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COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN 

  

Schriftelijk advies van de Gezinsbond vzw dd 30 augustus 2022 mbt volgende voorstel van resolutie:  

- Voorstel van resolutie (Ellen Samyn, Barbara Pas, Hans Verreyt) betreffende de 
overdraagbaarheid van het ouderschapsverlof op de langstlevende partner, nr. 2134/1 

 

Contact: Lutgard Vrints, beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond, combinatie gezin-werk; 

lutgard.vrints@gezinsbond.be; 02/507.88.02 

 
Advies 

 

De Gezinsbond geeft een positief advies voor de twee vragen die in deze resolutie gesteld worden, met name 

zowel voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar de zelfstandigen als de overdraagbaarheid van het 

ouderschapsverlof op de langstlevende partner. Een echte toegankelijkheid van het ouderschapsverlof voor 

alleenstaande ouders na overlijden (en bij uitbreiding voor alle ouders) vereist echter ook de verhoging van 

de uitkering tot deze van het gewaarborgd minimumloon.  

 

Motivatie  

 

Ouderschapsverlof is een belangrijke maatregel voor de combinatie van werk en ouderschapsverlof, die voor 

ouders van alle statuten toegankelijk moet zijn, dus ook voor ouders met een zelfstandigenstatuut.  

 

Wat betreft de overdracht van het resterende ouderschapsverlof op de overblijvende partner na overlijden 

gaan we akkoord met het feit dat het ouderschapsverlof tegemoet kan komen aan een aantal praktische en 

emotionele noden in het gezin waar één van ouders overleden is. Het kan bijkomende tijd creëren die nodig 

is om alles geregeld te krijgen, om voldoende aandacht voor de kinderen te voorzien op het moment dat dit 

extra nodig is. Tijd is een knelpunt voor alleenstaande ouders, maar zeker na een overlijden.  

 

 We weten echter dat alleenstaande ouders het ouderschapsverlof minder opnemen dan ouders in een 

tweeoudergezin.  De toegankelijkheid van het verlof moet dus verhoogd worden. De Gezinsbond pleit 

daarom voor uitkeringen ter hoogte van het gewaarborgd minimumloon, in eerste instantie voor 

alleenstaande ouders. De Europese Richlijn 2019/1158 die in het voorstel van resolutie genoemd wordt,  

beveelt aan dat de lidstaten een passende vergoeding voor ouderschapsverlof moeten voorzien. Dit is een  

extra argument voor een verhoging van het ouderschapsverlof tot het minimumloon.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekamer.be%2FFLWB%2FPDF%2F55%2F2134%2F55K2134001.pdf&data=05%7C01%7Clutgard.vrints%40gezinsbond.be%7C2b924ca5de3045adfc5d08da54fbcbcd%7Cd32c2d172b6e4eb9af5f4fbcfea4304a%7C1%7C0%7C637915737699822685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xb7xyYmkO%2B0RG566o2Id%2BLRecrSm15mduXXcXI5vHdw%3D&reserved=0
mailto:lutgard.vrints@gezinsbond.be

