
 

Onze experts: 
De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht 
van alle experts op: rendement.nl/tools/experts. 
 
Deze vaktool is mede mogelijk gemaakt door: 
Rendement.nl 

Voor meer tools en trajecten ga naar: 
http://www.rendement.nl/tools 
 
Disclaimer 
Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 
verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 
volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer. 

 

Wijzigingen verlofregels op een rij 
 
Checklist | Versie 1.0 
 
Door het in werking treden van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden zijn er een groot 
aantal voorwaarden rondom verlof gewijzigd. Met deze wijzigingen moet u rekening houden bij de 
verlofaanvragen die werknemers indienen. In deze tool worden alle wijzigingen voor u op een rij gezet.  
 
De wijzigingen van de wet zijn in 2015 ingegaan en worden in deze tool toegelicht. Houd er bijvoorbeeld ook rekening 
mee dat u de juiste regelingen en voorwaarden in het personeelsreglement opneemt. 
 
 

http://www.rendement.nl/tools/experts
http://www.rendement.nl/tools
http://www.rendement.nl/premium/vaktools/disclaimer
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Wijzigingen verlofregels op een rij 
Een flink aantal voorwaarden voor het opnemen van verlof is gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. 
 

                                                                                                 Zwangerschaps- en bevallingsverlof Opmerkingen 

 Verlof in deeltijd opnemen 
Zes weken na de bevalling mag een werkneemster een verzoek 
indienen om het bevallingsverlof in deeltijd op te nemen. Dat 
betekent dat zij deeltijd weer aan de slag gaat en het restant van 
het verlof over een periode van maximaal 30 weken mag verdelen.  
Een werkneemster kan niet verplicht worden om het verlof in 
deeltijd op te nemen. Daarnaast kan een werkgever het verzoek tot 
opname in deeltijd weigeren als er sprake zijn van zwaarwegende 
bedrijfsbelangen. 

• De werkneemster heeft een 
langere periode dan voorheen 
om het verlof over te verdelen.  

 

 Langer verlof bij meerling 
In geval dat een werkneemster zwanger is van een meerling heeft 
zij recht op vier weken extra zwangerschapsverlof.  

• De ingangsdatum van deze 
maatregel is nog niet bekend.  

 Verlenging verlof bij ziekenhuisopname 
Als het kind van een werkneemster na de bevalling langer dan 
zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven, heeft een 
werkneemster langer recht op verlof. Hierbij wordt geteld vanaf de 
achtste dag van de opname. De dagen worden bij het verlof 
opgeteld. Bijvoorbeeld in het geval van een couveusekind dat twee 
weken na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, wordt er één 
week bij het verlof opgeteld. Maximaal kunnen er tien weken bij het 
verlof worden opgeteld. 

 

 Overlijden tijdens bevalling 
In het geval dat een werkneemster tijdens de bevalling of het 
bevallingsverlof overlijdt, gaat het verlof over op de partner. De 
partner heeft voor de resterende periode waarvoor de moeder nog 
bevallingsverlof over had, recht op verlof. Zijn loon moet door zijn 
eigen werkgever doorbetaald worden. De werkgever kan deze 
kosten na afloop van het verlof bij het UWV declareren. 

 
 

                                                                                                 Pleegzorg- en adoptieverlof Opmerkingen 

 Opname periode verlof 
De duur van verlof bij pleegzorg of adoptie is vier weken. Deze vier 
weken kunnen verspreid over een langere periode worden 
opgenomen. Werknemers kunnen er voor kiezen om het verlof over 
26 weken te spreiden. De aanloopperiode voordat het kind in het 
gezin wordt opgenomen is vier weken. 
Per cao kan er voor een langere opnametermijn of duur zijn 
gekozen. In dat geval blijven die regels van toepassing. 

• Voorheen was de periode 
waarover het verlof verspreid 
kon worden 18 weken. 

• De aanloopperiode van het 
pleegzorg- of adoptieverlof 
voordat een kind in het gezin 
wordt opgenomen was 
voorheen twee weken. 

                                                                                                 Kraamverlof Opmerkingen 

 Extra (vaderschaps)verlof opnemen 
Een partner van een vrouw die net bevallen is, mag drie extra 
dagen verlof aanvragen. Dit zijn onbetaalde verlofdagen en vormen 
een voorschot op het ouderschapsverlof. Deze dagen mag een 
werkgever niet weigeren. In uw cao kan zijn afgesproken dat het 
ouderschapsverlof (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. In dat geval 
moet u de drie extra dagen ook doorbetalen.  

• Voorheen had een werknemer 
slechts twee dagen 
kraamverlof en was er geen 
extra verlof na de bevalling 
mogelijk in deze vorm. 
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                                                                                                 Ouderschapsverlof Opmerkingen 

 Directe opname zonder weigering 
Het ouderschapsverlof kan direct bij indiensttreding opgenomen 
worden. Dit geldt ook voor een werknemer die ouderschapsverlof 
heeft meegenomen van zijn vorige werknemer.  
Een werkgever kan het verlof niet weigeren. Dat was ook al zo 
onder de oude regels.  Hij kan zich wel verzetten tegen de 
spreiding van het verlof, als hierbij een zwaarwegend 
bedrijfsbelang in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan het niet goed 
kunnen inwerken van een nieuwe werknemer.  

• Voorheen moest een 
werknemer één jaar in dienst 
zijn voordat hij gebruik kon 
maken van het verlof. 

 Opnemen op elke gewenste manier 
De werknemer is geheel vrij om het ouderschapsverlof in te delen. 
Hierdoor kan een werknemer het verlof nu bijvoorbeeld ook in meer 
dan zes delen opnemen.  
In praktijk zal er verder niet zoveel veranderen. Werknemers 
konden al afwijken van deze standaardindelingen door middel van 
een verzoek om de mogelijkheden anders te spreiden.  

• Voorheen was er een 
standaard indeling voor de 
opname van het 
ouderschapsverlof in de wet 
bepaald waarbij een 
werknemer een jaar lang de 
helft van zijn arbeidsduur 
moest  opnemen. Afwijken van 
de standaardindelingen was 
mogelijk door een verzoek te 
doen aan de werkgever. 

                                                                                                 Calamiteiten- en kortverzuimverlof Opmerkingen 

 Onvoorziene omstandigheden die een onmiddelijke 
onderbreking van arbeid vergen 
De wetgever heeft een verduidelijking in de voorwaarden gebracht 
waardoor de situaties van calamiteiten- en kortverzuimverlof 
duidelijker zijn. Het calamiteitenverlof kan worden ingezet in 
situaties die echt niet langer kunnen wachten, zoals:  

• de bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of 
samenwonende; 

• het overlijden en de lijkbezorging van een huisgenoot of 
bloed- en aanverwant in de rechte lijn en de tweede graad 
van de zijlijn, denk aan een ouder of broer; 

• spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten 
werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt 
zowel voor de werknemer zelf, als voor de begeleiding van 
een partner, ouder of kind; 

• noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een 
partner, ouder of kind. Na de eerste ziektedag kan de 
werknemer voor de verdere verzorging kortdurend 
zorgverlof opnemen. 

• Voorheen waren de criteria 
waarvoor een werknemer 
calamiteiten- en 
kortverzuimverlof mocht 
opnemen minder duidelijk.  

 Uitbereiding personenkring 
De kring van personen voor wie werknemers kortdurend zorgverlof 
kunnen aanvragen, wordt vergroot. Zorgverlof kan ook voor de 
verzorging van een broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of 
iemand uit de sociale omgeving worden aangevraagd. Als  de 
familieband van de werknemer met een zieke ver verwijderd is of 
als de familieband geheel ontbreekt moet een werknemer de 
sociale relatie met de zieke aantonen. Bovendien moet  blijken dat 
de werknemer redelijkerwijs de aangewezen persoon is om de zorg 
op zich te nemen en niet iemand anders. 
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                                                                                                 Langdurend zorgverlof Opmerkingen 

 Opname periode verlof 
Het langdurig verlof mag door de werknemer zelf over een periode 
worden verspreid. In 12 maanden kan zes keer de 
overeengekomen arbeidsduur per week als verlof worden 
opgenomen.  

• Voorheen moest een 
werknemer het zorgverlof 
opnemen gedurende 12 
weken waarbij hij ten hoogste 
de helft van de arbeidsduur 
mocht werken. 

• Eventueel kon hij verzoeken 
om het verlof over 18 weken te 
spreiden. 

 Uitbereiding personenkring 
Ook voor het langdurend zorgverlof wordt de personenkring 
uitgebreid. 

 

 Meerdere gronden voor langdurend zorgverlof 
Naast verlof bij levensbedreigende ziekte wordt het langdurend 
verlof nu ook mogelijk bij ziekte of hulpbehoevendheid. Zo kan een 
werknemer iemand in een eerder stadium van een ziekte verzorgen 
of de zorg voor een dementerende ouder op zich nemen. 
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