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Politiek verlof
Inleiding

Een politiek verlof wordt toegekend aan de personeelsleden voor de
uitoefening van een politiek mandaat of van een gelijkwaardige functie.
Dit verlof wordt onderverdeeld in drie types, in functie van de aard van het
uitgeoefende mandaat, en eventueel van het aantal inwoners waarvoor het
personeelslid mandataris is.
Type 1 : Dienstvrijstelling
Type 2 : Facultatief politiek verlof toegekend op vraag van het personeelslid
Type 3 : Politiek verlof van ambtswege waar het personeelslid geen afstand
van kan doen.
Het politiek verlof kan toegekend worden aan de statutaire en contractuele
personeelsleden van het operationele en de het administratieve en logistieke
kader (alsook de CALog-stagiairs).
- De dienstvrijstelling heeft geen enkele impact op de wedde en op de
anciënniteiten -> geen encodage.
- Het facultatief politiek verlof en het politiek verlof van ambtswege hebben
dezelfde gevolgen : dienstactiviteit ; geen recht op de wedde. Op het niveau
van de anciënniteiten is er geen enkele impact voor de statutaire
personeelsleden. Wat de contractuele personeelsleden betreft, worden de
loonschaal-, graad- en kaderanciënniteit opgeschort terwijl er geen impact is
op de geldelijke anciënniteit.
Vervolg op volgende pagina
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Politiek verlof (encodage vanaf 01/01/2011)
Encodage
‘Afwezigheid en
vakantie’

Stap
1

Handeling
In het menu op ‘Afwezigheid en vakantie’ klikken en vervolgens
op ‘Afwezigheid maken/bijwerken’.'
Vervolg op volgende pagina
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Politiek verlof (encodage vanaf 01/01/2011), Vervolg
Encodage
‘Afwezigheid en
vakantie’
(vervolg)

Stap
1
2

Handeling
Het dossier opzoeken door het ID van het dossier in te voeren
in het veld ‘Werknemer-ID’.
Klik op

ENCODAGE ≤ 1 DAG

Vervolg op volgende pagina
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Politiek verlof (encodage vanaf 01/01/2011), Vervolg
Encodage
‘Afwezigheid en
vakantie’
(vervolg)

Stap
1
2
3

4

Handeling
Indien nodig op
klikken om een nieuwe afwezigheid te
kunnen encoderen.
De begin- en einddata van de afwezigheid aanvullen
‘Soort afwezigheid’: het veld aanvullen door te klikken op
door ‘CPV’ te selecteren in de picklist

en

‘Afwezigheidscode’ : het veld aanvullen door te klikken op
en door één van de 2 soorten politiek verlof te selecteren

Vervolg op volgende pagina
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Politiek verlof (encodage vanaf 01/01/2011), Vervolg
Encodage
‘Afwezigheid en
vakantie’
(vervolg)

Stap
5

7

Handeling
Wanneer de geëncodeerde begin- en einddata gelijkwaardig
zijn aan 1 dag, is het mogelijk om de afwezigheid ofwel voor
een volledige dag, ofwel in uren/minuten te encoderen.
‘Volledige dag’ is standaard geselecteerd.
Opmerking: 1 volledige dag komt overeen met het aantal uren
en minuten voorzien in het basisuurrooster bepaald in de
module ‘Werk-/feestdagenroosters toew.’ (bijvoorbeeld
9u30/dag in het kader van de week van de 38u in 4 dagen) of in
de kalender toegekend in het kader van een afwezigheid
(bijvoorbeeld de (vrijwillige) 4-dagenweek verdeeld over 5
dagen).
Om uren/minuten te encoderen, selecteer ‘Uren/minuten’ met

8

de
Vul de uren en minuten aan in de hiervoor voorziene velden

6

9

.

Klik op

ENCODAGE ≥ 1 DAG

Vervolg volgende pagina

6/9

Politiek verlof (encodage vanaf 01/01/2011), Vervolg
Encodage
‘Afwezigheid en
vakantie’
(vervolg)

Stap
1
2
3

4

5

Handeling
klikken om een nieuwe afwezigheid te

Indien nodig op
encoderen.
De begin- en einddata van de afwezigheid aanvullen.

‘Soort afwezigheid’ : het veld aanvullen door te klikken op
‘CPV’ te selecteren in de picklist

en

‘Afwezigheidscode’ : het veld aanvullen door te klikken op
één van de 2 soorten politiek verlof te selecteren.

en

Klik op
Vervolg op volgende pagina
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Politiek verlof (encodage vanaf 01/01/2011), Vervolg
Toelage s
Hoofdstedelijk
Gewest

Voor de personeelsleden die de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest
genieten :
- Statutaire PL -> deze afwezigheid heeft geen invloed op de
verjaardatum van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Contractuele PL-> deze afwezigheid heeft een invloed op de
verjaardatum van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest, deze
dient dus aangepast te worden (zie werkinstructie 332).

Valideren /
Goedkeuren

Zie werkinstructie 801 « Valideren – Goedkeuren ».

Loondossier
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Politiek verlof (encodage jaar 2010)
Encodage
‘Afwezigheid en
verlof’

In 2010 werd er op het niveau van de encodage geen onderscheid gemaakt
tussen het facultatief politiek verlof en het politiek verlof van ambtswege.
Deze worden als volgt geëncodeerd:
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