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Werknemers praten erover, gemeenten nemen actie
Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van het vaderschapsverlof stelde het Bestuur 
Plaatselijke Besturen, met de hulp van de ambtenaren verantwoordelijk voor het gelijke 
kansenbeleid op gemeentelijk niveau, deze brochure op om het gemeentepersoneel 
beter in te lichten over de modaliteiten die bestaan rond het ouderschap.

Waarom?
Als openbare dienst wensen we te streven naar een billijkere verdeling van de familiale en 
de beroepsmatige taken voor de eigen werknemers, ongeacht hun geslacht. De verzoening 
tussen het beroeps- en het gezinsleven wordt evenwel nog te vaak uitsluitend beschouwd als 
een probleem voor de vrouw, vooral de moeders van kleine kinderen.  

Uit verschillende studies is echter gebleken dat het aantal vaders dat zich vandaag wil inzetten 
voor hun vaderschap verder toeneemt. Ze willen, in sterkere mate dan de vorige generaties, ten 
volle van hun vaderschap kunnen genieten.

Daarnaast vormen de specifieke verlofmodaliteiten voor vaders een uitstekend instrument ter 
bevordering van de gelijke kansen tussen man en vrouw. Hierdoor kan de vrouw zich beter 
wijden aan het beroepsleven en kan een koppel zijn taken en verantwoordelijkheden beter 
onder elkaar verdelen. 

Het weigeren gevolg te geven aan deze sociologische evolutie heeft hoe dan ook een keerzijde: 
afwezigheid, demotivatie, ziekteverlof door stress, gebrek aan betrokkenheid van werknemers 
voor hun gemeente, enz.

Tot op heden zijn sommige toekomstige vaders nog steeds niet op de hoogte van hun recht op 
10 dagen vaderschapsverlof.  Hen informeren is dan ook een eerste logische en eenvoudige 
stap. Vaak staan ze, bovendien, ook eerder terughoudend om dit recht op te nemen, en dit op 
basis van bepaalde vooroordelen. Een mentaliteitswijziging dringt zich dan ook op, doch dit is 
een werk van lange adem. 

Deze brochure wenst de vaders niet aan te zetten om meer thuis te blijven. Ze wil hen in de 
eerste plaats informeren over de mogelijkheden die er momenteel bestaan waardoor ze meer 
tijd kunnen doorbrengen bij hun kinderen.

Ik wens u veel leesplezier en een leuke tijd bij uw kinderen.

Michel Van der Stichele
Directeur generaal Bestuur Plaatselijke Besturen
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

VoorafgaandE opmErking.

We gebruiken in deze brochure de termen "vader", "moeder", "papa" en "mama".  

Deze termen moeten niet enkel in hun biologische betekenis, maar ook in de 

sociologische zin van het woord worden verstaan, waarbij wordt verwezen naar 

onze eigen voorstelling van de sociale rollen.  De brochure is tevens bestemd voor 

"meeouders", alsook voor personen die een kind hebben geadopteerd.

Momenteel wordt nog regelmatig de term "vaderschapsverlof" gehanteerd. 

Deze term zal in de toekomst meer en meer vervangen worden door de term 

"geboorteverlof", waardoor elke discriminatie tegenover lesbische koppels wordt 

vermeden.

Deze brochure richt zich tot al het gemeentepersoneel,  

statutair en contractueel,  

en dit ongeacht hun niveau.
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papa op het werk:
geef uzelf alle kansen!
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vaderschaps- of geboorteverlof 

Vaderschapsverlof werd oorspronkelijk gelijkgesteld aan omstandigheidsverlof en gaf recht op 
een periode van 3 tot 4 dagen, te nemen binnen de twee weken die volgden op de geboorte 
van .

Sinds 2002 bedraagt dit verlof 10 dagen, te nemen binnen de 4 maanden die volgen op de 
bevalling. Deze dagen kunnen in één keer of gespreid worden opgenomen1. 

Op Europees niveau vinden er momenteel debatten plaats over het eventueel optrekken van dit 
verlof tot 15 dagen die integraal vergoed zouden worden.

Studies uitgevoerd op Belgisch en Europees niveau tonen aan dat het aantal vaders die 
gebruik maken van dit recht in opmars is. Deze toename is mede te wijten aan de informatie- 
en sensibilisatiecampagnes die hieromtrent werden gevoerd. 

Door dit verlof wordt de rol van vader, vanaf de geboorte van het kind, op symbolische wijze 
benadrukt.

Bovendien vormt het vaderschapsverlof een middel tot een meer evenwichtige verdeling van 
de taken tussen de ouders, en dit op het vlak van de verzorging en de opvoeding van het kind. 
Zich over zijn kind kunnen ontfermen vanaf de geboorte schept een sterkere band tussen vader 
en kind. De vader heeft tevens de gelegenheid om meer tijd door te brengen met zijn partner, 
en samen te zoeken naar een nieuw evenwicht binnen het gezin dat wordt geconfronteerd met 
de komst van een nieuw gezinslid.

Zoals hierboven vermeld, richt dit verlof zich ook tot de meeouder, in dit geval wordt de term 
"geboorteverlof voor meeouders" gehanteerd.  Dit verlof is toegankelijk voor de partner van 
hetzelfde geslacht als de biologische moeder. (zie de wettelijke details aan het einde van de brochure)

"Ik heb het verschil gemerkt tussen mijn 

twee kinderen" Voor het eerste kind heb 

ik voltijds ouderschapsverlof genomen 

onmiddellijk na het moederschapsverlof 

van mijn vrouw. Ik heb me drie maanden 

voltijds bezig gehouden met mijn kind. 

Het was een erg interessante ervaring en 

heeft een band en een verstandhouding 

geschept die vandaag nog zeer sterk 

aanwezig zijn. Met het tweede kind heb 

ik het verlof niet kunnen nemen en merk 

ik het verschil" 

C., contractueel ambtenaar niv. A 

"Ik heb er bewust voor gekozen om tien 

dagen vaderschapsverlof te nemen, ondanks 

het kleine loonsverlies. De reden? Gewoon 

omdat ik tijd wilde doorbrengen met de baby, 

en niet enkel 's avonds na het werk. Ik wou er 

zijn. Bovendien waren er bij de geboorte van 

ons tweede kind complicaties opgetreden bij 

de geboorte, waardoor mijn vrouw 12 dagen 

in het ziekenhuis moest verblijven.  Omdat 

we nog een kind hebben, moest ik ervoor 

zorgen... " 

R., contractueel ambtenaar niv. B

"De duur van het vaderschapsverlof is 
onvoldoende. Het gaat niet om vakantie. Tien 
dagen is niet enorm veel voor een vader, vooral 
omdat je alle kanten op wordt gestuurd, zelfs op 
voorhand, voor de crèches en voor dit en dat. Op 
het einde van de zwangerschap heeft je vrouw 
bovendien hulp nodig, zeker als er al andere 
kinderen zijn...Ik zeg niet dat je 6 maanden 
nodig hebt, maar minstens 3 weken zou niet 
slecht zijn, want op het einde van de rit moet het 
jaarlijks verlof altijd worden aangesproken. Het is 
vervelend als je geen familie hebt. Ik moet dan 
ook vaak mijn jaarlijks verlof aanspreken om me 
bezig te houden met mijn dochter: wanneer ik 
bepaalde zaken moet regelen, wanneer ze ziek is 
waardoor ze niet in de crèche terecht kan... Over 
de vergoeding heb ik als statutair ambtenaar 
geen opmerkingen, maar voor mijn  contractuele 
collega’ zal het inkomensverlies wel voelbaar zijn. ".    I., statutair ambtenaar niv. E

  1  Sommige gemeenten hebben dit  
     verlof opgetrokken tot 15 dagen
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MoeIlIJK Weg te NeMeN reMMeN

Binnen de maatschappij
Al neemt het opnemen van vaderschapsverlof, inzonderheid de eerste drie dagen na de 
geboorte, alsmaar toe, het opnemen van ouderschapsverlof, daarentegen, lijkt minder evident. 

Vaders die meer bij hun kinderen willen zijn, hebben af te rekenen met genderclichés waaraan 
nog te sterk wordt vastgehouden bij de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw. 

De klassieke verdeling van de taken tussen de man die instaat voor het inkomen van zijn gezin 
("de broodwinner") en de vrouw die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het huishouden en de 
kinderen, en daarnaast eventueel voor een bijkomend loon zorgt ("de huisvrouw") is helaas nog 
sterk aanwezig in ons maatschappelijk beeld. Dit heeft duidelijke gevolgen ondermeer omtrent 
de rol van elkeen op de arbeidsmarkt.

Zelfs wanneer de vrouw werkt, wordt ze nog vaak geassocieerd met haar rol als verzorgende 
"moeder", terwijl het vaderschap vaak beschouwd wordt als een secundaire rol voor de man. 

ouderschapsverlof

Het vaderschapsverlof is niet de enige mogelijkheid die een vader wordt geboden opdat hij 
meer tijd zou kunnen doorbrengen bij zijn kind. Naast het omstandigheidsverlof en eventuele 
individuele afspraken met de werkgever kan een vader tevens door ouderschapsverlof langer 
bij zijn kinderen zijn na de geboorte.  

Het ouderschapsverlof bedraagt, sinds de herziening in 2012, 4 maanden (de vierde maand 
wordt enkel vergoed voor kinderen geboren na 8 maart 2012). 

Dit verlof kan opgenomen worden tot het kind 12 jaar wordt of 21 jaar indien het gehandicapt 
is voor meer dan 66% (zie details op de website van RVA).

Zowel de vader als de moeder kunnen, elk afzonderlijk, aanspraak maken op de maximale duur 
van 4 maanden.

In tegenstelling tot het vaderschapsverlof wordt de financiële tegemoetkoming niet berekend 
op basis van het geplafonneerde loon, maar wordt deze vastgelegd op basis van een forfaitaire 
inkomenstoelage. 

Ook in het kader van adoptie kan dit recht worden opgenomen.

Net als bij de andere formules van arbeidstijdverkorting met het oog op een betere verzoening 
tussen het beroeps- en het gezinsleven maken meestal vrouwen gebruik van dit recht. 
Ouderschapsverlof opgenomen door de vader blijft eerder een uitzonderlijke situatie.

Iedere ouder kan, nochtans zoals hierboven vermeld, van dit verlof genieten voor eenzelfde 
kind (zie details aan het einde van de brochure). In de Scandinavische landen daarentegen 
moeten de moeder en de vader dit verlof tussen elkaar delen, waardoor een ouderschapsverlof 
opgenomen door de vader een heel normale zaak is geworden.  

"Vrouwen, of ze nu moeder zijn of niet, 

of ze dat willen worden of niet, worden 

gediscrimineerd, omdat hun werkgevers 

nog te vaak (on)bewust rekening houden 

met een eventueel “risico” op moederschap 

waardoor ze vaker afwezig zullen zijn op het 

werk. Door het vaderschap te promoten, 

kan er onrechtstreeks worden opgetreden 

tegen deze discriminatie waarvan jonge 

vrouwen het slachtoffer zijn. Het "risico" kan 

zo worden "gedragen" op de schouders van 

beide partners" 

Bron:  

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

"Ik heb onlangs nog maar vernomen 
dat ik recht heb op ouderschapsverlof 
toen mijn collega’s dit verlof  hebben 
genomen en me hebben verteld dat 
het niet enkel voor vrouwen is bedoeld. 
Ik heb me dan ook geïnformeerd  en 
zag dat ik er ook recht op heb".  H., statutair ambtenaar niv. A1
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Wat het inkomen betreft
De beperkte financiële tegemoetkoming die voorzien wordt ter compensatie voor het 
inkomensverlies ingevolge het ouderschapsverlof stimuleert de mannen ook niet om zich in te 
zetten voor het gezinsleven. Er is wel een verandering merkbaar. 

Binnen het gezin
Bepaalde modellen van sociale relaties rusten op de ongelijkheid tussen man en vrouw inzake 
werk (lagere lonen, ondergekwalificeerde functies, onzekere statuten, opgelegd deeltijds werk), 
het gebrek aan plaats in kinderopvangcentra of zelfs de onverenigbaarheid tussen de werkuren 
en de schooluren. Deze elementen zijn eveneens parameters die een invloed uitoefenen op het 
gezinsleven (ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken) en vormen alzo een obstakel voor 
de verantwoordelijkheidszin van vaders om zich in te zetten voor het gezinsleven. Zo wordt 
een vrouw, of ze nu werkt of niet, een stabiel arbeidscontract bezit of niet, een min of meer 
aanvaardbaar inkomen geniet of niet, vaak ingehaald door stereotypen van diverse aard inzake 
haar "natuurlijke houding" om te zorgen voor anderen, en kinderen in het bijzonder. 

"Het vaderschapsverlof nemen ze allemaal, 
sommigen 10 dagen, anderen spreiden 
ze, vaak na een gesprek op kantoor. Geen 
enkele man heeft evenwel ouderschapsverlof 
genomen. Het is nog steeds de traditie hier 
dat het de vrouwen moeten zijn die zich 
bezig houden met de kinderen, en de man 
voor loonszekerheid moet zorgen. Er wordt 
zelfs niet gediscussieerd over dit onderwerp. 
We zitten in een erg mannelijke omgeving, 
zelfs een beetje macho, tot mijn groot 
ongenoegen.  Het idee heerst er dat het 
de vrouwen zijn die zich ontfermen over de 
baby.  Maar ik zou het een interessant debat 
vinden om te openen". 

M. contractueel ambtenaar niv. A1

"Mijn vrouw heeft ouderschapsverlof 
genomen na haar moederschapsverlof en 
daarna zelfs verlof zonder wedde, want er 
kwam pas een plaats vrij in de crèche toen 
de kleine 9 maanden oud was. Ze heeft het 
genomen, want ze had een “eigenaardig” 
contract. Ze werkte in de horeca op voltijdse 
basis, maar was nooit echt een voltijdse 
werkkracht. Men betaalde haar enkel voor de 
reëel gewerkte uren. Bepaalde dagen stuurde 
men haar naar huis voor het einde van de dag.  
Het was een vreselijk contract.  Ik heb meer 
inkomensvastheid, ik krijg mijn loon altijd op 
het einde van de maand. De onzekerheid van 
haar contract heeft er dus voor gezorgd dat ze 
dit verlof heeft genomen". 
 R., statutair ambtenaar niv. D

"Mijn vrouw werkt als verantwoordelijke 

in een winkel. Daarom zorg ik voor 

de kinderen. Zij heeft professionele 

ambities en zou zich geen verlof kunnen 

veroorloven, omdat ze haar carrière dan 

on hold zou moeten zetten.  Daar hebben 

we allebei helemaal geen zin in..." 

M., contractueel ambtenaar niv. A2

"Het moederschap is een lot, terwijl het vaderschap een keuze is"  
Elisabeth Badinter, Fausse route   ("de verkeerde weg"), Ed.  Odile Jacob, 2003.

"Ik heb dit verlof genomen bij de adoptie van 

mijn kind, op een moment dat dit verlof nog 

weinig gekend was.  Bovendien, omdat mijn 

kind al 2,5 jaar oud was bij de adoptie, zag 

mijn werkomgeving er niet echt het nut van 

in!".  

Y., statutair ambtenaar niv. C



op de werkvloer
De geboorte van een kind kan een werkende papa een bepaald aanzien geven... behalve als hij 
zich actief wenst in te zetten voor zijn rol als ouder. Het gebeurt dat een werkgever dit actieve 
engagement in het gezinsleven gaat beschouwen als een risico op het verminderen van het 
engagement van het personeelslid voor zijn beroepsactiviteit! De werknemer zal vrezen voor 
het verdere verloop van zijn loopbaan... 

Het deeltijds ouderschapsverlof (halftijds of 4/5de), nog weinig gekend, kan beschouwd 
worden als een factor van desorganisatie op de werkvloer.  De "aanwezigheidscultuur" bestaat 
nog steeds.  Mannen staan hierdoor meer twijfelachtig tegenover het opnemen van dit verlof 
om voor de kinderen te zorgen, om uurwisselingen of een deeltijds uurrooster aan te vragen.
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"Ik zou graag wekelijks de woens-
dagnamidag of de vrijdag opnemen om 
me beter bezig te kunnen houden met 
mijn drie kinderen van 8, 5 en 1 jaar.  Thuis 
is er altijd wel iets te doen. Ik zou ze ook 
willen bijstaan in hun activiteiten, hun 
ontdekkingen en hun schooltaken...maar 
wat zullen mijn collega's hiervan denken, 
als ik een beroep doe op de "tijd van de 
mama's"? "

 B., statutair ambtenaar niv. B

"Toen ik papa ben geworden, was iedereen 

tevreden voor mij. Het is waar dat we als 

werknemers in een gemeente een andere 

werkdruk kennen dan in de privé-sector. In 

de privé zou de reactie misschien wat anders 

zijn zoals "Verdorie, die daar gaat zijn dagen 

opnemen en het werk zal niet afgewerkt 

raken"... maar hier heb ik geen problemen... 

Men heeft een procedure ingevoerd waardoor 

ik weet wie me vervangt als ik afwezig ben en 

waarbij de taken goed omschreven zijn... Tot 

voor kort moest ik bijvoorbeeld tot het einde 

van de maand blijven om de lonen te betalen, 

maar nu zijn we onderling vervangbaar... het 

is een kwestie van zich willen organiseren! " 

 S., contractueel ambtenaar niv. A1

"Wanneer ik mijn vaderschapsverlof heb 

opgenomen, heb ik geen problemen 

gekend. Geen enkele opmerking. 

Bovendien sta ik zelf in voor de 

afhandeling van deze aanvragen. ik heb 

mijn afwezigheid dan ook zelf moeten 

organiseren en dat was eenvoudig... 

vooral omdat we de bevallingsdatum op 

voorhand kenden, het was immers een 

keizersnede.  Het was niet zo dat ik er 

ineens niet meer was... hier werd alles 

goed gepland en mijn collega's  hebben 

mijn vertrek opgevangen". 

L., contractueel ambtenaar niv. A1

"Ik denk dat, het probleem van 

loonsvermindering terzijde gehouden, 

de informatie over het bestaan van het 

ouderschapsverlof zou moeten worden 

geïntegreerd in het beleid van de werkgever. 

Op dit moment is het erg dubbelzinnig 

en daarom voelt men zich niet altijd even 

stevig in zijn schoenen om het te vragen. 

Het lijkt iets te zijn waarvoor men smeekt 

om de lege gaten op te kunnen vullen 

voor de opvang van de kinderen, zoals de 

woensdagnamiddag.  Of gewoon voor het 

plezier om de kinderen te zien opgroeien".  

S., contractueel ambtenaar niv. C



Stevige remmen
De redenen die we net hebben opgesomd (en andere meer specifieke voor de privésector) 
hebben zware gevolgen. Vandaag kopiëren vaders en moeders, ondanks de recente 
mentaliteitsveranderingen en hun sterk verschillende ambities in vergelijking met de vroegere 
generaties, de verdeling van de klassieke genderrollen van de "broodwinner" en de "huisvrouw". 
Stilaan komt hierin echter verandering...    
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Of... hoe alle personeelsleden, vrouwen en mannen, 
verenigen rond een thema dat hen allen aangaat: de 
verzoening tussen het beroeps- en het gezinsleven.

Communicatie en opvolging: 
de rol van de Hr-departementen
De HR-departementen vervullen een belangrijke rol bij het bevorderen van deze verloven, 
waardoor tegelijkertijd de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk wordt vergroot. 
Ze kunnen hierbij gebruik maken van ondermeer het verstrekken van praktische informatie over 
deze verloven via interne netwerken, het systematisch verschaffen van pro-actieve informatie 
zowel voor mannen als voor vrouwen bij de geboorteaangifte van een kind, het organiseren van 
specifieke informatiesessies over deze rechten bij de opleiding van beginnende personeelsleden 
door de GSOB, het sensibiliseren van het grote publiek (bijvoorbeeld via gemeenschappelijke 
discussiemomenten, de uitnodiging voor een theatervoorstelling, opendeurdagen voor 
gezinnen, enz.). 

"Voor mij was het verkrijgen van 

de 10 dagen vaderschapsverlof 

een heuse strijd.  Omdat ik niet 

woonachtig was op hetzelfde adres 

als mijn kind en de moeder verbood 

het gemeentereglement me om ervan 

te genieten!  Gelukkig heeft een 

collega me geholpen in mijn juridische 

stappen".  

P., contractueel ambtenaar niv. C

WegeN Naar eeN NIet   
geNdergerelateerd ouderschap



de kracht van het voorbeeld
Ook de diensthoofden kunnen bij het opnemen van hun ouderschapsverlof, door hun 
voorbeeldfunctie die zij hebben binnen de dienst, een duidelijk signaal geven naar de andere 
werknemers toe, en kan dit tevens zorgen voor een mentaliteitswijziging. Het personeel stelt 
zo immers vast dat elkeen hiervan kan genieten, en zo zullen ze ook meer moed aan de dag 
leggen om dit verlof effectief op te nemen.

de herdefiniëring van de werkdoelstellingen  
en de werklast
In het kader van een ouderschapsverlof stellen bepaalde deeltijds tewerkgestelde ambtenaren, 
voornamelijk zij die opteren voor een 4/5de, zich vragen over de relevantie van deze keuze 
wanneer ze zien dat hun loon verminderd wordt, maar de werklast dezelfde blijft.  

Een verantwoordelijk ouderschap van mannen en vrouwen bevorderen vereist dat de werkgever 
de werkdoelstellingen en werklast van zijn team herbekijkt. 

Er moet opnieuw nagedacht worden over de organisatie van de dienst of het departement 
zodat het werk niet simpelweg overgedragen wordt aan de collega's.

De gemeenten zouden moeten inspelen op deze evolutie van de maatschappij en op deze 
mentaliteitswijziging. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de organisatie van het werk. Gelijkheid 
dient tot een basisbeginsel in het gemeentelijk management te verworden zodat de familiale 
ambities van mannen en vrouwen als inherent element wordt geïntegreerd in de dagelijkse 
werking van de dienst.

Het betrekken van vakbonden
Een sensibilisatie van de vakbonden voor dit onderwerp verbetert ook de doorstroming van de 
informatie naar hun leden.
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"Bij de geboorte van mijn tweede kind heb 

ik 10 dagen vaderschapsverlof genomen 

gevolgd door 10 dagen wettelijk verlof. 

Ik ben dus 4 weken afwezig gebleven. 

Deze afwezigheid werd me sterk verweten 

door mijn hiërarchisch meerderen en de 

bevoegde schepen en dit ondanks het feit 

dat ik meermaals tijdens mijn verlof naar het 

werk gekomen ben om de meest dringende 

dossiers af te handelen. Ik vond deze kritiek 

helemaal misplaatst, omdat deze getuigde 

van de diepe verankering van bepaalde 

stereotypen en vooroordelen ten opzichte 

van de rol van de vader binnen een gezin 

(privéleven) en de moeilijke combinatie van dit 

statuut met een beroep (publiek leven)". 

 P., statutair ambtenaar niv. A3

"De collega's die dit verlof binnen de dienst hebben genomen, werden bijna lastiggevallen door de baas die niet aanvaardde dat deze mensen één dag per week in verlof zijn. Sinds ze dit verlof gevraagd hebben, is hun werklast paradoxaal verhoogd, gewoon om te zeggen: "U mag dan wel vertrekken, maar er is nog wel wat werk. ". Ze hebben minder werkuren en het aantal te beheren dossiers werd verhoogd. Dat is een verdoken afwijzing." 

M., contractueel ambtenaar, niv. A2
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geboorteverlof voor meeouders   
Voor de meeouders moeten de volgende voorwaarden voorafgaandelijk vervuld zijn:

1. het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband hebben met de moeder. Als er ook 
een afstammingsband bestaat met de vader, dan kan de meeouder niet genieten van het 
geboorteverlof;

2. de werknemer (meeouder) moet op het moment van de geboorte: 

a. ofwel gehuwd zijn met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat; 

b. ofwel wettelijk samenwonen met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat 
en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet verbonden zijn door een band 
van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod;   

c. ofwel sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte 
op permanente en affectieve wijze samenwonen met diegene ten aanzien van bij 
wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft en niet verbonden zijn door een band van 
bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod.  Het bewijs van samenwoning en 
hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister. 

De stap om dit verlof te verkrijgen was 

gemakkelijk, zeer gemakkelijk. Het HR-

departement bezorgt je alle documenten 

en de mutualiteit heeft me betaald (ik ben 

contractueel ambtenaar). Het feit dat er 

een verschil is tussen de eerste 3 dagen 

uitbetaald door de werkgever en de 7 dagen 

van de mutualiteit...dat wist ik en ik dacht 

dat... het me misschien problemen zou 

opleveren, maar goed, dat risico wenste ik 

wel te nemen... "

C., contractueel ambtenaar niv. B

"Het was gemakkelijk. Ik moest het enkel 
vragen. Mijn baas ging akkoord, maar hij 
was niet op de hoogte, dus ben ik me gaan 
informeren bij het HR-departement. Ik ben 
statutair ambtenaar, dus werd ik tijdens de 
10 dagen 100% terugbetaald, wat me meer 
gemoedsrust heeft bezorgd om bij mijn 
kind te blijven". 

S., statutair ambtenaar niv. E

op Naar eeN label vaN "gelIJKheId vaN 
ouders" voor geMeeNteN?
Als dicht bij de burgers staand bestuur heeft de gemeente een voorbeeldfunctie in de 
mentaliteitswijziging naar een verantwoordelijk ouderschap voor mannen en vrouwen. 

Het Bestuur Plaatselijke Besturen is er om samen met u een reflectie hierover te voeren en om 
gemeenteacties te ondersteunen om deze wijziging te bevorderen. Deze brochure is daarin de 
eerste stap en opent deuren naar andere veldactiviteiten.  

WettelIJKe INforMatIe

Vaderschapsverlof
Overeenkomstig de wet van 2002 beloopt het vaderschapsverlof 10 dagen te nemen binnen 
de vier maanden die volgen op de geboorte van het kind.  Deze dagen kunnen in één keer 
of gespreid worden opgenomen. Voor statutaire ambtenaren wordt dit verlof integraal 
vergoeden (maar er bestaan mogelijks verschillen. Gelieve hiervoor uw personeelsdienst te 
contacteren).  Voor contractueel ambtenaren worden de eerste drie dagen volledig betaald 
door de werkgever,  de zeven resterende dagen zijn voor rekening van de mutualiteit.  Ze 
worden volgens een dagelijkse vergoeding terugbetaald die berekend wordt op basis van 82% 
van het geplafonneerde maandelijkse brutoloon (103,72 euro).

Sinds 20 mei 2011 is het vaderschapsverlof ook opneembaar door de meeouder, namelijk de 
partner van de persoon die bevallen is (in het geval van lesbische koppels).
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ouderschapsverlof
Elke biologische ouder of adoptieouder heeft recht op 4 maanden ouderschapsverlof (de vierde 
maand wordt slechts vergoed voor kinderen geboren na 8 maart 2012), te nemen voordat het 
kind de leeftijd van 12 jaar bereikt (of 21 jaar indien, overeenkomstig bepaalde voorwaarden, 
het kind gehandicapt is). 

Om hiervan te kunnen genieten moet de ouder gedurende 12 maanden in de laatste 15 maanden 
met zijn werkgever arbeidsrechterlijk verbonden zijn. Het is mogelijk om dit verlof in schijven 
van een maand op te nemen, alsook via een arbeidstijdverkorting van 1/5de gedurende 15-20 
maanden in blokken van 5 maanden, of halftijds, in blokken van twee maanden, gedurende 
6-10 maanden (deze twee laatste gevallen zijn enkel van toepassing voor werknemers die 
voltijds zijn aangeworven). 

In tegenstelling tot het vaderschapsverlof is het vervangingsinkomen forfaitair (zie tabellen). 

 

Volledige onderbreking (ongeacht de leeftijd van de aanvrager/aanvraagster)

Bruto bedrag 771,33 EUR

Netto bedrag    693,20 EUR

Vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

   - 50 jaar + 50 jaar

Bruto bedrag 385,66 EUR 654,17 EUR

Netto bedrag  319,52 EUR 541,98 EUR

Vermindering van de arbeidsprestaties tot een 4/5de betrekking

   - 50 jaar + 50 jaar

Bruto bedrag 130,83 EUR   261,67 EUR 

 175,94 EUR *  

Netto bedrag  108,40 EUR  216,80 EUR  

 145,77 EUR * 

Bron: www.rva.be (cijfers 2012)  
* Voor de alleenstaande werknemer die uitsluitend met zijn kind(eren) ten laste samenwoont

Als u van mening bent dat uw rechten tot deze verloven niet werden gerespecteerd, dan 
kan u contact opnemen met het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Voor meer informatie:  

0800/12 800

http://igvm-iefh.belgium.be

We hechten belang aan uw mening!
Wij verwelkomen graag uw getuigenissen, reacties en ideeën over het ouderschap van 
mannelijke werknemers in de gemeentebesturen.

Aarzel niet om te schrijven naar: isp@mbhg.irisnet.be

 of

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Bestuur Plaatselijke Besturen,
Directie Specifieke Initiatieven, Gelijke Kansen
Kruidtuinlaan 20 
1035 Brussel

dankwoord
* Aan de Brusselse gemeenten die, door de verspreiding van deze brochure, getuigen dat de 

verzoening tussen werk en ouderschap geen taboe meer is en dat hun HR-departementen 
een nieuwe bestuurlijke cultuur bezitten in de openbare functie. 

* Aan de statutair en contractueel aangestelde papa's die hebben geantwoord op de vragen 
van hun collega's verantwoordelijk voor gelijke kansen en waarvan we hun volledige rijke 
reflecties hebben mogen gebruiken.

Wenst u meer te weten over deze thematiek:
•	 FOD	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg,	Wegwijs in werk en ouderschap, 

oktober 2012. De brochure kan gratis worden bekomen via www.werk.belgie.be 

•	 De	Rijksdienst	voor	Arbeidsvoorziening: www.rva.be

•	 Femmes	Prévoyantes	Socialistes,	Les	congés	parentaux,	c'est	aussi	pour	les	papas!,	in	
2012 herwerkte versie. 10 ans de congé de paternité, 2012. www.femmesprevoyantes.be 

•	 Instituut	voor	Gelijkheid	van	Vrouwen	en	Mannen,	De ervaringen van werknemers met 
vaderschapsverlof in België, 2011, www.igvm-iefh.belgium.be 

•	 FATOUX	Fr.	en	SILVERA	R.,	La place des hommes dans les accords d’entreprise sur 
l’égalité professionnelle, ORSE, maart 2011, www.orse.org

•	 RSE/CNIDFF,	Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins, 2008
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En ik?  ToT WiE moET ik miJ riCHTEn?


