
Verlofoverzicht KHN  

BETAALD VERLOF 

Soort verlof Wie, wat, 
wanneer 

Duur verlof Hoe aan te vragen? Loondoorbetaling Link 

Calamiteitenverlof Voor dringende, 
onvoorziene en 
acute 
omstandigheden 
(VB: brand, 
bevalling 
partner) 

Zolang calamiteit  
voortduurt 
 
(Bijv.: van 1 uur tot 
een aantal dagen) 

Zo snel mogelijk 
aanvragen bij 
werkgever  
(mondeling of 
schriftelijk)  

Ja, 100%   
door werkgever 

KHN | Wanneer heeft mijn medewerker recht op calamiteitenverlof? 

Kortdurend zorgverlof Wanneer 
werknemer 
noodzakelijke 
zorg moet 
verlenen  

Max. 2x het aantal 
uren dat hij/zij per 
week werkt voor een 
periode van 12 
maanden 

Zo snel mogelijk bij 
werkgever 
(mondeling of 
schriftelijk) 

Ja, 70%  
door werkgever 

KHN | Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor 
zorgverlof? 

Zwangerschapsverlof Een zwangere 
werknemer voor 
de bevalling 

4 tot 6 weken, bij 
meerlingen max. 10 
weken.  
 

Uiterlijk 3 weken 
voordat het verlof 
ingaat.  

Ja, 100%  
door werkgever 
(compensatie 
UWV) 

KHN | Wat zijn de regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof? 

Bevallingsverlof Zwangere 
werknemer na 
haar bevalling 

Minimaal 10 weken 
(+ resterende weken 
zwangerschapsverlof) 

Op hetzelfde 
moment dat 
zwangerschapsverlof 
wordt aangevraagd, 
uiterlijk, 3 weken 
voordat het verlof 
ingaat.  
 
 

Ja, 100%  
door werkgever 
(compensatie 
UWV) 

KHN | Wat zijn de regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof? 

Geboorteverlof Voor partner- 
binnen 4 weken 
na geboorte 
kind 

1x de wekelijkse 
arbeidsuur  

Zo snel mogelijk 
(mondeling of 
schriftelijk) 

Ja, 100%  
door werkgever 

KHN | Heeft mijn medewerker recht op verlof als zijn/haar partner… 

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wanneer-heeft-mijn-medewerker-recht-op-calamiteitenverlof
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wanneer-komt-mijn-medewerker-in-aanmerking-voor-zorgverlof
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wanneer-komt-mijn-medewerker-in-aanmerking-voor-zorgverlof
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wat-zijn-de-regels-voor-zwangerschaps-en-bevallingsverlof
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wat-zijn-de-regels-voor-zwangerschaps-en-bevallingsverlof
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/heeft-mijn-medewerker-recht-op-verlof-als-zijn-haar-partner-bevalt
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Aanvullend 
geboorteverlof 

Voor partner- 
binnen 6 
maanden na 
geboorte kind 

5x de wekelijkse 
arbeidsduur 

Minimaal 4 weken 
voor het verlof in 
gaat schriftelijk of 
mondeling 
aanvragen 

Ja, 70%  
door werkgever 
(compensatie 
UWV) 

KHN | Heeft mijn medewerker recht op verlof als zijn/haar partner… 

Adoptie- en 
pleegzorgverlof 

Binnen 26 
weken voor 
beide ouders  

Maximaal 6 weken Zo mogelijk 
schriftelijk uiterlijk 3 
weken voor ingang 
verlof 

Ja, 100%  
door het UWV via 
werkgever 

- 

(1/2) 
Ouderschapsverlof 

Tot het 1e 
levensjaar van 
het kind 

9 weken van 26 
weken  
(17 weken onbetaald, 
zie tabel hieronder) 

2 maanden van 
tevoren bij 
werkgever schriftelijk  

Ja, 70%  
door het UWV via 
werkgever 

KHN | Wat zijn de regels rondom ouderschapsverlof? 

Buitengewoon verlof  Werknemer bij 
situatie zoals 
genoemd in 
CAO artikel 3.23 

CAO artikel 3.23 Mondeling bij 
voordoen situatie  
CAO artikel 3.23 

Ja, 100%  
door werkgever 

KHN | De oma van mijn medewerker is overleden, moet ik hem een 
vrije… 
 
KHN | Cao horeca 

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/heeft-mijn-medewerker-recht-op-verlof-als-zijn-haar-partner-bevalt
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wat-zijn-de-regels-rondom-ouderschapsverlof
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/de-oma-van-mijn-medewerker-is-overleden-moet-ik-hem-een-vrije-dag-geven
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/de-oma-van-mijn-medewerker-is-overleden-moet-ik-hem-een-vrije-dag-geven
https://www.khn.nl/onderwerpen/werken-in-de-horeca/cao
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ONBETAALD VERLOF 

 

Soort verlof Wie, wat, 
wanneer 

Duur verlof Hoe aan te 
vragen 

Loondoorbetaling  
Link 

(regulier) Onbetaald verlof  Geen recht 
op- Enkel in 
overleg met 
werkgever 

Naar wens 
in overleg 
met 
werkgever 

Schriftelijk 
bij 
werkgever 

Geen  -  

Langdurend zorgverlof Wanneer 
werknemer 
noodzakelijke 
langdurige 
zorg moet 
verlenen  

6 keer het 
aantal 
werkuren 
per week 
voor een 
periode van 
12 
maanden 

Twee 
weken van 
te voren 
schriftelijk  

Geen KHN | Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor zorgverlof? 
 

(2/2) 
Ouderschapsverlof 
 

Tot het 8e 
levensjaar 
van het kind 

17 weken 
van 26 
weken (9 
weken 
betaald, zie 
tabel 
hierboven)  

Twee 
maanden 
van te 
voren 
schriftelijk  

Geen KHN | Wat zijn de regels rondom ouderschapsverlof? 

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wanneer-komt-mijn-medewerker-in-aanmerking-voor-zorgverlof#:~:text=Het%20langdurende%20zorgverlof%20is%20onbetaald,zij%20per%20week%20werkt%2C%20opnemen.&text=In%20principe%20kun%20je%20het,daardoor%20in%20ernstige%20problemen%20komt.
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/werken-in-de-horeca/wat-zijn-de-regels-rondom-ouderschapsverlof

