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Webinar statuut gezinshuizen: vragen/antwoorden – 09/11/2022 
 
 

Is de onkostenvergoeding vrijgesteld voor de fiscus én RSZ? 
 
Volgens de onderzoekers is er inderdaad vrijstelling. De volledige uitleg vind je terug in het 
onderzoeksrapport. 
 
De onkostenregeling voor gezinshuisouders voldoet aan de voorwaarden om voor fiscus en RSZ  niet 
als inkomen beschouwd te worden. De onkostenvergoeding en het zakgeld voor de opgevangen 
minderjarigen zijn een forfaitaire kostenvergoeding voor kosten die gemaakt worden omwille van de 
arbeidsovereenkomst. Ook het forfaitaire karakter van de vergoeding kan worden verantwoord en is 
aanvaardbaar vanuit de specifieke functie van gezinshuisouder. Een voorafgaande overeenkomst 
tussen moederorganisatie en fiscale administratie is strikt genomen dan ook niet nodig.  
 
Het is wel belangrijk om de onkostenvergoeding expliciet op te nemen in de arbeidsovereenkomst.  
 
 

Wat met moederschapsbescherming en werkverwijdering, risicoanalyse? 
 
Voor huisarbeiders geldt: 

− de regelgeving van de Welzijnswet en de codex Welzijn; 

− de bepalingen met betrekking tot risicoanalyse en preventiemaatregelen. 
 
Daarnaast zijn pragmatische afspraken mogelijk met gezinshuisouders. Een organisatie die al met 
gezinshuisouders werkt geeft als voorbeeld: werkverwijdering bij ziekte is niet mogelijk, maar er zijn 
collega’s ingeschakeld die tijdelijk bijsprongen in het gezinshuis.  
 
Verdere afspraken met de gezinshuisouders in dit verband moeten gemaakt worden op het niveau 
van de moederorganisatie. 
 
 

Kunnen kinderen de speelbal worden van het thematisch opnemen van verlof door 
gezinshuisouders? 
 
De infosessie focuste op het juridische statuut. Het is belangrijk om bij de implementatie in de 
praktijk (vooral bij het maken van goede afspraken met gezinshuisouders) altijd het concept en de 
finaliteit van gezinshuizen voorop te stellen.  
 
 

Wat wordt bedoeld met een aparte huurovereenkomst? 
 
Een aparte huurovereenkomst is een bijkomende garantie dat er geen directe controle over de 
woonst is door de moederorganisatie, ook al is het huis ter beschikking gesteld door de 
moederorganisatie. De huurovereenkomst staat dan los van de arbeidsovereenkomst, zodat geen 
vermenging mogelijk is. 
 
Als de moederorganisatie geen eigen huis ter beschikking stelt en ook de gezinshuisouder geen pand 
heeft voor het gezinshuis, is het aangewezen dat de gezinshuisouder zelf op zoek gaat naar een 
woning en dus zelf een huurovereenkomst afsluit, los van de moederorganisatie.  

https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/Stevens_Lammens_Gezinshuisouders%20als%20huisarbeider.pdf
https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/Stevens_Lammens_Gezinshuisouders%20als%20huisarbeider.pdf
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Is het apart oprichten van een vzw voor de opmaak van een huurovereenkomst niet 
omslachtig? Nieuwe regelgeving maakt dat dit aan meerdere voorwaarden moet 
voldoen. 
 
Dit is belangrijk vanuit juridisch oogpunt, om te garanderen dat de organisatie zelf geen controle 
heeft op de plaats waar het werk wordt geleverd (cf. supra).  
 
 

Wat zijn de gevolgen voor het gezinshuis als de gezinshuishouder (langdurig) ziek is?  
 
De moederorganisatie maakt hiervoor afspraken met de gezinshuisouders. De back up van de HUB 
heeft hier zijn plaats. Arbeidsrechtelijk is dit thema onderwerp van overleg met de 
middenveldorganisaties1. 
 
 

Wanneer is het model voor arbeidsovereenkomst beschikbaar? 
 
De effectieve start van gezinshuizen kan pas vanaf 1 september 2023. Opgroeien voorziet tegen dan 
een modelovereenkomst.  
 
Een eerste ontwerp van arbeidsovereenkomst wordt uitgewerkt door Opgroeien en verder 
opgenomen met juridisch experten. Het regelgevend kader is voorzien tegen de zomer van 2023. 
 
 

Quid gezinshuisouder die 1 of 2 kinderen opvangt? Voltijds loon? 
 
De kostenberekening is berekend op 3 kinderen per voltijdse. Dat blijft de norm.  
 
Ondertussen werd ook de mogelijkheid verder onderzocht van eventueel deeltijdse betrekkingen.  
We verwijzen naar de arbeidsrechtelijke bezwaren die beschreven staan in de rondzendbrief.  Het 
lijkt ons bij nader inzien dan toch niet mogelijk om voor deze piste, althans in de eerste fase, te gaan.   
 
 

Wat zijn de implicaties van de onderzoeksbevindingen op de arbeidsreglementen van 
de voorzieningen?  
 
Het onderzoek vertrok vanuit de algemene regelgeving en onderzocht alle aspecten daarvan (cf. de 
rondzendbrief). Het arbeidsreglement van de voorzieningen zal in die zin worden aangepast. 
Hiervoor volgt verder overleg met de middenveldorganisaties.  
 

 
Het huisarbeider-statuut telt niet in uren (24/24, 7/7). Wat betekent dit voor 
vakantiedagen en thematisch verlof? 
 
De regelgeving voor de jaarlijkse vakantie van de gezinshuisouder maakt geen onderscheid tussen 
een gewone werknemer of een huisarbeider. Beide hebben recht op minimaal 20 dagen betaalde 
vakantie. Daarenboven hebben werknemers binnen het paritair comité van de opvoedings- en 
huisvestingsinstellingen vanaf de leeftijd van 45 jaar recht op bijkomende verlofdagen.  

 
1 We maken nog verdere afspraken met de koepels over het vormgeven van het overleg met middenveldorganisaties. 
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Gezinshuisouders genieten dus dezelfde rechten als andere werknemers en hebben recht op 
evenveel dagen betaalde vakantie.  
 
 

Gezien het specifieke takenpakket van gezinshuisouders is het moeilijk te bepalen wat 
juist als vakantie moet worden beschouwd in die context. Is dat een periode zonder de 
minderjarigen of een periode waarbij ook de minderjarigen aanwezig kunnen zijn?  
 
De meest plausibele optie is om in het kader van de gezinshuisouder de afspraak te maken dat 
vakantie een periode is zonder minderjarigen2. Dit betekent dat de opgevangen minderjarigen 20 
dagen per jaar (en eventueel tijdens de bijkomende vakantiedagen voor werknemers vanaf 45 jaar) 
elders opgevangen moeten worden. Hiervoor kan onder meer de HUB aangesproken worden als de 
minderjarigen in die periode niet in de eigen thuiscontext of elders (bv. vakantiekamp) opgevangen 
kunnen worden. Het scenario dat vakantie gezien wordt als ‘samen met de kinderen’ is juridisch niet 
uitgesloten. Dan is er wel een aandachtspunt rond verzekeringen.  
 
Afspraken op sectorniveau, ondernemingsniveau en op individueel niveau (arbeidsovereenkomst) 
bepalen wanneer een werknemer zijn vakantie mag opnemen. De moederorganisatie kan dus 
grenzen stellen aan de periodes waarin de gezinshuisouder vakantie kan opnemen.  
 
 

Wat als iemand gezinshuisouder wordt die nu het statuut van pleegouder heeft, met 
bepaalde (financiële) voordelen die gekoppeld zijn aan dat statuut?  
 
De gezinshuisouder is in dienst van een moederorganisatie. Hij of zij wordt dus benaderd zoals de 
andere begeleiders in voorzieningen die leefgroepwerking doen.  
 
- Als een kind wordt geplaatst in een gezinshuis, wordt 2/3de van het Groeipakket ingehouden. Het 

resterende derde gaat - net zoals bij een kind dat in een voorziening wordt geplaatst - naar de 
persoon die het Groeipakket voor dit kind ontving voor de plaatsing in het gezinshuis, of wordt 
gestort op een spaarboekje van het kind (cf. beslissing jeugdrechter of toegangspoort).  

- De berekening van de studietoelage gebeurt volgens dezelfde regels als bij een kind dat 
geplaatst is in een voorziening. Ook hier gaan we ervan uit dat kinderen meestal niet in het 
gezinshuis worden gedomicilieerd. 

- Er zijn geen bijzondere maatregelen rond kinderopvang en studietoelage voor de 
gezinshuisouder, wat wel het geval is voor pleegouders.  

- Afspraken rond het opnemen van opvoedingsverantwoordelijkheden gebeuren in samenspraak 
met de biologische ouders, zoals in het geval van andere leefgroepbegeleiders.  

 
Opmerking: Als een gezinshuisouder naast het opvangen van kinderen in het gezinshuis ook nog 
pleegouder is voor 1 of meerdere pleegkinderen, dan behoudt hij of zij uiteraard wel de rechten als 
pleegouder voor die pleegkinderen. 
 

 
2 Als er toch gekozen wordt om vakantie te zien als een periode waarin de minderjarigen in het gezinshuis blijven, heeft dit 

gevolgen voor verzekeringen en aansprakelijkheidsregelingen.  
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Kan je tewerkgesteld worden voor 2 x 50% in 2 verschillende organisaties? Waardoor 
je toch 100% werkt maar niet binnen 1 organisatie. 
 
Zie hoger.  We sluiten dit voorlopig uit.  
 
 

Vanaf wanneer kunnen we ons beroepen op dit nieuwe statuut ?  
 
Het is de bedoeling om het gezinshuis eerst en vooral regelgevend te verankeren. Zodra er groen 
licht is om in een eerste fase te experimenteren, kan een beroep gedaan worden op het statuut.  
 
 

Een gezinshuis is het opvangen van 3 jongeren. Wat als je al pleegkinderen hebt en je 
wil een gezinshuis opstarten: wordt het pleegkind dan gezien als één van die 3 
jongeren?  
 
Voor de kinderen in een gezinshuis staat een duidelijke indicatiestelling voorop.  Als je als 
gezinshuisouder al pleegouder was, blijf je dat voor die kinderen.  
 
Omdat een kleinschalige opvang (cf. concept gezinshuis) voorop staat, is het richtcijfer 6 kinderen 
(met inbegrip van eigen kinderen of pleegkinderen).  
 
 

Hoe wordt het concept HUB verder vormgegeven?  
 
Dit wordt bekeken in het kader van de bredere ondersteuningsnoden rond gezinshuizen en in het 
vervolgtraject opgenomen.  
 
 

Kan de NAR (Nationale Arbeidsraad) in dit alles een rol spelen? 
 

− De CAO’s op federaal niveau bepalen onder meer de thematische verloven en tijdskrediet.  

− De CAO’s op niveau van paritair comité handelen bijvoorbeeld over loonvoorwaarden en 
vrijstellingen van arbeidsprestaties (+45j).  

 
Opgroeien bekijkt samen met de koepels hoe hierover verder met het middenveld in overleg te gaan. 
 
 

Wat als personen uit het eigen netwerk (niet de partner) van de gezinshuisouder 
inspringen in de zorg voor de kinderen? 
 
Zodra iemand structureel mee de kinderen opvangt, wordt dit best geregeld via een 
vrijwilligersovereenkomst. Dit om duidelijke afspraken te maken, om te vermijden dat die 
meewerkende persoon op een bepaald moment loon zou opeisen en om in orde te zijn met de 
verzekeringen en bijzondere aansprakelijkheid. 


