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STATUUT
, ĞĞŌĚĞĞůƟũĚƐǁ ĞƌŬĞŶŶĂĚĞůŝŐĞŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌŵŝũŶĂŶĐŝģŶŶŝƚĞŝƚ͍
 ĞĚĞĞůƟũĚƐĞǀĞƌůŽǀĞŶĚŝĞŝŶĚĞǌĞďƌŽĐŚƵƌĞďĞƐĐŚƌĞǀĞŶǁ ŽƌĚĞŶ͕ŚĞďďĞŶ
ŶŽŽŝƚŝŶǀůŽĞĚŽƉƵǁ ŐĞůĚĞůŝũŬĞĂŶĐŝģŶŶŝƚĞŝƚ͕ŽŵĚĂƚƵƉƌĞƐƚĂƟĞƐďůŝũŌůĞǀĞƌĞŶ͘
Voor uw dienstanciënniteit is er evenmin een probleem, zolang u minstens
ǀŽŽƌĚĞŚĞůŌǀĂŶĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐĞŽƉĚƌĂĐŚƚĂĂŶŐĞƐƚĞůĚďĞŶƚ͘h ĚŝĞŶƚǁ ĞůŽƉƚĞ
ůĞƩĞŶďŝũd^WĞŶs W͘/ŶĚŝĞŶƵĞĞŶǀĂŶĚĞǌĞǀĞƌůŽĨƐƚĞůƐĞůƐŶĞĞŵƚĞŶĚĂĂƌͲ
ĚŽŽƌƵǁ ƉƌĞƐƚĂƟĞǀŽůƵŵĞŵŝŶĚĞƌĚĂŶĚĞŚĞůŌǀĂŶĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐĞŽƉĚƌĂĐŚƚ
bedraagt, dan worden uw dagen slechts voor 50% geteld.
, ĞĞŌĚĞĞůƟũĚƐǁ ĞƌŬĞŶŶĂĚĞůŝŐĞŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌŵŝũŶƌĞĐŚƚŽƉd   ͍
Om het recht op TADD te verwerven, dient u o.m. 720 dagen dienstanciënŶŝƚĞŝƚƚĞǀĞƌǁ ĞƌǀĞŶ͖ǀĂŶĚĞǌĞϳϮϬĚĂŐĞŶĚŝĞŶƚƵĞƌϲϬϬĞīĞĐƟĞĨƚĞƉƌĞƐƚĞƌĞŶ͘
In het antwoord op de vorige vraag vindt u uitleg over de dienstanciënniƚĞŝƚ͘ ĞϲϬϬĞīĞĐƟĞĨŐĞƉƌĞƐƚĞĞƌĚĞĚĂŐĞŶǀƌĂŐĞŶŽŶǌĞďŝũǌŽŶĚĞƌĞĂĂŶĚĂĐŚƚ͗
indien u door eender welk verlofstelsel minder dan 50% van een volledige
opdracht presteert, dan worden uw dagen slechts voor 50% geteld.
<ĂŶŝŬǀĂƐƚďĞŶŽĞŵĚǁ ŽƌĚĞŶŝŶĚŝĞŶŝŬĚĞĞůƟũĚƐƉƌĞƐƚĞĞƌ͍
U kan vast benoemd worden indien u zich in een verlofstelsel bevindt. Belangrijk is dat u op de vooravond van uw vaste benoeming als TADD’er aangesteld bent in het ambt en in de scholengemeenschap waar u wil benoemd
ǁ ŽƌĚĞŶ͘K ĨƵŝŶĚŝĞďĞƚƌĞŬŬŝŶŐĞīĞĐƟĞĨƉƌĞƐƚĞĞƌƚ͕ŚĞĞŌŐĞĞŶďĞůĂŶŐ͘
Kan ik een verlofstelsel nemen indien ik boventallig verklaard ben?
Dit kan, maar het neemt niet weg dat u toch gereaﬀecteerd moet worden.
ĞŶƟƉ͗ŝŶĚŝĞŶƵŶŝĞƚŐĞƌĞĂīĞĐƚĞĞƌĚǁ ŝůǁ ŽƌĚĞŶ͕ĚĂŶŝƐŚĞƚďĞƚĞƌĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶ
wachtgeld te doen dan een verlofstelsel te nemen.

FOTO

Kader 3 – de 20%-regel
Sommige afwezigheden komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen. De totale duur van deze zogenaamde aanneembare afwezigheden is echter beperkt tot een percentage van de werkelijk gepresteerde diensten.
Voor personeelsleden geboren tussen 1 januari 1947 en 31 december 1950 geldt
een beperking tot 25%. Voor personeelsleden geboren na 31 december 1955 is
er een beperking tot 20%. Voor de personeelsleden die geboren zijn tussen 1 januari 1951 en 31 december 1955, is een overgangsregeling van kracht: de grens
van hun aanneembare afwezigheden wordt bepaald door hun geboortedatum
en neemt af van 25% (° januari 1951) tot 20,08% (° december 1955); indien u tot
ĚĞǌĞůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉŚŽŽƌƚ͕ĚĂŶŬĂŶƵǁ ƌĞŐŝŽͲŽĨƉƌŽǀŝŶĐŝĂĂůƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚǀŽŽƌƵ
onderzoeken welk percentage op u van toepassing is.
Voorbeeld 1:
Een personeelslid is geboren op 2 december 1949. Zijn aanneembare afweǌŝŐŚĞĚĞŶďĞĚƌĂŐĞŶĚƵƐŵĂǆŝŵĂĂůϮϱй ǀĂŶǌŝũŶĞīĞĐƟĞĨŐĞƉƌĞƐƚĞĞƌĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ͘
, ĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞůƐůŝĚŝƐǀŽůůĞĚŝŐǀĂƐƚďĞŶŽĞŵĚĞŶŚĞĞŌǀŽůŐĞŶĚĞƉƌĞƐƚĂƟĞƐĞīĞĐƟĞĨ
geleverd:
– 1/09/1970 – 31/08/1990

FT

>

20j. 0m. x 100% = 20j. 0m.

– 1/09/1990 – 31/08/2000
16/20 >
10j. 0m. x 80% = 8j. 0m.
(hiernaast: 5 jaar VVPSFR 4/20 gevolgd door 5 jaar AVP 4/20)
– 1/09/2000 – 31/08/2010
10/20 >
10j. 0m. x 50% = 5j. 0m.
(hiernaast: 10 jaar GLBO50+ 10/20, waarvan 5 jaar gevalideerd)
– 1/09/2010 – 31/08/2014
10/20 >
(hiernaast: 4 jaar bonus 10/20)

4j. 0m. x 50% = 2j. 0m.

ĞƚƌŽŬŬĞŶĞŚĞĞŌŽƉĚĞǀŽŽƌĂǀŽŶĚǀĂŶǌŝũŶƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ;ϭƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬͿϯϱ
ũĂĂƌĞīĞĐƟĞĨŐĞƉƌĞƐƚĞĞƌĚ͘ ĞĂĂŶŶĞĞŵďĂƌĞĂĨǁ ĞǌŝŐŚĞĚĞŶǀĂŶďĞƚƌŽŬŬĞŶĞǌŝũŶ
begrensd tot 25% van die 35 jaar, m.a.w. tot 8 jaar en 9 maanden. De aanneembare afwezigheden van dit personeelslid zijn:
– 1/09/1990 – 31/08/1995

4/20 VVPSFR

>

5j. 0m. x 20% = 1j. 0m.

– 1/09/2000 – 31/08/2005 10/20 GLBO50+ >
5j. 0m. x 50% = 2j. 6m.
(opmerking: enkel de eerste 5 jaar zijn gevalideerd)
– 1/09/2010 – 31/08/2014

10/20 bonus

>

4j. 0m. x 50% = 2j. 0m.

