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Educatief verlof 

 

1. Definitie 

Betaald educatief verlof is een wettelijke regeling waarbij werknemers het recht hebben om 

met behoud van loon, afwezig te zijn op het werk met als doel het volgen van opleidingen of 

het zich voor te bereiden op examens of daaraan deel te nemen. Als de werknemer en de 

opleiding aan alle voorwaarden voldoen en alle formaliteiten zijn correct vervult kan de 

werkgever niet weigeren om het verlof toe te staan. De werkgever moet vanzelfsprekend wel 

akkoord gaan met de planning van het verlof.  

2. Wie komt in aanmerking? 

Deze regeling geldt voor alle voltijdse werknemers uit de privésector ongeacht de soort van 

arbeidsovereenkomst. Ook deeltijdse medewerkers kunnen gebruik maken van educatief verlof 

op voorwaarde dat ze minimaal 4/5 tewerkgesteld zijn of deeltijdsen zijn met een variabel 

uurrooster die minimaal 1/3 tewerkgesteld zijn. Voor deeltijdsen met een vast uurrooster die 

minder dan 4/5 werken maar meer dan halftijds zijn geldt de regel dat ze enkel educatief 

verlof kunnen aanvragen als ze een beroepsopleiding volgen. 

3. Welke opleidingen komen in aanmerking? 

Alleen erkende opleidingen geven recht op educatief verlof. Deze opleidingen worden 

onderverdeeld in 2 categorieën: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Bepaalde 

opleidingen zijn erkend door een paritair comité en geven enkel recht op verlof binnen een 

welbepaalde bedrijfstak. De lijst met erkende opleidingen is terug te vinden via www.werk.be  

4. Hoeveel uren? 

Het maximum aantal uren waarvoor een voltijdse werknemer educatief verlof kan krijgen is 

gelijk aan het werkelijke aantal bijgewoonde lesuren met een (school)jaarlijks plafond. 

Jaarlijkse plafonds indien 

werkuren en  

opleidingsuren niet 

samenvallen   

Maxima  

Maxima als beroepsopleiding = 

knelpuntberoep/basiseducatie/1e 

diploma HSO *  

Beroepsopleiding (uitgezonderd 

taal)  
100 180 

Algemene opleiding   80 / 

Beroepsopleiding (uitgezonderd 

taal) + algemene opleiding   
100 180 

Academische bachelor of master   120 180 

http://www.werk.be/
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Jaarlijkse plafonds indien 

werkuren en opleidingsuren 

samenvallen  

Maxima  

Maxima als beroepsopleiding = 

knelpuntberoep/basiseducatie/1e 

diploma HSO *   

Beroepsopleiding (uitgezonderd 

taal) 
120 180 

Algemene opleiding  80 / 

Beroepsopleiding (uitgezonderd 

taal) + algemene opleiding 
120 180 

 

Specifieke plafonds met of 

zonder samenvallen  

van opleidingsuren en 

werkuren  

Maxima  

Maxima als beroepsopleiding = 

knelpuntberoep/basiseducatie/1e 

diploma HSO *   

Taalopleiding  80 / 

Taalopleiding + andere 

beroepsopleiding  
100 180 

 

Voor een deeltijdse werknemer geldt dat indien het aantal werkelijk gevolgde uren het 

maximum niet overschrijdt men het aantal uren les vermenigvuldigt met de 

tewerkstellingsbreuk. Indien het jaarplafond bereikt wordt heeft de deeltijdse medewerker 

recht op het maximum aantal uren vermenigvuldigd met de tewerkstellingsbreuk. (De 

tewerkstellingsbreuk moet uitgedrukt worden in uren, vb. 15/38) 

5. Wanneer? 

Het verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de 

eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen 

van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot het einde 

van deze zittijd op voorwaarde dat je effectief deelneemt aan de examens. 

De planning van het verlof dient steeds in overleg met de werkgever te gebeuren. Indien er 

een blijvend conflict ontstaat dient het probleem voorgelegd te worden aan de sociale inspectie 

die hierin een beslissing zal nemen. 
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6. Vergoeding van de werknemer? 

De werknemer zal tijdens de uren van het betaald educatief verlof van zijn werkgever het 

gewone loon ontvangen, eventueel begrensd tot aan het plafond van 2.760 bruto in een 

maand, indien de werkgever hiervoor wenst te kiezen. 

7. Verplichtingen van de werknemer? 

De werknemer bezorgt aan de werkgever het inschrijvingsbewijs (een specifiek document voor 

het betaald educatief verlof, afgeleverd door de onderwijsinstelling) ten laatste op 31 oktober 

van elk schooljaar; het overmaken gebeurt met een aangetekende brief ofwel tegen 

ontvangstbewijs. 

In geval van laattijdige inschrijving  na 31 oktober of in geval van verandering van werkgever 

doet de werknemer de aanvraag voor educatief verlof ten laatste binnen de vijftien dagen 

vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever. 

De nauwgezetheid wordt gecontroleerd aan de hand van de trimestriële getuigschriften van 

nauwgezetheid die aan de werkgever werden overgemaakt. 

Als de werknemer de opleiding voortijdig stopzet, moet die de werkgever verwittigen binnen 

de vijf dagen die op de stopzetting volgen. De werknemer verliest het recht op educatief 

verlof vanaf de datum van kennisgeving van deze stopzetting. 

8. Terugbetaling aan de werkgever? 

De werkgever dient een aanvraag tot terugbetaling in. Deze aanvraag kan ingediend worden 

vanaf het beëindigen van het studiejaar. Het einde van de termijn waarbinnen een aanvraag 

kan worden ingediend is 1.5 jaar. De termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarbinnen de 

schuldvordering ontstaat. 

Er moet een aangifte van schuldvordering ingediend worden en er dient een individuele 

steekkaart opgemaakt te worden. Alle originele getuigschriften (het bewijs van inschrijving en 

het bewijs van nauwgezet volgen) moeten bij de aanvraag gevoegd worden. Naar gelang de 

situatie dient het variabele uurrooster bewezen te worden, het bewijs van samenvallen van 

lesuren met het werkrooster geleverd te worden of voor sommige opleidingen een verklaring 

op eer ingevuld te worden (eerste secundair diploma,…) 

De werkgever zal per uur goedgekeurd educatief verlof een forfait ontvangen dat afhankelijk is 

van het soort opleiding die gevolgd is. 
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