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04 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie 

en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het opnemen van zorgverlof bij de 

hospitalisatie van een kind" (nr. 23619)  

04.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, in oktober vorig jaar stelde ik de vraag om de 

voorwaarde om met het kind samen te wonen om recht te hebben op een volledige onderbreking 

van de arbeidsprestaties voor de duur van een week om bijstand te geven aan een minderjarig kind 

tijdens of vlak na de hospitalisatie van dat kind te schrappen. Ik vroeg dat om te kunnen verzekeren 

dat in situaties waarin de ouders gescheiden zijn ook de ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is 

van dat recht gebruik kan maken.  

U hebt mij toen geantwoord dat de wet eigenlijk wel toelaat om dat verlof toe te kennen aan de 

andere ouder omdat samenwonen met een kind niet alleen via de domiciliëring kan worden 

aangetoond. Dat kan ook op andere wettelijke manieren, bijvoorbeeld door een rechterlijke 

beslissing die het co-ouderschap regelt. Ook dat kan als bewijs dienen. Indien de ouder bij wie het 

kind niet gedomicilieerd is kan bewijzen dat het kind gedurende bepaalde specifieke periodes wel 

met hem samenwoont zou de RVA daar volgens u wel degelijk rekening mee houden bij de beslissing 

die hij neemt.  

Daarnaast gaf u aan dat u met de RVA zou bekijken of de regionale bureaus daar bijkomende 

instructies over moesten krijgen omdat er in de praktijk wel wat problemen waren gebleken op het 

terrein. Hebt u daarover intussen samen kunnen zitten met de RVA? Hebt u daarover kunnen 

overleggen? Zijn de instructies bezorgd aan de kantoren van de RVA zodat hier in de toekomst geen 

onduidelijkheid meer over bestaat?  

04.02 Minister Kris Peeters: Collega Lanjri, ik kan heel kort antwoorden. Hopelijk bent u ook heel 

tevreden met mijn korte antwoord. Op 19 december 2017 werd de onderrichting betreffende de 

opname van medische bijstand voor een gehospitaliseerd minderjarig kind aan de RVA-kantoren 

verduidelijkt. Voortaan wordt aangenomen dat beide gescheiden ouders van het minderjarig kind het 

verlof voor medische bijstand op hetzelfde moment kunnen opnemen zonder dat dit afbreuk mag 

doen aan de cascaderegeling die wettelijk voorzien is. Dit dekt dus de gevallen waarin het probleem 

dat u hebt beschreven zich voordoet.  

04.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik ben blij te kunnen 

vaststellen dat vragen van parlementsleden over zaken die in de praktijk verkeerd lopen, u ertoe 

aanzetten te overleggen met de betrokken instanties en een en ander te verduidelijken in een 

instructie, zoals nu gebeurt. Ik ga ervan uit dat er op het terrein geen enkel probleem meer mag 

bestaan en dat beide ouders, ook wanneer ze niet samenwonen, dat verlof kunnen opnemen tijdens 

of na de hospitalisatie van het kind en er niet meer moet worden gekozen. Dat was immers een 

hartverscheurende keuze.  

Het incident is gesloten. L'incident est clos. 


