
Parlementaire vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "de 

verlenging van het ouderschapsverlof" (nr. 8035)  

 

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, u heeft waarschijnlijk al gezien dat 

mijn vraag dateert van 12 december, nog gericht aan de vorige minister. Eigenlijk betrof het 

toen al een herindiening, want ze was oorspronkelijk nog vroeger ingediend. 

  

Dit om te zeggen dat ik reeds in de zomer de vorige minister van Werk, mevrouw Milquet, 

heb geïnterpelleerd over de uitbreiding van het ouderschapsverlof. Immers, tegen 8 maart 

moeten wij de Europese richtlijn inzake de uitbreiding van het ouderschapsverlof van 3 naar 4 

maanden omzetten. 

  

Dat is intussen ook opgenomen in het regeerakkoord, wat op zich natuurlijk een goede zaak 

is. In december is het een stuk fout gelopen met het advies dat gevraagd werd aan de NAR, 

maar dat er niet gekomen is. Er bestond daarover geen eensgezindheid binnen de NAR, omdat 

men vroeg om te compenseren op andere vormen van tijdskrediet. Intussen is dat ook 

ruimschoots gebeurd via de gerealiseerde besparingen en is er ook een akkoord gevonden 

onder de sociale partners over die uitbreiding. Het is ook een verplichting van Europa. Wij 

hebben daarover vorige week, in het kader van de begroting, nog met u kunnen spreken. 

  

Mijn vragen waren heel concreet om een aantal zaken uit te klaren. Ik krijg immers heel wat 

vragen van mensen over hoe de vork nu juist aan de steel zit. 

  

- Ten eerste, is het KB er? Wanneer wordt dat gepubliceerd? 

  

- Ten tweede, in welke overgangsmaatregelen voorziet dat KB? Op wie is die 

uitbreiding naar 4 maanden van toepassing? Betreft het een enge groep, bijvoorbeeld 

ouders van kinderen geboren na de publicatie van het KB, of na 8 maart? Betreft het 

ook ouders die een kind hebben dat vóór die datum geboren is? Of betreft het ook 

ouders van kinderen onder de 12 jaar die reeds 3 maanden hebben opgenomen? 

Kunnen die nog een vierde maand opnemen? 

  

- Mijn derde vraag heeft betrekking op het budgettaire. Wij hebben er vorige week bij 

de begrotingsbesprekingen al even over gesproken. Er was geen geld voorzien, maar u 

zei dat u daar een oplossing voor zou zoeken. Hoe ziet u die oplossing? Die 

uitbreiding naar 4 maanden komt er. Wordt dat een vierde maand die betaald wordt of 

ziet u dat anders? 

 

Ik dacht dat er voor volgend jaar wel middelen werden uitgetrokken. Klopt dat? Hoe 

ziet u de situatie voor 2012? Wordt het betaald, zal het aan een lagere premie zijn? Ik 

hoop natuurlijk dat het aan de huidige premie zal zijn. Ik dacht dat Europa ons ook 

verplichtte om het stand still-principe te respecteren, in die zin dat we niet achteruit 

mogen gaan ten aanzien van de bestaande wetgeving. Dus als een lidstaat al voorzag 

in een bepaalde premie, dacht ik dat de filosofie van Europa was dat we daarop niet 

kunnen terugkomen. 

  

Ik laat het aan u over om daarop een concreet antwoord te geven. 

  

 



04.02  Miranda Van Eetvelde: Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, vorige week 

hadden wij het tijdens de voorstelling van de beleidsnota al kort over de uitbreiding van het 

ouderschapsverlof van drie naar vier maanden. Volgens de Europese richtlijn moet deze op 

8 maart 2012 in werking treden.  

  

Het bijhorende budget is, naar ik verneem, ongeveer 50 miljoen euro. Dit werd nog niet in de 

begroting ingeschreven. U merkte op dat de uitbreiding van het ouderschapsverlof weliswaar 

een verplichting is maar dat Europa niet zegt dat wij het moeten betalen. Die richtlijn kan op 

twee manieren worden uitgevoerd, enerzijds via het stelsel van de loopbaanonderbreking, 

anderzijds via het verlofstelsel. Indien men kiest voor het stelsel van de loopbaanonderbreking 

moeten de relevante koninklijke besluiten per sector worden aangepast. Indien ervoor wordt 

gekozen om het te regelen via een ander verlofstelsel dan moet elke sector die richtlijn zelf 

uitvoeren via een uitbreiding van een bestaand of via de invoering van een vernieuwd 

verlofstelsel.  

  

Wat bedoelt u met het feit dat niet gezegd wordt dat die uitbreiding moet worden betaald? 

Via welke wijze, via loopbaanonderbreking of een ander verlofstelsel, zult u de richtlijn 

uitvoeren? Binnen welke termijn plant u dat te realiseren? Zijn er al initiatieven genomen om 

de hervorming door te voeren? Kan de inwerkingtreding effectief tegen 8 maart 2012 

plaatsvinden? Kunt u in een regeling voorzien voor degenen die een eventueel recht op extra 

ouderschapsverlof zullen mislopen indien de deadline van 8 maart 2012 niet wordt gehaald? 

Voorziet u in een regeling met terugwerkende kracht of in een overgangsmaatregel? 

  

04.03 Minister Monica De Coninck: Mijnheer de voorzitter, ik zal niet alles herhalen, maar 

wat de wijze van omzetting betreft onderzoek mijn departement momenteel verschillende 

pistes, uiteraard rekening houdend met de beperkte budgettaire mogelijkheden die wij hebben.  

  

Het is in ieder geval de bedoeling dat de omzetting tijdig gebeurt, en zoveel mogelijk in de 

lijn van de huidige regeling voor het ouderschapsverlof. Voor alle duidelijkheid, wij hebben 

een KB klaar en dat zal volgende week voor de Ministerraad komen. Wij zijn dus effectief 

bezig met deze materie. 

  

Een ander verlofstelsel dan het huidige systeem van ouderschapsverlof is immers geen optie 

omdat daarmee niet kan worden voldaan aan alle verplichtingen die door de richtlijn 2010/18 

worden opgelegd. 

  

Een mogelijke optie zou kunnen zijn dat in 2012 — ik benadruk de voorwaardelijke wijs —

 het recht op vier maanden verlof wordt gecreëerd voor de ouders van alle kinderen tot 

12 jaar, alle ouders van alle kinderen, maar dat de uitkering voor de vierde maand voorlopig 

enkel wordt toegekend voor kinderen geboren na 8 maart 2012. Iedereen krijgt wel die vier 

maand, dus een maand erbij, maar zonder middelen. Als wij de regeling laten ingaan op 

8 maart 2012 zouden er echter wel middelen voorzien zijn voor die vierde maand.  

  

In het licht van de begrotingsbesprekingen zal ik vragen om in een budget te voorzien voor 

2013. Afhankelijk daarvan zou de uitkering dan kunnen worden verruimd tot andere 

leeftijdgroepen, dus ook eventueel tot de groepen die voordien zijn geboren.  

  

Voor alle duidelijkheid, de richtlijn bepaalt wel dat wij in die vierde maand moeten voorzien 

en in de lijn moeten blijven van of behouden wat wij ooit beslist hebben. Daar willen wij 

uiteraard niet aan raken. Men zou echter perfect kunnen zeggen dat wat men nu op drie maand 



krijgt, dan op vier maand zal worden gegeven. Men krijgt dan evenveel als nu. Wij mogen er 

immers niets afdoen. De richtlijn zegt echter niet dat wij er iets bij moeten doen. Dat is dus 

die theoretische discussie. Het voorstel is dus dat wij de tijd geven, wat eigenlijk ook een kost 

is. Men mag die vierde maand opnemen tot de kinderen 12 jaar zijn. Ik hoor dat dit meestal 

gebruikt wordt om vakanties te overbruggen. De vierde maand zouden wij dan financieel 

honoreren voor geboortes na 8 maart 2012. 

  

Dan is er eigenlijk alleen een financieel-budgettair probleem bij vroeggeboortes. Er is eerst 

moederschapsrust, dan ouderschapsverlof, dat is al drie maanden, en dan is het bijna het einde 

van het jaar.  

  

04.04  Nahima Lanjri (CD&V): Als de geboorte zich dichtbij 8 maart situeert. 

  

Mevrouw de minister, ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, wellicht volgende 

week na de Ministerraad. 

  

Ik begrijp de bestaande budgettaire beperkingen, maar ik hoop verder te kunnen gaan in de 

filosofie van de richtlijn, zodat wij die vierde maand betalen. Ik begrijp dat er een 

overgangsregeling is voor de kinderen die vanaf 8 maart zijn geboren bijvoorbeeld en dat er 

volgend jaar misschien wel middelen zijn voor de vierde maand. Dan zouden wij de ouders 

eigenlijk moeten aanraden om de vierde maand voor hun andere kinderen nu nog niet op te 

nemen, maar te wachten tot volgend jaar. Misschien is er dan wel geld beschikbaar. Anders 

zullen sommige ouders immers worden gediscrimineerd. Sommigen zouden de vierde maand 

voor hun kind van 6 jaar nu onbetaald opnemen, terwijl anderen die vierde maand voor hun 

kind van 6 jaar, volgend jaar wel betaald zouden opnemen.Zulke discriminatie zou moeten 

worden vermeden.  

  

U moet erover nadenken dat sommigen die vierde maand dit jaar zullen opsparen om ze 

volgend jaar op te nemen Zijn daarvoor middelen voorhanden? 

  

Ik hoop dat u met het KB onmiddellijk alle informatie geeft via de website, voor tijdskrediet, 

ouderschapsverlof enzovoort, en dat de informatie heel snel beschikbaar wordt, zodat mensen 

weten waar zij aan toe zijn. Dan weten zij voor welke kinderen dat geldt en voor welke niet, 

en welke premie zij krijgen voor die vierde maand.  

  

04.05  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Ik ben blij te horen dat het tijdig zal gebeuren en dat 

er al voorstellen zijn. Het moet wel de bedoeling zijn dat de vierde maand sowieso betaald 

wordt. Als wij allemaal langer moeten werken, moet het in die periode door onder andere het 

ouderschapsverlof draaglijk zijn om langer te werken. Dat is een van de mogelijkheden 

tijdens de loopbaan. Ik kijk uit naar de beslissing.  

  

04.06 Minister Monica De Coninck: Wij mogen blij zijn dat wij mogen werken.  

  

Ik wil bij wijze van spreken alles geven, maar u begrijpt ook dat ik afhankelijk ben, voor wat 

betreft de steun die ik zal krijgen om in de nodige middelen te voorzien, van mijn collega’s 

minister Vanackere, verantwoordelijk voor Financiën, en minister Chastel, bevoegd inzake 

Begroting. 

  

U weet dat er overal wordt nagegaan hoe er kan worden bespaard. Wij staan ook onder druk 

van Europa, dus wij proberen de gulden middenweg te vinden. 


