Vlaams Opleidingsverlof
Artikel 27 BVR: Een werknemer die een opleiding volgt die een regelmatige aanwezigheid vereist,
volgt de opleiding nauwgezet als hij per jaar niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd
afwezig is en deelneemt aan de eindbeoordeling (als deze deel uitmaakt van de opleiding)
Als reden voor gewettigde afwezigheid voor de contacturen en bij de eindbeoordeling worden alle
redenen die aanleiding geven tot schorsing van de arbeidsovereenkomst in hoofde van de
werknemer aanvaard, alsook de afwezigheid om beroepsredenen geattesteerd door de werkgever.

Volgende oorzaken van schorsing worden hieronder verstaan:

•

Ziekte en ongeval

•

Zwangerschap en bevallingsverlof
•
•
•
•

•

Het recht op afwezigheid wegens prenataal geneeskundig onderzoek
Het moederschapsverlof
Werkverwijdering van de werkneemster die zwanger is of die borstvoeding geeft
Borstvoedingspauzes

Klein verlet (kort verzuim)
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Huwelijk van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de
gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster,
schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een
kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn
echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: de dag
van de plechtigheid
Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn
echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder
van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het
overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
*Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder,
kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een
schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: twee dagen, te kiezen tijdens de
periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
*Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder,
kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een
schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis;
Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): 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);
Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de
vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt: de dag van het feest (wanneer dit samenvalt
met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk
aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);
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: de nodige
tijd, met een maximum van 3 dagen;
Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of
in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de
gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen: de nodige tijd, met een maximum van
3 dagen;

•
•
•
•
•

Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de
nodige tijd, met een maximum van één dag;
Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke
verschijning op aanmaning van de (arbeids)rechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5
dagen;
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de
parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd;
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het
Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de
parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5
dagen.

Het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 stelt de wettelijk samenwonende gelijk met de echtgenoot.
*:Voor het klein verlet (aangeduid met een sterretje) zijn de schoonbroer, schoonzuster, grootvader,
grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder van de echtgenoot gelijkgesteld aan de schoonbroer,
schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder van de werknemer.

•

Verlof om dwingende redenen

•

Verloren arbeidsuren (gewaarborgd dagloon)

•

Jaarlijkse vakantie

•

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

•

Thematische verloven
•
•
•

Ouderschapsverlof
Palliatief verlof
Verlof voor medische bijstand of verzorging van een familielid of een gezinslid dat
zwaar ziek is

•

Geboorteverlof

•

Adoptieverlof

•

Het pleegzorgverlof

•

De staking en uitsluiting (lock-out) (onbereikbaarheid van de lesplaats)

•

Onvoorziene afwezigheid van de lesgever (bij opleiding waarvoor VOV wordt opgenomen)

•

Verlof zonder wedde

•

Politiek mandaat

•

Zittingen in arbeidshoven en –rechtbanken

•

Voorlopige hechtenis

•

Quarantaine

