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Langdurend zorgverlof 
 
Wanneer recht op langdurend zorgverlof 
In de Wet Arbeid en Zorg is geregeld dat de werknemer maximaal 6 weken per jaar recht 
heeft op onbetaald zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte of 
hulpbehoevendheid van een kind of partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, 
grootouder, kleinkind of anderen in zijn sociale omgeving. 

Voorwaarde voor langdurend zorgverlof 
Voor het kunnen opnemen van langdurend 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. 
 
Duur van het verlof 
De werknemer heeft per 12 maanden recht op maximaal zes weken (zesmaal de arbeidsduur 
per week) zorgverlof.  
 
Melding  
De werknemer dient een verzoek om langdurend zorgverlof schriftelijk bij zijn 
leidinggevende of diens plaatsvervanger in. Dit moet tenminste twee weken voor het tijdstip 
waarop het verlof moet ingaan. De werknemer moet hierbij vermelden de reden voor het 
verlof en de persoon die verzorging nodig heeft. 
Het verzoek moet eveneens bevatten:          

 het tijdstip van ingang 
 de omvang van het verlof 
 de voorgenomen duur van het verlof 
 spreiding van de uren over de week 

 
De werkgever kan de werknemer om aanvullende informatie vragen, om aannemelijk te 
laten maken dat is voldaan aan de voorwaarden voor het langdurend zorgverlof. Dit kan 
bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van een behandelend specialist. 
 
Instellingsbelang 
De werknemer heeft niet onvoorwaardelijk recht op langdurend zorgverlof. De werkgever 
kan het langdurend zorgverlof wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren. 
Indien de werkgever het verlof niet of niet geheel wil toekennen, dan moet hij eerst 
overleggen met de werknemer en vervolgens schriftelijk motiveren waarom het verzoek  
(gedeeltelijk) wordt afgewezen. De werkgever dient de beslissing één week voor de datum 
van ingang van het verlof, schriftelijk te hebben meegedeeld aan de werknemer, anders gaat 
het verlof in overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Dit laatste geldt niet, indien de 
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werknemer nog niet heeft voldaan aan het verzoek van de werkgever om nadere informatie 
te verstrekken.  
 
Als langdurend zorgverlof eenmaal is toegekend, kan het niet meer teruggetrokken worden. 
 
Einde langdurend zorgverlof 
Het verlof eindigt als de overeengekomen termijn is verstreken. Het verlof kan eerder 
eindigen indien de persoon die verzorgd moest worden niet langer ziek of hulpbehoevend is, 
dan wel dat de verzorging van betreffende persoon niet langer noodzakelijk is. 
 
Samenloop tussen kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof 
Als de werkgever instemt met het verzoek van werknemer voor langdurend zorgverlof, dan 
is het mogelijk het voorafgaande kortdurend zorgverlof op verzoek van de werknemer aan te 
merken als langdurend zorgverlof.  
 
Ziekte van werknemer tijdens het langdurend zorgverlof  
Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn langdurend zorgverlof, betaalt de werkgever 70% 
van zijn salaris door over de uren dat de werknemer tijdens zijn verlof zou werken. Als de 
werknemer voltijds zorgverlof heeft opgenomen, werkt hij niet en ontvangt dan ook geen 
salaris, ook niet als hij in die periode ziek wordt. Mocht de werknemer door zijn ziekte of 
arbeidsongeschiktheid zijn verlof willen afbreken, dan kan dat alleen in overleg met de 
werkgever. 
 
Werkloos tijdens langdurend zorgverlof 
Als de werknemer werkloos wordt tijdens zijn langdurend zorgverlof, stopt zijn verlof 
meteen. Het opnemen van langdurend zorgverlof heeft geen gevolgen voor de eventuele 
WW-uitkering van de werknemer. Zijn zorgverlof wordt beschouwd als werktijd. 
 
Pensioen  
Doordat de werknemer tijdens het langdurend zorgverlof minder of geen inkomsten heeft 
kan dit consequenties hebben voor de pensioenopbouw. De werknemer kan hierover 
navraag doen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 
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. 
 
CAO VVT en zorgverlof bij zeer ernstige ziekte 
In de CAO VVT (art. 6.11) is vastgelegd dat er geen afwijkende bepalingen zijn opgenomen in 
de cao voor kort- en langdurend zorgverlof van de Wet Arbeid en Zorg. Wel is er een 
bijzondere bovenwettelijke regeling van doorbetaald zorgverlof opgenomen in de CAO. Deze 
geldt bij zeer ernstige, levensbedreigende ziekte van echtgenoot, relatiepartner, ouders, 

http://www.vvtcao.nl/cao-2013-2014/inhoudsopgave-content?folderNr=9
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kind of verwant. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van die persoon op korte 
termijn ernstig in gevaar is. 
 
 
 
De CAO stelt hierbij de volgende voorwaarden: 

 dat de medewerker met de betreffende persoon daadwerkelijk samenwoont; 
 dat thuisverpleging/ verzorging noodzakelijk is; 
 dat de werknemer de enige is die de verpleging/verzorging op zich kan nemen (aan 

deze eis wordt niet voldaan als een ander dan de werknemer deze taak op zich kan 
nemen). 

 
Duur verlof 
In overleg met de werkgever wordt, indien aan de voorwaarden van de CAO is voldaan, een 
aaneengesloten periode van maximaal drie maanden betaald verlof aan de werknemer 
verleend. Het verlof eindigt door het verstrijken van de termijn of doordat niet meer aan alle 
voorwaarden wordt voldaan. 
 
Vakantieuren 
In deze periode van verlof worden er wel vakantieuren opgebouwd, maar deze vormen 
onderdeel van het totale verlof en worden dus afgeboekt van het verlofsaldo. 
 
Instellingsbelang 
De werknemer heeft niet onvoorwaardelijk recht op langdurend zorgverlof. De werkgever 
kan het langdurend zorgverlof wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren. 
Indien de werkgever het verlof niet of niet geheel wil toekennen, dan moet hij eerst 
overleggen met de werknemer en vervolgens schriftelijk motiveren waarom het verzoek  
(gedeeltelijk) wordt afgewezen. De werkgever dient de beslissing één week voor de datum 
van ingang van het verlof, schriftelijk te hebben meegedeeld aan de werknemer, anders gaat 
het verlof in overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Dit laatste geldt niet, indien de 
werknemer nog niet heeft voldaan aan het verzoek van de werkgever om nadere informatie 
te verstrekken. 
Als langdurend zorgverlof eenmaal is toegekend, kan het niet meer teruggetrokken worden. 
 
SAMENVATTING 
Een medewerker heeft recht op maximaal 6 weken onbetaald zorgverlof per jaar als de 
noodzakelijke verzorging van een zieke of hulpbehoevende alleen door hem verricht kan 
worden en niemand anders deze taak op zich kan nemen. De werkgever kan het langdurend 
zorgverlof wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang weigeren. 
Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn langdurend zorgverlof, betaalt de werkgever 70% 
van zijn salaris door over de uren dat de werknemer tijdens zijn verlof zou werken. Over de 
uren die de werknemer niet zou werken tijdens het zorgverlof, hoeft de werkgever bij ziekte 
van de werknemer geen loon te betalen. 
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In de CAO VVT is een bijzondere bovenwettelijke regeling van doorbetaald zorgverlof 
opgenomen. Dit betekent dat er maximaal 3 maanden betaald zorgverlof wordt toegekend 
als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 de zeer ernstige, levensbedreigende zieke is de echtgenoot, relatiepartner, ouder of 
het kind of een verwant van de medewerker; 

 de te verzorgen/verplegen persoon woont daadwerkelijk bij de werknemer in huis; 
 thuisverpleging/ verzorging is noodzakelijk; 
 de werknemer is de enige die de verpleging/verzorging op zich kan nemen (aan deze 

eis wordt niet voldaan als een ander dan de werknemer deze taak op zich kan 
nemen). 

 


