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Kortdurend zorgverlof  
 
Wanneer recht op kortdurend zorgverlof 
In de Wet Arbeid en Zorg is geregeld dat de werknemer maximaal 2 weken per jaar recht 
heeft op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van 
een kind of partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouder, kleinkind of 
anderen in zijn sociale omgeving. 

Voorwaarde voor kortdurend zorgverlof 
Voor het kunnen opnemen van kortdurend zorgverlof dient er sprake te zijn van 
noodzakelijke verzorging in verband met ziekte. De verzorging moet medisch noodzakelijk 
zijn en vereist is dat de verzorging alleen door de werknemer gegeven kan worden en ook 
nog onder werktijd. Dit houdt in dat aan de eis van noodzakelijke verzorging niet wordt 
voldaan als een ander dan de werknemer deze taak op zich kan nemen. 
 
Doorbetaling loon 
Tijdens de verlofperiode wordt 70% van het loon doorbetaald. Dit moet ten minste het voor 
de werknemer geldende minimumloon zijn. 

Duur van het verlof  
De werknemer kan per jaar tweemaal de arbeidsduur per week opnemen. Bijvoorbeeld: als 
een werknemer 36 uur per week werkt, kan hij per jaar 72 uur zorgverlof opnemen. 
Dit verlof kan niet opgespaard worden. Aan het einde van het jaar vervalt de aanspraak op 
dit verlof. 
 
Melding 
Voordat de werknemer het kortdurend zorgverlof opneemt, moet hij dit melden bij zijn 
leidinggevende of diens plaatsvervanger onder opgaaf van de reden. Daarbij moet de 
werknemer tevens de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur van het 
verlof aangeven. Indien melding vooraf niet mogelijk is, dan dient de werknemer dit zo 
spoedig mogelijk daarna te doen. 
 
Instellingsbelang 
De werkgever kan het kortdurend zorgverlof wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 
weigeren. Indien de werkgever nadat hij de melding van de werknemer heeft ontvangen 
geen bezwaar heeft gemaakt, is dat naderhand niet meer mogelijk. Het verlof gaat dan in op 
het moment van melding. 

Controle door werkgever  
De werkgever kan de werknemer achteraf vragen aannemelijk te maken dat de arbeid niet is 
verricht in verband met de noodzakelijke verzorging van een zieke. Dit kan bijvoorbeeld door 
het overleggen van een doktersverklaring. 
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Samenloop met calamiteitenverlof 
Het is mogelijk dat calamiteitenverlof, wordt opgevolgd door kortdurend zorgverlof. Als er 
zich een onvoorziene noodsituatie voordoet zal de werknemer eerst een beroep doen op 
calamiteitenverlof om de noodzakelijke eerste voorziening te treffen (bijv. het afhalen van 
het zieke kind uit school). De samenloop van calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof is 
in de wet zo geregeld dat het calamiteitenverlof na één dag eindigt en overgaat in 
kortdurend zorgverlof. 
 
CAO VVT en kortdurend zorgverlof  
De CAO kent geen bepaling over kortdurend zorgverlof. Dit betekent dat de wettelijke 
regeling gevolgd moet worden. 
 
Ziekmelding 
Indien een medewerker de noodzakelijke zorg van een zieke op zich moet nemen, kan de 
medewerker zich niet ziekmelden. Er is dan namelijk geen sprake van arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte. 
 
SAMENVATTING 
Een medewerker heeft recht op maximaal 2 weken zorgverlof per jaar als de noodzakelijke 
verzorging van een zieke alleen door hem verricht kan worden en niemand anders deze taak 
op zich kan nemen. De werkgever kan het kortdurend zorgverlof wegens zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang weigeren. De werknemer heeft tijdens het zorgverlof recht op 70% 
van zijn loon. Er hoeft geen verlof uit het verlofmandje te worden opgenomen. 
 
Bij evaluatie in september 2018 zijn geen wijzigingen aangebracht. 


