
Vaste benoeming – Procedure, voorwaarden en mededeling aan het 
Ministerie van Onderwijs en Vorming 
  
1.  Algemeen 
 
Een vaste benoeming kan pas worden uitgesproken als de inrichtende macht de betrekking waarin de vaste 
benoeming plaatsvindt correct vacant heeft verklaard en heeft meegedeeld aan de personeelsleden die in 
aanmerking komen voor een vaste benoeming. 
 
Deze omzendbrief is van toepassing op de personeelsleden van het gemeenschaps- en gesubsidieerd 
onderwijs. 
 
2. Algemene bepalingen betreffende vaste benoeming 
2.1. Procedure van vacantverklaring 
Een vaste benoeming kan pas worden uitgesproken als de inrichtende macht de betrekking waarin de vaste 
benoeming plaatsvindt correct vacant heeft verklaard en heeft meegedeeld aan de personeelsleden die in 
aanmerking komen voor een vaste benoeming. 

De decreten rechtspositie bepalen tijdens welke periode de inrichtende macht haar vacante betrekkingen moet 
openbaar maken en deze betrekkingen moet meedelen aan haar personeelsleden, en welke rechtsgeldige 
ingangsdatum voor de benoeming van toepassing is. 

2.1.1.. Het gemeenschapsonderwijs  
2.1.1.1. Wervingsambten 
De vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten gebeuren per scholengroep. 
De raad van bestuur van de scholengroep stelt op basis van de personeelsformatie op 15 oktober van dat 
schooljaar de vacantverklaring op.  
Dit gebeurt vóór 15 november.  
De raad van bestuur moet alle betrekkingen die op 15 oktober vacant zijn, vacant verklaren en opnemen in 
deze vacantverklaring. Daarnaast moet de raad van bestuur ook een aantal betrekkingen in wervingsambten 
van het bestuurs- en onderwijzend personeel vacant verklaren die op 15 oktober aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

 het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel 
van een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met een verlof 
wegens verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar is; 

 het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel 
van een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar is; 

 het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel 
van een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar is. 

Als een vastbenoemd personeelslid de goedkeuring heeft gekregen om een langdurig verlof voor 
verminderde prestaties wegens medische redenen op te nemen, wordt het deel van de opdracht  
waarvoor het personeelslid dit langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische  
redenen opneemt, 24 maanden na de aanvangsdatum van dit verlof een vacante betrekking. De raad  
van bestuur moet deze vacante betrekking volgens de gebruikelijke procedure vacant verklaren en  
opnemen in de vacantverklaring. 
 
Tijdens het schooljaar 2020-2021 moet de raad van bestuur ook eenmalig een aantal bijkomende 
betrekkingen vacant verklaren met het oog op een vaste benoeming op 1 januari 2021. 
Het gaat om de betrekkingen die op 15 oktober 2020 aan volgende voorwaarden voldoen: 

1) de betrekking is ingericht in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel; 
2) de vastbenoemde titularis van deze betrekking is voor zijn volledige opdracht of voor een deel van zijn 

opdracht voor een volledig schooljaar afwezig omwille van een of meer van volgende verlofstelsels: 
 verlof wegens bijzondere opdracht; 
 verlof wegens opdracht; 
 verlof voor vakbondsopdrachten; 
 verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet; 



 verlof erkende politieke groepen; 
 politiek verlof; 
 verlof toegekend aan personeelsleden die ter beschikking van de koning worden gesteld; 
 verlof voor verminderde prestaties; 
 afwezigheid voor verminderde prestaties. 

 
Het totale volume van deze opdrachten moet worden vacant verklaard. 
 
Opgelet! 

 Deze vacantverklaring geldt enkel voor betrekkingen in wervingsambten van het onderwijzend 
personeel in instellingen voor basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs en 
volwassenenonderwijs! 

 Een afwezigheid voor een volledig schooljaar wordt in het kader van deze vacantverklaring beschouwd 
als een afwezigheid van minimaal de periode vanaf de eerste effectieve werkdag van september tot en 
met de laatste effectieve werkdag van juni. 
Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het dus om minimaal de periode van 1 september 2020 tot en 
met 30 juni 2021. 
 

Specifiek voor het gewoon secundair onderwijs moet de raad van bestuur daarnaast ook nog volgende 
betrekkingen eenmalig mee opnemen in een bijkomende vacantverklaring met het oog op de vaste 
benoeming op 1 januari 2021. 
Het gaat om de betrekkingen die een school voor gewoon secundair onderwijs uiterlijk op  
15 november 2020 inricht : 

 met uren-leraar die de raad van bestuur over haar secundaire scholen heeft herverdeeld; 
 met uren-leraar die ze heeft overgedragen van het schooljaar 2019-2020; 
 met uren-leraar die een andere secundaire school aan haar heeft overgedragen. 

 
Deze vacante betrekkingen in het gewoon secundair onderwijs mogen mee worden opgenomen in de 
gebruikelijke vacantverklaring, maar moeten alleszins uiterlijk voor 30 november 2020 openbaar 
worden gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop een personeelslid hiervoor zijn 
kandidatuur moet indienen . 

 
2.1.1.2. Selectie- en bevorderingsambten 
De raad van bestuur maakt ten minste éénmaal per jaar de vacante betrekkingen bekend die in aanmerking 
komen voor toelating tot de proeftijd en vaste benoeming. 

Voor het basis- en secundair onderwijs en voor de centra voor leerlingenbegeleiding houdt dit in dat een 
voltijdse betrekking in één van deze ambten kan worden toegekend aan één personeelslid of aan twee 
personeelsleden die dan elk met een halftijdse betrekking worden belast. 

In het secundair onderwijs en in de centra voor leerlingenbegeleiding kan een betrekking in een selectie- of 
bevorderingsambt, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur, ook halftijds worden ingericht. 

Het bevorderingsambt van directeur wordt steeds voltijds ingericht, maar kan wel wegens de deelbaarheid van 
het ambt aan meerdere personeelsleden worden toegekend. 

Voor het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs betekent dit dat een betrekking in een 
selectieambt aan één of meerdere personeelsleden kan worden toegewezen. Een betrekking in een 
bevorderingsambt kan aan één of twee personeelsleden worden toegekend. 

Als een vastbenoemd personeelslid de goedkeuring heeft gekregen om een langdurig verlof voor verminderde 
prestaties wegens medische redenen op te nemen, wordt het deel van de opdracht waarvoor het personeelslid 
dit langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opneemt, 24 maanden na de 
aanvangsdatum van dit verlof een vacante betrekking. De raad van bestuur moet deze vacante betrekking 
volgens de gebruikelijke procedure vacant verklaren en opnemen in de vacantverklaring. 



2.1.2.. Het gesubsidieerd onderwijs 
2.1.2.1. Wervingsambten 
De inrichtende macht deelt vóór 15 november aan de personeelsleden van haar instellingen de  
vacante betrekkingen in een wervingsambt mee die in aanmerking komen voor vaste benoeming.  
Het uitgangspunt voor deze vacantverklaring is steeds de personeelsformatie op 15 oktober van dat  
schooljaar. Daarnaast moet de inrichtende macht ook een aantal betrekkingen in wervingsambten van  
het bestuurs- en onderwijzend personeel vacant verklaren die op 15 oktober aan de volgende  
voorwaarden voldoen: 

 het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van 
een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met een verlof wegens 
verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar is; 

 het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van 
een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar is; 

 het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van 
een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar is. 

Als een vastbenoemd personeelslid de goedkeuring heeft gekregen om een langdurig verlof voor verminderde 
prestaties wegens medische redenen op te nemen, wordt het deel van de opdracht waarvoor het personeelslid 
dit langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opneemt, 24 maanden na de 
aanvangsdatum van dit verlof een vacante betrekking. De raad van bestuur moet deze vacante betrekking 
volgens de gebruikelijke procedure vacant verklaren en opnemen in de vacantverklaring. 
 
Tijdens het schooljaar 2020-2021 moet de inrichtende macht ook eenmalig een aantal bijkomende 
betrekkingen vacant verklaren met het oog op een vaste benoeming op 1 januari 2021. 
Het gaat om de betrekkingen die op 15 oktober 2020 aan volgende voorwaarden voldoen: 

1) de betrekking is ingericht in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel; 
2) de vastbenoemde titularis van deze betrekking is voor zijn volledige opdracht of voor een deel van zijn 

opdracht voor een volledig schooljaar afwezig omwille van een of meer van volgende verlofstelsels: 
 verlof wegens bijzondere opdracht; 
 verlof wegens opdracht; 
 verlof voor vakbondsopdrachten; 
 verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet; 
 verlof erkende politieke groepen; 
 politiek verlof; 
 verlof toegekend aan personeelsleden die ter beschikking van de koning worden gesteld; 
 verlof voor verminderde prestaties; 
 afwezigheid voor verminderde prestaties. 

 
Het totale volume van deze opdrachten moet worden vacant verklaard. 
 
Opgelet! 

 Deze vacantverklaring geldt enkel voor betrekkingen in wervingsambten van het onderwijzend 
personeel in instellingen voor basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs en 
volwassenenonderwijs! 

 Een afwezigheid voor een volledig schooljaar wordt in het kader van deze vacantverklaring beschouwd 
als een afwezigheid van minimaal de periode vanaf de eerste effectieve werkdag van september tot en 
met de laatste effectieve werkdag van juni. 
Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het dus om minimaal de periode van 1 september 2020 tot en 
met 30 juni 2021. 
 

Specifiek voor het gewoon secundair onderwijs moet de inrichtende macht daarnaast ook nog volgende 
betrekkingen eenmalig mee opnemen in een bijkomende vacantverklaring met het oog op de vaste 
benoeming op 1 januari 2021. 
Het gaat om de betrekkingen die een school voor gewoon secundair onderwijs uiterlijk op  
15 november 2020 inricht : 



 met uren-leraar die de raad van bestuur over haar secundaire scholen heeft herverdeeld; 
 met uren-leraar die ze heeft overgedragen van het schooljaar 2019-2020; 
 met uren-leraar die een andere secundaire school aan haar heeft overgedragen. 

 
Deze vacante betrekkingen in het gewoon secundair onderwijs mogen mee worden opgenomen in de 
gebruikelijke vacantverklaring, maar moeten alleszins uiterlijk voor 30 november 2020 openbaar 
worden gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop een personeelslid hiervoor zijn 
kandidatuur moet indienen . 

2.1.2.2. Selectie- en bevorderingsambten 
In het gesubsidieerd vrij onderwijs is er geen decretale verplichting m.b.t. de vacantverklaring van selectie- en 
bevorderingsambten. De inrichtende macht hoeft deze ambten dus niet vacant te verklaren. 

In het gesubsidieerd officieel onderwijs daarentegen moet er rekening worden gehouden met het beginsel van 
de principiële toegankelijkheid tot het openbaar ambt. De inrichtende macht kan kiezen tussen een 
vacantverklaring bij bevordering (intern) of aanwerving (ook extern) bij een definitieve vacature in een selectie- 
of bevorderingsambt. 

2.1.3. Gevolgen van de vacantverklaring van betrekkingen in bepaalde verlofstelsels 
2.1.3.1. Administratieve toestand van de vacant verklaarde betrekking 
2.1.3.1.1. Eindeloopbaanverlofstelsels op 15 oktober 
Het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarvan de 
titularis op 15 oktober met een eindeloopbaanverlofstelsel is en dat vacant is verklaard met het oog op een 
vaste benoeming op 1 januari (zie punt 2.1.1.1 en 2.1.2.1), geldt vanaf 15 oktober als een vacante betrekking. 

De instelling moet hier dus vanaf deze datum rekening mee houden in het kader van haar verplichtingen 
betreffende reaffectatie en wedertewerkstelling. 

Vanaf 15 oktober situeert deze vacantverklaarde betrekking zich ook buiten de reguliere omkadering en komt 
deze opdracht voor het volume van de vacantverklaring niet meer in aanmerking voor vervanging. 

Meer informatie over de melding van deze betrekkingen vindt u in punt 8.4. 

2.1.3.1.2. Specifieke verlofstelsels op 15 oktober 2020 
Het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarvan de 
titularis op 15 oktober 2020 een specifiek verlofstelsel geniet en dat vacant is verklaard met het oog op een 
vaste benoeming op 1 januari 2021 (zie punt 2.1.1.1 en 2.1.2.1 ), geldt vanaf 15 oktober 2020 volledig als een 
vacante betrekking. 

De instelling moet hier dus vanaf deze datum rekening mee houden in het kader van haar verplichtingen 
betreffende reaffectatie en wedertewerkstelling. 

Vanaf 15 oktober 2020 situeert deze vacant verklaarde betrekking zich ook buiten de reguliere omkadering en 
komt deze opdracht voor het volume van de vacantverklaring niet meer in aanmerking voor vervanging. 

Meer informatie over de melding van deze betrekkingen vindt u in punt 8.4. 

2.1.3.2. Administratieve toestand van de voormalige titularis 
Het vastbenoemde personeelslid dat een eindeloopbaanverlofstelsel geniet en van wie de betrekking deels of 
volledig vacant wordt verklaard blijft vanaf het ogenblik van de vacantverklaring in de administratieve en 
geldelijke toestand die hij heeft op het ogenblik van de start van zijn verlofstelsel. Het personeelslid blijft dus 
ook na de vacantverklaring als vastbenoemd personeelslid aangesteld in het desbetreffende verlofstelsel op 
basis van de initiële instapvoorwaarden. 

Wijzigt de toestand van het vastbenoemde personeelslid omdat hij zijn eindeloopbaanverlofstelsel opschort, 
omdat hij een ander verlofstelsel neemt, omdat hij een kleiner volume eindeloopbaanverlof neemt, … dan 
betekent dit dat het personeelslid geheel of gedeeltelijk terugkeert uit zijn initiële eindeloopbaanverlofstelsel. 
Op dat ogenblik gelden de principes van terugkeer die hierna worden toegelicht. 

Dit principe geldt eveneens voor de betrekkingen in specifieke verlofstelsels die tijdens het schooljaar 2018-
2019 voor een volume van 33 tot 50 % eenmalig werden meegenomen in de vacantverklaring met het oog op 
vaste benoeming op 1 januari 2019. Als het vastbenoemde personeelslid tijdens het schooljaar 2019-2020 en 
daaropvolgend zijn zelfde verlofstelsel behoudt voor maximum hetzelfde volume, blijft hij in de administratieve 



en geldelijke toestand die hij had op het ogenblik van de start van zijn verlofstelsel. Dat geldt eveneens als het 
personeelslid het volgende schooljaar aansluitend en zonder onderbreking een nieuw specifiek verlofstelsel 
neemt en deze afwezigheid binnen het initiële volume verlof blijft. Wijzigt echter de toestand van het 
personeelslid omdat hij zijn verlofstelsel onderbreekt of opschort, omdat hij een ander verlofstelsel neemt dat 
geen specifiek verlofstelsel is, omdat hij een kleiner volume verlof in zijn specifieke verlofstelsel neemt, … dan 
betekent dit dat het personeelslid geheel of gedeeltelijk terugkeert uit zijn initiële verlofstelsel. Op dat ogenblik 
gelden de principes van terugkeer die hierna worden toegelicht. 

Het hiervoor vermelde principe geldt eveneens voor de voor de betrekkingen in specifieke verlofstelsels die 
tijdens het schooljaar 2020-2021 eenmalig worden meegenomen in de vacantverklaring met het oog op 
vaste benoeming op 1 januari 2021. 

Keert het personeelslid na de vacantverklaring terug uit zijn verlofstelsel, dan kunnen zich twee situaties 
voordoen: het personeelslid komt terug in de loop van het schooljaar of het personeelslid komt terug bij de 
start van het schooljaar. 

Komt het personeelslid vervroegd uit zijn verlofstelsel terug in de loop van het schooljaar dan moet de 
inrichtende macht nagaan of er in de school waar het personeelslid is aangesteld of, als dat niet kan, in een 
andere school een vacante betrekking is (in de scholengemeenschap of desgevallend in de scholengroep) die 
niet is toegewezen aan een ander personeelslid. Als er een vacante betrekking is die binnen de draagwijdte van 
de vaste benoeming van het betrokken personeelslid past en die niet is toegewezen aan een ander 
personeelslid, dan wijst de inrichtende macht die vacante betrekking toe aan het personeelslid. Is er geen 
vacante betrekking voorhanden dan wordt het personeelslid voor de resterende duur van het schooljaar ter 
beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking en zijn de verplichtingen betreffende reaffectatie of 
wedertewerkstelling van toepassing. Het daaropvolgende schooljaar neemt het personeelslid op basis van zijn 
dienstanciënniteit dan weer zijn plaats in bij de verdeling van de betrekkingen. 

Komt het personeelslid bij de start van het schooljaar terug, dan neemt hij op basis van zijn dienstanciënniteit 
zijn plaats in bij de verdeling van de betrekkingen bij de aanvang van het schooljaar. 

2.2. Ingangsdatum van de vaste benoeming 
2.2.1. Wervingsambten 
Een vaste benoeming in een wervingsambt vindt plaats op 1 januari van het schooljaar waarin de betrekking is 
vacant verklaard, voor zover de betrekking op die datum nog vacant is. Deze datum geldt eveneens voor de 
personeelsleden die op dat ogenblik afwezig zijn en toch voldoen aan de voorwaarden tot vaste benoeming. Dit 
is onder meer het geval voor de personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte of bevalling. 
2.2.2. Selectie- en bevorderingsambten 
Voor gemeenschapsonderwijs:  
zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#2-2-2-1 
 
Voor Gesubsidieerd onderwijs: 
zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#2-2-2-2 

2.3. Mutatie en affectatie 
2.3.1. Gemeenschapsonderwijs 

Affectatie : De vaste benoeming gebeurt door de raad van bestuur van de scholengroep. De raad van bestuur - 
voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs - affecteert het 
personeelslid aan een instelling van de scholengroep of aan het vormingscentrum. 

Als het personeelslid aan een andere instelling van dezelfde scholengroep wordt toegewezen, spreekt men van 
een nieuwe affectatie. In principe gebeurt dit in hetzelfde ambt als het ambt waarin het personeelslid voordien 
vast benoemd was. 

Mutatie : Een vastbenoemd personeelslid neemt een betrekking op in hetzelfde ambt in een andere instelling 
binnen een andere scholengroep of binnen het vormingscentrum. 

Op deze principes gelden volgende afwijkingen: 

Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#2-3-1 



2.3.2. Gesubsidieerd onderwijs 

Affectatie : Het personeelslid wordt vast benoemd bij een inrichtende macht en wordt aan een instelling van 
die inrichtende macht geaffecteerd. 

Als het personeelslid aan een andere instelling van dezelfde inrichtende macht wordt toegewezen, spreekt 
men van een nieuwe affectatie. In principe gebeurt dit in hetzelfde ambt als het ambt waarin het personeelslid 
voordien vast benoemd was. 

Mutatie : Een vastbenoemd personeelslid neemt een andere betrekking op in hetzelfde ambt in een instelling 
van een andere inrichtende macht. 

Op dit principe gelden volgende afwijkingen: 

Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#2-3-2 

3. Het basisonderwijs 
Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#3 

4. Het secundair onderwijs 
Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#4 

5. Het volwassenenonderwijs 
Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#5 

6. Het deeltijds kunstonderwijs 
Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#6 

7. De centra voor leerlingenbegeleiding en de permanente ondersteuningscellen 
Zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#7 

8.  Mededeling van de vaste benoeming 
8.1. Indieningstermijn 
De inrichtende macht deelt elke vaste benoeming of toelating tot de proeftijd mee aan AGODI en 
AHOVOKS uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de vaste benoeming of toelating tot de proeftijd. 

AGODI en AHOVOKS aanvaarden geen vaste benoeming of toelating tot de proeftijd die buiten deze termijn 
worden ingestuurd. Dit heeft tot gevolg dat de vaste benoeming of toelating tot de proeftijd geen uitwerking 
heeft ten aanzien van de overheid. 

8.2. Wijze van mededeling 
Opdat een vaste benoeming van een personeelslid uitwerking zou hebben ten aanzien van de overheid, moet 
de inrichtende macht de benoeming op de hierna vermelde wijze meedelen aan AGODI en AHOVOKS. 
Voor het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs:  
zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#8-2 

8.3. Mededeling van de mutatie en affectatie 
8.3.1. Indieningstermijn 
De inrichtende macht deelt elke affectatie of mutatie mee aan AGODI en AHOVOKS uiterlijk drie maanden na 
de ingangsdatum van de affectatie of mutatie. 

AGODI en AHOVOKS aanvaarden geen nieuwe affectatie of mutatie die buiten deze termijn worden ingestuurd. 
Dit heeft tot gevolg dat de affectatie of mutatie geen uitwerking heeft ten aanzien van de overheid. 

8.3.2. Wijze van mededelen 
De instelling die het personeelslid verlaat, stuurt een RL-4 (stopzetting opdrachtenpakket) met reden mutatie 
(code 01) of affectatie (code 02). Als het personeelslid niet voor zijn volledige opdracht wordt geaffecteerd of 
gemuteerd, stuurt de instelling een nieuw opdrachtenpakket (RL-1) op met de nog resterende opdrachten 
(opgelet: in dit geval wordt geen RL-4 opgestuurd). 

De instelling waar de nieuwe affectatie of mutatie plaatsvindt, stuurt een RL-1 (opdrachtenpakket) in met ATO 
4 voor de nieuwe opdracht. 

 



8.4. Vacantverklaring betrekkingen sommige verlofstelsels 
Zoals toegelicht in punt 2.1.1.1 en 2.1.2.1 moet u steeds alle betrekkingen van eindeloopbaanverlofstelsels 
vacant verklaren. Daarnaast moet u met het oog op de vaste benoeming op 1 januari 2021 ook de betrekkingen 
van specifieke verlofstelsels voor hun volledig volume (100%) vacant verklaren. 
Zie ook: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212#8-4 
 
 
 
Uitgebreide info en bijlage: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212  
 
Extra info: berekening dienstanciënniteit  

- Gemeenschapsonderwijs:  
zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12528%20#141108  

- Gesubsidieerd onderwijs:  
zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657%20#143197   


