
Ouderschapsverlofregeling 

Sinds 2 augustus 2022 heb je de mogelijkheid om 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op 

te nemen in het eerste jaar na de geboorte van je kind en daarnaast 17 weken onbetaald verlof 

binnen de eerste 8 jaar na de geboorte.  

In dit informatieblad geven we je meer informatie over het opnemen van gedeeltelijk betaald 

ouderschapsverlof in het 1e jaar van je kind. 

 

Aanvraag ouderschapsverlof  

Het ouderschapsverlof moet minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk 

worden aangevraagd bij de werkgever. 

 

Opname 

Het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof is maximaal 9 x de arbeidsomvang per week. Als je 24 uur 

per week werkt heb je dus recht op 9 x 24 uur gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Het 

ouderschapsverlof hoeft niet in 1x achter elkaar opgenomen te worden, maar mag worden verspreid 

over een langere periode, bijvoorbeeld 1 dag per week gedurende een aantal weken of maanden. 

 

Gedeeltelijk betaald 

Als je ouderschapsverlof opneemt, wordt het aantal uren dat je hebt opgenomen ingehouden op je 

brutoloon. Vervolgens krijg je een vergoeding van 70% van het dagloon uitbetaald. Dat is niet precies 

hetzelfde als 70% van je huidige loon. Het gemiddelde dagloon wordt namelijk berekend over de 

voorafgaande 12 maanden. Bovendien is het gemaximeerd op ca € 256 per dag. Dat betekent dat 

werknemers met een hoog loon minder vergoed krijgen dan ongeveer 70% van hun huidige loon. 

Maar ook als je loon in het afgelopen jaar is gestegen, krijg je minder vergoed dan 70% van je huidige 

loon. 

De vergoeding kan rechtstreeks door het UWV aan jou worden uitbetaald. Dat kan pas achteraf, 

nadat het verlof is opgenomen, in maximaal 3 porties. Dat betekent dat je misschien een tijdje moet 

wachten op de vergoeding. Bovendien zal in veel gevallen geen loonheffingskorting worden 

toegepast op de vergoeding, zodat er iets meer belasting op wordt ingehouden. Als er hierdoor 

teveel belasting wordt ingehouden, wordt dat na afloop van het jaar wel weer verrekend bij de 

aangifte inkomstenbelasting. 

Als dit voor financiële problemen zorgt, kun je in overleg met je werkgever vragen of deze de 

vergoeding wil voorschieten. De werkgever houdt dan de opgenomen uren ouderschapsverlof in op 

je loon en betaalt tegelijk een vergoeding van 70% van het gemiddelde dagloon over de opgenomen 

uren aan je uit. De werkgever ontvangt dan vervolgens zelf de vergoeding van het UWV. 

In beide gevallen is het overigens je werkgever die de vergoeding moet aanvragen bij het UWV. 

 

 



 

Overige financiële gevolgen 

Het opnemen van gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof heeft een aantal bijkomende gevolgen: 

- Zoals hierboven gemeld, is de vergoeding niet precies gelijk aan 70% van je huidige loon. 

- Over de opgenomen uren bouw je geen pensioen op. Dat betekent dat er minder 

pensioenpremie wordt ingehouden op je loon, maar ook dat je in de toekomst een lager 

pensioen zult ontvangen. 

- Over de opgenomen uren bouw je minder vakantiegeld en eindejaarsuitkering op. 

- Over het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof bouw je wel vakantie-uren op. 

- Doordat je loon lager wordt, kun je in de toekomst recht hebben op een lagere WW of WIA 

uitkering.  

 

Wat te doen? 

Als je besluit om gebruik te maken van het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, moet het 

volgende geregeld worden: 

1. Vraag het verlof op tijd aan: 2 maanden voor de geplande ingangsdatum 

2. Neem het verlof helemaal op in het eerste levensjaar van je kind. 

3. Maak met je werkgever afspraken over de invulling ervan en zet deze afspraken op papier. Je 

werkgever heeft hier een formulier voor beschikbaar. 

4. Maak met je werkgever afspraken over de uitbetaling van de vergoeding: betaalt het UWV 

de vergoeding rechtstreeks aan jou of aan je werkgever? 

5. Geniet van de extra tijd met je kindje! 


