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ONDERWERP Deeltijdse loopbaanonderbreking – (vrijwillige) Vierdagenweek – Contractueel 

personeelslid – Deeltijdse Arbeid – RVA – ERRATUM 
Bijlage Voorbeelden van addenda aan een bestaande arbeidsovereenkomst 
Referenties 1. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978; 

2. Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985; 
3. Mail RVA dd. 18 februari 2019 met als onderwerp “Nieuw Infoblad werkgevers – 

Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking”; 
4. Mail RVA dd. 7 juni 2019 met als onderwerp “Nieuw infoblad werkgevers – Naleving 

van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking”. 
 
N.B. Deze nota annuleert en vervangt de nota SSGPI-RIO-2019/312 dd 30 april 2019, “Deeltijdse 
loopbaanonderbreking – Contractueel personeelslid – Deeltijdse Arbeid – RVA”. 
 

1. Ratione personae 
 

De contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus die genieten 
van het verlofstelsel “deeltijdse loopbaanonderbreking” (zowel de gewone loopbaanonderbreking als de 
thematische loopbaanonderbrekingen) of van het stelsel van de (vrijwillige) vierdagenweek.  
 

2. Ratione materiae 
 
Wanneer een contractueel personeelslid een vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking neemt of gebruik 
maakt van het stelsel van de (vrijwillige) vierdagenweek met /zonder premie, valt dit personeelslid onder de 
reglementering rond deeltijdse arbeid. 
 
Dit betekent dat in die gevallen artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet dient toegepast te worden. 
 
Met andere woorden er dient een addendum, afgesloten tussen het betrokken personeelslid en de 
werkgever, toegevoegd te worden aan de bestaande arbeidsovereenkomst dat de hele periode van de 
loopbaanonderbreking of van de (vrijwillige) vierdagenweek dekt. 
 
Dit addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk 
worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst 
aanvangt. Bovendien moet het addendum de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster 
vermelden. 
 
Als bijlage kunnen twee voorbeelden van addenda teruggevonden worden. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar het infoblad werkgever op de website van de RVA 
(https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e56). In dit infoblad worden de toepasselijke wettelijke 
bepalingen verduidelijkt. 
 

http://www.ssgpi.be/
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e56)
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3. In het kort… 
 
Een personeelslid in loopbaanonderbreking of die gebruik maakt van de (vrijwillige) vierdagenweek is 
onderworpen aan de reglementering rond deeltijdse arbeid die bepaalde verplichtingen in verband met de 
arbeidsovereenkomst (opmaak van een bijlage aan de bestaande arbeidsovereenkomst) en de 
bekendmaking van de uurroosters met zich meebrengt. 
 

 
Gert DE BONTE 
Directeur-diensthoofd SSGPI 
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Bijlage 
 

Voorbeelden van addenda aan een bestaande arbeidsovereenkomst 
 
Voorbeeld 1: Deeltijdse loopbaanonderbreking (80%) met een wekelijks werkrooster 
 
Addendum gevoegd bij de arbeidsovereenkomst, die op xx-xx-xxxx, tussen de politiezone xxxx, 
vertegenwoordigd door xxxx en xxxx (het personeelslid) werd gesloten. 
 
Artikel 1: De arbeidsprestaties van de werknemer worden verminderd tot 30,24 uren per week, 
overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen, voor een periode van xxxx tot en met xxxx. 
 
Artikel 2: De arbeidstijd is op 30,24 uren per week vastgesteld. 
maandag : van 7.24 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur; 
dinsdag  : van 7.24 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur; 
woensdag : van 7.24 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur; 
donderdag : van 7.24 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur; 
vrijdag   : nihil. 
 
Artikel 3: De werknemer verklaart een exemplaar van dit addendum te hebben ontvangen. Het maakt een 
integrerend deel uit van de arbeidsovereenkomst. 
 

Opgemaakt in tweevoud te xxxx, op xx-xx-xxxx. 
 
Handtekeningen: 
 

De werknemer,        De werkgever, 
 
 
Voorbeeld 2: Halftijdse loopbaanonderbreking (50%) met een tweewekelijks werkrooster 
 
Addendum gevoegd bij de arbeidsovereenkomst, die op xx-xx-xxxx, tussen de politiezone xxxx, 
vertegenwoordigd door xxxx en xxxx (het personeelslid) werd gesloten. 
 
Artikel 1: De arbeidsprestaties van de werknemer worden verminderd tot 19 uren per week, overeenkomstig 
de bepalingen van het K.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, voor 
een periode van xxxx tot en met xxxx. 
 
Artikel 2: De arbeidstijd is op 19 uren per week vastgesteld. 
 
Week 1 
 
maandag : van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.06 uur; 
dinsdag  : van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.06 uur; 
woensdag : van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.06 uur; 
donderdag : nihil; 
vrijdag   : nihil. 
 
Week 2 
 
maandag : van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.06 uur; 
dinsdag  : van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.06 uur; 
wensdag : nihil; 
donderdag : nihil; 
vrijdag  : nihil.  
 
Artikel 3: De werknemer verklaart een exemplaar van dit addendum te hebben ontvangen. Het maakt een 
integrerend deel uit van de arbeidsovereenkomst. 
 

Opgemaakt in tweevoud te xxxx, op xx-xx-xxxx. 
 
Handtekeningen: 
 

De werknemer,        De werkgever, 
 


