
Het schooljaar 2014-2015 en de volgende jaren 

De plaats van tewerkstelling bepaalt de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. 

a) In het geval van een overgang naar een andere vestigingseenheid van dezelfde werkgever 

van gewest A naar gewest B, moet de werkgever een terugbetalingsdossier indienen in elk 

gewest, naar verhouding van de uren verlof dat in elk gewest werd opgenomen en met als 

maximum in Gewest B het resterende saldo uren op de datum van de overheveling van de 

werknemer. De werkgever en de werknemer moeten de in elk gewest geldende regels 

toepassen (de al dan niet aanspraak op het recht op betaald educatief verlof voor de gevolgde 

opleiding, aantal uren terugbetaalbaar, uurtarief). 

b) In het geval van een overgang van een werkgever in gewest A naar een andere werkgever in 

gewest B, moet elke werkgever een terugbetalingsdossier indienen in zijn of haar gewest. De 

effectieve opname van de uren betaald educatief verlof bij de werkgever van gewest B kan 

door deze laatste worden beperkt naar verhouding van de opleidingsperiode die 

overeenstemt met de tewerkstelling bij hem of haar, met als maximum het saldo aan uren dat 

overbleef op de datum van de indiensttreding bij hem of haar. De werkgever en elk van zijn 

opeenvolgende werkgevers moeten de regels toepassen die van toepassing zijn in het gewest 

op het moment dat de werknemer er is tewerkgesteld (de al dan niet aanspraak op het recht 

op betaald educatief verlof voor de gevolgde opleiding, aantal uren terugbetaalbaar, 

uurtarief).  

De woonplaats van de werknemer, en dus de wijziging van de woonplaats van de werknemer, is niet 

van belang en heeft geen invloed. 

De gevolgde opleiding heeft een invloed op het recht op betaald educatief verlof en de terugbetaling 

ervan, dat verloren gaat in het geval van verandering van gewest in de loop van het schooljaar, als de 

gevolgde opleiding niet erkend is in het andere gewest, of er nu al dan niet een verandering is van 

gewest waar de opleiding wordt gevolgd. 

 


