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Videoconferentie

Voorzitter: De heer FOUAD AHIDAR

1.

Vraag (R.v.O., art. 58)
-

Vraag van de heer Juan Benjumea Moreno aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende klein verlet voor
vaccinatie en de optrekking van adoptie-, pleegouder- en rouwverlof

Samenstelling van de commissie
Vaste leden

Mevrouw Soetkin Hoessen
De heer Arnaud Verstraete
De heer Mathias Vanden Borre
De heer Guy Vanhengel
De heer Fouad Ahidar
Plaatsvervangers

Mevrouw Lotte Stoops
De heer Juan Benjumea Moreno
De heer Gilles Verstraeten
Mevrouw Carla Dejonghe
Mevrouw Els Rochette

Datum van indiening: 22 maart 2021
Vraag van de heer Juan Benjumea Moreno aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd
voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Klein verlet voor vaccinatie en de optrekking van adoptie-, pleegouder- en
rouwverlof
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
Vaccinatie speelt een sleutelrol in de bestrijding van de coronacrisis. Het is daarom belangrijk
om vaccinatie aan te moedigen en eventuele drempels weg te nemen. In de federale Regering
maakte minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter het dus mogelijk voor ambtenaren om
klein verlet te krijgen wanneer ze hun vaccin krijgen. Een nuttige maatregel, die we ook in
Brussels Gewest kunnen invoeren.
Daarnaast voorziet de federale Regering om het adoptieverlof en het pleegouderverlof van
statutaire ambtenaren gelijk te schakelen met dat van contractuelen van de federale
overheidsdiensten en werknemers uit de privésector. Daardoor krijgen adoptieouders die bij de
federale overheidsdiensten werken acht weken verlof bij de adoptie van een kind tot 18 jaar.
Als ze meerdere kinderen adopteren, krijgen ze nog eens twee weken verlof erbij.
De federale ambtenaar kan in het geval van pleegzorg rekenen op zes weken verlof per ouder
voor elk minderjarig kind dat ze langer dan zes maanden opvangen.
Federaal minister Petra De Sutter voorziet bovendien nog om voor zowel het adoptie- als het
pleegouderverlof het aantal weken progressief op te trekken met vijf weken tegen 2027.
Ook voor het rouwverlof liggen uitbreidingen voor federale ambtenaren op tafel: van vier naar
tien dagen betaald verlof.
Mijn vragen:


Zal het voor alle VGC-ambtenaren mogelijk zijn om klein verlet te krijgen om zich naar
het vaccinatiecentrum te begeven?



Zullen alle VGC-ambtenaren even veel adoptie- en pleegouderverlof krijgen als federale
ambtenaren en werknemers uit de privésector?



Zullen alle VGC-ambtenaren tien dagen rouwverlof krijgen in plaats van vier?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Juan Benjumea Moreno

