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Samenvallende lesuren en w erkuren: na tw ee beperkingen nu een uitbreiding

Art. 11 wet 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 20072008
(B.S.19 juni 2007)

De regeling van het betaald educatief verlof bestaat erin dat een werknemer het recht heeft om,
met behoud van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip moet worden uitbetaald, op het
werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met de uren van werkelijke
aanwezigheid op bepaalde opleidingen.
Met ingang van het schooljaar 2006 2007 werden de voordelen van het betaald educatief verlof
al op een paar punten gereduceerd. Verwezen kan worden naar

de beperking van de terugbetaling van het loon aan de werkgever door de overheid tot een
forfait (zie SoCompact 35/2006),

de vermindering van het maximaal aantal uren bezoldigde afwezigheid (zie SoCompact
36/2006), waarvan de meest courante hieronder volgen:
soort opleiding
beroepsopleiding
algemene opleiding
beroepsopleiding en algemene opleiding
taalcursussen
taalcursussen en een beroepsopleiding

maximaal aantal uren per jaar
100
80
100
80
100

De hierboven nader aangeduide zgn. IPAwet schroeft nog maar eens iets terug. Wanneer on
danks de toepassing van wat bij de collectieve planning werd bedacht, de lesuren samenvallen
met de arbeidstijd van de betrokken werknemer voor een groter aantal dan toegestaan, mogen
de maxima tot beloop van een verhoogd maximum worden overschreden. Voor het voorbije
schooljaar bedroeg het verhoogde maximum 105 uren voor beroepsopleidingen en voor meerdere
cursussen van verschillende aard en was er een verhoogd maximum van 85 uren voor algemene
opleidingen. Het eerste verhoogde maximum (105) werd met 15 uren verhoogd, het tweede (85)
is weggevallen.
Het verhoogde aantal verlofuren dat, in afwijking van de normale maxima, in geval van samenval
lende les en arbeidsuren kan worden genomen, wordt vanaf 1 september 2007 opgetrokken tot
120 uren als het gaat om lesuren van beroepsopleidingen of meerdere cursussen van verschillen
de aard.
Willy van Eeckhoutte.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 0607, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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