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CORONA-OUDERSCHAPSERLOF
Wat?
Het coronaouderschapsverlof is een tijdelijke maatregel waartoe de Ministerraad op 2 mei 2020 heeft
beslist in het kader van de bestrijding tegen het coronavirus.
Dit verlof laat toe aan personeelsleden die, ingevolge de coronacrisis een oplossing zoeken om werk
en privé beter te kunnen combineren, de arbeidsprestaties te verminderen , mits akkoord van hun
werkgever.

Wie kan het ouderschapsverlof genieten?
Allereerst kunnen de biologische ouders, adoptieouders, de meemoeder alsook de echtgenoot of
partner van de biologische moeder genieten van dit verlof, net als bij het gewone ouderschapsverlof.
Daarnaast is beslist dat ook pleegouders van het kind uitzonderlijk van deze maatregel kunnen
genieten.
Het corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden voor de zorg van een kind dat de leeftijd van
12 jaar nog niet heeft bereikt. De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar is voor het gehandicapt kind in
bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing.

Welke opnamemogelijkheden zijn er?
De arbeidsprestaties kunnen enkel deeltijds (1/5e of 1/2e) geschorst worden. Een volledige schorsing
is niet voorzien.
Enkel de personeelsleden die voltijds werken kunnen hun arbeidsprestaties per week verminderen
met 1/5e. De personeelsleden die minstens 3/4e werken, kunnen hun arbeidsprestaties verminderen
met 1/2e.

Waar zijn de voordelen van het coronaouderschapsverlof?
Het personeelslid moet slechts 1 maand in dienst zijn om in aanmerking te komen voor de maatregel.
Dit in tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof waarvoor 12 maanden anciënniteit is vereist.
Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone
ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.
Daarnaast worden de onderbrekingsuitkeringen (brutobedragen) voor het corona-ouderschapsverlof
verhoogd met 25%.
De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. Het personeelslid moet zijn
werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling
akkoord overeengekomen worden.
Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in
maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.
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Tot slot kunnen de personeelsleden die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen,
enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een 1/2e gewoon
ouderschapsverlof in een 1/2e corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon
ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon
ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2e corona-ouderschapsverlof).

Inwerkingtreding en duur van het verlof
De regelgeving inzake het corona-ouderschapsverlof werd op 15 mei gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad maar is retroactief vanaf 1 mei 2020 in werking getreden.
Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 31
augustus 2020. Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden:
- ofwel gedurende één ononderbroken periode tot het einde van de maatregel (31 augustus
2020);
- ofwel gedurende een maand (verlengbaar);
- ofwel gedurende één of meerdere periodes van een week, al dan niet opeenvolgend;
- ofwel een combinatie van maanden en weken.
De einddatum van het corona-ouderschapsverlof is ten laatste 31 augustus 2020. Die einddatum kan
eventueel via koninklijk besluit worden verlengd.

Aanvraagprocedure onderbrekingsuitkering bij de RVA
Indien het personeelslid de toestemming krijgt van het bestuur om corona-ouderschapsverlof aan te
vragen, moet de aanvraag voor de uitkering uiterlijk 2 maanden na de datum waarop de het coronaouderschapsverlof begint, bij de RVA worden ingediend.
Deze aanvraag kan online worden ingediend met behulp van de daartoe bestemde toepassing. De
aanvraag kan ook met een papieren formulier worden ingediend.
De RVA adviseert om evenwel om de online applicatie te gebruiken, gezien deze methode niet alleen
eenvoudig is, maar tevens een snellere verwerking van de aanvraag mogelijk maakt.
Let op! Indien verschillende periodes van corona-ouderschapsverlof aangevraagd worden, dient er
voor elke periode een afzonderlijke aanvraag voor uitkeringen ingediend te worden bij de RVA (1
periode = 1 aanvraag).
Bij aanvraag tot omzetting van een schorsing van een gewone loopbaanonderbreking of een
thematisch verlof in corona-ouderschapsverlof of een omzetting van het gewone ouderschapsverlof,
moet in principe dezelfde procedure gevolgd worden.
Specifiek voor de omzetting van lopende verlofstelsels naar het corona-ouderschapsverlof heeft de
RVA wel een gestandaardiseerd excel-bestand voorzien dat kan ingevuld worden indien er in een
bepaalde organisatie veel personeelsleden gebruik willen maken van de omzettingsmogelijkheid.
Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof, kan de website van de RVA geraadpleegd
worden ; raadpleeg het infoblad T9 en de FAQ Corona-ouderschapsverlof.
Voor de aanvraagprocedure, klik hier.

Specifieke regelgeving lokale besturen
De maatregel van het corona-ouderschapsverlof is zowel mogelijk voor contractuele als statutaire
personeelsleden die minimaal 1 maand in dienst zijn bij lokale overheden.
Gezien de korte toepassingsduur van de maatregel is het aangeraden kort op de bal te spelen.
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De opname van corona-ouderschapsverlof betreft wel een gunst – geen recht - waarmee het lokaal
bestuur eerst dient akkoord te gaan.
Gelet op de uitzonderlijke maatregel en het dringend karakter lijkt het ons aangewezen dat het
uitvoerend orgaan een principebeslissing neemt, waarna het in de RPR bevoegde orgaan voor de
toekenning van verloven (in het merendeel van de gevallen de algemeen directeur) de individuele
aanvragen kan goedkeuren.
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