltijdse arbeid 2 (o.a. variabele werktijd), één
van de volgende roosters voor met zijn gewenste periodes van niet-benuttiging aan zijn
hiërarchische lijn:
a.
b.

4 prestaties van 7u36 per week, met een maximum van 9u per dag,
4 weken van 5 prestaties van 7u36, per periode van 5 weken, met een maximum 9u
per dag,
c.
5 prestaties van 6u04’48’’ per week, met een maximum van 7u per dag en minstens
één van de vaste stamtijden volledig te respecteren,
d.
3 prestaties van 7u36 en 2 prestaties van 3u48 per week. Voor de volledige
arbeidsdagen maximum 9u per dag. Voor de halve arbeidsdagen maximum 4u30 per
dag en één van de vaste stamtijden te respecteren,
e.
4 prestaties van 6u42 en 1 prestatie van 3u36 per week. In dit geval maximum 8u per
dag voor de lange prestaties en 4u30 voor een halve dag met één van de vaste
stamtijden te respecteren,
f.
Enkel in specifieke werkplaatsen binnen de directie B-TC: 3 prestaties van 8u en 1
prestatie van 6u24 per week, met een maximum van 9u per dag.
Voor de variabele werktijd, maandelijkse begrenzing van bonus en tekort: 6u30.
Op het aanvraagformulier voor 4/5e benuttiging, stelt het personeelslid, dat vaste
prestaties van 8u kan leveren in het kader van zijn deeltijdse arbeid2 , één van de volgende
roosters voor met zijn gewenste periodes van niet-benuttiging aan zijn hiërarchische lijn:
a.
b.
c.
d.
e.

4 prestaties van 8u per week;
4 weken van 5 prestaties van 8u, per periode van 5 weken;
5 prestaties van 6u24 minuten per week;
3 prestaties van 8u en 2 prestaties van 4u per week;
4 prestaties van 7u en 1 prestatie van 4u per week.

D.

BESLISSING EN PRAKTISCHE MODALITEITEN

D.1.

Beslissing

5

De beslissing van de hiërarchische lijn moet bekendgemaakt worden aan het
personeelslid binnen een termijn van 2 maanden voor de start van de deeltijdse arbeid.

2

Bepaald door de feitelijke werkgever (NMBS, Infrabel of HR Rail).
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In geval van weigering kan het personeelslid geen nieuwe aanvraag indienen voor
een termijn van 6 maanden vanaf de oorspronkelijk gewenste aanvangsdatum die
geweigerd werd.
De geweigerde aanvragen worden meegedeeld in de Gewestelijke Paritaire
Commissies.
Naast de mogelijkheid om een aanvraag voor het intern stelsel van deeltijdse arbeid te
weigeren, kan de onmiddellijke chef eventueel, wegens dienstnoodwendigheden, een
gemotiveerd voorstel doen:
o
o

Om de begindatum met maximum 6 maanden uit te stellen vanaf de gewenste
aanvangsdatum,
Van een andere verdeling van de arbeidsprestaties, zoals hierboven gedefinieerd.

6

De personeelsleden die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben, hebben recht op het
4/5e arbeidsstelsel dat niet geweigerd kan worden voor zover de aanvraag 6 maanden op
voorhand ingediend werd.

D.2.

Praktische modaliteiten

7

De dagen niet-benuttiging mogen in geen enkel geval vastgelegd worden op zaterdag
of zondag.

8

Indien de gewenste verdeling niet kan geaccepteerd worden, of in het geval deze
verdeling niet overeenstemt met de dienstnoodwendigheden, zal de onmiddellijke chef de
redenen meedelen aan de geïnteresseerde en een andere verdeling van de
arbeidsprestaties, zoals hierboven gedefinieerd, voorstellen.
Op vraag van het personeelslid kan een wijziging van de arbeidsverdeling worden
voorgesteld. Het personeelslid voegt hierbij de nodige bewijsstukken. In dat geval zal het
bevoegde bureau HR, in overleg met de betrokken diensten en op basis van geldige
motieven, onderzoeken of de nieuwe arbeidsverdeling kan worden toegekend.
De verplaatsing van de toegekende dag niet-benuttiging is enkel mogelijk met
wederzijds akkoord ofwel om dienstnoodwendigheden, ofwel om persoonlijke redenen, die
grondig gemotiveerd zijn. De onmiddellijke chef deelt de verplaatsing van deze dag mee aan
het beherende bureau HR. De compensatie, die binnen de 3 maand en gedurende de
periode waarin hij deeltijds tewerkgesteld wordt dient te vallen, mag niet samenvallen met
een vastgelegde brugdag, een dag collectief verlof, een dag staking of een weekend.
Wegens dienstnoodwendigheden kunnen de dagen niet-benuttiging ook voor een
bepaalde periode van het jaar worden verplaatst, voor zover het personeelslid zijn akkoord
hiervoor geeft. De onmiddellijke chef deelt de verplaatsing van deze dag mee aan het
beherende bureau HR. De compensatie dient te vallen binnen de 3 daaropvolgende
maanden en gedurende de periode waarin hij deeltijds tewerkgesteld wordt. Bovendien mag
deze compensatie niet samenvallen met een vastgelegde brugdag, een dag collectief verlof,
een dag staking of een weekend.
Tijdens de perioden met nachtprestaties wordt de arbeidsduurvermindering niet
toegepast. Het prestatieoverschot dat eruit voortvloeit, zal bij voorkeur gecompenseerd
worden tijdens de eerstvolgende werkweek en volgens de modaliteiten die gelden voor de
compensatie van overwerk.

9

De modaliteiten rond de aanvraagprocedures, toekenning, weigering of beëindiging
van het intern van deeltijdse arbeid zijn gedetailleerd beschreven in een omzendbrief H-HR.
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E.

STOPZETTING EN BEËINDIGING

E.1.

Stopzetting op aanvraag van het personeelslid

10

Indien de toestand van het personeelslid tijdens het stelsel van deeltijdse arbeid
wijzigt ten gevolge van bevallingsverlof, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, opvangverlof of
vaderschapsverlof in geval van overlijden van de moeder, kan het personeelslid zijn stelsel
van deeltijdse arbeid voortijdig stopzetten, met een opzeg van minimum 3 maanden 3. In dit
geval bevindt het personeelslid zich in zijn oorspronkelijke arbeidsstelsel.
Om een nieuw stelsel van deeltijdse arbeid te bekomen dient het personeelslid de van
kracht zijnde voorwaarden op het moment van zijn nieuwe aanvraag te vervullen.

E.2.

Beëindiging

11

Het stelsel van deeltijdse arbeid loopt af ofwel:
-

Op de voorziene einddatum;
In geval van een ononderbroken onbezoldigde afwezigheidsperiode van meer dan 6
maanden;
Bij een externe terbeschikkingstelling tenzij hierover een overeenkomst bestaat met
het externe organisme;
Indien het personeelslid wenst te genieten van een (ander) stelsel van deeltijdse
arbeid of een (andere) vorm van loopbaanonderbreking.

Het personeelslid dat opnieuw deeltijds wenst te werken, dient daartoe een nieuwe
aanvraag in.
Bij overplaatsing naar een andere werkzetel met of zonder graadbevordering of
verandering van graad wordt de deeltijdse arbeid beëindigd, behalve wanneer de
overnemende onmiddellijke chef de voortzetting van het lopende stelsel van deeltijdse
arbeid aanvaardt. Bij voortzetting van het lopende stelsel van deeltijdse arbeid blijven alle
eraan verbonden voorwaarden volledig behouden.

E.3.

Beëindiging met opzeg

12

Het stelsel van deeltijdse arbeid kan beëindigd worden:
-

-

Op het einde van de ononderbroken periode van 12 maanden voor zover de
opzegtermijn van minimum 3 maanden gerespecteerd werd door het personeelslid of
door de hiërarchische lijn;
Bij vroegtijdige, gemotiveerde aanvraag voor zover een opzegtermijn van minimum 3
maanden gerespecteerd werd door de hiërarchische lijn of het personeelslid en mits
akkoord van de andere partij. Indien het personeelslid eerder wenst te stoppen en
dus geen opzegtermijn van 3 maanden wenst te respecteren, kan het stelsel van
deeltijdse arbeid vroeger beëindigd worden mits akkoord van de betrokken diensten.

Het personeelslid dat opnieuw deeltijds wenst te werken, dient daartoe een nieuwe
aanvraag in.

3

Deze opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden wanneer het gaat om een aanvraag van
vaderschapsverlof in geval van overlijden van de moeder.
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E.4.

Opschorting om dienstnoodwendigheden

13

Het intern stelsel van deeltijdse arbeid kan enkel om dienstnoodwendigheden voor de
periode van juni, juli, augustus en september opgeschort worden en dit met akkoord van de
hiërarchische lijn en met akkoord van het personeelslid.
In dit geval gaat het personeelslid tijdelijk terug in voltijds en komt na deze opschorting
terug in zijn interne stelsel van deeltijdse arbeid met de oorspronkelijke voorwaarden.

F.

ADMINISTRATIEVE TOESTAND VAN HET PERSONEELSLID

14

Het personeelslid in een intern stelsel van deeltijdse arbeid behoudt zijn rechten en
voordelen zoals bepaald in de bestaande regelgeving uitgezonderd de bepalingen hieronder:

F.1.

Afwezigheden en feestdagen

15

Er wordt geen compensatie toegestaan voor feestdagen die samenvallen met een dag
niet-benuttiging ingevolge het stelsel van deeltijdse arbeid.
Het aantal dagen jaarlijks verlof, kredietdagen, dienstvrijstelling voor sociale promotie,
betaald educatief verlof, verlof zonder bezoldiging voor dwingende redenen en de eventuele
veranderlijke compensatieverlofdagen wordt proportioneel verminderd.
Voor de personeelsleden die prestaties van 7u36 leveren in het kader van zijn
deeltijdse arbeid (o.a. variabele werktijd) worden geen variabele compensatieverlofdagen
toegekend.
Voor de personeelsleden die vaste prestaties van 8u leveren in het kader van zijn
deeltijdse arbeid:
-

leidt een 9/10e tewerkstelling gedurende het volledige jaar tot 12 veranderlijke
compensatieverlofdagen;

-

leidt een 4/5e tewerkstelling gedurende het volledige jaar tot 10,5 veranderlijke
compensatieverlofdagen;

-

leidt een halftijdse tewerkstelling gedurende het volledige jaar tot 6,5 veranderlijke
compensatieverlofdagen.

Deze veranderlijke compensatieverlofdagen worden verminderd telkens het totaal
aantal dagen afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid of onbezoldigde afwezigheid
de volgende delers omvat:
- de deler 31,5 voor een 9/10e tewerkstelling: vermindering met 1 dag;
- de deler 35 voor een 4/5e tewerkstelling: vermindering met 1 dag;
- de deler 28 voor een halftijdse tewerkstelling: vermindering met een ½ dag.
Het overschot wordt bij de volgende afwezigheid gevoegd. Op het einde van het jaar
wordt het buiten beschouwing gelaten.

De exacte duur van het verlof per kalenderjaar zal meegedeeld worden,
overeenkomstig de bepalingen die zijn opgenomen in een omzendbrief H-HR, samen met de
beslissing i.v.m. de aanvraag van deeltijdse arbeid.
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F.2.

Bezoldiging

16

Het personeelslid, in het intern halftijds stelsel, ontvangt een wedde die overeenstemt
met zijn verminderde prestaties, hetzij 50% van de globale wedde voor volledige prestaties.
Het personeelslid in het intern 4/5e stelsel ontvangt een wedde die overeenstemt met
zijn onvolledige prestatie, hetzij 80% van zijn globale wedde.
Het personeelslid in het 9/10e stelsel ouderschapsverlof ontvangt een wedde die
overeenstemt met zijn onvolledige prestatie, hetzij 90% van zijn globale wedde.
Datzelfde percentage van 50%,
80% of 90% wordt toegepast op de haard- of
standplaatstoelage en op de maandelijkse forfaitaire toelagen en vergoedingen.
De jaarpremie en het vakantiegeld worden proportioneel verminderd.
Het personeelslid is dus niet meer bezoldigd door de Belgische Spoorwegen voor zijn
periode van inactiviteit.

F.3.

Arbeidsongeschiktheid

17

Het personeelslid behoudt geen recht op de vergoedingen wegens
arbeidsongeschiktheid voor de afwezigheidsperiode. De titularis die echter een wettelijk
verzekeringsstelsel inzake vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid kan genieten, kan
kiezen bij welk verzekeringsorganisme hij ingeschreven wil worden.

F.4.

Pensioen

18

De mate waarin sommige perioden van intern stelsel van deeltijdse arbeid in
aanmerking komen voor het bepalen van het recht op en de berekening van het pensioen,
wordt bepaald door een afzonderlijk bericht H-HR.
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1

— LOOPBAANONDERBREKING
— Algemeen stelsel

De loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel is een systeem dat de mogelijkheid
geeft aan het personeelslid om zijn loopbaan te onderbreken, hetzij volledig, hetzij
gedeeltelijk voor zover men recht heeft op een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA.
Er bestaan drie types van loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel:


De volledige loopbaanonderbreking;



De gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor personeelsleden van minder dan 55 jaar
(1/2 of 1/5);



De gedeeltelijke loopbaanonderbreking (1/2 of 1/5) in het “eindeloopbaanstelsel”.

A.

VOLLEDIGE LOOPBAANONDERBREKING

2

Het statutair personeelslid dat niet in stage is of het niet-statutair personeelslid dat
sedert minstens 12 maanden tewerkgesteld is bij de Belgische Spoorwegen kan zijn
loopbaan volledig onderbreken met al dan niet opeenvolgende perioden van ten minste 3
maanden en ten hoogste 12 maanden, mits het akkoord van de hiërarchische lijn.
Deze perioden mogen in totaal niet meer bedragen dan 60 maanden tijdens de hele
loopbaan. De maximumduur van 60 maanden wordt verminderd met de periodes van
volledige loopbaanonderbreking en met de periodes van vermindering van prestaties tot een
halftijdse betrekking waarvan het personeelslid heeft genoten krachtens gelijk welke andere
wettekst of reglementaire tekst genomen in uitvoering van de herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen.
De periodes van loopbaanonderbreking in het kader van de specifieke stelsels
(ouderschapsverlof, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatief verlof) worden
voor de maximumduur van 60 maanden echter niet meegerekend.

B.

GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING VOOR PERSONEELSLEDEN VAN
MINDER DAN 55 JAAR

3

Het statutair personeelslid dat niet in stage is of het niet-statutair personeelslid dat
sedert minstens 12 maanden tewerkgesteld is bij de Belgische Spoorwegen, van minder dan
55 jaar dat voltijds werkt, kan zijn loopbaan onderbreken ten belope van één vijfde of de helft
van de duur van de prestaties die hem normaal worden opgelegd. Indien het personeelslid
werkt in een stelsel van deeltijdse arbeid dat ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse
arbeidsregeling, kan het personeelslid zijn loopbaan onderbreken met een halftijds stelsel.
Deze loopbaanonderbreking mag genomen worden met al dan niet opeenvolgende
periodes van ten minste 3 maanden, mits het akkoord van de hiërarchische lijn.
Deze perioden mogen in totaal niet meer bedragen dan 60 maanden tijdens de hele
loopbaan. Nochtans wordt de maximumduur van 60 maanden verminderd met elke andere
periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking à rato van 1/5de, 1/4de of 1/3de waarvan
het personeelslid reeds genoten heeft krachtens gelijk welke andere wettelijke of
reglementaire tekst genomen in uitvoering van de voornoemde herstelwet van 22 januari
1985.
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De periodes van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van de
specifieke stelsels (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden voor de
maximumduur van 60 maanden echter niet meegerekend.

C.
4

C.1.
5

GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING IN HET EINDELOOPBAANSTELSEL
Het statutair personeelslid dat niet in stage is of het niet-statutair personeelslid dat
sedert minstens 12 maanden tewerkgesteld is bij de Belgische Spoorwegen die de leeftijd
van 55 jaar bereikt heeft en voltijds werkt, kan zijn loopbaan onderbreken ten belope van
één vijfde, of de helft van de duur van de prestaties die hem normaal worden opgelegd, tot
aan zijn pensioen. Indien het personeelslid werkt in een stelsel van deeltijdse arbeid dat ten
minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse arbeidsregeling, kan het personeelslid zijn
loopbaan onderbreken met een halftijds stelsel.
Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (eindeloopbaanstelsel) : halftijds stelsel
In bepaalde gevallen bestaat echter de mogelijkheid om toe te treden tot het
eindeloopbaanstelsel, met verminderde prestaties tot een halftijdse betrekking, vanaf de
leeftijd van 50 jaar indien het personeelslid cumulatief voldoet aan de volgende
voorwaarden:


Het uitoefenen van een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande
10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar.



Dit zwaar beroep is een knelpuntberoep.

Onder “zwaar beroep” wordt verstaan:

C.2.

6

-

Het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee
ploegen van minstens twee personeelsleden, die hetzelfde werk doen, zowel qua
inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er
een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping
meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat het personeelslid
van ploegen alterneert;

-

Het werk in onderbroken diensten waarbij het personeelslid permanent werkt in
dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen
met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder
permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van
het personeelslid vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt
tewerkgesteld;

-

Het werk met prestaties die gewoonlijk tussen 20 uur en 6 uur vallen, met uitsluiting
van de personeelsleden die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 22 uur en
van de personeelsleden die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur.

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (eindeloopbaanstelsel): 4/5e stelsel

In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid om toe te treden tot het
eindeloopbaanstelsel, met verminderde prestaties tot 4/5e van een voltijdse betrekking,
vanaf de leeftijd van 50 jaar indien het personeelslid voldoet aan één van de volgende
voorwaarden:
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7



Het uitoefenen van een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande
10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar;



Een loopbaan van 28 jaar hebben.

De personeelsleden van meer dan 55 jaar die behoren tot de rangen 4 (met
uitzondering van rang 4+), 5 en 6 die in opeenvolgende ploegen werken, de
personeelsleden van de rangen 7, 8 en 9, het rijdend personeel alsook de personeelsleden
die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben, zouden kunnen genieten van het recht op een
gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel met verminderde prestaties
tot 4/5e van een voltijdse betrekking, voor zover de aanvraag 6 maanden op voorhand
ingediend werd.
De aanvragen die door de personeelsleden van de rangen 7, 8 en 9 alsook die door
het rijdend personeel ingediend worden zijn aan geen uitstel onderhevig.
In geval van dwingende operationele noodwendigheden echter kan de betrokken
directie een gemotiveerd uitstel van maximum 6 maanden opleggen aan de personeelsleden
die behoren tot de rangen 4 (met uitzondering van rang 4+), 5 en 6 die in opeenvolgende
ploegen werken en aan de personeelsleden die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. Heel
uitzonderlijk kan voor deze personeelscategorieën een tweede en laatste uitstel worden
opgelegd van maximum 6 maanden. Dit tweede uitstel zal aan de bevoegde Gewestelijke
Paritaire Commissie meegedeeld worden.
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TITEL VI
Hoofdstuk II

— LOOPBAANONDERBREKING
— Specifieke stelsels

A.

PALLIATIEF VERLOF

A.1.

Principe

8

Het statutair en het niet-statutair personeelslid dat voltijds werkt mag zijn loopbaan
onderbreken hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk (in het halftijds stelsel of het 4/5e stelsel),
gedurende een periode van één maand om palliatieve zorgen te verstrekken. Indien het
personeelslid werkt in een arbeidsstelsel van deeltijdse arbeidsregeling dat ten minste gelijk
is aan 3/4 van een voltijdse arbeidsregeling, kan het personeelslid zijn loopbaan
onderbreken met een halftijds stelsel.
Onder palliatieve zorgen wordt verstaan: elke vorm van bijstand en in het bijzonder
medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand en verzorging van personen
die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden.
Een verlenging van het palliatief verlof kan toegekend worden voor een periode van
tweemaal 1 maand.
Het personeelslid mag niet meer dan drie attesten voor palliatieve zorgen voor
dezelfde persoon geven.

A.2.

Aanvraag en toekenning

9

In afwijking van de gemeenschappelijke bepalingen gedefinieerd in Hoofdstuk III, dient
het personeelslid, dat zijn loopbaan wenst te onderbreken voor palliatief verlof, zijn aanvraag
in te dienen bij de hiërarchische lijn ten minste 1 week voor de gewenste aanvangsdatum.
De onderbreking gaat van start de eerste dag van de week die volgt op de week
waarin de aanvraag heeft plaatsgevonden, of vroeger indien de onmiddellijke chef hierover
zijn akkoord geeft.

10

Het personeelslid voegt bij zijn aanvraag een attest dat afgeleverd is door de
behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging behoeft en waaruit
blijkt dat het personeelslid bereid is deze palliatieve zorgen te verlenen aan deze persoon.
In geval van een verlenging van de periode met één maand dient het personeelslid
dezelfde procedure opnieuw te volgen en de gevraagde attesten over te maken.
In geval van overlijden van de patiënt voor het einde van de loopbaanonderbreking,
heeft het personeelslid de keuze om zijn loopbaanonderbreking verder te zetten tot de
voorziene datum of het werk vroeger te hernemen.

11

In het kader van gedeeltelijke loopbaanonderbreking zijn de regels betreffende de
praktische modaliteiten en de verdelingen van deeltijdse arbeid hetzelfde als voor de interne
halftijdse stelsels en de interne 4/5e stelsels.
Niettegenstaande kan het personeelslid ook, mits akkoord van zijn onmiddellijke chef,
ervoor kiezen om zijn deeltijdse arbeid te spreiden over een periode van één maand, zonder
rekening te houden met de voorgestelde arbeidsverdeling in de interne halftijdse en 4/5 e
stelsels. Het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties dient overeen te komen met
de toegestane deeltijdse arbeid.
Palliatief verlof mag niet geweigerd noch uitgesteld worden.
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B.

ZORG VOOR EEN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID (MEDISCHE BIJSTAND)

B.1.

Principe

12

Het statutair en niet-statutair personeelslid, dat voltijds werkt, kan volledig of
gedeeltelijk (in het halftijds stelsel of het 4/5e stelsel) zijn loopbaan onderbreken voor het
verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad
dat lijdt aan een zware ziekte. Indien het personeelslid werkt in een stelsel van deeltijdse
arbeid dat ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse arbeidsregeling, kan het
personeelslid zijn loopbaan onderbreken met een halftijds stelsel .
Voor toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder gezinslid elke persoon die
samenwoont met het personeelslid en onder familielid, zowel de bloed- als de aanverwanten
tot de tweede graad.
Onder zware ziekte wordt verstaan de ziekte of medische ingreep die door de behandelende
arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale,
familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.
Deze vorm van loopbaanonderbreking is beperkt tot 12 maanden in totaal per patiënt in het
geval van een volledige loopbaanonderbreking of 24 maanden bij een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking (in het kader van het halftijds stelsel of van het 4/5e stelsel). Elke
individuele onderbrekingsperiode moet minstens 1 maand omvatten en mag 3 maanden niet
overschrijden, al dan niet aaneensluitend, tot de maximumtermijn van 12 of 24 maanden
bereikt is.
De maximumperiode van 12 maanden wordt verminderd met de periodes van volledige
loopbaanonderbreking en de maximumperiode van 24 maanden wordt verminderd met de
periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking die het personeelslid reeds genoten heeft
voor dezelfde patiënt op basis van een andere wettekst of reglementaire tekst ter uitvoering
van de voornoemde herstelwet van 22 januari 1985, die dezelfde mogelijkheid voorzag.

13

Ingeval van zware ziekte van een kind dat hoogstens 16 jaar oud is en van wie het
personeelslid uitsluitend of hoofdzakelijk de last draagt in de zin van artikel 1 van de wet van
20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, wordt, wanneer het personeelslid
alleenstaand1 is, de maximumperiode van volledige loopbaanonderbreking van 12 maanden
uitgebreid naar 24 maanden en wordt de maximumperiode van de gedeeltelijke
loopbaanonderbreking uitgebreid naar 48 maanden.

14

In afwijking van de minimumduur van één maand, zoals hierboven vermeld, kan het
personeelslid voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na
de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, zijn beroepsloopbaan volledig
onderbreken voor een duur van één week, eventueel verlengbaar met één week. De
mogelijkheid tot onderbreking ingeval van hospitalisatie staat open voor:
-

Het personeelslid dat bloedverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en
ermee samenwoont;
Het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de
dagelijkse opvoeding.

Wanneer het personeelslid dat betrokken is bij de hospitalisatie van het minderjarige
kind geen gebruik kan maken van de geboden mogelijkheid, kunnen ook de volgende
personeelsleden zich op die mogelijkheid beroepen:
1

Onder alleenstaande wordt hier verstaan het personeelslid dat uitsluitend en effectief samenwoont met één of
meer van zijn kinderen.
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Het personeelslid dat bloedverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en
er niet mee samenwoont;
Of wanneer laatstgenoemde personeelslid in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op
te nemen, een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad.

De volledige onderbreking van de beroepsloopbaan kan genomen worden voor een
periode die het mogelijk maakt de minimumduur van een maand te bereiken wanneer het
personeelslid onmiddellijk aansluitend op de in deze paragraaf bedoelde volledige
onderbreking zijn recht bedoeld in paragraaf 11 wenst uit te oefenen voor hetzelfde zwaar
zieke kind.

B.2.

Aanvraag en toekenning

15

In afwijking van de gemeenschappelijke bepalingen gedefinieerd in Hoofdstuk III, dient
het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken voor de zorg voor een zwaar ziek
gezins- of familielid, zijn aanvraag minstens 1 week voor de gewenste aanvangsdatum in te
dienen bij zijn hiërarchische lijn.
De onderbreking gaat van start de eerste dag van de week die volgt op de week
waarin de aanvraag plaatsgevonden heeft, of vroeger indien de onmiddellijke chef zijn
akkoord geeft.

16

Het personeelslid voegt bij zijn aanvraag een attest dat afgeleverd is door de
behandelende geneesheer van het zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad,
waaruit blijkt dat het personeelslid bereid is bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar
zieke persoon. Dit attest dient te worden ingevuld ten vroegste 1 maand voor de gewenste
aanvangsdatum en ten laatste op de gewenste aanvangsdatum zelf.
In geval van zware ziekte van een kind dat hoogstens 16 jaar oud is en van wie het
personeelslid uitsluitend of hoofzakelijk de last draagt, levert het personeelslid o.a. het
bewijs van de samenstelling van zijn gezin door middel van een attest dat wordt afgeleverd
door de gemeentelijke overheid en waaruit blijkt dat het personeelslid op het moment van de
aanvraag uitsluitend en effectief samenwoont met één of meerdere van zijn kinderen.
In geval van bijstand of verzorging aan een minderjarig kind, tijdens of vlak na de
hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, levert het personeelslid het
bewijs van reden van deze loopbaanonderbreking door middel van een attest afgeleverd
door de behandelende geneesheer van het zwaar ziek kind waaruit blijkt dat het
personeelslid bereid is bijstand of verzorging te verlenen aan het zwaar ziek kind. Het bewijs
van hospitalisatie van het kind wordt geleverd door een attest van het betrokken ziekenhuis.
Wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is, kan worden afgeweken van
de voormelde termijn in de voorgaande paragraaf. In dat geval bezorgt het personeelslid zo
spoedig mogelijk een attest van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke kind
waaruit het onvoorzienbaar karakter van de hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid geldt ook
ingeval het verlof verlengd wordt met een week.

17

Voor elke verlenging van een periode van deze loopbaanonderbreking, dient het
personeelslid dezelfde procedure opnieuw te volgen en de gevraagde attesten over te
maken.

18

In het kader van gedeeltelijke loopbaanonderbreking zijn de regels rond de praktische
modaliteiten en de arbeidsverdelingen van deeltijdse arbeid hetzelfde als voor de interne
halftijdse stelsels en de interne 4/5e stelsels.
Verlof voor zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid mag niet geweigerd noch
uitgesteld worden.
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C.

OUDERSCHAPSVERLOF

C.1.

Principe

19

Het statutair en het niet-statutair personeelslid heeft de mogelijkheid bij de geboorte of
de adoptie van zijn kind zijn loopbaan te onderbreken tijdens:
•

4 maanden in het kader van de volledige loopbaanonderbreking, door middel van
periodes van minstens 1 maand;

•

8 maanden in het kader van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het stelsel van
halftijdse arbeid, door middel van periodes van minstens 2 maanden of een meervoud
daarvan, op voorwaarde dat hij voltijds tewerkgesteld is;

•

20 maanden in het kader van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 4/5e
stelsel, door middel van periodes van minstens 5 maanden of een meervoud daarvan,
op voorwaarde dat hij voltijds tewerkgesteld is;

•

40 maanden in het kader van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 9/10 e
stelsel, door middel van periodes van 10 maanden of een meervoud daarvan, op
voorwaarde dat hij voltijds tewerkgesteld is.

Bij een wijziging van de verdeling (voltijds, halftijds, 4/5eof 9/10e) moet rekening
worden gehouden met het principe dat 1 maand schorsing van de uitvoering van de
arbeidsprestaties gelijk is aan 2 maanden halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties,
gelijk is aan 5 maanden vermindering van de arbeidsprestaties tot 4/5e en gelijk is aan tien
maanden vermindering van de arbeidsprestaties tot 9/10e
Het personeelslid heeft de mogelijkheid om ouderschapverlof op te nemen:


Naar aanleiding van de geboorte van zijn kind tot het kind 12 jaar wordt;



In het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode die loopt vanaf de
inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of
in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn
verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

Wanneer het kind voor ten minste 66 % getroffen is door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft, die tot gevolg heeft dat ten minste 4
punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de
regelgeving betreffende de kinderbijslag of dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle
drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving
betreffende de kinderbijslag, wordt de leeftijdsgrens vastgesteld op 21 jaar.
Aan de voorwaarden van de 12e en 21e verjaardag moet zijn voldaan uiterlijk
gedurende de periode van het ouderschapsverlof.

C.2.

Aanvraag en toekenning

20

In afwijking van de gemeenschappelijke bepalingen gedefinieerd in Hoofdstuk III, dient
het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken in het kader van
ouderschapsverlof, zijn aanvraag minstens 3 maanden en ten vroegste 4 maanden voor de
gewenste aanvangsdatum in te dienen bij zijn hiërarchische lijn. Het ouderschapsverlof kan
desalniettemin vroeger van start gaan mits akkoord van de betrokken diensten.
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Voor elke verlenging van een periode van deze loopbaanonderbreking, dient het
personeelslid dezelfde procedure opnieuw te volgen.

22

In het kader van gedeeltelijke loopbaanonderbreking zijn de regels rond de praktische
modaliteiten van deeltijdse arbeid hetzelfde als voor de interne stelsels.
De mogelijkheden inzake arbeidsverdelingen voor halftijdse en 4/5 e stelsels zijn
hetzelfde als voor de interne halftijdse stelsels en de interne 4/5e stelsels. Op het
aanvraagformulier voor 9/10e stelsel, stelt het personeelslid, dat prestaties van 7u36 2 kan
leveren in het kader van zijn ouderschapsverlof (o.a. variabele werktijd), aan zijn
hiërarchische lijn één van de volgende twee roosters voor met zijn gewenste
arbeidsverdeling:
a.

4 prestaties van 7u36 en 1 prestatie van 3u48;

b.

5 prestaties van 7u36 tijdens week 1 en 4 prestaties van 7u36 tijdens week 2

Voor de variabele werktijd, maandelijkse begrenzing van bonus en tekort: 7u30.
Op het aanvraagformulier voor 9/10e stelsel stelt het personeelslid, dat prestaties van
kan leveren in het kader van zijn ouderschapsverlof, aan zijn hiërarchische lijn één van
de volgende twee roosters voor met zijn gewenste arbeidsverdeling;
a.
4 prestaties van 8u en 1 prestatie van 4u;
8u2

b.

5 prestaties van 8u tijdens week 1 en 4 prestaties van 8u tijdens week 2
Ouderschapsverlof mag niet geweigerd worden, behalve het 9/10e stelsel.

Het begin van het ouderschapsverlof kan uitgesteld worden omwille van
dienstnoodwendigheden. Dit uitstel dient gecommuniceerd te worden aan het personeelslid
binnen een maand die volgt op de schriftelijke aanvraag. Desalniettemin dient het
ouderschapsverlof in te gaan ten laatste 6 maanden na de datum waarop het gemotiveerd
uitstel werd meegedeeld.

C.3.

Uitkering RVA

23

Er wordt geen onderbrekingsuitkering toegekend voor de vierde maand
loopbaanonderbreking, behalve voor kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012.

C.4.
24

Opmerking m.b.t. de toekenning
Het ouderschapsverlof wordt toegekend in blokken. Indien het personeelslid de
gevraagde periode niet respecteert, verliest men het saldo van het verplichte deel van één
maand (volledig ouderschapsverlof), 2 maanden (halftijds ouderschapsverlof), 5 maanden
(ouderschapsverlof 1/5) of 10 maanden (ouderschapsverlof 1/10). Het personeelslid kan later
de periodes aanvragen van één maand, 2 maanden, 5 maanden of 10 maanden die eventueel
nog resteren van de maximumperiode.
Specifiek geval in geval van medische bijstand aan een minderjarig kind tijdens het
ouderschapsverlof:
Het personeelslid dat een ouderschapsverlof geniet, kan dit vroegtijdig stopzetten (op
voorwaarde dat zijn feitelijke werkgever (NMBS, Infrabel, HR Rail) akkoord gaat) en een

2

Bepaald door de feitelijke werkgever (NMBS, Infrabel of HR Rail).
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aanvraag indienen voor één week verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd
zwaar ziek minderjarig kind (onmiddellijk verlengbaar met één bijkomende week).
Wanneer het personeelslid zijn ouderschapsverlof tijdens de aangevraagde periode stopzet,
verliest hij niet het saldo van het verplichte blok van één maand (volledig ouderschapsverlof)
of 2 maanden (halftijds ouderschapsverlof), 5 maanden (ouderschapsverlof 1/5) of 10
maanden (ouderschapsverlof 1/10). Het feit dat hij de aangevraagde periode niet respecteert
is immers het gevolg van een bijzondere omstandigheid (gehospitaliseerd minderjarig kind)
die als overmacht erkend dient te worden.
Het saldo van het aangevatte maar nog niet beëindigde blok van het ouderschapsverlof kan
later worden opgenomen, op voorwaarde dat:

alle voorwaarden eigen aan het ouderschapsverlof nageleefd worden
(leeftijdsvoorwaarde, anciënniteitsvoorwaarde, arbeidsregime) op het ogenblik dat de
aanvraag wordt ingediend;

EN het personeelslid binnen hetzelfde type van ouderschapsverlof blijft (volledig, 1/2,
1/5 of 1/10e).
Het saldo mag, maar moet niet noodzakelijk, opgenomen worden na het verlof voor
medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind. De verplichting om binnen
hetzelfde type van ouderschapsverlof te blijven, betreft enkel het opnemen van het saldo van
het aangevatte blok dat niet beëindigd werd omwille van de aanvraag van een verlof voor
medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind.
Indien het ouderschapsverlof nog niet is uitgeput, kan het personeelslid de resterende
periode(s) aanvragen in de door hem gekozen vorm van ouderschapsverlof (volledig, 1/2,
1/5 of 1/10e).

D.

MANTELZORGVERLOF

D.1.

Principe

25

Het statutair en niet-statutair personeelslid, die erkend mantelzorger is van een
zorgbehoevende persoon, kan volledig zijn loopbaan onderbreken.
Deze personeelsleden hebben ook de mogelijkheid om hun prestaties deeltijds (in het
halftijds of 4/5e stelsel) te onderbreken, op voorwaarde dat zij voltijds tewerkgesteld zijn.
Onder erkend mantelzorger wordt verstaan de persoon die doorlopende of
regelmatige hulp en bijstand verleent aan de zorgbehoevende persoon.
Deze vorm van loopbaanonderbreking is beperkt tot 1 maand per zorgbehoevende
persoon in het geval van volledige loopbaanonderbreking of 2 maanden bij een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking (in het kader van een halftijds stelsel of van het 4/5 e stelsel).
Het personeelslid kan zijn ganse loopbaan volledig onderbreken in het kader van
mantelzorgverlof gedurende maximum 6 maanden. Dit maximum bedraagt 12 maanden in
geval van gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

D.2.

Aanvraag en toekenning

26

In afwijking van de gemeenschappelijke bepalingen gedefinieerd in Hoofdstuk III, dient het
personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken om mantelzorg te verlenen aan een
zorgbehoevende persoon, zijn aanvraag minstens 1 week voor de gewenste
aanvangsdatum in te dienen bij zijn hiërarchische lijn.
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De onderbreking gaat van start de eerste dag van de week die volgt op de week
waarin de aanvraag plaatsgevonden heeft, of vroeger indien de onmiddellijke chef zijn
akkoord geeft.
Het personeelslid voegt bij zijn aanvraag het bewijs van de erkenning van zijn
hoedanigheid als mantelzorger.
In het kader van gedeeltelijke loopbaanonderbreking zijn de regels rond de
praktische modaliteiten en de arbeidsverdelingen van deeltijdse arbeid hetzelfde als voor
interne halftijdse stelsels en de interne 4/5e stelsels.
Mantelzorgverlof mag niet geweigerd noch uitgesteld worden.
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TITEL VI
Hoofdstuk III

— LOOPBAANONDERBREKING

— Gemeenschappelijke bepalingen voor de verschillende stelsels

A.

UITKERING RVA

27

Het personeelslid dat zijn loopbaan onderbreekt verkrijgt een maandelijkse
onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De bedragen van de
verschillende onderbrekingsuitkeringen kunnen op de website van de RVA geraadpleegd
worden.

28

Binnen de Belgische Spoorwegen wordt de mogelijkheid om de loopbaan te
onderbreken slechts toegestaan indien het personeelslid recht heeft op de
onderbrekingsuitkering gestort door de RVA. Een periode die in eerste instantie toegekend
werd, maar waarvoor de bedoelde uitkering nadien geweigerd werd wegens het verbod om
ze met andere inkomsten te cumuleren, wordt ambtshalve omgezet in een periode van verlof
zonder bezoldiging. Dit houdt onder meer in dat personeelsleden die tijdelijk of definitief de
Belgische Spoorwegen verlaten om bij een andere werkgever een bezoldigde arbeid te
verrichten, het stelsel van loopbaanonderbreking niet kunnen bekomen.

29








De onderbrekingsuitkeringen gestort door de RVA kunnen niet gecumuleerd worden:
met de inkomsten voortvloeiend uit een politiek mandaat (o.a. districts- en
provincieraadslid), tenzij het een mandaat van gemeenteraadslid, van raadslid van
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van lid van het Bijzonder
Comité voor de sociale dienst is;
met de inkomsten voortvloeiend uit een bijkomende activiteit als loontrekkende
behalve indien die reeds, te samen met de activiteit waarvan de uitoefening geschorst
wordt of waarvan de prestaties verminderd worden, uitgeoefend werd gedurende ten
minste 12 maanden die het begin van de volledige loopbaanonderbreking of de
vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan;
met de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een bijkomende zelfstandige
activiteit, behalve indien die reeds, te samen met de activiteit waarvan de uitoefening
geschorst wordt of waarvan de prestaties verminderd worden, uitgeoefend werd
gedurende ten minste 12 maanden die het begin van de volledige
loopbaanonderbreking of de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan. In dit
geval wordt de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum:
o 12 maanden voor een volledige loopbaanonderbreking;
o 24 maanden voor een vermindering tot halftijdse prestaties;
o 60 maanden voor een vermindering tot 4/5e of 9/10e;
met een pensioen, uitgezonderd met een overlevingspensioen gedurende een
eenmalige periode van maximaal 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden.

Het recht op loopbaanonderbreking zonder uitkering kan enkel toegekend worden
binnen de Belgische Spoorwegen mits akkoord van de RVA indien:




het personeelslid geniet van een overlevingspensioen;
het personeelslid dat een zelfstandige activiteit voortzet, het recht op uitkeringen
verloren heeft, omdat hij de periode van loopbaanonderbreking gedurende dewelke de
cumulatie toegelaten is, overschreden heeft;
het personeelslid in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst, in het
buitenland verblijft om er een bezoldigde activiteit te verrichten in het kader van een
erkend project inzake ontwikkelingssamenwerking via een erkende nietgouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
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In geval van toekenning van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van
het eindeloopbaanstelsel, geniet het personeelslid van de rangen 7, 8 of 9 een
complementaire toelage van de Belgische Spoorwegen naast de maandelijkse
onderbrekingsuitkering van de RVA. Deze complementaire toelage stemt overeen met 5%
van de globale wedde voor de halftijdse loopbaanonderbreking en met 3% van de globale
wedde voor de 4/5e loopbaanonderbreking.

B.

AANVRAAG EN TOEKENNING

31

Met uitzondering van de specifieke stelsels, dient het personeelslid dat zijn loopbaan
wenst te onderbreken ten minste 3 maanden voor de gewenste begindatum zijn aanvraag in.
Indien het personeelslid vroeger wenst te starten met de loopbaanonderbreking, kan de
loopbaanonderbreking vroeger starten mits akkoord van de betrokken diensten.
Met uitzondering van de specifieke stelsels, vangt de loopbaanonderbreking steeds
aan de eerste dag van een kalendermaand.
Elke verlenging of elke nieuwe aanvraag moet aangevraagd worden volgens dezelfde
procedure en termijn zoals bij de eerste aanvraag. Indien een verlenging onmiddellijk volgt
op de vroegere loopbaanonderbreking zal een termijn van ten minste 3 maanden gevolgd
moeten worden.
Een personeelslid dat wenst te veranderen van een loopbaanonderbreking naar een
stelsel van deeltijdse arbeid of naar een andere vorm van loopbaanonderbreking, dient zijn
huidige loopbaanonderbreking waarin hij zich bevindt te beëindigen en dient een nieuwe
aanvraag in voor een stelsel van deeltijdse arbeid of voor een andere vorm van
loopbaanonderbreking.

32

In het kader van loopbaanonderbreking zijn de regels rond de beslissingen 3 en de
praktische modaliteiten en de arbeidsverdelingen van deeltijdse arbeid hetzelfde als voor de
interne halftijdse stelsels en de interne 4/5e stelsels.
De procedure van aanvraag en toekenning is gedetailleerd beschreven in een
omzendbrief H-HR.

C.

STOPZETTING EN BEËINDIGING

33

De bepalingen gedefinieerd in de Titel V - Hoofdstuk I punten E1, E2 en E3 zijn van
toepassing voor de loopbaanonderbrekingen.
Wanneer het personeelslid echter van een loopbaanonderbreking geniet in een
specifiek stelsel, kan de hiërarchische lijn dit niet eenzijdig stopzetten.

D.

ADMINISTRATIEVE TOESTAND

34

Het personeelslid in loopbaanonderbreking behoudt zijn rechten en voordelen zoals
bepaald in de bestaande regelgeving uitgezonderd volgende bepalingen gedefinieerd onder
Titel V – Hoofdstuk I, punt F.
In afwijking hiervan wordt het vakantiegeld niet proportioneel verminderd voor de
specifieke stelsels.

3

Behalve voor de specifieke stelsels.
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Voor het personeelslid in volledige loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel en
de specifieke stelsels zijn de volgende bepalingen ook van toepassing:

D.1.

Loopbaan

35

Indien de toegestane periode van loopbaanonderbreking tot gevolg heeft dat het
statutair personeelslid een ononderbroken periode van onbezoldigde afwezigheid bekomt
die 6 maanden overschrijdt, blijft hij geen titularis van de post in het kader die hij eventueel
bezet.
Bij wederindiensttreding wordt hem een vacante post in het kader toegewezen van de
werkzetel waartoe hij oorspronkelijk behoorde vóór zijn loopbaanonderbreking, zo niet in een
andere werkzetel van dezelfde entiteit die voldoet aan de voorwaarden die bepaald zijn voor
de wederopname van wegens afschaffing van betrekking beschikbare personeelsleden. Bij
ontstentenis van een dergelijke mogelijkheid wordt het personeelslid buiten kader
opgenomen in een werkzetel.
Bij wederindiensttreding wordt het niet-statutair personeelslid buiten kader
tewerkgesteld in zijn vroegere werkzetel of een andere werkzetel van dezelfde entiteit.
In het geval het personeelslid titularis blijft van een kaderpost, behoudt hij zijn rechten
op overplaatsing. Zoniet wordt de aanvraag van overplaatsinggeannuleerd.

D.2.

Verkeersvoordelen

36

In geval van volledige loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel en de specifieke
stelsels verliest het personeelslid zijn rechten op verkeersvoordelen in internationaal verkeer
indien de totale duur van de afwezigheid de periode van 1 maand overschrijdt.
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REGLEMENT VAN HET VERLOF

Stelsel van toepassing op het Statutair Personeel
________________

TITEL VII
MOEDERSCHAPS- EN PROFYLACTISCH VERLOF
________________
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TITEL VII - MOEDERSCHAPS- EN PROFYLACTISCH VERLOF
HOOFDSTUK I. MOEDERSCHAPSVERLOF
A.
1

B.
2

BEGINSEL
Het personeelslid dat gaat bevallen, heeft recht op een aantal weken
moederschapsverlof. Het grootste deel van het moederschapsverlof moet verplicht worden
opgenomen, de rest is facultatief (niet verplicht).

DUUR VAN HET MOEDERSCHAPSVERLOF
Het moederschapsverlof bestaat uit het prenataal verlof vóór de bevalling en het
postnataal verlof na de bevalling.
Rekening houdend met het aantal verwachte kinderen bedraagt de duur van het preen het postnataal verlof :
In geval van 1 kind
Prenataal
verlof

Postnataal
verlof

In geval van een meerling

maximum 6 weken:

maximum 8 weken:



1 week verplicht: de 7
dagen vóór de vermoedelijke
bevallingsdatum



1 week verplicht: de 7
dagen vóór de vermoedelijke
bevallingsdatum



5 weken facultatief (= niet
verplicht)



7 weken facultatief (= niet
verplicht)

maximum 14 weken:


9 weken verplicht: de 9
weken na de werkelijke
bevallingsdatum,

maximum
16 weken,
verzoek verlengbaar tot
weken:


(de dag van de bevalling
e
wordt gerekend als 1 dag
van het postnataal verlof)


TOTAAL

kan aangevuld worden
met
het
niet-opgenomen
facultatieve prenataal verlof
(maximum 5 weken)

maximum 15 weken

op
18

9 weken verplicht: de 9
weken
na
de
werkelijke
bevallingsdatum
(waarbij de dag van de
e
bevalling wordt gerekend als 1
dag van het postnataal verlof)



kan aangevuld worden met
het
niet-opgenomen
facultatieve prenataal verlof
(maximum 7 weken)



op verzoek: verlenging van
2 weken
maximum 17 weken, op
verzoek verlengbaar tot 19
weken

Vanaf 180 dagen zwangerschap, wordt het kind als levensvatbaar beschouwd en is
er recht op moederschapsverlof, ongeacht of het kind levend- of doodgeboren wordt. Bij
minder dan 180 dagen zwangerschap wordt deze periode vergoed als
arbeidsongeschiktheid.
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C.

3

GELEIDELIJKE WERKHERVATTING

De laatste 2 weken van het facultatieve postnataal verlof kunnen worden omgezet in
10 verlofdagen van postnatale rust. Deze moeten opgenomen worden binnen de 8 weken
na het einde van de ononderbroken postnatale rust. Deze dagen dienen op voorhand te
worden vastgelegd.
Om de maatregel te genieten, moet het personeelslid haar onmiddellijke chef schriftelijk
inlichten en haar mutualiteit op de hoogte brengen over de omzetting die ze voor ogen heeft
en de vastgestelde planning. Dit dient te gebeuren ten laatste 4 weken vóór het einde van
het verplichte postnataal verlof.

D.

SPECIFIEKE GEVALLEN

4
1.

Het personeelslid is afwezig om gezondheidsredenen tijdens de laatste
maanden van haar zwangerschap
1

De dagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval tijdens de 6 weken (of 8 weken in
het geval van een meergeboorte) vóór de bevalling, worden als prenataal verlof
beschouwd.
1

Als het personeelslid door ziekte of ongeval tijdens de 6 weken (of 8 weken in het
geval van een meergeboorte) vóór haar bevalling ononderbroken arbeidsongeschikt
is geweest, dan kan, op haar verzoek, de postnatale rust met 1 week worden
verlengd.
2.

Het personeelslid bevalt vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
In dit geval verliest het personeelslid de nog niet opgenomen verplichte dagen
prenataal moederschapsverlof. Het postnataal verlof begint op de werkelijke
bevallingsdatum.

3.

Het personeelslid bevalt na de vermoedelijke bevallingsdatum
Het prenataal verlof wordt verlengd tot aan de werkelijke bevallingsdatum.
Als het personeelslid hierdoor de maximale termijn van het prenatale verlof
overschrijdt en als het volledige prenatale verlof is opgebruikt wegens ziekte of
1
ongeval , dan worden de 6 weken (meerling: 8 weken) vóór de werkelijke
bevallingsdatum beschouwd als prenataal verlof, de dagen daarvoor worden
beschouwd als dagen afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid of verwonding.

4.

Het pasgeboren kind moet in het ziekenhuis verblijven
De postnatale rust kan worden verlengd met de duur dat het pasgeboren kind nog in
het ziekenhuis opgenomen blijft vanaf de 8e dag na de geboorte. De duur van die
verlenging bedraagt maximum 24 weken.

1

In de brede zin van het woord te begrijpen : ziekte of beroepsziekte, privé-ongeval, arbeidsongeval of
ongeval om de weg naar of van het werk
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5.

Overlijden van de moeder
Indien de moeder overlijdt, mag de vader van het kind (of de meeouder) het
resterende deel van het moederschapsverlof opnemen dat nog niet door de moeder
was opgenomen.

6.

Opname van de moeder in het ziekenhuis
Op voorwaarde dat de moeder voor langer dan 7 dagen in het ziekenhuis is
opgenomen en de pasgeborene het ziekenhuis heeft verlaten, kan de vader van het
kind (of de meeouder) ten vroegste vanaf de 8e dag na de geboorte van het kind een
omgezet moederschapsverlof genieten.
Het verlof loopt af zodra de moeder uit het ziekenhuis wordt ontslagen, uiterlijk op het
einde van de periode van moederschapsverlof waarop de moeder recht had.

E.

BEDRAG VAN DE VERGOEDING

5

Gedurende haar moederschapsverlof ontvangt het statutair personeelslid een
vergoeding wegens ziekte die berekend wordt zoals in Bundel 571 is bepaald. De perioden
van het moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor het berekenen van de termijnen
vastgesteld in Bundel 571.

6

Gedurende haar moederschapsverlof ontvangt het niet-statutair personeelslid een
vergoeding van haar ziekenfonds zoals voorzien door de wettelijke bepalingen.

F.

FORMALITEITEN

7

De te vervullen formaliteiten zijn in een omzendbrief H-HR opgenomen.
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TITEL VII - MOEDERSCHAPS- EN PROFYLACTISCH VERLOF
HOOFDSTUK II. PROFYLACTISCH VERLOF

A.

B.
11

BEGINSEL
8

Los van het moederschapsverlof, kan aan de werkneemster die zwanger is of
die borstvoeding geeft tijdelijk elke activiteit verboden worden die een specifiek risico inhoudt
voor de veiligheid en de gezondheid van haar of haar kind.
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Ingevolge dit verbod, kan de werkneemster ertoe gehouden worden om de
arbeidsvoorwaarden of arbeidstijd aan te passen of kan de werkneemster ertoe worden
aangezet tijdelijk andere taken uit te voeren indien dit mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is,
zal ze haar professionele activiteit moeten onderbreken zolang het gevaar voor haar
gezondheid of die van haar kind aanhoudt. In dat geval spreekt men van « profylactisch
verlof».

10

De arts van het health centre beslist over de toekenning en de duur van het profylactisch
verlof.

VERGOEDING
Het profylactisch verlof wordt met afwezigheid wegens ziekte gelijkgesteld. De
perioden van het profylactisch verlof komen niet in aanmerking voor het berekenen van de
termijnen vastgesteld in bundel 571.

Bericht 17 H-HR/2019

