Ouderschapsverlof
8.19 Ouderschapsverlof (algemeen)
1.

De werkgever verleent de werknemer die als ouder tot een kind in een familierechtelijke

betrekking staat of blijkens een verklaring uit de Basisregistratie personen (BRP) op hetzelfde adres
woont en; duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich heeft genomen; desgevraagd
buitengewoon verlof in verband met ouderschap overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.20 en/of
8.21.
2.

De werknemer kan de werkgever verzoeken om het betaald ouderschapsverlof waarop hij recht

heeft op grond van artikel 8.21, te verlengen of aan te vullen met het onbetaald ouderschapsverlof
waarop hij recht heeft op grond van artikel 8.20. De totale omvang van het ouderschapsverlof bedraagt
ten hoogste het aantal uren waarop de werknemer op grond van artikel 8.20 recht heeft.
3.

Voor de werknemer die is benoemd of aangesteld in een betrekking met een andere omvang dan

de normbetrekking, wordt het ouderschapsverlof naar evenredigheid van de werktijdfactor berekend en
rekenkundig afgerond op hele uren. De omvang van het ouderschapsverlof wordt berekend op grond van
de werktijdfactor op de dag die voorafgaat aan de ingangsdatum van het verlof, tot ten hoogste de
omvang die behoort bij werktijdfactor 1. Tenzij de werkgever anders beslist kan de omvang van het
ouderschapsverlof niet groter zijn dan de omvang op grond van de werktijdfactor zoals die twaalf
maanden voorafgaande aan de ingangsdatum van het verlof was.
4.

Indien de werktijdfactor gedurende het ouderschapsverlof wijzigt, wordt de aanspraak op verlof

opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de mate waarin de omvang van de betrekking is gewijzigd
en de omvang van het reeds opgenomen verlof.
5.

De werknemer vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan, ten minste acht weken voor het

gewenste tijdstip van ingang van het verlof en onder opgave van de periode, het aantal verlofuren per
week en de spreiding daarvan over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak. De aanvraag
gaat vergezeld van bewijsstukken waarmee het recht op verlof en de omvang van dat recht worden
aangetoond. Zodra dat mogelijk is, deelt de werknemer ook de naam en geboortedatum mee van het
kind of de kinderen waarvoor ouderschapsverlof wordt gevraagd. De werknemer kan de tijdstippen van
ingang en einde van het ouderschapsverlof afhankelijk stellen van de datum van bevalling, van het einde
van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging.
6.

Het recht op het betaald en onbetaald ouderschapsverlof op grond van artikel 8.20 en 8.21

bestaat voor een kind dat nog niet de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Dit verlof
en de opname van dit verlof kan uiterlijk duren tot de datum waarop het kind de leeftijd van 8 jaar heeft
bereikt.
7.

De werkgever neemt een beslissing op de aanvraag voor betaald ouderschapsverlof uiterlijk vier

weken nadat de aanvraag is ontvangen.
8.

De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de spreiding van de verlofuren over de week

op grond van gewichtige redenen wijzigen, tot vier weken voor het beoogde tijdstip van ingang van het
ouderschapsverlof.
9.

De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het ouderschapsverlof niet op te

nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, tenzij gewichtige redenen zich
hiertegen verzetten. De werkgever beslist uiterlijk vier weken nadat het verzoek is gedaan, in
voorkomend geval onder opgave van de gewichtige redenen. In het geval dat het ouderschapsverlof met
toepassing van de eerste volzin na het tijdstip van ingang daarvan niet wordt voortgezet, vervalt het
recht op het overige deel van dat verlof tenzij het verlof wegens ziekte en/of zwangerschap- en
bevallingsverlof van de werknemer van rechtswege wordt opgeschort.
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10.

Indien de werknemer gebruik maakt van het ouderschapsverlof, leidt dat niet tot wijzigingen in

de afdracht van de pensioenpremie en het verhaal van de werkgever op de werknemer. De betaling van
de pensioenbijdrage en het verhaal op de werknemer vinden plaats alsof geen verlof wordt genoten.
8.20 Onbetaald ouderschapsverlof
1.

De werknemer heeft recht op 1040 uur ouderschapsverlof per kind zonder behoud van salaris.

Voor de werknemer geldt het bepaalde in artikel 8.19, zesde lid, telkens per kind van de meerling.
2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de werknemer die bij een meerling

duurzaam de verzorging en opvoeding op zich heeft genomen, zonder dat hij als ouder tot die kinderen
in een familierechtelijke betrekking komt te staan of hij daartoe met het oog op adoptie overgaat, slechts
ten aanzien van één kind recht op onbetaald ouderschapsverlof.
8.21 Betaald ouderschapsverlof
1.

De werknemer heeft per kind recht op 415 uur ouderschapsverlof met behoud van salaris.

2.

Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet, behoudt hij 55%van zijn

salaris. Dit wordt geëffectueerd door in elke maand waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof
geniet, een gelijk percentage op zijn salaris in mindering te brengen. Dit percentage wordt berekend met
behulp van de formule (A / (415 x wtf)) x (135%8/ B), waarin A gelijk is aan het aantal uren betaald
ouderschapsverlof en B gelijk is aan het aantal maanden waarin betaald ouderschapsverlof wordt
genoten.
3.

Indien de werknemer binnen een jaar nadat hij ten behoeve van hetzelfde kind of ten behoeve

van de meerlingen ouderschapsverlof op grond van de artikelen 8.20 en/of 8.21 heeft genoten, ontslag
neemt of hij wegens plichtsverzuim wordt ontslagen, betaalt hij het salaris terug dat hij op grond van dit
artikel heeft genoten.
4.

Indien de werknemer binnen zes maanden nadat hij ten behoeve van hetzelfde kind of ten

behoeve van de meerlingen ouderschapsverlof op grond van de artikelen 8.20 en/of 8.21 heeft genoten
op eigen verzoek een betrekking aanvaardt voor minder uren dan hij direct voorafgaande aan het
ouderschapsverlof vervulde, betaalt hij het salaris terug dat hij op grond van dit artikel heeft genoten
over de omvang waarmee zijn werktijdfactor wordt verminderd.
5.

Het bepaalde in het derde en het vierde lid is niet van toepassing indien de werknemer ontslag

neemt of zijn werktijdfactor wordt verminderd omdat hij een betrekking aanvaardt bij een andere
onderwijsinstelling die door de rijksoverheid wordt bekostigd.
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