
 Informeer je over de wettelijke verplichtingen rond adoptie en 
pleegouderschap.

 Adoptie is het wettig aannemen van een kind dat niet je biologi-
sche kind is. De werkneemster/werknemer die in het kader van 
een adoptie, zoals geregeld door het burgerlijk recht, een minder-
jarig kind in haar/zijn gezin onthaalt, heeft recht op adoptiever-
lof. Een meeouder die als wettelijke ouder vermeld wordt op het 
geboorteattest heeft geen recht op adoptieverlof.

 Meer informatie hierover kan je lezen op de website van de FOD 
WASO of de website van het RIZIV.

 Pleegzorg is de (tijdelijke) zorg voor kinderen en jongeren, of vol-
wassenen met een (vermoeden van) handicap en/of een psychi-
atrische problematiek, die niet thuis kunnen wonen. Pleegzorg 
gebeurt door vrijwillige pleeg- en gastgezinnen die – met de steun 
van een dienst voor pleegzorg – een (tijdelijke) thuis bieden aan 
deze kwetsbare groep. Het recht op pleegouderverlof geldt en-
kel ten aanzien van de werkneemster/werknemer die, naar aan-
leiding van een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg, 
een minderjarig kind in haar/zijn gezin onthaalt om voor dit kind 
te zorgen. Dit recht is eenmalig en kan bijgevolg slechts één keer 
worden uitgeoefend met betrekking tot een welbepaald minder-
jarig kind. Met langdurige pleegzorg wordt bedoeld pleegzorg 
waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 
maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of de-
zelfde pleegouders zal verblijven.

 Meer informatie hierover kan je lezen op de website van de FOD 
WASO of de website van het RIZIV.

ADOPTIE OF 
PLEEGOUDERSCHAP

CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGEN

Dit project wordt gefinancierd door het programma 
‘Rechten, gelijkheid en burgerschap (2014-2020)’ van de Europese Unie.    
This	project	is	funded	by	the	Rights,	
Equality	and	Citizenship	Programme	
of	the	European	Union	(2014-2020). 

Deze checklist geeft aan wat je wettelijk verplicht bent te doen, maar ook 
wat je extra kan doen (zie ‘tips’) om je onderneming gezinsvriendelijker te 
maken. Uiteraard bekijk je zelf binnen je onderneming wat nodig en wat 
mogelijk is. Deze checklist is een eerste handvat, maar is niet exhaustief.

https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/adoptieverlof
https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/adoptieverlof
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/geboorte-adoptieverlof/Paginas/adoptieverlof-werknemers.aspx
https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/adoptieverlof
https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/adoptieverlof
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/geboorte-adoptieverlof/Paginas/adoptieverlof-werknemers.aspx
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 Ga in gesprek met de werkneemster/werknemer en plan het 
adoptie- of pleegouderverlof en bespreek ook mogelijke ver-
vanging. 

 Hoeveel weken verlof wil de werkneemster/werknemer opne-
men? Hoe kunnen haar/zijn taken opgevangen worden tijdens 
het verlof? 

 Als adoptie- of pleegouder heeft je werkneemster/werknemer 
recht op maximum 6 weken adoptie- of pleegouderverlof. Elke 
ouder binnen het koppel dat een kind adopteert of opneemt in 
het pleeggezin heeft recht op deze 6 weken. Deze moeten niet 
volledig opgenomen worden, maar wel ononderbroken en in 
een minimum en veelvoud van 1 week. Deze 6 weken kunnen in 
bepaalde gevallen worden uitgebreid met een aantal dagen of 
weken.

 Vanaf 1 januari 2021 is deze termijn met 1 week verlengd, te ver-
delen onder beide adoptie- of pleegouders. Vanaf 1 januari 2023, 
2025 en 2027 zal hier telkens nog 1 week aan worden toegevoegd.

 De eerste 3 dagen van het adoptie- of pleegouderverlof worden 
door jou als werkgever betaald, de resterende dagen worden be-
taald door het ziekenfonds van de werkneemster/werknemer.

 Bij adoptie moet dit verlof aanvang nemen binnen de 2 maanden 
na inschrijving van het kind bij het gezin in het bevolkingsregis-
ter of (bij internationale adoptie) na de goedkeuring door de be-
voegde autoriteit.

 Pleegouderverlof dient opgenomen te worden binnen de 12 
maanden na inschrijving van het kind als gezinslid in het bevol-
kingsregister of het vreemdelingenregister.

https://igvm-iefh-action.be/nl/parents-at-work/toolkit/checklists/bijzondere-situaties.html


 Zet belangrijke data om administratieve zaken te regelen in de 
agenda. 
• Ten laatste 1 maand voor de opname van het adoptie- of 

pleegouderverlof moet de werkneemster/werknemer jou 
als werkgever hiervan op de hoogte brengen, liefst via aange-
tekende brief of met ondertekening van ontvangst door jou 
als werkgever. Deze schriftelijke kennisgeving moet de begin- 
en einddatum bevatten van het verlof.

• Ten laatste bij de start van het adoptie- of pleegouderver-
lof moet de werkneemster/werknemer de attesten overhan-
digen die het bewijs leveren van de adoptie of de langdurige 
pleegzorg. Hiervoor kan de werkneemster/werknemer te-
recht bij de adoptiedienst of pleegzorgdienst.

• Om een uitkering te krijgen voor de resterende dagen 
adoptie- of pleegouderverlof (na de eerste 3 dagen), moet 
de werkneemster/werknemer eerst een aanvraag indienen 
bij haar/zijn ziekenfonds. Zij/hij moet het luik ‘gerechtigde’ 
invullen en laat jou het luik ‘werkgever’ invullen van het on- 
line inlichtingenblad van het ziekenfonds.

• Ten laatste 8 dagen na de terugkeer naar het werk, moet 
de werkneemster/werknemer haar/zijn ziekenfonds inlichten 
via het online formulier. 

 Maak afspraken met je werkneemster/werknemer over de com-
municatie tijdens het adoptie- of pleegouderverlof.

 Het is belangrijk om het contact tijdens het adoptie- of pleeg-
ouderverlof te beperken. Dit is een speciale periode waarin het 
gezin in alle rust aan de nieuwe situatie moet kunnen wennen en 
ten volle van het nieuwe gezinslid wil genieten. 

 Voor de praktische afspraken in verband met de terugkeer, zoals 
de planning van de eerste werkdag/-week, kan je je werkneem-
ster/werknemer enkele dagen voor haar/zijn werkhervatting 
contacteren om hierover met elkaar af te stemmen.

 Geef je werkneemster/
werknemer tijd vrij voor adoptie- 
of pleegouderafspraken. 

Terwijl het hier niet gaat over 
medische afspraken zoals bij een 
zwangerschap, kan de impact hier-
van wel gelijkaardig zijn. Adoptie- 
of pleegouders moeten voor heel 
wat administratieve zaken tijd 
vrijaf nemen, voor opleidingen of 
voor tussentijdse ontmoetingen 
met het kind. Dit zijn gevoelige en 
stressvolle momenten.

De werkneemster/werknemer kan 
hiervoor gebruik maken van het 
jaarlijks verlof, of je kan als werk-
gever hiervoor apart verlof toe-
kennen (zoals omstandigheidsver-
lof of educatief verlof). Daarnaast 
kan je de werkneemster/werkne-
mer toelating geven om op de dag 
van de afspraken thuis te werken. 
Op die manier wint zij/hij tijd (in 
jouw voordeel) en is het voor haar/
hem gemakkelijker om werk en 
privé te combineren.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/general/news.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/general/news.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/general/news.htm
https://igvm-iefh-action.be/nl/parents-at-work/lexicon.html
https://igvm-iefh-action.be/nl/parents-at-work/lexicon.html


 Ontsla je werkneemster/werknemer niet omwille van het op-
nemen van het adoptie- of pleegouderverlof! 

 Het recht om een werkneemster/werknemer te ontslaan, wordt 
ingeperkt van 2 maanden voor de opname van dit verlof tot 1 
maand na het einde ervan (cfr. Arbeidswet).

 Tijdens die beschermde periode mag je de werkneemster/werk-
nemer enkel ontslaan om redenen die niets te maken hebben 
met het opnemen van het adoptie- of pleegouderverlof. Het be-
wijs van de redenen die je inroept om het ontslag te verantwoor-
den, moet door jou geleverd worden. 

 Discrimineer werkneemsters/werknemers niet omwille van 
adoptie. 

 Adoptie is een beschermd criterium in de Genderwet van 10 mei 
2007. Dit betekent dat werkneemsters/werknemers niet ongun-
stig mogen behandeld worden omwille van adoptie. 

 Discriminatie op de werkvloer kan verschillende vormen aan-
nemen, zoals een verschillende behandeling, pesterijen, het 
niet in aanmerking laten komen voor een promotie, iemand niet 
aannemen of ontslaan omdat zij/hij bezig is met een adoptiepro-
cedure, iemand ontslaan omdat zij/hij afwezig is voor adoptie-
afspraken, enzovoort. Je kan je werkneemsters en werknemers 
hierover preventief informeren en ook zelf leren om vooroorde-
len en discriminatie te herkennen.
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De inhoud van dit document geeft de standpunten weer van de auteur en is uitsluitend haar/zijn verantwoordelijkheid. De 
Europese Commissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de hierin 
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