AANVRAAGFORMULIER
LOOPBAANONDERBREKING – ALGEMEEN EN THEMATISCH
Door gebruik van dit formulier verklaart het personeelslid zich ermee akkoord dat de
verdere procedure voor mijn aanvraag loopbaanonderbreking online gebeurt.
I. In te vullen door het personeelslid
Naam en voornaam :……………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum :…………………………………………..
Graad :…………………………………………………………..

O statutair O contractueel O stagiair

Inrichting :……………………………………………………………………………………………………...
Stamnummer : …………………………………………………………………………………………………………….

Maak een keuze uit stelsel A, B, C of D :

A  loopbaanonderbreking – algemeen stelsel
Periode: …

/ … / …. tot en met … / …. / ….

Werkregime:
Als u statutair bent, kan u kiezen uit:

 volledige loopbaanonderbreking
 vermindering arbeidsprestaties 1/2 (50%)

Als u contractueel bent, kan u kiezen uit:  volledige loopbaanonderbreking
 vermindering arbeidsprestaties 1/2 (50%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/5 (80%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/4 (75%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/3 (66%)
 in het kader van eindeloopbaanstelsel (vanaf 55 jaar)

B  loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
Periode: ... / ... / …. tot en met ... / ... / ….
Werkregime:
 volledige loopbaanonderbreking
 vermindering arbeidsprestaties 1/2 (50%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/5 (80%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/10 (90%)
Naam, voornaam en rijksregisternummer van kind waarvoor ouderschapsverlof aangevraagd wordt :
……………………………………………………………………………………..

C  loopbaanonderbreking voor medische bijstand - medisch attest toevoegen
Opgelet: het personeelslid dient over een medisch attest te beschikken dat op elk moment door de RVA kan
opgevraagd worden

Periode: … / ... / …. tot en met ... / …. / ….
Werkregime:
 volledige loopbaanonderbreking
 vermindering arbeidsprestaties 1/2 (50%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/5 (80%)
Naam, voornaam en rijksregisternummer van de persoon waarvoor medische bijstand aangevraagd
wordt : ……………………………………………………………………………………..
Relatie tot persoon waarvoor medische bijstand aangevraagd wordt (b.v. mijn moeder, mijn zoon,…):
……………………………………………………………………….

D  loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen – medisch attest toevoegen
Opgelet: het personeelslid dient over een medisch attest te beschikken dat op elk moment door de RVA kan
opgevraagd worden

Periode: … / … / …. tot en met ... / ... / ….
Werkregime:
 volledige loopbaanonderbreking
 vermindering arbeidsprestaties 1/2 (50%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/5 (80%)

E  loopbaanonderbreking voor mantelzorg – erkenning mutualiteit toevoegen
Opgelet: het personeelslid dient over een erkenning van de mutualiteit te beschikken dat op elk moment door
de RVA kan opgevraagd worden

Periode: … / … / …. tot en met ... / ... / ….
Werkregime:
 volledige loopbaanonderbreking
 vermindering arbeidsprestaties 1/2 (50%)
 vermindering arbeidsprestaties 1/5 (80%)
Naam, voornaam en rijksregisternummer van de persoon waarvoor mantelzorg aangevraagd wordt :
……………………………………………………………………………………..
Werkkalender

Bij een deeltijdse loopbaanonderbreking → Ik wens prestaties te verrichten overeenkomstig de
hierna vermelde werkkalender (evenredig met het percentage verminderde prestaties):
...........................................

Cumul

Oefent u een nevenactiviteit in loondienst uit tijdens de loopbaanonderbreking? JA / NEE
Oefent u tijdens de loopbaanonderbreking een zelfstandige activiteit uit
waarvoor men zich verplicht moet inschrijven bij een sociale kas voor
zelfstandigen?

JA / NEE
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Ondertekening door het personeelslid

Datum: .. / .. / ….
Handtekening:

Akkoord hiërarchisch meerdere op volgende pagina

II. In te vullen door de hiërarchisch meerdere van de aanvrager
De aanvrager heeft zijn aanvraag ingediend op: … / … / …
De aanvrager zal prestaties verrichten overeenkomstig de hierna vermelde werkkalender: . . . . . . . . .
.................................
Naam van het diensthoofd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: .. / .. / ….
Handtekening:

3

