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V.U.: Hans Lingier 

Corona-ouderschapsverlof 

Vorige week heeft de regering een speciaal ouderschapsverlof goedgekeurd, genaamd het Corona-

ouderschapsverlof. Meer uitleg wat dit is en hoe je dit kan aanvragen vind je hieronder: 

Heeft iedereen recht op het corona-ouderschapsverlof? 

Ouders, die minstens één maand in dienst zijn bij een werkgever kunnen het corona-

ouderschapsverlof op 1/5 basis of halftijds aanvragen. 

Om het verlof aan te vragen moet u minstens één kind ten laste hebben dat niet ouder is dan 

twaalf jaar. Voor kinderen met een beperking is de leeftijdsgrens 21 jaar. Het verlof kan  opgenomen 

door adoptieouders en pleegouders. 

Hoe kan ik het corona-ouderschapsverlof opnemen? 

Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot en met 30 juni 2020 en wordt niet in mindering 

gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het betreft dus een bijkomend verlof. 

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen. Een halftijdse opname is 

mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt. Wie voltijds werkt heeft daarnaast ook de 

keuze voor een 1/5e opname. 

Voor de opname van dit corona-ouderschapsverlof is het akkoord van de werkgever nodig. 

Binnen Daikin Europe kunnen werknemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, mits 

goedkeuring van de werkgever, gebruik maken van dit corona-ouderschapsverlof. 

Hoe vraag ik het corona-ouderschapsverlof aan? 

Het corona-ouderschapsverlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever minstens 3 

werkdagen op voorhand. In Daikin kan dit via een formstack met vermelding van de gewenste begin- 

en einddatum. Maximaal 6 werkdagen na de ontvangst maar ten laatste voor de gewenste 

ingangsdatum  ontvangt de werknemer schriftelijk antwoord. Dezelfde termijn is van toepassing 

voor aanvragen tot schorsing of omzetting. 

LINK FORMSTACK: https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_coronaouderschapsverlof 
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Wat als ik al gewoon ouderschapsverlof aan het opnemen ben? 

Werknemers die op vandaag reeds (regulier) ouderschapsverlof opnemen hebben, mits akkoord van 

de werkgever, twee mogelijkheden. Ofwel kunnen ze hun lopende onderbreking omzetten naar 

corona-ouderschapsverlof ofwel kunnen ze dit tijdelijk laten schorsen om corona-ouderschapsverlof 

op te nemen. LET WEL: het corona-ouderschapsverlof kan enkel in een onderbreking van 1/5 of 

halftijds. 

Modaliteiten 

Onderbreking 

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen 

·       De 1/5 onderbreking kan enkel genomen worden door werknemers die voltijds aan de slag zijn. 

·       De halftijdse onderbreking kan genomen worden door werknemers die minstens 75% 

tewerkgesteld zijn. 

Uurroosters 

Enkel de reeds bestaande uurroosters voor 1/5- of halftijds zorgverlof kunnen aangevraagd worden. 

Duurtijd 

Het corona-ouderschapsverlof kan voorlopig enkel aangevraagd worden voor de maanden  mei en 

juni 2020: 

·       Ofwel in één aaneengesloten periode (van 01/05/2020 tem 30/06/2020) 

·       Ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende periodes van 1 maand 

·       Ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende periodes van 1 week 

Aanvraagprocedure 

Het corona-ouderschapsverlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever minstens 3 

werkdagen op voorhand. In Daikin kan dit via de volgende formstack met vermelding van de 

gewenste begin- en einddatum. 
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