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Betaald ouderschapsverlof per 2 
augustus 2022 
Je hebt recht op onbetaald ouderschapsverlof tot jouw kind 8 jaar oud is. Dit 
verlof is maximaal 26 keer jouw arbeidsduur per week. Vanaf 2 augustus 2022 
kunnen daarvan – als je voldoet aan de voorwaarden – 9 weken betaald 
ouderschapsverlof worden opgenomen. Je kunt in dat geval maximaal 9 weken 
betaald en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. De SBOH vraagt een 
verlofuitkering voor jou aan bij UWV en betaalt 70% van jouw salaris door (tot het 
gemaximeerde dagloon). 
 
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor betaald 
ouderschapsverlof? 

• Het betaald ouderschapsverlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van 
jouw kind worden opgenomen of binnen 1 jaar na opname in het gezin als 
het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.  

• Het betaald ouderschapsverlof kan alleen in hele weken worden 
opgenomen (mimimaal 1 keer en maximaal 9 keer jouw arbeidsduur per 
week).  

https://sboh.nl/component/acym/archive/138-betaald-ouderschapsverlof-per-2-augustus-2022?userid=34501-j6NRNbcBkjGQ5Q&tmpl=raw


 
Hoe vraag ik betaald ouderschapsverlof bij de SBOH aan? 
Je vraagt het verlof vooraf bij de SBOH aan middels het ‘aanvraagformulier 
ouderschapsverlof'. 
 
Heb ik ook recht op betaald ouderschapsverlof als mijn kind vóór 2 augustus 
2022 is geboren? 
Als jouw kind vóór 2 augustus 2022 is geboren kom je in aanmerking voor 
betaald ouderschapsverlof als: 

• jouw kind op 2 augustus 2022 jonger is dan één jaar én  
• je het volledige recht op wettelijke ouderschapsverlof (26 keer de 

arbeidsduur per week) nog niet volledig hebt opgenomen én  
• er nog recht op verlof bestaat voor minimaal 1 keer jouw arbeidsduur per 

week.  
 
Wat moet ik doen als ik al onbetaald ouderschapsverlof heb aangevraagd, maar 
dit wil omzetten in betaald ouderschapsverlof? 
Als je al onbetaald ouderschapsverlof hebt aangevraagd en/of nu al opneemt, dan 
kun je – mits je voldoet aan de voorwaarden - bij de SBOH een verzoek indienen 
om (een deel van) het onbetaalde verlof om te zetten in betaald 
ouderschapsverlof. 
  
Let op! Het onbetaalde ouderschapsverlof wordt alleen omgezet in een betaald 
ouderschapsverlof als je een verzoek bij de SBOH indient.  
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