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Verlofsoort Duur verlof Verlofopname Salaris / UWV  Meerling Bijzonderheden 

Zwangerschaps– en 
bevallingsverlof 16 weken 

Ingangsdatum tussen de 6 en 4 weken voor uit-
gerekende datum. 
Na geboortedatum nog min. 10 weken beval-
lingsverlof.  
Na 6 weken bevallingsverlof mag het verlof flexi-
bel worden opgenomen over 30 weken. 

100% salaris 
 
WAZO-uitkering 
100% dagloon 

20 weken verlof. Verlof 
begint tussen de 10 en 8 
weken voor uitgereken-
de datum 

Verlenging bevallingsverlof mogelijk door: 
- latere geboortedatum dan uitgerekende datum 
- langdurige ziekenhuisopname van het kind  
 
Vroeggeboorte of miskraam:  
- vóór 24 weken: bij ziekmelding recht op ZW-uitkering 
- na 24 weken: recht op WAZO-uitkering van 16 weken  
 
Werknemer heeft recht op compensatie van alle vakanties en vrije 
dagen die samenvallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Calamiteitenverlof dag(en) van de bevalling 100% salaris 

Duur verlof blijft gelijk 

  

Standaard  
geboorteverlof 1 week Binnen 4 weken na geboortedatum  100% salaris   

Aanvullend  
geboorteverlof 5 weken Binnen 6 maanden na geboortedatum 

100% salaris 
 
WAZO-uitkering 
70% dagloon 

Standaard geboorteverlof moet eerst opgenomen worden 

Betaald  
ouderschapsverlof 415 uur 

In het eerste levensjaar van het kind 

75% salaris 
 
WAZO-uitkering 
70% dagloon 

Voor ieder kind recht op 
totaal 1040 uur ouder-
schapsverlof 

  

Tot het vierde levensjaar van het kind 55% salaris 
Terugbetalingsregeling:  
- ontslag binnen een jaar na verlof 
- wtf vermindering binnen halfjaar na verlof 

Onbetaald 
ouderschapsverlof 

1040 uur minus 
opgenomen 

betaalde uren 
(max. 415) 

Opname mogelijk tot het kind 8 jaar is 0% salaris 
Voor ieder kind recht op 
totaal 1040 uur ouder-
schapsverlof 

  

Pleegzorgverlof of  
adoptieverlof 6 weken 

Binnen 26 weken opnemen: vanaf 4 weken voor 
de komst van het adoptie- of pleegkind tot en 
met 22 weken erna. 

100% salaris 
 
WAZO-uitkering 
100% dagloon 

Tegelijkertijd meer kin-
deren in huis nemen: 
duur verlof blijft gelijk.  
Na elkaar kinderen in 
huis nemen: voor ieder 
kind 6 weken 

Bewijsstuk inleveren voor WAZO-uitkeringsaanvraag: 
- adoptie: bewijs adoptie + bewijs van inschrijving in BRP 
- pleegzorg: pleegcontract + bewijs van inschrijving in BRP 

Kortdurend  
zorgverlof 2 weken 

Alleen mogelijk bij ernstige ziekte van partner, 
ouders of kinderen. 

100% salaris  
Opname is 1 keer per 12 maanden mogelijk. 12 maanden gaan tel-
len vanaf de eerste verlofdag.  

Langdurend  
zorgverlof 6 weken 

Alleen mogelijk bij ernstige ziekte van partner, 
ouders, kinderen of degene met wie de werkne-
mer anderszins een sociale relatie heeft.  

0% salaris  Opname is 1 keer per 12 maanden mogelijk. 12 maanden gaan tel-
len vanaf de eerste verlofdag. 

Voor meer informatie ga naar www.vgs.nl 

Welke verlofsoorten zijn er rondom de geboorte van een kind? 


