
Schema verlof Wet arbeid en zorg  
 

Verlofvorm Wanneer recht op 

verlof? 

Duur verlof Uitkering Procedure 

aanvraag 

Compensatie Afwijking mogelijk? 

Calamiteiten- 

en ander kort 

verzuimverlof 

 

Artikel 4:1 Wet 

arbeid en zorg 

 

 

Werknemer kan zijn 

arbeid niet verrichten 

wegens: 

• onvoorziene 

omstandigheden, die een 

onmiddellijke 

onderbreking van de 

arbeid vergen; 

• zeer bijzondere 

persoonlijke 

omstandigheden;  

• een door de wet of 

overheid opgelegde 

verplichting (zonder 

geldelijke vergoeding) die 

niet in de vrije tijd kan 

plaatsvinden; 

• de uitoefening van het 

actief kiesrecht. 

 

Onder zeer bijzondere 

persoonlijke 

omstandigheden valt 

bijvoorbeeld: 

• de bevalling van de 

echtgenote, 

geregistreerde partner of 

de persoon met wie de 

werknemer ongehuwd 

samenwoont; 

• het overlijden en de 

begrafenis of crematie 

van een naaste; 

Een korte naar 

billijkheid te 

berekenen periode. 

 

Verlof met 

behoud van 

loon. 

Melding vooraf 

of zo spoedig 

mogelijk 

onder opgave 

van redenen.  

 

Compensatie van 

verlof door inzet 

van 

bovenwettelijke 

vakantiedagen is 

mogelijk, met 

instemming van 

de werknemer of 

ondernemingsraad 

(or)  

(zie hiernaast).  

 

Afwijking van deze 

regeling ten nadele 

van de werknemer is 

op 

ondernemingsniveau 

alleen mogelijk als de 

werkgever daarover 

schriftelijk 

overeenstemming 

heeft bereikt met de 

or (of bij het 

ontbreken daarvan, 

met de 

personeelsvertegenwo

ordiging (pvt)). De 

werknemer houdt 

echter te allen  

tijde recht op het 

wettelijke minimum 

aan vakantie-

aanspraken.  
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• spoedeisend of niet 

anders te plannen arts- 

of ziekenhuisbezoek; 

• de eerste opvang van 

een plotseling ziek kind. 

 

 

 

Zwangerschaps

- en bevallings 

verlof 

 

Artikel 3:1 Wet 

arbeid en zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrouwelijke 

werknemer heeft recht op 

zwangerschapsverlof tot 

en met de dag van de 

bevalling.  

 

Daarna heeft de 

werkneemster recht op 

bevallingsverlof.  

 

Indien tijdens het 

bevallingsverlof de  

vrouwelijke werknemer 

overlijdt heeft haar 

partner recht op het 

resterende 

bevallingsverlof met 

behoud  

van loon. Als partner 

worden aangemerkt 

degene die: ten tijde van 

het overlijden van de 

moeder met haar was 

gehuwd of een 

geregistreerd  

partnerschap was 

aangegaan; of het kind 

heeft erkend.  

 

Aanvang 

zwangerschapsverlo

f: 

 

Bij een kind:  

6 - 4 weken 

voorafgaand aan de 

dag na de 

uitgerekende 

datum, naar keuze 

van 

werkneemster. 

 

Bij een meerling:  

10 - 8 weken 

voorafgaand aan de 

dag na de 

uitgerekende 

datum, naar keuze 

van werkneemster. 

 

Einde 

zwangerschapsverlo

f: 

Tot en met de dag 

van de bevalling. 

 

Aanvang 

bevallingsverlof: 

Een 

uitkering 

ter hoogte 

van 100% 

van het 

dagloon 

met een 

maximum 

van  

100% van 

het 

maximumd

agloon.  

 

De 

werkgever 

vraagt de 

uitkering 

aan bij 

UWV. 

 

Deze 

uitkering 

betaalt het 

UWV 

doorgaans 

aan de 

werkgever 

uit, terwijl 

Uiterlijk 3 

weken voor 

ingangsdatum 

zwangerschap

sverlof met 

een verklaring 

van arts of  

verloskundige 

over de 

vermoedelijke 

bevallings-

datum.  

 

Bevalling 

uiterlijk op  

tweede dag 

volgend op die 

van de 

bevalling 

melden.  

Het verlof mag 

niet als vakantie 

worden 

aangemerkt.  

 

Afwijking van de wet 

ten nadele van de 

werkneemster is niet 

toegestaan.  
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 Dag na bevalling. 

 

Einddatum 

bevallingsverlof: 

10 - 12 weken na 

aanvang 

bevallingsverlof, 

afhankelijk van 

keuze 

werkneemster voor 

moment aanvang 

zwangerschapsverlo

f. 

 

Totaal: 

Een kind: 16 weken 

Meerling: 20 weken 

 

Eventuele 

verlenging: 

Als het kind na de 

uitgerekende datum 

is 

geboren, duurt het 

bevallingsverlof 

minimaal 

nog 10 weken. 

 

Bij een 

ziekenhuisopname 

van het kind langer 

dan 7 dagen is de 

verlenging gelijk 

aan het aantal 

ziekenhuisdagen 

vanaf de 8e dag tot 

en met de 

de 

werkgever 

het loon 

van de 

werkneems

ter blijft 

doorbetalen

. 



einddatum van het 

bevallingsverlof tot 

een maximum van 

10 weken. 

 

Werkneemster heeft 

de mogelijkheid  

om het 

bevallingsverlof 

vanaf de 6e week 

na de bevalling in 

deeltijd op te 

nemen over een 

periode van  

maximaal 30 

weken.  

 

Dagen van ziekte 

ten gevolge van de  

zwangerschap in de 

periode dat het  

recht op 

zwangerschapsverlo

f bestaat, maar dat 

verlof nog niet is 

ingegaan, worden 

aangemerkt als 

dagen van verlof.  

 

Geboorteverlof  

 

Artikel 4:2 Wet 

arbeid en zorg 

 

 

 

 

Na de bevalling van de 

echtgenote, de 

geregistreerde partner, 

de persoon met wie de 

werknemer ongehuwd 

samenwoont of degene 

van wie de werknemer 

het kind erkent. 

Gedurende een 

periode van 4 

weken, te rekenen 

vanaf de eerste dag 

na de bevalling, 

recht op verlof van 

eenmaal de 

Verlof met 

behoud van 

loon van 

eenmaal de 

arbeidsduur 

per week.  

 

Melding vooraf 

of zo snel 

mogelijk na 

de geboorte. 

Dit mag 

mondeling of 

schriftelijk. 

 

Dagen of 

gedeelten van 

dagen waarop de 

werknemer zijn 

arbeid niet 

verricht wegens 

het verlof, kunnen 

niet worden 

Afwijking van de wet 

ten nadele van de 

werknemer is niet 

toegestaan.  
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arbeidsduur per 

week.  

 

aangemerkt als 

vakantie.  

 

Aanvullend 

geboorteverlof 

 

Artikel 4:2a Wet 

arbeid en zorg 

 

Nadat de werknemer het 

geboorteverlof (zie 

vorige) heeft 

opgenomen, heeft hij 

recht op aanvullend 

geboorteverlof.  

Gedurende een 

periode van 6 

maanden, te 

rekenen vanaf de 

eerste dag na de 

bevalling, recht op 

aanvullend 

geboorteverlof voor 

ten hoogste 5 

weken. 

Verlof 

zonder 

behoud van 

loon 

Melding 

minimaal 4 

weken 

voordat 

werknemer 

het 

aanvullende 

geboorteverlof 

wil laten 

ingaan. Dit 

mag 

schriftelijk of 

elektronisch.  

  

Adoptieverlof  

 

Artikel 3:2 Wet 

arbeid en zorg 

 

Wanneer een werknemer 

een kind adopteert of een 

pleegkind in zijn gezin 

opneemt.  

 

Bij opname van meer dan 

één kind tegelijk, bestaat 

slechts voor één kind 

recht op verlof.  

Gedurende een 

periode van 26 

weken, ingaande 4 

weken vóór de dag  

van adoptie/ 

pleegzorg, 

maximaal  

6 aaneengesloten 

weken verlof.  

 

De werknemer kan 

er voor kiezen om 

de 6 weken verlof 

verspreid over een 

periode van 26 

weken op te 

nemen. 

Verlof 

zonder 

behoud van 

loon. 

Een 

adoptie- of 

pleegzorgui

tkering ter 

hoogte van 

het dagloon 

met een 

maximum 

van  

100% van 

het 

maximum 

dagloon.  

 

Indien 

mogelijk 

uiterlijk  

3 weken voor 

aanvang 

verlof onder 

opgave van de 

omvang van 

het verlof.  

 

Bij de melding 

worden 

documenten 

gevoegd 

waaruit blijkt 

dat een kind 

ter adoptie of 

als pleegkind 

Het verlof mag 

niet als vakantie 

worden 

aangemerkt.  

 

Afwijking van de wet 

ten nadele van de 

werknemer is niet 

toegestaan.  
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De 

werkgever 

vraagt de 

uitkering 

aan bij 

UWV.  

is of zal 

worden 

opgenomen. 

Ouderschaps-

verlof 

 

Artikel 6:1 Wet 

arbeid en zorg 

 

Werknemers met een 

(adoptie)kind onder de 8 

jaar hebben recht op 

ouderschapsverlof. Ook 

werknemers met een 

inwonend stief- of 

pleegkind hebben recht 

op opname van dit verlof. 

Per kind maximaal 

26 maal de  

arbeidsduur per 

week.  

Verlof 

zonder 

behoud van 

loon.  

 

Op basis 

van de cao 

Openbare 

bibliotheke

n (cao OB) 

krijgt de 

werknemer 

25% 

salarisdoor

betaling 

over de 

uren 

waarop aan 

de 

werknemer 

ouderschap

sverlof is 

verleend.  

 

Op 2 

augustus 

2022 treedt 

de Wet 

betaald 

ouderschap

Schriftelijk 

verzoek ten 

minste twee 

maanden vóór 

ingang verlof 

onder opgave 

van de 

periode, het 

aantal uren 

verlof per 

week en de 

spreiding.  

 

Het verlof mag 

niet als vakantie 

worden 

aangemerkt.  

 

Van de artikelen 6:1, 

lid 3, 6:4, 6:5 lid 1, 

ten aanzien van het 

tijdstip van de 

melding, en lid 2, en 

6:6 lid 2 van de Wet 

arbeid en zorg, kan 

uitsluitend ten nadele 

van de werknemer 

worden afgeweken bij 

collectieve 

arbeidsovereenkomst. 
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sverlof in 

werking.  

 

Ouders 

kunnen 

vanaf dat 

moment, 

gedurende 

9 weken 

ouderschap

sverlof, een 

UWV-

uitkering 

ter hoogte 

van 50% 

van hun 

dagloon 

(tot 

maximaal 

50% van 

het 

maximumd

agloon) 

krijgen. 

Voorwaarde 

is dat zij 

deze 9   

weken 

ouderschap

sverlof 

opnemen in 

het eerste 

levensjaar 

van het 

kind.  

 



De 

werkgever 

vraagt de 

uitkering 

aan bij 

UWV. 

 

De 

uitkering 

wordt 

verrekend 

met 

eerdergeno

emde 25% 

loondoorbet

aling op 

grond van 

de cao OB. 

Kortdurend 

zorgverlof 

 

Artikel 5:1 Wet 

arbeid en zorg 

 

Indien het noodzakelijk is 

dat de werknemer voor 

een korte periode zorg 

verleent aan een kind, 

ouder of partner, 

bloedverwant eerste & 

tweede graad, 

huisgenoten of anderen 

waarmee de werknemer 

een ‘sociale relatie’ heeft. 

 

 

 

 

De omvang van dit 

verlof is maximaal 2 

keer de arbeidsuur 

per week in een 

periode van 12 

maanden. 

 

70% van 

het loon 

(voor zover 

dat niet 

hoger is 

dan het 

maximum 

dagloon), 

maar ten 

minste het 

voor 

werknemer 

geldende 

wettelijke 

minimumlo

on. 

Vooraf of zo 

spoedig 

mogelijk 

melden onder 

opgave van 

redenen over 

de omvang, 

de wijze van 

opname en 

duur van het 

verlof. 

 

De werkgever 

kan het 

verzoek 

weigeren op 

grond van een 

zwaarwegend 

Alleen 

compensatie 

mogelijk met 

vakantiedagen als 

dit is opgenomen 

in een collectieve 

arbeidsovereenko

mst of is 

overeengekomen 

met de or (of bij 

het ontbreken 

daarvan, met de 

pvt)  

(zie hiernaast). 

Afwijking ten nadele 

van de werknemer kan 

bij collectieve 

arbeidsovereenkomst 

of met instemming 

van de or (of bij het 

ontbreken daarvan, 

met de pvt). 
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bedrijfs- of 

dienstbelang. 

Langdurend 

zorgverlof 

 

Artikel 5:9 Wet 

arbeid en zorg 

 

Indien de werknemer 

langdurige zorg moet 

verlenen aan een naaste 

die ziek of 

hulpbehoevend is. Het 

moet gaan om een kind, 

ouder of partner, 

bloedverwant eerste & 

tweede graad, 

huisgenoten of anderen 

waarmee de werknemer 

een ‘sociale relatie’ heeft. 

Per 12 maanden, 

maximaal 6 

maal de wekelijkse 

arbeidsduur. De 

periode van 12 

maanden gaat in op 

de eerste dag 

waarop het verlof 

wordt genoten. 

Verlof 

zonder 

behoud van 

loon.  

Schriftelijk 

verzoek, 

minstens 2 

weken voor de 

ingang van 

het verlof. 

Onder opgave 

van de reden, 

de persoon 

die verzorging 

behoeft, het 

tijdstip van 

ingang, de 

omvang, de 

voorgenomen 

duur van het 

verlof en de 

spreiding 

ervan. 

Alleen 

compensatie 

mogelijk met 

vakantiedagen als 

dit is opgenomen 

in een collectieve 

arbeidsovereenko

mst of is 

overeengekomen 

met de or (of bij 

het ontbreken 

daarvan, met de 

pvt)  

(zie hiernaast). 

Afwijking ten nadele 

van de werknemer kan 

bij collectieve 

arbeidsovereenkomst 

of met instemming 

van de or (of bij het 

ontbreken daarvan, 

met de pvt). 
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