
Wetsvoorstel	tot	wijziging	de	wet	van	3	juli	1978,	

betreffende	de	arbeidsovereenkomsten,	

betreffende	de	verlenging	van	het	pleegzorgverlof	

Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Stefaan Vercamer 

Toelichting 
Pleegzorg is een maatschappelijk bijzonder waardevolle activiteit die de laatste 12 jaar een groei van 

56% kende. In 2010 telde Pleegzorg Vlaanderen 6 277 pleegzorgsituaties in de Vlaamse 

gemeenschap.  De groei is vooral te wijten aan een sterke stijging van pleegzorg in de Bijzondere 

Jeugdzorg, met maar liefst 77% op 12 jaar. Ongeveer 1 op 4 pleegkinderen of –gasten is 

meerderjarig, iets minder dan 1000 heeft een handicap. In de Waalse gemeenschap konden in 2009 

ongeveer 3000 pleegkinderen terecht in een pleegfamilie.  

Er zijn vier verschillende vormen van pleegzorg. Ten eerste is er de pleegzorg binnen Bijzondere 

Jeugdbijstand. De plaatsing van minderjarigen kan vrijwillig gebeuren via het Comité Bijzondere 

Jeugdzorg of gedwongen via een door de jeugdrechtbank opgelegde maatregel. De reden van 

plaatsing kan  een problematische opvoedingssituatie (POS) of een als misdrijf omschreven feit zijn 

(MOF). Ten tweede bestaat de gezinsondersteunende pleegzorg waarbij een kind opgenomen wordt 

in een pleeggezin naar aanleiding van een opvoedingscrisis. Deze vorm van pleegzorg is meestal van 

korte duur en heeft tot doel de draagkracht van het eigen gezin te versterken. Ten derde is de er de 

pleegzorg voor personen met een handicap, zowel minderjarigen als meerderjarigen.  Ten slotte is er 

de pleegzorg in het kader van de geestelijke gezondheidszorg die in Vlaanderen alleen georganiseerd 

wordt door het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel. Zowel volwassenen als kinderen met 

een ernstige, langdurige psychiatrische aandoening kunnen geplaatst worden, voor korte of lange 

duur.  

De kracht van pleegzorg zit in het feit dat de pleegkinderen en –gasten deel  kunnen uitmaken van 

het dagelijks gezinsleven, waar ze nieuwe en verrijkende dingen kunnen beleven en ontwikkelings-

kansen krijgen . Voor veel pleegkinderen en –gasten is dit een goede oplossing omdat ze in hun 

pleeggezin de geborgenheid, warmte en structuur vinden die ze nodig hebben voor hun 

ontwikkeling.  

Veel pleegouders  vinden pleegouderschap de moeite waard omdat ze zo de kans krijgen om iets te 

doen voor anderen. In onze maatschappij waar veel ouders te weinig tijd hebben voor de zorg voor 

hun eigen kinderen en familieleden is het zeker geen evidentie om een extra persoon, die veel 

aandacht nodig heeft,  in huis te nemen.  De opname van een bijkomend gezinslid is dan ook een 

zeer grote stap.  

Pleeggezinnen vormen een warm, relevant alternatief voor de opvang van minderjarigen in de 

residentiële opvang. Pleegzorg zorgt mee voor het verkorten van de bestaande wachtlijsten binnen 

de opvangsector.  

 



Sinds 2008 vormt het pleegzorgverlof, ingesteld door het KB van 27 oktober 2008 betreffende de 

afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen,  een recht voor iedere 

werknemer die officieel als pleegouder is aangesteld. Het verlof omvat maximaal 6 dagen per 

kalenderjaar, en kan slechts onder bepaalde voorwaarden genomen worden. Het gaat met name om 

de volgende gebeurtenissen: het bijwonen van zittingen bij de gerechtelijke administratieve 

autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin, het hebben van contacten met de natuurlijke 

ouders of andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast, het hebben van 

contacten met de dienst voor pleegzorg. In andere situaties, geldt het recht op pleegzorgverlof 

slechts voor zover de bevoegde plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom dat 

verlof noodzakelijk is en voor zover die situaties niet worden gedekt door het verlof om dwingende 

redenen.  Indien het pleeggezin bestaat uit twee werknemers, die gezamenlijk als pleegouder zijn 

aangesteld, dienen de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen beiden te worden verdeeld.  

De bestaande wetgeving is zeker een stap in de goede richting voor de ondersteuning van 

pleeggezinnen. Omdat pleeggezinnen zich sterk engageren voor een grotere verbondenheid in de 

samenleving pleiten wij voor een uitbreiding van deze regeling. Wij stellen voor om 4 extra dagen 

pleegverlof toe te kennen op het moment dat een nieuw pleegkind in het gezin wordt opgenomen. 

Op basis van het attest van de plaatsingsdienst zou elke pleegouder de mogelijkheid moeten krijgen 

om de eerste dagen in het pleeggezin voor het nieuwe gezinslid zo goed mogelijk te organiseren. 

Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug, waardoor het vertrouwen in de wereld 

en in zichzelf is geschaad. Zeker tijdens de eerste dagen hebben deze pleegkinderen nood aan extra 

zorg en aandacht. Pleegouders moeten dus de nodige tijd kunnen uittrekken om die zorgen te 

verstrekken.  Verder zullen er de eerste dagen ook een aantal praktische problemen moeten worden 

opgelost:  het aankopen van extra kleding , het aanpassen van de slaapplaats,  het zoeken van 

buitenschoolse opvang,… . Ten slotte zal een extra gezinslid ook leiden tot een reorganisatie van het 

normale gezinsleven: de andere kinderen zullen moeten wennen aan de nieuwe samenstelling, het 

dagelijks ritme moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. De 4 extra dagen pleegzorgverlof 

bedoeld voor onthaal moeten opgenomen worden in de eerste drie maanden na plaatsing. 

In de huidige wetgeving is het zo dat wanneer het pleeggezin bestaat uit twee werknemers die 

beiden zijn aangesteld als pleegouder, de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen verdeeld moeten 

worden. Het betreft hier een krediet per pleeggezin en niet per werknemer. In dit wetsvoorstel 

willen wij ervoor pleiten om de 6 dagen pleegverlof aan beide ouders toe te staan. Enerzijds omdat 

het in het belang is van het pleegkind dat het een goede band kan opbouwen met beide 

pleegouders. Anderzijds omdat pleegouders meestal samen voor de rechtbank worden opgeroepen 

in het kader van de pleegzorg en ze zo niet toekomen met het bestaande gezinskrediet. In 2010 telde 

Vlaanderen 973 pleegzorgsituaties waarin beide pleegouders, voltijds of deeltijds, werken en 

237 alleenstaande pleegouders. Het gaat m.a.w. om een beperkte groep van pleegouders voor wie 

het noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Een grote groep pleegouders is 

niet of niet meer actief op de arbeidsmarkt.  

  



WETSVOORSTEL 

 

ARTIKEL 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

ART. 2 

In artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt 

paragraaf 1 vervangen door: “De werknemer die is aangesteld als pleegouder door de rechtbank, 

door een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van l’Aide à la 

Jeunesse of door het Comité van Bijzondere Jeugdbijstand heeft het recht om van het werk afwezig 

te zijn voor  de organisatie van het onthaal, de vervulling van verplichtingen en opdrachten of om het 

hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin van één of meerdere 

personen die in het kader van die pleegzorg aan hem zijn toevertrouwd. De duur van de afwezigheid 

mag 6 dagen per jaar niet overschrijden. Indien het pleeggezin bestaat uit twee werknemers, die 

beiden zijn aangesteld als pleegouder, heeft elke werknemer recht op het volledige pleegzorgverlof. 

Op het moment van de plaatsing van een pleegkind of pleeggast in het gezin worden eenmalig 

4 extra dagen pleegzorgverlof per aangestelde pleegouder toegewezen voor organisatie van het 

onthaal. De pleegouders bewijzen de plaatsing met een attest van de plaatsingsdienst.” 

In artikel 30 quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt 

paragraaf twee vervangen door: “ Onverminderd gunstiger regelingen kan de Koning, na advies van 

de Nationale Arbeidsraad, op algemene wijze, het aantal dagen, bedoeld in § 1, verhogen. 

De Koning bepaalt tevens, na advies van de Nationale Arbeidsraad, wat moet worden begrepen 

onder pleegouder en pleeggezin en stelt de nadere regelen vast voor de uitoefening van het recht op 

afwezigheid van het werk, inzonderheid de soort plaatsing, de soort verplichtingen, opdrachten en 

situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin en de wijze en het tijdstip waarop de 

werkgever moet verwittigd worden. De Koning kan eveneens het in § 1 bedoelde aantal dagen 

aanpassen ten aanzien van sommige categorieën van werknemers. 
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