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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid De Heer inzake een ruimer 
Amsterdams partnerverlof 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Toelichting door vragenstelster: 
 
Op 27 maart 2019 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de uitkomsten 
van het onderzoek in het gebruik van verlofregelingen door vaders gepresenteerd. 
Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van de verlofregelingen vrijwel onveranderd 
blijft ten opzichte van 20151.  
 
Voor de fractie van de PvdA vallen twee conclusies uit het onderzoek op.  
Het rapport laat zien dat elf procent werkende vaders met kinderen tot 8 jaar gebruik 
maakte van ouderschapsverlof. Daarnaast laten de uitkomsten ook zien dat een 
vergelijkbare groep wel behoefte heeft aan ouderschapsverlof maar dat – 
hoofdzakelijk – omwille van financiële redenen niet kan doen.  
 
Gezien het vorenstaande heeft het lid De Heer, namens de fractie van de PvdA, 
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, 
de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
gesteld: 
 
1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek van het CBS naar verlof 

onder vaders? 
 

Antwoord: 
Een belangrijk uitgangspunt voor het college is, dat de gemeente Amsterdam een 
goede werkgever wil zijn voor al haar medewerkers. Onder goed werkgeverschap 
verstaat het college in dit specifieke geval dat arbeidsvoorwaarden faciliterend en 
ondersteunend moeten zijn en dienen bij te dragen aan een gezonde werk en 
privé balans. Het college vindt een verruiming van het partnerverlof daarom een 
belangrijk punt en het college heeft dan ook met belangstelling kennisgenomen 
van het onderzoek van het CBS naar verlof onder vaders.  
 
 
 
 

                                                   
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/13/gebruik-verlofregelingen-vaders-vrijwel-onveranderd  
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2. Heeft het college vergelijkbare cijfers als uit het onderzoek van het CBS voor 
Amsterdam? 

 
Antwoord: 
Ja, het college beschikt via het personeelsinformatiesysteem over vergelijkbare 
cijfers als uit het onderzoek van het CBS voor de gemeente Amsterdam. Deze 
cijfers zijn als volgt: 

 
2016 

Categorie 
Geboorte / ouderschapsverlof 
vaders 2016 

1 tot 3 dagen 91% 
3 dagen of meer tot 5 dagen 5% 
5 dagen of meer tot 10 dagen 4% 
15 dagen of meer dagen 0%   

Van het totaal aantal opgenomen geboorte / ouderschapsverlofdagen door 
vaders in 2016 bestaan deze dagen voor 91% uit een periode van 1 tot 3 dagen, 
voor 5% uit een periode van 3 dagen of meer tot 5 dagen en voor 4% uit een 
periode van 5 dagen of meer tot 10 dagen. 

 
2017 
 

Categorie 
Geboorte / ouderschapsverlof 
vaders 2017 

1 tot 3 dagen 91% 
3 dagen of meer tot 5 dagen 6% 
5 dagen of meer tot 10 dagen 2% 
15 dagen of meer dagen 1% 
 
Van het totaal aantal opgenomen  geboorte / ouderschapsverlofdagen door vaders 
in 2017 bestaan deze dagen voor 91% uit een periode 1-3 dagen, voor 6% uit 
een periode van 3 dagen of meer tot 5 dagen, voor 2% uit een periode van 5 dagen 
of meer tot 10 dagen en voor 1% uit een periode van 15 dagen of meer dagen. 
 
 
2018   

Categorie 
Geboorte / ouderschapsverlof 
vaders 2018 

1 tot 3 dagen 93% 
3 dagen of meer tot 5 dagen 7% 
5 dagen of meer tot 10 dagen 0%  
15 dagen of meer dagen 0%  
 
Van het totaal aantal opgenomen  geboorte / ouderschapsverlofdagen door vaders 
in 2018 bestaan deze dagen voor 93% uit een periode 1-3 dagen en voor 7% uit 
een periode van 3 dagen of meer tot 5 dagen. 
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3. Deelt het college de opvatting van de fractie van de PvdA dat het onwenselijk is 
als een partner vanwege financiële redenen geen ouderschapsverlof opneemt? 

 
Antwoord: 
Ja, vanuit goed werkgeverschap vindt het college een verruiming van het 
partnerverlof een belangrijk punt en het college deelt daarom de opvatting van de 
fractie van de PvdA.  
 
Een belangrijk uitgangspunt voor het college is, dat de gemeente Amsterdam een 
goede werkgever wil zijn voor al haar medewerkers. Onder goed werkgeverschap 
verstaat het college in dit specifieke geval dat arbeidsvoorwaarden faciliterend en 
ondersteunend moeten zijn en dienen bij te dragen aan een gezonde werk en 
privé balans. Daarnaast vindt het college het belangrijk dat er in de ambtelijke 
organisatie een cultuur is waarin mannen, indien zij dat wensen, gebruik maken 
van de mogelijkheden voor geboorte / ouderschapsverlof die er zijn. Daarom 
brengen we deze mogelijkheden actief bij de medewerkers onder de aandacht.    
 
Het onderzoek van het CBS laat eveneens zien dat bij de belangrijkste redenen 
om niet direct verlof op te nemen, het niet alleen gaat om financiële redenen, 
maar ook om redenen zoals dat het werk het niet toelaat of dat collega’s onnodig 
belast worden. Inmiddels is op 14 juni 2019 ook een rapport van de Stichting 
Rutgers verschenen, waarin eveneens staat dat vaders nog weinig gebruik 
maken van het ouderschapsverlof. 
 
Het college heeft reeds eerder aangegeven de mogelijkheid te onderzoeken om 
tot een ruimer partnerverlof te komen, waarbij wij het van belang achten te kijken 
naar de redenen en omstandigheden waarom partners wel of geen partnerverlof 
opnemen. Cultuuraspecten en de benodigde cultuuromslag zullen in dit 
onderzoek worden meegenomen. Een verruiming van het partnerverlof heeft ook 
financiële consequenties voor de gemeente. Deze zullen tevens in het onderzoek 
worden meegenomen. De resultaten van het onderzoek worden in het derde 
kwartaal van 2019 verwacht.   

 
 
Toelichting door vragenstelster: 
Twee jaar geleden heeft de ING in haar nieuwe cao een ruimer ouderschapsverlof 
opgenomen waardoor jonge vaders een maand ouderschapsverlof kunnen krijgen. 
Uit het coalitieakkoord blijkt dat de gemeente in haar rol als werkgever mogelijkheden 
onderzoekt voor een ruimer partnerverlof. 
 
4. Wat is de huidige regeling bij de gemeente Amsterdam ten aanzien van het 

partnerverlof? 
 
Antwoord: 
Hier onder wordt achtereenvolgens aangegeven wat er wettelijk is geregeld, wat 
het aanvullende gemeentelijke beleid is en wat er momenteel door de gemeente 
Amsterdam wordt onderzocht.  
 
Wettelijke regeling 
Wettelijk is geregeld dat een partner na de geboorte van een kind recht heeft op 
een betaald geboorteverlof en een onbetaald ouderschapsverlof. 
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Geboorteverlof 
De officiële term hiervoor is geboorteverlof, maar dit wordt ook wel partnerverlof, 
kraamverlof of vaderschapsverlof genoemd. De Wet Inwerkingtreding Extra 
Geboorteverlof (WIEG) die op 1 januari 2019 is ingegaan, zorgt voor ruimere 
verlofmogelijkheden. Met ingang van volgend jaar worden die nog verder 
uitgebreid.  
Tot eind 2018 kregen partners na de geboorte van een baby twee dagen 
geboorteverlof, betaald door de werkgever. Dat zijn vanaf 1 januari 2019 vijf 
dagen.  
 
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de 
baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. In die extra periode hebben partners 
recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. De verlofmogelijkheden 
voor partners worden zo verruimd, tot maximaal zes weken. 
 
Ouderschapsverlof 
Daarnaast is eveneens wettelijk geregeld dat partners na de geboorte van een 
kind recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is een 
regeling die bedoeld is om ouders de mogelijkheid te geven om tijdelijk minder te 
gaan werken. De achterliggende gedachte is dat de ouder tijdens het 
ouderschapsverlof zorgt voor zijn/haar kind, maar dat is niet verplicht; 
ouderschapsverlof kan bijvoorbeeld ook opgenomen worden om op vakantie te 
gaan. De regeling bestaat in Nederland sinds 1 juli 1997. Het recht op 
ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Beide ouders 
hebben op grond van de Wazo recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. 
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeente Amsterdam heeft er voor gekozen om het wettelijk geregelde 
onbetaalde ouderschapsverlof aan te vullen met een periode van betaald 
ouderschapsverlof. In de NRGA is geregeld dat de eerste 13 weken van het 
ouderschapsverlof voor een deel doorbetaald worden. De hoogte van het bedrag 
dat doorbetaald wordt is afhankelijk van de salarisschaal en bedraagt maximaal 
50% van het salaris over de uren die aan verlof worden opgenomen. 
 
Gemeentelijk onderzoek 
Zoals hierboven vermeld, kunnen partners vanaf 1 juli 2020 in het eerste half jaar 
na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. In die extra 
periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. 
De verlofmogelijkheden voor partners worden zo verruimd, tot maximaal zes 
weken. 
 
Als goed werkgever onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om deze wet 
eerder dan juli 2020 te implementeren. Daarnaast wordt onderzocht of het 
mogelijk is om dit verlof uit te breiden. Ook wordt daarbij gekeken naar verlof voor 
ouders die op verschillende manieren een kind krijgen (zoals via adoptie). Indien 
mogelijk en gewenst zal dit overeengekomen moeten worden met de vakbonden.  
 
De vakbonden (vertegenwoordigd in de Samenwerkende Organisaties van 
Overheidspersoneel afdeling Amsterdam, SOOA) hebben ermee ingestemd de 
verruiming naar 5 dagen geboorteverlof met terugwerkende kracht in te voeren 
met ingang van 1 januari 2019. 
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5. Kan het college inzicht geven in zijn onderzoek naar een ruimer partnerverlof? 
 

Antwoord: 
Zoals vermeld bij de beantwoording van vraag 5, kunnen partners vanaf 1 juli 
2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra 
geboorteverlof krijgen. In die extra periode hebben partners recht op een uitkering 
ter hoogte van 70% van het loon. De verlofmogelijkheden voor partners worden 
zo verruimd, tot maximaal zes weken. 
 
Als goed werkgever vindt het college een verruiming van het partnerverlof een 
belangrijk punt en het college onderzoekt daarom de mogelijkheid om deze wet 
eerder dan juli 2020 te implementeren. Daarnaast wordt onderzocht of het 
mogelijk is om dit verlof uit te breiden. Ook wordt daarbij gekeken naar verlof voor 
ouders die op verschillende manieren een kind krijgen (zoals via adoptie). Indien 
mogelijk en gewenst zal dit overeengekomen moeten worden met de vakbonden.  
 
Op dit moment kan het college nog geen inzicht geven in het onderzoek naar een 
ruimer partnerverlof. Het onderzoek loopt momenteel en is nog niet rijp voor het 
delen van enig inzicht, anders dan het inzicht van andere organisaties zoals de 
ING en de Gemeente Den Haag die een ruimer partnerverlof hebben 
geïmplementeerd. De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal 
van 2019 verwacht. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal het 
college de raad hier over informeren.   

 
6. Is het college bereid – eventueel samen met werkgevers die ook een ruimer 

partnerverlof hanteren – andere werkgevers in Amsterdam te overtuigen van 
een ruimer partnerverlof? En zo ja, hoe? 

 
Antwoord: 
Ja, het college vindt dit een belangrijk punt. De gemeente Amsterdam kan ook op 
dit punt een normstellende voorbeeldrol vervullen. Het belang van partnerverlof 
en de cultuur daaromtrent nemen we dan ook mee in de gesprekken die de 
gemeente op dit moment voert met ondernemers om te komen tot een inclusieve 
arbeidsmarkt. Na afronden van het onderzoek over verruimen van het 
partnerverlof en opstellen van een actieplan, zal de gemeente de Amsterdamse 
werkgevers hierover informeren om hen aan te sporen en te inspireren om een 
ruimer partnerverlof in te voeren.   
  
Het college zal de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het partnerverlof 
nauwlettend blijven volgen. Het college zal de raad hierover nader informeren 
zodra de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een ruimer 
partnerverlof bekend zijn, en ook wanneer hier op grond van nieuwe 
ontwikkelingen aanleiding toe is. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
  
 


