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R
egelingen rondom geboor-
teverlof zijn vastgelegd in de 
Wet invoering extra geboorte-
verlof, afgekort tot – hoe toe-
passelijk – WIEG. Het geboor-

teverlof voor partners die in loondienst 
werken – ook wel kraamverlof, vader-
schapsverlof of partnerverlof genoemd 
– is op dit moment eenmaal het aantal 
werkuren per week. Werkt iemand 
bijvoorbeeld 5 dagen 4 uur per dag? 
Dan krijgt hij of zij 20 uur verlof: 5 x 4 
werkuren. De werkgever moet het loon 
tijdens dit verlof volledig door betalen. 
De werknemer kan deze verlofdagen 
naar eigen inzicht opnemen, als het maar 
binnen 4 weken na de geboorte van het 
kind is.

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 
maximaal 5 weken aanvullend geboorte-
verlof opnemen, minder mag ook. Ook 
voor dit verlof is de arbeidsduur per 
week het uitgangspunt. Een parttimer 
die 3 dagen per week werkt, heeft recht 
op maximaal 5 maal 3  dagen aanvullend 
geboorteverlof. Werk nemers krijgen 
tijdens die maximaal 5 weken een 
uitkering ter hoogte van 70% van hun 
dagloon. De werknemer moet deze 
verlofweken opnemen binnen  
zes maanden na de geboorte van het 
kind. Voorwaarde is wel dat een werk-

Per 1 juli 2020 wordt de regeling rondom geboorteverlof 
uitgebreid. Medewerkers in loondienst kunnen vanaf die 

datum tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen na 
een bevalling van hun partner. 
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Met grote blijdschap:

de WIEG-regeling! 

nemer eerst het ‘gewone’ geboortever-
lof van eenmaal het aantal werkuren per 
week opneemt. Bij een zwaarwegend 
 bedrijfs- of dienstbelang mag de werk-
gever in overleg met de medewerker 
de verlofdagen anders inroosteren. De 
werkgever mag het verlof zelf dus niet 
weigeren, maar wel de periode waarin 
het recht gebruikt wordt.

In de week geboorteverlof aansluitend 
op de bevalling, betaalt u het loon 
volledig uit. Tijdens de vijf aanvullen-
de weken krijgt u als werkgever een 
vergoeding van 70% van het dagloon 
van de medewerker, tot maximaal 70% 
van het wettelijk maximumdagloon. U 
vraagt de uitkering aan bij UWV. UWV 
betaalt de uitkering aan u uit, u verrekent 
dit vervolgens in de loonbetaling aan 
de werknemer. In sommige cao’s is al 
geregeld dat ook tijdens dit aanvullende 
verlof gewoon 100% loon wordt uitbe-
taald, waarvan dus 70% voor rekening 
van UWV komt. De WIEG geldt alleen 
voor werk nemers in loondienst. Zzp’ers, 
 freelancers, oproep- of uitzendkrachten 
 komen niet in aanmerking voor het 
geboorte verlof voor partners. 

UIT DE PRAKTIJK: YONEGO
Een werknemer die net vader is ge-
worden na 2 dagen alweer aan het 
werk? Joris Toonders – eigenaar van 
Yonego – vond dat een krankzinnig 
idee. Hij bedacht jaren geleden al zijn 
eigen ‘WIEG-regeling’. Tot grote vreug-
de van werknemers en werkgever. 
Bij Yonego – een online marketingbu-
reau in het hart van Breda – werken 
zo’n 90 mensen. Het grootste deel 
bestaat uit mannen in de leeftijd tus-
sen de 20 en 40 jaar. Inderdaad, op dit 
kantoor wordt nogal eens beschuit 
met muisjes gegeten. ‘De eerste keer 
dat een medewerker vader werd, 
had ik geen idee hoe dit in Nederland 
geregeld was’, vertelt de 31-jarige 
Toonders, oprichter en eigenaar van 
Yonego. ‘Maar toen ik hoorde dat je 
als kersverse vader al na 2 dagen op 
de werkvloer moet verschijnen, was 
ik met stomheid geslagen. Ik dacht 2 
dingen: wat zonde dat je niet optimaal 
van zo’n bijzondere tijd kunt genieten. 
En: hoe kan iemand die net vader is 
geworden in vredesnaam productief 
zijn op kantoor?’ 
Toonders besloot het anders aan te 
pakken. Medewerkers die vader wor-
den, krijgen bij Yonego 4 weken vrij 
en 100% van hun salaris doorbetaald. 
‘Ik vind dat niet meer dan normaal. Je 
bent als vader op dat moment zo hard 
nodig thuis; voor je vrouw, de baby en 
eventuele broertjes of zusjes. In die 4 
weken kun je met het hele gezin even 
wennen aan de nieuwe situatie. Na-
tuurlijk kost dit het bedrijf geld, natuur-
lijk moeten andere medewerkers een 
tandje bijzetten, maar als het nieuwe 
gezin de baby op kantoor komt sho-
wen, dan is dat altijd een feestelijk 
moment. Vooral als ze dan vertellen 
hoe fijn het is om hier met z’n allen in 
alle rust van te kunnen genieten. Ieder-
een op kantoor – en ik misschien wel 
voorop – wordt daar heel blij van. Als 
medewerkers goed in hun vel zitten 
– als werk en privé in balans zijn – dan 
betaalt zich dat uiteindelijk terug op de 
werkvloer.’ 

 

Joris Toonders

Kijk voor meer informatie of het 
 aanvragen van het extra geboorteverlof 
op https://u.uwv.nl/geboorteverlof.
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