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BERICHT INZAKE LOOPBAANINCIDENTEN 

1 GEGEVENS VAN HET PERSONEELSLID 

Naam  Voornaam  

Identificatienummer  

Graad/Niveau    Contractueel  Statutair 

Nummer van de PZ  

2 AFWEZIGHEDEN 

A Korte termijn afwezigheid 

 Verlof om dwingende reden van familiaal belang. 

 Vaderschapsverlof (omstandigheidsverlof – zowel voor statutaire als contractuele personeelsleden) 

 Geboorteverlof (uitsluitend voor contractuele personeelsleden) 

 Onwettige afwezigheid 

Hele dagen:  

Halve dagen:  

B Langdurige afwezigheid 

Begindatum  

Einddatum  

Langdurige voltijdse afwezigheid 

 Ouderschapsverlof 

 Adoptieverlof, opvangverlof of pleegzorgverlof 

 Verlof voor opdracht van algemeen belang 

 Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een politiek kabinet 

 Politiek verlof 

 Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 

 Vaderschapsverlof als omzetting van het moederschapsverlof  Bij overlijden   Bij hospitalisatie 

 Verwijdering van de arbeidsplaats van het zwangere personeelslid 

 Uitzonderlijk verlof – verlof voor kandidaatstelling verkiezingen 

 Uitzonderlijk verlof – stage of proefperiode 

Disponibiliteit wegens ziekte 

 60 % wachtgeld   100 % wachtgeld  Ander:                           % 

Langdurige deeltijdse afwezigheid 

 Vierdagenweek  Met premie  Zonder premie 

 Halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar 

 Voltijdse tewerkstelling gespreid over vier werkdagen 

Onderbreking van de beroepsloopbaan 

Loopbaanonderbreking  Voltijds  Deeltijds:            % 

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  Voltijds  Deeltijds:            % 

Loopbaanonderbreking voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of 
familielid 

 Voltijds  Deeltijds:            % 

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen  Voltijds  Deeltijds:            % 

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg  Voltijds  Deeltijds:            % 



 

C Werkrooster 

Datum waarop de eerste vrije dag wordt genomen   

Week 1 – Kalender A (aantal uren per dag opgeven) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

AM        

PM        

Week 2 – Kalender B (aantal uren per dag opgeven) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

AM        

PM        

D Berekening van de nieuwe einddatum van de vierdagenweek ten gevolge van een schorsingsgrond 

Schorsingsgrond   

Duur van de schorsing   

Oorspronkelijke einddatum van de vierdagenweek  

Nieuwe einddatum van de vierdagenweek  

3 STAKING 

 Dagen:   Uren en minuten:  

4 TUCHT – ORDEMAATREGEL – VOORLOPIGE HECHTENIS 

Begindatum  

Einddatum  

  Inhouding van wedde % Datum van de kennisgeving  

  Schorsing bij tuchtmaatregel Datum van de kennisgeving  

 Terugzetting in de loonschaal Datum van de kennisgeving  

 Ontslag van ambtswege op: Datum van de kennisgeving  

 Afzetting op: Datum van de kennisgeving  

 Voorlopige schorsing %  Eerste schorsing  Verlenging 

 Voorlopige hechtenis 

5 COMMENTAAR 

 
 

6 BIJLAGE(N) 

 
 

7 KORPSCHEF OF DE DAARVOOR AANGEWEZEN PERSOON 

Naam:  

Diensttelefoon:  

Het decentralisatiemodel  Base  Light  Full 

Datum: Handtekening: 
 

8 PROCEDURE 

Het formulier L-130 maakt u in 1 exemplaar op en mailt u naar de bevoegde Satelliet van het SSGPI. 
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