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Premie ouderschapsverlof fors de hoogte in voor
alleenstaanden
De premies voor thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen worden
verhoogd. Concreet gaat het om ouderschapsverlof en om palliatief verlof of verlof voor medische
bijstand wanneer een kind zwaar ziek is. Het koninklijk besluit wordt binnenkort gepubliceerd. De
nieuwe bedragen zullen met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 juni.
Kris Peeters: “Voor élke ouder is het niet evident om het professioneel en het privéleven te
combineren, maar voor alleenstaande ouders is die taak extra uitdagend. Het evenwicht vinden
tussen de zorg voor hun kinderen en gaan werken, is een permanente opdracht. Wanneer een
alleenstaande ouder dan nog eens geconfronteerd wordt met een zwaar ziek kind, is het vinden
van dat evenwicht nog moeilijker. Ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische
bijstand opnemen is voor de groep van alleenstaande ouders bovendien ook financieel geen
evidentie. Daarom heeft de regering samen met de sociale partners besloten om die uitkeringen
fors op te trekken. We tillen de bedragen boven de Europese armoedegrens voor alleenstaanden.
De drastische verhoging van de premies zal het eenvoudiger maken om de zorg voor hun kind op te
nemen wanneer dat nodig is.”

Voor de alleenstaanden met kinderen worden de voltijdse uitkeringen voor alle leeftijden en
halftijdse uitkeringen voor wie minder dan 50 jaar is, verhoogd met 38 procent. Wie een uitkering
krijgt voor 1/5 van de tijd en jonger is dan 50, krijgt een verhoging van 21 procent. Voor
alleenstaande ouders van boven de 50 lagen de premies al hoger. Het gaat om de volgende
brutobedragen:
Premie thematische verloven voor
alleenstaanden met zorg voor kinderen
Voltijdse onderbreking: + 38%

Oude bedragen

Nieuwe bedragen

808,52 euro

1129,61 euro

Halftijdse onderbreking: +38% (-50 jaar)

401,25 euro

564,80 euro

Halftijdse onderbreking (+50 jaar)

680,62 euro

680,62 euro
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1/5 onderbreking: +21% (-50 jaar)

183,06 euro

225,92 euro

1/5 onderbreking (+50 jaar)

272,25 euro

272,25 euro

Aan de hogere bedragen zijn volgende voorwaarden verbonden:
 Het thematisch verlof moet worden opgenomen voor de kinderen (bijvoorbeeld palliatief
verlof omwille van een ziek kind, maar niet omwille van een zieke ouder)
 Het moet gaan om een kind dat ofwel bloedverwant is in de eerste graad en waarmee de
aanvrager samenwoont (eigen kind) of om een kind waarmee de aanvrager samenwoont en
waarvoor hij instaat voor de dagelijkse opvoeding
 De verhoogde uitkering loopt maar tot het kind een bepaalde leeftijd bereikt: 12 jaar voor
ouderschapsverlof, 18 jaar voor medisch zorgverlof en palliatief verlof en 21 jaar indien het
een gehandicapt kind betreft

2

