












7.    ZORG
In veel landen bestaan andere regelingen dan in Nederland voor het opnemen van verlof om voor 
anderen te zorgen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld kennen verscheidene CAO’s het systeem van 
‘personal days’: verlofdagen die een werknemende tot een bepaald maximum per jaar kan opnemen, 
zonder dat daarover verantwoording hoeft te worden afgelegd naar de werkgever. In Zweden 
bijvoorbeeld hebben werkende ouders wettelijk recht op 16 maanden ouderschapsverlof tegen een 
vergoeding van 80% van het gewone salaris. In Duitsland bijvoorbeeld is wettelijk geregeld dat bij de 
komst van een kind de moeder vanaf zes weken vóór de berekende bevallingsdatum tot acht weken ná 
de bevalling volledig betaald verlof krijgt, en daarnaast dat de ouders tijdens de eerste drie levensjaren 
van het kind recht hebben op 12 (als alleen de moeder het opneemt) of 14 maanden (als beide ouders 
het opnemen) ouderschapsverlof (65% van het salaris) met een garantie op terugkeer op het werk. 
Daarnaast kunnen in CAO’s nog aanvullende faciliteiten zijn geregeld. Bij de Wet modernisering 
regelingen voor verlof en arbeidstijdenxv zijn gelukkig verbeteringen in het Nederlandse stelsel voor 
zorgverlof aangebracht; daarmee is echter nog geen ideale regeling ontstaan.
Onze uitgangspunten voor de Nederlandse CAO’s is dat  verlofregelingen rond zwangerschap en 
kinderopvang niet onbedoeld leiden tot marginalisering van moeders op de arbeidsmarkt en in hun 
carrières, en dat  bij het aanvragen van verlofdagen voor het verzorgen van anderen, bij overlijdens of 
bij feestelijke vieringen, werknemenden zo min mogelijk hoeven te verantwoorden in welke relatie ze 
staan tot de desbetreffende persoon of personen.
 CHECK: Kunnen werknemenden zelf bepalen bij welke omstandigheden ze bijzonder verlof 

opnemen? Kunnen werknemenden vrij nemen bij feestelijkheden, treurige of andere 
gebeurtenissen die voor hen relevant zijn (gemaximeerd aantal per jaar)?

 CHECK: Als duidelijk is dat er een ernstige situatie speelt waarbij de inzet van de werknemende voor 
mantelzorg is vereist, welke procedures bestaan er vanuit het bedrijf of de instelling dan om 
verlof te regelen en verdere ondersteuning te bieden?

 CHECK: Zijn de mogelijkheden voor betaald zwangerschaps- en ouderschapsverlof ruimer dan het 
wettelijk minimum?

 CHECK: Idem voor onbetaalde verloftypen? 
 CHECK: Gelden de regels voor ouderschapsverlof ook voor adoptie- en pleegouders, of voor mee-

ouders (die naast de twee wettelijk erkende ouders optreden in een ouderrol)?
 CHECK: Biedt het bedrijf of de instelling een loondervingsverzekering voor perioden waarin werk-

nemenden intensieve mantelzorg moeten verlenen en daardoor onbetaald zorgverlof 
moeten opnemen?

8.     PENSIOEN
Veelal zullen de exacte pensioenrechten zijn geregeld via een pensioenreglement, en niet in een CAO. 
Aangezien de regeling van partnerschapspensioen samenhangt met de manier waarop partners worden 
gedefinieerd (paragraaf 3), gaan we er hier toch op in.
Ons uitgangspunt is dat er zo veel mogelijk vrijheid dient te zijn voor werknemenden om te definiëren 
wie hun partners zijn (waarbij uiteraard de opgebouwde rechten van ex-partners niet ter discussie 
staan).
 CHECK: Hoe makkelijk of moeilijk is het voor werknemenden om hun partners als zodanig te laten 

erkennen bij de voor hun geldende pensioenregeling? Volstaan eigen verklaringen, of moeten
er huwelijkspapieren, samenlevingsregisters of notariële contracten worden gekopieerd als 
bewijs? Is samenwonen een vereiste?

 CHECK: Is het mogelijk om verzwegen relaties eventueel achteraf alsnog (met eerdere 
ingangsdatum) voor partnerpensioen te laten erkennen?
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