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0 ALGEMENE INFORMATIE  

Sinds 2 mei 2020 werd een nieuwe, bijkomende vorm van ouderschapsverlof geïntroduceerd, gekoppeld aan het 
Covid-19 virus. Deze vorm van ouderschapsverlof, staat los van het gewone ouderschapsverlof en wordt dus niet 
aangerekend op dat krediet.  

Het corona-ouderschapsverlof kan toegekend worden aan zowel operationeel beroepspersoneel als aan het 
administratief en technisch personeel, onder volgende voorwaarden:  

• Je bent minstens 1 maand in dienst bij de zone; 

• Je vermindert je prestaties met 1/5 of 1/2; 

• Je kind heeft de leeftijd van 12 jaar (of van 21 jaar voor mindervalide kinderen) nog niet bereikt.  

Dit verlof kan ook opgenomen worden door adoptieouders of pleegouders.  

Je kan gebruik maken van dit verlofstelsel van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.  

1 HOE AANVRAGEN? 

Je vraagt het corona-ouderschapsverlof aan bij de dienst HR, na advies en overleg met je ploegverantwoordelijke 
en/of postoverste. Dit doe je minstens drie werkdagen voordat je het verlof wil opnemen.  

Het opnemen van het corona-ouderschapsverlof gebeurt in maanden of in weken. De opname in weken, moet 
niet aaneensluitend zijn.  

Vb. van 18 mei 2020 tot en met 22 mei 2020 neem je halftijds corona-ouderschapsverlof, de twee 
volgende weken werk je voltijd en de week van 8 juni 2020 neem je opnieuw halftijds corona-
ouderschapsverlof.  

Voor de opname van dit verlof krijg je een uitkering van de RVA. De nodige aanvraagdocumenten ontvang je via 
de dienst HR.  

2 WAT ALS IK AL EEN VORM VAN OUDERSCHAPSVERLOF OPNEEM? 

Medewerkers die al een vorm van gewoon ouderschapsverlof opnemen hebben verschillende opties: 

• Je kan het deeltijds gewoon ouderschapsverlof combineren met het deeltijds corona-ouderschapsverlof.  
Vb. wanneer je al 1/2 werkt via het gewoon ouderschapsverlof, kan je nog 1/2 of 1/5 corona-
ouderschapsverlof bijnemen.  
 

• Je kan je gewoon ouderschapsverlof schorsen en een corona-ouderschapsverlof indienen.  

Vb. wanneer je voltijds ouderschapsverlof neemt, kan je dit schorsen en ½ of 1/5 corona-
ouderschapsverlof opnemen.  

 


