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Inleiding 

De Unie zet zich in voor de belangenbehartiging van werknemers binnen APG. Dat doet De Unie 
door zijn invloedrijke positie aan de CAO tafel in te nemen. Maar ook door individuele 
belangenbehartiging. Daarnaast reikt de dienstverlening van De Unie verder. Of het nu over werk, 
inkomen, loopbaan of zorg en welzijn gaat, De Unie kan leden helpen. 

Binnen APG weet De Unie zich verzekerd van een actieve kopgroep van leden, de kaderleden. Zij 
voeden De Unie met specifieke APG kennis, informatie en ook problemen die zich voordoen binnen 
het bedrijf. Ook is De Unie vertegenwoordigd binnen de Ondernemingsraad van APG. Door een 
goede samenwerking ontstaan er bijzondere initiatieven in het belang van de medewerkers van APG 
en zo ook het belang van APG.  

Dit document over de wettelijke verlofregelingen en de in de CAO van APG opgenomen 
verlofregelingen op basis van de in de Wet arbeid en zorg (WAZO),  is ontstaan vanuit een behoefte 
aan informatie en inzicht over deze regelingen bij de leden van De Unie. De behoefte blijkt uit 
vragen van leden waarbij het vaak een zoektocht is naar de juiste expertise over dit onderwerp. 
Deze brochure is mede samengesteld op basis van algemene informatie die te vinden is op de 
onderstaande website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlofregelingen

Voor de exacte uitwerking van de diverse verlofregelingen kunt u terecht bij HR. 

Met nadruk willen wij u op de leeswijzer attenderen die u op de volgende pagina terugvindt. 

Uiteraard mogen ook niet leden hun voordeel doen met dit document. Wij hopen dat 
belangstellenden dit document weten te waarderen.  

In die zin willen wij graag ook op deze manier mensen enthousiasmeren om De Unie te steunen. Dat 
kan door bij OR verkiezingen op de lijst van De Unie te stemmen, maar natuurlijk ook door 
bijvoorbeeld lid te worden van De Unie. Dit ondersteunt onze onderhandelingskracht aan de cao-
tafel.  Samen staan we immers sterker! 

Daarnaast biedt het lidmaatschap van de Unie het voordeel dat u een gratis lidmaatschap krijgt van 
Senior Service (t.w.v. € 9,95). De Unie hecht veel waarde aan goede mantelzorgdienstverlening. 
Zorgen voor elkaar en je naasten is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zorg is een 
belangrijk thema voor de Unie en daarom doen we dit voor u. Dit lidmaatschap “ontzorgt” en helpt 
uw persoonlijk welzijn en dat van uw hulpbehoevende dierbaren.  

Joop Voesten  
Uw vakbondsbestuurder, 
Vakbond De Unie bij APG. 

Disclaimer: 
Ondanks dat er uiterste zorgvuldigheid is betracht kunt u aan dit informatiebulletin geen rechten 
ontlenen. Evenmin kan De Unie aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige 
informatie welke wellicht in dit bulletin zou kunnen voorkomen.   



Leeswijzer
Met dit leesadvies willen wij benadrukken hoe u met dit boekje om kunt gaan.  

Het is absoluut niet bedoeling om met de wet in de hand de werkgever te attenderen op je rechten. 

Bij goede verhoudingen hoort altijd een juiste afstemming en een medewerking op basis van begrip. 

Natuurlijk helpt het als u weet hoe de wetgever het bedoeld heeft. Het kan echter ook beperkend 

werken. Bijvoorbeeld als de leidinggevende bereid was om je meer te gunnen dan de wet je aan 

mogelijkheden geeft. Wij gaan er vanuit dat het sociale hart van de werkgever bij extreme privé 

omstandigheden veelal ruimhartig begrip zal tonen en hulp wil bieden. Dat past immers bij 

menselijke normen en waarden.  

Dit boekje helpt om voor uzelf inzage te krijgen hoe de wetgever een aantal zaken voor u heeft 

geregeld. In het uiterste geval kunt u er natuurlijk altijd aan refereren. Mocht u het gevoel hebben 

dat er sprake is van onredelijkheid, dan staat De Unie voor haar leden klaar om de situatie op zijn 

merites te beoordelen.  

Als voorbeeld kan dit boekje vergeleken worden met de Wegenverkeerswet. Wanneer je van rechts 

komt en je hebt voorrang, dan mag je nog steeds niet automatisch voorrang nemen. Je krijgt immers 

voorrang van je medeweggebruiker. Pas dan neem je het aangeboden recht op voorrang.  

Duidelijker ligt het met de passages in dit boekje over de CAO-APG rechten op het gebied van: 

“buitengewoon verlof met behoud van salaris”. Dit zijn duidelijke arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

die tot stand zijn gekomen in CAO onderhandelingen en waarvoor zo mogelijk andere 

arbeidsvoorwaarden zijn “ingeleverd”. Een CAO komt immers tot stand in een samenhang van 

afspraken. Deze maken onderdeel uit van de totale (loon)kosten voor de werkgever voor geleverde 

arbeid door de werknemer.



Mantelzorg 

Wanneer ben ik mantelzorger? 
U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, 
maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of 
buren. Mantelzorg is doorgaans langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging, maar kan 
ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals het voeren van een huishouden. De hulp 
gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Door deze hulp kan de 
ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. 

Verschil mantelzorg en gebruikelijke hulp. 
Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp is de hulp die redelijkerwijs van 
huisgenoten onderling mag worden verwacht. 

Tijdelijke vervanging van de mantelzorger (respijtzorg). 
Wie mantelzorger is, loopt het risico dat alle aandacht altijd is gericht op de zorg voor een ander. 
Overbelasting en eenzaamheid liggen op de loer. Daarom moet u als mantelzorger ook tijd voor uzelf 
houden. U kunt dan regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, 
maar kan ook structureel. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger 
neemt de zorg dan over. Dit heet respijtzorg.  

Vervangende zorg voor de ontvanger van mantelzorg (respijtzorg). 
Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd 
voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor jezelf, maar ook 
bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie je zorgt zijn. Delen van de zorg 
begint met het bespreekbaar maken. Ook dit wordt respijtzorg genoemd. 

Werkende mantelzorgers kunnen aanspraak maken op diverse regelingen. 
We zetten ze voor u op een rij.  

Zorgverlof  
Mensen die werken en ook mantelzorger zijn, kunnen zorgverlof aanvragen bij hun werkgever. Er 
zijn twee soorten zorgverlof, waar u in deze brochure over kunt lezen. Dit zijn kortdurend zorgverlof 
en langdurend zorgverlof. 

Uitbreiding van het zorgverlof  
Sinds 1 juli 2015 kunt u als mantelzorger óók kort of langer zorgverlof opnemen als u zorgt voor 
grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. En daar blijft het niet bij. Voor andere huisgenoten 
dan uw kinderen of partner, dus bijvoorbeeld voor een inwonende tante, kunt u eveneens zorgverlof 
aanvragen. En zélfs voor mensen met wie u een sociale relatie heeft en die van u afhankelijk zijn 
(bijvoorbeeld de buurvrouw of een vriend). 



Calamiteitenverlof en ander kortverzuimverlof: 

Wie heeft er recht op? 
Werknemers hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner, ouder, buur, 
vriend zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn.  

Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen? 
Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of 
kort verzuimverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene 
omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt 
door tijdens het verlof.  

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof? 
In de volgende gevallen heeft u recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof: 

• als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen; 

• als u een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting alleen kan vervullen als u vrij 
neemt; 

• als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen. 

Voorbeelden van omstandigheden waarin u recht heeft op verlof: 

• u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is geworden; 

• uw partner moet bevallen; 

• uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen; 

• een direct familielid overlijdt. Het familielid is een bloedverwant van u, uw echtgenoot of uw 
geregistreerd partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn; 

• u kunt alleen onder werktijd stemmen; 

• u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste 
omgeving naar de dokter begeleiden. 

Verlof melden bij werkgever. 
U meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft 
u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor 
calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren. Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan 
te tonen dat het verlof nodig was. 

Hoe lang heb ik recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof? 
U kunt calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend 
privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Als uw waterleiding 
is gesprongen, kunt u in een paar uur tijd een loodgieter regelen. Als een kind, partner of ouder ziek 
is heeft u alléén verlof op de éérste ziektedag. Maar als u de uitvaart van een direct familielid moet 
regelen, heeft u misschien een paar dagen verlof nodig.  

Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof per jaar. De duur van 
het verlof moet in redelijkheid staan tot de aard van de calamiteit. 



Zorgverlof (kortdurend en langdurend): 

Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen? 
Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Langdurend 
zorgverlof is om iemand in uw omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is. Er 
moet dan geen andere vorm zorg , bijvoorbeeld thuiszorg, mogelijk zijn. 

Voor wie kunt u zorgverlof opnemen? 
U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of 
hulpbehoevend zijn. Het gaat om: 

• kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (eerste – en 
tweedegraads bloedverwanten); 

• anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante); 
• bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een 

buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg 
moet verlenen).  Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven. 

Wanneer heeft u recht op kortdurend zorgverlof? 
Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u  recht op kortdurend zorgverlof. 
Voorwaarde is dat de zieke noodzakelijke verzorging nodig heeft. En u bent gezien de concrete 
omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de 
verzorging op zich nemen? Dan heeft u geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die 
bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de 
zieke krijgt al verzorging. 

Alleen op de eerste ziektedag kunt u voor deze naaste uit uw omgeving calamiteitenverlof en ander 
kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school 
en dat u moet ophalen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor 
plotselinge situaties die u meteen moet oplossen. 

U meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om 
bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien. 

Hoe lang duurt het kortdurend zorgverlof? 
Het kortdurend zorgverlof bedraagt ten hoogste twee maal de overeengekomen arbeidsduur per 
week in een periode van 12 achtereenvolgende maanden. 

Op welke uitkering heeft u recht bij kortdurend zorgverlof? 
De uitkering bij kortdurend verlof bedraagt 70 % van het (maximum) dagloon. Uw werkgever vraagt 
de uitkering aan bij UWV. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof. Dit is ook van 
toepassing bij APG.

Wanneer heeft u recht op langdurend zorgverlof? 
Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op 
langdurend zorgverlof. U kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving 
langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de 
enige bent die deze zorg kan geven. Er moet dan geen andere van vorm zorg, bijvoorbeeld thuiszorg, 
mogelijk zijn. 



Hoe lang duurt het langdurend zorgverlof? 
Het langdurend zorgverlof bedraagt ten hoogste zes maal de overeengekomen arbeidsduur per 
week in een periode van 12 achtereenvolgende maanden. 

Op welke uitkering heeft u recht bij langdurend zorgverlof? 
U heeft bij langdurend verlof geen recht op loon/uitkering. 

Langdurend zorgverlof aanvragen. 
Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken 
voordat u het verlof wilt opnemen. 

Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan 
bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn. 

Zorgverlof in het buitenland 
U kunt zorgverlof opnemen voor een naast familielid in het buitenland. In de wet is niet bepaald dat 
die zorg in Nederland moet worden verleend. 

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren! 
Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in 
ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden, 
nadat u het bij hem heeft gemeld.  

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever. 
Bent u door de omstandigheden niet in de gelegenheid om het verlof vooraf te melden? Dan moet  u 
dit zo gauw  mogelijk alsnog doen. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de 
werkgever na uw melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan 
kan uw werkgever het verlof op een later moment niet meer stoppen.  

Als uw langdurend zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen. 

Hulp bij meningsverschil met werkgever. 
Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met HR, de 
ondernemingsraad, De Unie of rechtshulp inschakelen. 

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof. 

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de 
verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen. 



Adoptieverlof en pleegzorgverlof: 

Wanneer heb ik recht op adoptieverlof en pleegverlof aanvragen? 
Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een 
uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor 
adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is 
dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. 

Op welke uitkering heeft u recht bij adoptieverlof en pleegzorgverlof? 
De uitkering bij adoptieverlof en pleegzorgverlof bedraagt 100 % van het maximum dagloon. 

Hoe lang duurt adoptieverlof of pleegzorgverlof? 
U heeft recht op maximaal 4 weken adoptieverlof of pleegzorgverlof. Volgens de Wet invoering 
extra geboorteverlof (Wieg) wordt het adoptieverlof en pleegzorgverlof vanaf 1 januari 2019 
verlengd van 4 naar 6 weken. 

U kunt het verlof aaneengesloten opnemen of verspreid opnemen binnen een periode van 26 
weken.  

Wanneer gaat adoptieverlof of pleegzorgverlof in? 
U kunt uw verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in uw gezin komt. Uw verlof duurt 
uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind. 

Adoptieverlof of pleegzorgverlof verspreid of aaneengesloten opnemen? 
Bij uw werkgever kunt u maximaal 4 aaneengesloten weken verlof opnemen. Dit doet u binnen een 
periode van 26 weken. U kunt het verlof ook gespreid over 26 weken opnemen. 

Opbouw vakantiedagen tijdens adoptieverlof of pleegzorgverlof. 
Tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet 

vragen om het verlof te compenseren met vakantiedagen. 

Ziekte tijdens adoptieverlof of pleegzorgverlof. 
Als u ziek wordt tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof, loopt het verlof gewoon door. 

Verschil duur adoptieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken. Zwangerschaps- en 
bevallingsverlof zijn vooral bedoeld om de gezondheid van moeder en kind te beschermen. En om te 
herstellen van de zwangerschap en bevalling. Bij adoptieverlof is dit niet aan de orde. 



Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: 

Hoe kan ik zwangerschapsverlof en een zwangerschaps-uitkering aanvragen? 
Als u werkt, vraagt u zwangerschapsverlof aan bij uw werkgever.  

Hoe lang duurt het zwangerschapsverlof? 
Het zwangerschapsverlof bedraagt 16 weken. 

Zwangerschapsverlof aanvragen bij werkgever. 
U vraagt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Dit doet u uiterlijk 3 weken 
voordat uw verlof ingaat. Dat is ten minste 7 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum. Want 
uw zwangerschapsverlof begint uiterlijk 4 weken voor deze datum,  maar kan al 6 weken voor deze 
datum ingaan. Bij uw aanvraag geeft u een verklaring van uw arts of verloskundige waarin de 
uitgerekende bevallingsdatum staat. 

Werkgever mag verlof niet weigeren. 
Uw werkgever mag het verlof niet weigeren. Krijgt u hierover een meningsverschil met uw 
werkgever? Dan kunt u contact opnemen met HR, de ondernemingsraad, De Unie of rechtshulp 
inschakelen. 

Zwangerschapsuitkering via werkgever. 
Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. 
Uw werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw 
verlof. Dit is ook van toepassing bij APG.

De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag 
verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Een lager inkomen tijdens een 
voorafgaande ziekte- of verlofperiode heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering. 

APG verstrekt bovenop de WAZO- uitkering een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 

Extra bevallingsverlof na ziekenhuisopname baby (‘couveuseregeling’). 
Heeft uw kind langer dan een week in het ziekenhuis gelegen? Dan kan uw bevallingsverlof 
maximaal 10 weken langer duren. U vraagt de uitbreiding van uw bevallingsverlof aan bij uw 
werkgever.  



Verlof bij bevalling. 
In de CAO van APG is geregeld dat je bij de bevalling van je echtgenote, geregistreerd partner, 
persoon met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) of degene van wie je het kind 
erkent 2 dagen buitengewoon verlof kunt opnemen, met behoud van inkomen.

Wanneer bevallingsverlof opnemen? 
Is uw vrouw of partner thuis bevallen? Dan neemt u het bevallingsverlof op binnen 4 weken na de 
bevalling. Bij een bevalling in het ziekenhuis neemt u het verlof op binnen 4 weken nadat de baby is 
thuisgekomen. 
Laat uw werkgever zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het bevallingsverlof opneemt. 
Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren. 

Verlof na bevalling. 
In de CAO van APG is geregeld dat je na de bevalling van je echtgenote, geregistreerd partner, 
persoon met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) of degene van wie je het kind 
erkent binnen de wettelijke kaders (Wet Arbeid en Zorg art. 4:2) 5 dagen buitengewoon verlof 
kunt opnemen, met behoud van inkomen. Dit wordt wettelijk geregeld per 01-01-2019 via de Wet 
invoering extra geboorteverlof (Wieg).  

Volgens de Wieg kunnen partners vanaf 1 juli 2020 in het eerste halfjaar na de geboorte van de 
baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. In die periode hebben partners recht op 
een uitkering van het UWV van 70% van het (maximaal) dagloon. Dit extra verlof is alleen mogelijk 
als eerst het geboorteverlof van vijf dagen met loondoorbetaling is opgenomen. 

Uw werkgever mag u deze 5 dagen ouderschapsverlof niet weigeren. Verder geldt: 

• u meldt het verlof minstens 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij uw 
werkgever; het tijdstip van het verlof kan wel afhankelijk worden gesteld van de 
bevallingsdatum. 

• het verlof gaat af van uw tegoed aan ouderschapsverlof. Het tegoed is 26 keer het aantal 
uren dat u per week werkt; 

• u kunt het verlof direct na het kraamverlof opnemen. In ieder geval binnen 4 weken nadat 
de baby thuis is geboren of uit het ziekenhuis is thuisgekomen. 

Wie is de partner van de moeder? 
Kraamverlof en ouderschapsverlof zijn bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de 
vader van het pasgeboren kind. U bent haar partner als u: 

• met haar getrouwd bent; 

• haar geregistreerde partner bent; 

• ongehuwd met haar samenwoont; 

• haar kind erkent. 

Calamiteitenverlof voor bevalling partner. 
Moet u meteen vrij nemen omdat uw partner bevalt, dan kunt u calamiteitenverlof of 
kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof. 

Bevallingsverlof en ouderschapsverlof bij meerling. 
Bij de geboorte van een meerling heeft u geen recht op extra bevallingsverlof. Wel kunt u voor elk 
kind afzonderlijk 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Dus bij een tweeling kunt u 2 keer 3 dagen 
ouderschapsverlof krijgen. 



Ouderschapsverlof: 

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof? 
Ouderschapsverlof is verlof dat je kunt opnemen voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar. Zodat 
je tijdelijk meer tijd kunt besteden aan je kind(eren). Je hebt recht op ouderschapsverlof voor 26 
keer het aantal uren dat je per week werkt. 

Regels ouderschapsverlof. 
Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels: 

• U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. 
• Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. 
• U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst 

het verlof voor 1 kind op te maken voor u aan het verlof voor een ander kind begint. 
• Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. 
• Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof. 
• U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent.  
• U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind.  
• U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-

adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen. 

Verlof opnemen. 
U heeft recht op een aantal uren ouderschapsverlof. U mag zelf bepalen hoe en wanneer u deze 
opneemt. U geeft dit aan in de aanvraag die u bij uw werkgever indient. 

Uw werkgever mag in principe uw aanvraag om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen 
als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt uw werkgever in 
overleg met u een andere verdeling van de verlofuren af. 

Ouderschapsverlof en vakantiedagen. 
Het wettelijk ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover wordt dan ook geen vakantie 
opgebouwd. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof 
afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt 
wel vakantieopbouw plaats. Blijft u gedeeltelijk werken? Dan bouwt u over de uren die u werkt wel 
vakantiedagen op. Uw werkgever mag ouderschapsverlof niet aftrekken van uw vakantiedagen. 

In de cao van APG is in de overgangsbepalingen opgenomen dat APG’ers waarop de cao APG op 
31-11-2012 van toepassing was, het recht behouden op betaald ouderschapsverlof met toepassing 
van het gestelde in artikel 50 van de cao APG, zulks voor de kinderen geboren vóór 21 oktober 
2013 (binnen 42 weken na 31 december 2012). 

Ouderschapsverlof op feestdagen. 
Valt uw ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan wordt die dag gewoon als 
ouderschapsverlof aangemerkt. 

U heeft op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met uw werkgever kunt u hierover wel 
afspraken maken. 



Ouderschapsverlof en werkloosheid. 
Als u werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid. 

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof. 
Heeft u een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kunt u dit verlof opnemen bij uw 
nieuwe werkgever. Uw (nieuwe) werkgever kan u vragen of u al ouderschapsverlof heeft 
opgenomen bij een vorige werkgever. Daarom vraagt u uw vorige werkgever om een verklaring 
waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof u nog recht heeft. Sinds 2015 heeft uw vorige 
werkgever de verplichting  om deze verklaring op uw verzoek uit te reiken. 

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces. 
Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. 
Maar het verlof kan problemen geven bij uw re-integratie. U moet er samen met uw werkgever voor 
zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. U bent verplicht hieraan mee te werken. De 
bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg 
staat. 



CAO APG: Buitengewoon verlof met behoud van inkomen. 

Omstandigheid Verlof 
- bij je eigen huwelijk/partnerregistratie
- bij je ondertrouw

4 dagen
1 dag 

- bij de bevalling van je echtgenote, geregistreerd partner, persoon
met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) of 
degene van wie je het kind erkent 
- na de bevalling van je echtgenote, geregistreerd partner, persoon 
met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) of 
degene van wie je het kind erkent binnen de wettelijke kaders (Wet 
Arbeid en Zorg art. 4:2)

2 dagen

5 dagen 

- voor het bijwonen van het huwelijk/partnerregistratie van je ouder, 

schoonouder, stief- of pleegouders, broer, zus, zwager,schoonzus, (klein-) kind, 
stief- of pleegkind 

- bij je eigen 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum bij het 25-, 

40- 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van je ouders, schoonouders, stief- of 
pleegouders

1 dag

1 dag

- bij het overlijden van je echtgeno(o)t (e), geregistreerd partner of 

persoon met wie je ongehuwd samenwoont 

(samenlevingscontract) 

- bij het overlijden van je bloed- en aanverwanten: 

* in de eerste graad (vanaf de dag van overlijden tot en met de 

dag van bijwonen begrafenis/crematie) 

* in de tweede graad (vanaf de dag van overlijden tot en met de  

dag van bijwonen begrafenis/crematie) 

* in de derde en vierde graad (bijwonen begrafenis/crematie)

vanaf de dag van 
het overlijden tot en 
met de dag van de 
begrafenis/crematie

4 dagen 

2 dagen 

1 dag 

- voor het bijwonen van het 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum van  

jezelf of je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of persoon met wie je 
ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) 

- voor het bijwonen van 25-, 40-, 50- jarig dienstjubileum van je 

ouders, schoonouders, stief- en pleegouders

1 dag

1 dag

- bij je verhuizing ingeval van overplaatsing en je een eigen huishouding hebt 

- bij je verhuizing ingeval van overplaatsing zonder eigen huishouding

max. 4 dagen
max. 2 dagen

- voor kaderleden van vakorganisaties die deze cao hebben 

gesloten, voor zover het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet en 

na schriftelijk verzoek van de vakorganisatie, geldt: 

* voor het bijwonen van vergaderingen indien je deel uitmaakt 

van besturende colleges of afgevaardigde bent van een 

onderdeel van die vakorganisatie c.q. de centrale organisatie. 

* voor het volgen van door of namens de vakorganisatie 

georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomsten

max. 26 dagen per 
jaar 

max. 3 dagen per 
jaar



CAO APG:  

Goedkeuring verlofaanvraag door je leidinggevende bij APG: 

Jouw leidinggevende moet je verlofaanvraag goedkeuren. Je vraagt buitengewoon verlof aan via het 
verlofregistratiesysteem van APG Groep. 

De mogelijkheden van buitengewoon verlof gelden voor zover deze binnen je vastgestelde rooster 
vallen. 

Sabbitical Leave: 

Wanneer recht op sabbatical leave? 
Je hebt, na een aaneengesloten dienstverband van tenminste vijf jaar, recht op een sabbatical leave 
mits het bedrijfsbelang zich hier niet tegen verzet. Dit verlof is onbetaald en kan gedurende een 
aaneengesloten periode van minimaal vier maal en maximaal 20 maal de overeengekomen 
gemiddelde arbeidsduur per week worden opgenomen. Het opnemen van een tweede sabbatical 
leave kan, indien je na afloop van je eerste sabbatical leave weer een aaneengesloten dienstverband 
van vijf jaar hebt doorlopen. 

Hoe dien jij je verzoek om sabbatical leave kenbaar te maken?
Het voornemen om een sabbatical leave te nemen dien je tenminste 12 maanden van tevoren 
schriftelijk kenbaar te maken bij je leidinggevende. Je hebt na afloop van een sabbatical leave recht 
op terugkeer in een gelijkwaardige functie. Is die er niet, dan worden de geldende regels inzake het 
vervallen van de functie in acht genomen. Je mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van je werkgever, tijdens een sabbatical leave geen werkzaamheden voor derden verrichten of als 
zelfstandige werkzaam zijn. 

Afspraken maken In goed overleg met de werkgever.
Het opnemen van onbetaald verlof om andere redenen, is ook mogelijk mits het bedrijfsbelang zich 
hiertegen niet verzet. Het dient in goed overleg met jouw leidinggevende tot stand te komen. Naast 
de voorwaarden die je in overleg met je leidinggevende afspreekt, is het hiervoor gestelde in ieder 
geval van toepassing. 

Vastlegging afspraken over sabbatical leave.
De voorwaarden, gevolgen en de periode van sabbatical leave of overig onbetaald verlof worden 
vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 

NIET IN CAO ABP:  

Artsbezoek:

Bezoek aan de arts, tandarts, fysiotherapeut, ziekenhuis etc. dient zoveel mogelijk in eigen tijd of 

aan de randen van de werkdag plaats te vinden. 


