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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private 
sociale profitsector 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 5 mei 2020 

Adviestermijn: 30 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 2 juni 2020 

 

   

Contactpersoon:  Niels Morsink - nmorsink@serv.be 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_BR_20200602_Aanmoedigingspremie 2 juni 2020 

nmorsink@serv.be   

Aanmoedigingspremie ouderschapsverlof 

Mevrouw de viceminister-president 

 

De sociale partners zijn tevreden dat ook ouders die 1/10 ouderschapsverlof opnemen een 

aanmoedigingspremie kunnen ontvangen. Ze vragen dat de aanmoedigingspremies zorgkrediet 

volledig worden gealigneerd op het federaal ouderschapsverlof, inclusief de mogelijkheid om per 

week een aanmoedigingspremie te bekomen. Het is moeilijk uit te leggen dat een ouder die 

zijn/haar ouderschapsverlof per maand opneemt een aanmoedigingspremie ontvangt, maar een 

ouder die zijn/haar ouderschapsverlof per week opneemt niet. Terwijl beide ouders wel de 

federale RVA-uitkering ontvangen. 

Vandaag vallen zowel het federaal tijdskrediet met motief als de thematische verloven (het 

ouderschapsverlof, het palliatief verlof en het verlof medische bijstand) allemaal onder dezelfde 

noemer aanmoedigingspremie zorgkrediet. 

Dit betekent dat ouders die gedurende 12 maanden 1/10 of 1/5 aanmoedigingspremie opnamen 

en die in een situationele context terechtkomen waarbij ze zorg verlenen aan: 

- een moeder/vader ouder dan 70 jaar; 

- een zwaar ziek gezins- of familielid; 

- of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt;  

geen recht meer hebben op een aanmoedigingspremie zorgkrediet.    

De sociale partners vragen dat in lijn met het federale niveau voor de privésector en de sociale 

profit een aparte aanmoedigingspremie voor het ouderschapsverlof wordt vastgesteld.   

 



  

 
Aanmoedigingspremie ouderschapsverlof 

 

 

4 

 
   

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


