
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het 
pleegzorgverlof" (nr. 6242) 

 12.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb een 
vraag over het pleegzorgverlof. Dat werd ingevoerd in 2008. Het pleegzorgverlof geeft aan 
werknemers het recht om verlof te krijgen bij gebeurtenissen die te maken hebben met de 
plaatsing van een pleegkind. Elk pleeggezin kan per kalenderjaar momenteel zes dagen 
pleegzorgverlof opnemen. Tijdens dat verlof kunnen zij dan genieten van een forfaitaire 
uitkering die gedragen wordt door de RVA. 

 Graag had ik volgende vragen gesteld. 

- Hoeveel pleeggezinnen maakten sinds de invoering van het pleegzorgverlof, dus sinds 
2008, gebruik van dit recht? 

- Kunt u mij de cijfers geven, liefst per jaar? Het kan immers zijn dat het eerste jaar heel 
wat pleegzorgouders dit nog niet kenden. 

- Hoeveel dagen pleegzorgverlof gebruikt een pleegzorggezin gemiddeld? Er zullen 
mensen zijn die de zes dagen volledig opgebruiken, terwijl anderen slechts één of twee 
dagen vragen, bijvoorbeeld wanneer zij voor de rechter moeten verschijnen. 

- Hoeveel heeft de regeling van het pleegzorgverlof jaarlijks gekost? Ik vermoed dat de 
kost heel beperkt is, maar ik zou dat wel graag vernemen. 

 Ik wil ook zeggen dat ik enorm veel respect heb voor de vele pleegouders die deze taak 
vervullen. Ik vind het niet meer dan logisch dat wij hen op alle mogelijke manieren daarin 
ondersteunen. Het is goed dat er pleegzorg is, maar naar mijn aanvoelen kunnen wij daar toch 
wel een tandje bijsteken en ik kom samen met mijn collega’s binnenkort met een initiatief 
daaromtrent. 

 12.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, dit onderwerp is eerder iets voor een 
schriftelijke vraag. Ik heb hier drie tabellen met gegevens inzake pleegzorgverlof, met alle 
cijfers. 

 12.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, als alle 
cijfers erin zitten, dan zal ik ze bekijken. 

 L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

 

 



Gevolg inbreuken ‘tewerkstelling van buitenlandse werknemers’ 2007-2010 

 
 Totaal 

aantal 
vastgestelde 
inbreuken 

Totaal aantal 
inbreuken die 
vervolgd of 
waarvoor een 
minnelijke schikking 
werd betaald 

Aantal inbreuken in 
afwachting van de 
definitieve beslissing van 
de arbeidsauditeur 

Aantal inbreuken 
waarvoor een 
administratieve 
geldboete werd opgelegd 

Aantal inbreuken die 
zonder gevolg 
werden gelaten 

Aantal inbreuken die nog 
behandeld worden door 
de Directie 
administratieve 
geldboeten 

2007 2037 650 31,91% 144 7,07% 627 30,78% 453 22,24% 165 8,10% 

2008 2172 594 27,35% 227 10,45% 609 28,04% 406 18,69% 363 15,47% 

2009 2028 494 24,36% 276 13,61% 341 16,81% 225 11,09% 692 34,12% 

2010 2045 564 27,58% 545 26,65% 101 4,94% 66 3,23% 769 37,60% 

Tot 8282 2302 27,80% 1192 14,39% 1678 20,26% 1150 13,89% 1962 23,69% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


