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VOOrwOOrD
Uit. het. tijdsbestedingsonderzoek. van. het. Instituut. voor. de. gelijkheid. van. vrouwen. en. mannen.
(IGVM).blijkt.dat.vrouwen.in.2005.per.week.1u23.meer.tijd.besteedden.aan.kinderzorg.en.opvoeding.
dan.mannen,.en.8u35.meer.huishoudelijk.werk. verrichtten..Tussen.1966.en.2005. is.de. tijd.die.
vrouwen.aan.deze.taken.besteden.weliswaar.afgenomen,.en.degene.die.mannen.eraan.besteden.
is.licht.toegenomen..Vrouwen.en.mannen.lijken.wat.dat.betreft.naar.elkaar.toe.te.groeien,.maar.
toch.blijft.er.een.kloof.bestaan.1.

Mannen.participeren.nog.steeds.minder.dan.vrouwen.aan.huishoudelijk.werk.en.aan.kinderzorg.
en. opvoeding,. terwijl. vrouwen. opvallend. minder. dan. mannen. betaalde. arbeid. verrichten.. Deze.
verschillende.tijdsbesteding,.en.meer.bepaald.de.genderstereotiepe.tijdsbesteding.van.vrouwen.
en.mannen,.werkt.het.bereiken.van.gelijke.kansen.op.de.arbeidsmarkt.en.in.het.maatschappelijke.
leven.tegen.

Een.hogere.arbeidsmarktparticipatie.van.vrouwen.was.één.van.de.doelstellingen.van.de.Lissabon-
strategie,.en.op.beleidsniveau.werden.reeds.tal.van.initiatieven.genomen.om.vrouwen.meer.aan.
het.werk.te.krijgen..We.denken,.bijvoorbeeld,.aan.het.bevorderen.van.de.combinatie.arbeid-gezin.
via.een.aantal.verlofstelsels,.zoals.ouderschapsverlof.en.verlof.om.dwingende.redenen.(bv..ziekte.
van.een.kind),.en.via.tijdskrediet..Deze.regelingen.zijn.evenwel.genderneutraal,.en.kunnen.in.ge-
lijke.mate.door.mannen.en.vrouwen.worden.opgenomen.

Parallel.aan.het.stimuleren.van.de.arbeidsmarktparticipatie.van.vrouwen,.wordt.de.rol.van.man-
nen.in.het.gezin.hoog.op.de.beleidsagenda.gezet..Immers,.als.mannen.meer.huishoudelijke.taken.
en.een.groter.deel.van.de.verzorging.en.opvoeding.van.kinderen.op.zich.nemen,.dan.krijgen.vrou-
wen.meer.tijd.om.betaalde.arbeid.te.verrichten..Mannen.zelf.blijken.hun.gezinsparticipatie.ook.
steeds.belangrijker.te.vinden,.en.beschouwen.het.als.een.doel.op.zich..Ze.willen.hun.kinderen.zien.
geboren.worden.en.zien.opgroeien,.er.voor.hen.zijn.op.belangrijke.momenten,.kwaliteitsvolle.tijd.
met.hun.gezinsleden.doorbrengen.

Deze.veranderende.mentaliteit.van.mannen.ten.opzichte.van.hun.rol.in.het.gezin.wordt.bijvoor-
beeld.weerspiegeld.in.de.toename.van.het.aantal.mannen.dat.ouderschapsverlof.opneemt..In.de.
periode.2006-2009.steeg.hun.aantal.met.65,84%.(van.5.940.in.2006.tot.9.851.in.2009),.hoewel.vrou-

NOTEN

1  Glorieux,. I.. en. T.P.. van. Tienoven. (2009).. Gen-
der. en. tijdsbesteding,. Brussel:. Instituut. voor.
de. gelijkheid. van. vrouwen. en. mannen.. Het.
rapport. kan. worden. geraadpleegd. via. de. web-
site. van. het. IVGM:. http://igvm-iefh.belgium.
be/nl/publicaties/gender-en-tijdsbesteding.
jsp?referer=tcm:336-82676-64.
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wen.nog.steeds.de.grotere.meerderheid.(76%.in.2009).uitmaken.van.de.werknemers.met.ouder-
schapsverlof.2

In.eenzelfde.beweging.zien.we.dat.het.aantal.mannen.dat.vaderschapsverlof.opneemt.in.de.peri-
ode.2006-2008.met.10%.is.gestegen,.van.55.499.personen. in.2006.tot.61.246.mannen. in.2008.3.
Mannen.lijken.het.dus.in.toenemende.mate.belangrijk.te.vinden.om.vanaf.het.prille.begin.aanwezig.
te.zijn. in.het. leven.van.hun.kind..Het.zorgt.er. inderdaad.voor.dat. in.de.eerste.weken.na.de.ge-
boorte.van.een.baby.een.nieuwe.relatie.ontstaat.en.dat.er.zich.een.nieuw.evenwicht.vestigt.in.het.
koppel.en.in.het.gezin.

In.2004-2005.voerde.het.Instituut.voor.de.gelijkheid.van.vrouwen.en.mannen.(IGVM).een.bewust-
makingscampagne.rond.het.tiendaagse.vaderschapsverlof,.dat.sinds.1.juli.2002.in.voege.was.voor.
werknemers.in.de.privésector.en.contractuele.werknemers.in.de.openbare.sector..Daartoe.werd.
enerzijds.een.brochure.ter.attentie.van.vaders.uitgewerkt.en.op.grote.schaal.verspreid,.en.werden.
anderzijds.sketches.ontwikkeld.die.tot.doel.hadden.om.de.werkomgeving.te.sensibiliseren..In.juli.
en.augustus.2007.voerde.het.IGVM.een.kort.verkennend.onderzoek.bij.alle.gemeenten.en.OCMW’s.
in.België.om.na.te.gaan.in.welke.mate.de.mannelijke.personeelsleden.toegang.hadden.tot.vader-
schapsverlof..Daaruit.kwamen.bepaalde.problemen.aan.het.licht.met.betrekking.tot.de.faciliteiten.
die.aan.vaders.worden.geboden.en.hun.invulling.van.de.verlofdagen.

Ouderschap.op.de.werkvloer.is.nog.steeds.niet.vanzelfsprekend..Dat.geldt.in.de.eerste.plaats.voor.
vrouwen,.zoals.blijkt.uit.het.onderzoek.Zwanger.op.het.werk.dat.het.IGVM.in.juni.2010.publiceerde..
De.enquête.die.bij.meer.dan.600.jonge.moeders.werd.uitgevoerd,.toonde.aan.dat.76,6%.te.maken.
kreeg.met.zwangerschapsgerelateerde.discriminatie..Genderstereotiepe.vooroordelen.(‘zwangere.
vrouwen./.moeders.zijn.niet.voldoende.productief’).liggen.niet.zelden.aan.de.grond.daarvan.4

Deze.studie.maakte.deel.uit.van.een.ruimer.onderzoeksproject.naar.de.problematiek.van.moeder-
schap.en.vaderschap.op.de.werkvloer. in.België..Daarin.worden.meer.bepaald.het.omgaan.met.
zwangerschap,.zwangerschapsverlof.en.de.terugkeer.naar.de.job.bij.vrouwen,.en.de.regeling.van.
vaderschapsverlof.bij.mannen.onderzocht..De.algemene.doelstelling.van.het.project. is.om.een.
beter.begrip.te.krijgen.van.het.voorkomen.en.de.oorzaken.van.zwangerschapsgerelateerde.discri-
minatie.(bij.werkneemsters).en.van.problemen.met.betrekking.tot.vaderschapsverlof.(bij.werkne-
mers),.van.de.manier.waarop.werkgevers.omgaan.met.zwangerschap,.zwangerschapsverlof.en.

2  Nationale.Arbeidsraad. (2009)..Algemene.evalu-
atie.van.de.bestaande.verlofstelsels..Rapport.nr..
76,.Brussel:.NAR,.p..31.

3  Idem,.p..54.
4  Lembrechts,.L..en.E..Valgaeren.(2010)..Zwanger.

op.het.werk:.de.ervaringen.van.werkneemsters.
in. België.. Kwantitatieve. en. kwalitatieve. studie,.
Brussel:. Instituut. voor. de. gelijkheid. van. vrou-
wen. en. mannen.. Het. rapport. kan. worden. ge-
raadpleegd.via.de.website.van.het.IGVM:.http://
igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/zwanger_
op_het_werk_de_ervaringen_van_werkneem-
sters_in_belgi_.jsp?referer=tcm:336-101656-64.

NOTEN
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vaderschapsverlof,.evenals.het.bewustzijn.van.de.wetgeving.bij.de.verschillende.partijen,.toegang.
tot.advies.en. informatie.en.de.doeltreffendheid.van.het.wettelijke.kader..Het.eerste. luik.van.dit.
project,.de.enquête.naar.de.ervaringen.van.zwangere.werkneemsters.in.België,.werd.in.juni.2010.
voorgesteld..

In.dit.rapport.presenteren.we.de.resultaten.van.de.studie.over.de.ervaringen.van.werknemers.met.
vaderschapsverlof..

Onderhavige.studie.werd.tussen.16.januari.2009.en.15.februari.2010.uitgevoerd.door.het.marktstu-
diebureau.Market.Analysis.&.Synthesis,.onder.leiding.van.Dhr..Dirk.De.Martelaere..Wij.danken.hen.
voor.de.samenwerking.in.het.kader.van.dit.project.

Onze.dank.gaat.tevens.uit.naar.de.mannen.die.hebben.deelgenomen.aan.de.enquête,.evenals.naar.
Kind.en.Gezin.en.de.diensten.van.het.Rijksregister.voor.de.steekproeftrekking.en.de.verzending.
van.de.enquêtes.

De.onderzoeksprojecten.van.het. IGVM.hebben.steeds.tot.doel.om,.via.expertiseontwikkeling.en.
genderimpactanalyse,.bij.te.dragen.aan.het.bevorderen.van.gelijke.kansen.voor.vrouwen.en.man-
nen.en.aan.het.verminderen.en.wegwerken.van.discriminatie.en.ongelijke.behandeling..We.hopen.
dat.de.resultaten.van.dit.onderzoek.en.de.conclusies.die.eruit.voortvloeien,.de.problematiek.van.
ouderschap.en.arbeid.vooraan.op.de.politieke.agenda.plaatsen,.en.de.combinatie.arbeid-gezin.tot.
één.van.de.politieke.aandachtspunten.maken.

We.wensen.u.veel.leesplezier.

Michel Pasteel,
Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

December 2010
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De.regeling.inzake.vaderschapsverlof,.die.geldig.is.sinds.1.juli.2002,.kent.elke.werknemer.die.wordt.te-
werkgesteld.met.een.arbeidsovereenkomst.onder.de.wet.van.3.juli.1978.betreffende.de.arbeidsovereen-
komsten.(i.c..werknemers.in.de.privésector.en.contractuele.personeelsleden.in.overheidsdienst).het.recht.
toe.om.tien.dagen.van.het.werk.afwezig.te.zijn.naar.aanleiding.van.de.geboorte.van.een.kind.waarvan.de.
afstamming.langs.zijn.zijde.vaststaat..Deze.regeling.is.van.toepassing.ongeacht.het.arbeidsregime,.d.i..
deeltijds.of.voltijds,.waarin.de.werknemer.is.tewerkgesteld..Bij.de.geboorte.van.een.tweeling.of.meerling.
wordt.het.vaderschapsverlof.slechts.één.maal.toegekend..

Voor.de.geboortes.vanaf.1.april.2009.kunnen.deze.tien.dagen.vaderschapsverlof.vrij.worden.gekozen.bin-
nen.vier.maanden.na.de.bevalling;.vóór.1.april.2009.was.deze.periode.voor.de.opname.van.het.vader-
schapsverlof.beperkt.tot.dertig.dagen..De.vrije.dagen.moeten.niet.in.één.keer.worden.opgenomen,.maar.
kunnen.worden.gespreid,.voltijds.of.deeltijds.5

Tijdens.de.eerste.drie.dagen.van.het.vaderschapsverlof.behoudt.de.werknemer.zijn.volledige. loon. ten.
laste.van.zijn.werkgever..Daartoe.dient.de.werknemer.zijn.werkgever.evenwel.op.voorhand.te.verwittigen.
van.de.zwangerschap.en/of.de.geplande.datum.van.de.bevalling,.of,.indien.dat.onmogelijk.is,.de.werkgever.
zo.snel.mogelijk.op.de.hoogte.te.brengen.na.de.bevalling..Tijdens.de.volgende.zeven.dagen.van.het.vader-
schapsverlof.ontvangt.de.werknemer.geen.loon,.maar.wordt.hem.een.uitkering.ter.waarde.van.82%.van.
het.gederfde.brutoloon.toegekend.via.de.uitbetalingsinstellingen.van.de.verzekering.voor.geneeskundige.
verzorging.en.uitkeringen..Het.dagbedrag.van.het.brutoloon.is.echter.begrensd.6.Het.vaderschapsverlof.
wordt.gelijkgesteld.met.effectieve.arbeidsprestaties.voor.geneeskundige.verzorging,.kinderbijslag,.werk-
loosheid,.pensioen.en.jaarlijkse.vakantie.

NOTEN

5 Artikel.30.§2.van.de.Wet.van.3.juli.1978.betreffende.de.arbeidsovereenkomsten.(B.S..22.augustus.1978),.
ingevoegd.in.de.Wet.van.10.augustus.2001.betreffende.de.verzoening.van.werkgelegenheid.en.kwaliteit.
van.het.leven,.artikel.27.§2.(B.S..15.september.2001);.artikel.133-135.van.de.Programmawet.van.22.de-
cember.2008.(B.S..29.december.2008)..Zie.ook:.Wegwijs.in….werk.en.ouderschap,.Brussel:.FOD.Werkge-
legenheid,.Arbeid.en.Sociaal.Overleg,.2009.

6  Per.1.januari.2009.bedraagt.het.maximumbedrag.97,06.euro.

1. INLEIDING
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Het.recht.op.vaderschapsverlof.bevordert.de.combinatie.van.werk.en.levenskwaliteit.en.beantwoordt.aan.
een.elementaire.behoefte:.steeds.meer.vaders.wensen.vanaf.de.eerste.dagen.volledig.betrokken.te.zijn.
door.vaderschapsverlof.op.te.nemen.

Toch.blijkt.het.systeem.enkele.gebreken.te.vertonen..Ten.eerste.is.de.regeling.niet.geldig.voor.alle.wer-
kende.vaders..Zelfstandigen.of.meewerkende.echtgenoten,.evenals.vrijwilligers.kunnen.er.niet.van.genie-
ten..Voor.statutair.aangestelde.personeelsleden.en.voor.gesubsidieerde.personeelsleden.van.het.vrij.on-
derwijs.die.niet.worden.tewerkgesteld.met.een.arbeidsovereenkomst.in.het.kader.van.de.wet.van.3.juli.
1978.betreffende.de.arbeidsovereenkomsten.gelden.anderzijds.de. regels.die. inzake.vaderschapsverlof.
worden.voorzien.door.het.statuut.dat.op.hen.van.toepassing.is.7.Werknemers.die.vader.worden.van.een.
meerling.krijgen.slechts.tien.dagen.vaderschapsverlof,.net.zoals.zij.die.deeltijds.werken.

Bovendien.blijkt.dat.de.vaders.die.wel.recht.hebben.op.vaderschapsverlof.binnen.het.kader.van.de.rege-
ling.die.sinds.1.juli.2002.van.kracht.is.vaak.niet.goed.op.de.hoogte.zijn.van.hun.rechten.en.plichten,.dat.ze.
om.een.of.andere.reden.niet.alle.dagen.opnemen,.enzovoort..

In.onderhavig.verkennend.onderzoek.willen.we.daarom.de.ervaringen.van.mannen.met.betrekking. tot.
vaderschapsverlof.in.kaart.brengen,.en.nagaan.in.welke.mate.het.systeem.van.vaderschapsverlof.opti-
maal.werkt..

De.specifieke.doelstellingen.van.dit.onderzoek.zijn:

1  de.kennis.over.het.opnemen.van.vaderschapsverlof.door.werknemers.vergroten;
2 . de.eventuele.problemen.en.knelpunten.inzake.vaderschapsverlof.identificeren.waarmee.werkne-

mers.worden.geconfronteerd;
3  de.karakteristieken.van.werknemers.die.met.dergelijke.problemen.worden.geconfronteerd.identifi-

ceren;
4   de.karakteristieken.van.werkgevers.bij.wie.zich.problemen.voordoen.identificeren;
5  verbeterpunten.voor.de.regeling.inzake.vaderschapsverlof.formuleren.

NOTEN

7  Statutaire. federale. ambtenaren. krijgen. naar.
aanleiding. van. de. geboorte. van. een. kind. bij-
voorbeeld.tien.dagen.omstandigheidsverlof.met.
behoud.van.het.volledige.loon;.personeelsleden.
van.het.Waals.Gewest,.van.het.Brussels.Hoofd-
stedelijk.Gewest.en.van.enkele.Waalse.gemeen-
ten.genieten.15.dagen.vaderschapsverlof.na.de.
geboorte.van.een.kind.
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In.dit.rapport.bespreken.we.de.resultaten.van.een.survey.waarbij.ongeveer.800.vaders.werden.bevraagd.
over.hun.ervaringen.met.vaderschapsverlof..

Zoals.hiervoor.reeds.werd.aangehaald,.bestaan.er.nog.andere.regelingen.die.de.combinatie.arbeid-gezin.
voor.mannen.en.vrouwen.faciliteren..We.denken.bijvoorbeeld.aan.ouderschapsverlof.en.tijdskrediet.. In.
deze.studie.wordt.de. focus.evenwel.gelegd.op. vaderschapsverlof,.d.i.. op.de.betrokkenheid. van. vaders.
onmiddellijk.na.de.geboorte.van.hun.baby.
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De.ervaringen.van.werknemers.met.vaderschapsverlof.werden.geanalyseerd.aan.de.hand.van.tien.
onderzoeksvragen:

1  In.welke.mate.zijn.werknemers.op.de.hoogte.van.het.vaderschapsverlof,.en.kennen.ze.hun.rechten.
(bv..aantal.dagen).en.plichten.(bv..informering.van.werkgever).dienaangaande?

2  Beschikken.werknemers.over.voldoende.(praktische).informatie,.en.aan.welke.bijkomende.infor-
matie.hebben.zij.eventueel.behoefte?

3  Nemen.werknemers.vóór.en.na.de.geboorte.van.hun.baby.verlof,.en.in.welke.mate.maken.ze.hierbij.
gebruik.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof?

4  Op.welke.manier.en.in.welke.periode.nemen.werknemers.(vaderschaps)verlof.op.na.de.geboorte.
van.hun.baby?

5  Waarom.nemen.werknemers.na.de.geboorte.van.hun.baby.vaderschapsverlof,.en.op.welke.manier.
vullen.ze.dit.verlof.in?

6  Waarom.maken.werknemers.géén.gebruik.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof?
7  Op.welke.manier.wordt.de.opname.van.vaderschapsverlof.voorbereid.op.het.werk?
8  Met.welke.problemen,.knelpunten.of.nadelen.worden.werknemers.die.vaderschapsverlof.(willen).

opnemen.geconfronteerd,.en.welke.stappen.ondernemen.ze.om.dit.op.te.lossen?
9  Wat.zijn.de.kenmerken.van.werknemers.die.problemen.ervaren.bij.de.opname.van.vaderschapsver-

lof?.Wat.zijn.de.kenmerken.van.werkgevers.bij.wie.zich.problemen.voordoen?
10  Wat.dient.er.volgens.werknemers.te.worden.veranderd.aan.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.

opdat.er.optimaal.gebruik.van.zou.worden.gemaakt.(bv..lengte,.periode,.vergoeding,.…)?

Er. werd. geopteerd. voor. een. kwantificerende. benadering. om. deze. onderzoeksvragen. te. beant-
woorden..Daartoe.werden.meer.dan.800.jonge.vaders.via.een.schriftelijke.enquête.bevraagd.over.
verschillende.aspecten.van.vaderschapsverlof..In.dit.hoofdstuk.lichten.we.toe.hoe.deze.bevraging.
verliep.

2. METHODOLOGIE
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2.1. instrUmEnt

Er.werd.een.gestandaardiseerde.vragenlijst.uitgewerkt.door.het.Instituut.voor.de.gelijkheid.van.
vrouwen.en.mannen.(IGVM),.die.op.punt.werd.gesteld.door.de.onderzoekers..Een.onderzoek.van.
de.Britse.Equal.Opportunities.Commission.(nu.Equality.and.Human.Rights.Commission).over.va-
derschaps-.en.ouderschapsverlof. in.het.eerste. jaar.na.de.geboorte. van.de.baby.werd.hiervoor.
als. leidraad. gebruikt.8. De. eerder. toegelichte. doelstellingen. en. onderzoeksvragen. vormden. het.
uitgangspunt.van.de.vragenlijst..

De. vragenlijst. werd. getest. in. een. verstaanbaarheids-. en. interpretatieonderzoek,. waarbij. werd.
geverifieerd.of.hij.beantwoordde.aan.de.eisen.van.volledigheid,.verstaanbaarheid.en.resultaats-
gerichtheid..Via.tien.proefinterviews,.die.werden.uitgevoerd.op.basis.van.de.Nederlandstalige.vra-
genlijst,.werd.ten.eerste.nagegaan.of.de.vragenlijst.naar.inhoud.en.vorm.beantwoordde.aan.de.
doelstellingen.van.het.onderzoek..Vervolgens.werd.getest.of.de.vragen.en.antwoordmogelijkheden.
begrijpelijk.waren.geformuleerd,.evenals.de. terminologie.die.werd.gebruikt.om.bepaalde. feno-
menen.te.benoemen..Ten.slotte.werden.de.antwoorden.die.op.de.vragenlijst.werden.gegenereerd.
getoetst.aan.de.doelstellingen.van.het.onderzoek..

De.definitieve.vragenlijst.bestond.uit.77.vragen,.opgenomen. in.vier.delen,.en.zes.subdelen. (zie.
bijlage.1):

1  kenmerken.van.de.job.en.de.werkgever.op.het.moment.dat.de.baby.werd.geboren
2  ervaringen.met.vaderschapsverlof

A  opname.van.verlof.of.vrijaf.in.het.kader.van.de.geboorte.van.de.baby
B  lengte.van.het.vaderschapsverlof
C  vergoeding.van.het.vaderschapsverlof
D  regeling.van.het.vaderschapsverlof.op.de.werkvloer
E  informatie.in.verband.met.het.vaderschapsverlof
F  eventuele.problemen.of.nadelen.in.verband.met.het.vaderschapsverlof

3  beleid.van.het.bedrijf.of.de.organisatie.inzake.combinatie.arbeid-gezin
4  persoonlijke.gegevens

NOTEN

8  Thompson,.Michael,.Louise.Vinter.en.Viv.Young.
(2005).. Dads. and. their. babies:. leave. arrange-
ments. in. the.first. year,.Manchester:.Equal.Op-
portunities.Commission.
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NOTEN

9  Lesbische. meemoeders. werden. niet. bevraagd,.
omdat.zij.op.het.moment.van.de.enquêtebevra-
ging.nog.geen.recht.hadden.op.vaderschaps-.of.
meemoederschapsverlof.. Sinds. 29. mei. 2009. is.
dat. wel. het. geval. voor. meemoeders. die. wer-
ken. bij. de. Vlaamse. overheid.. In. de. Kamer. van.
Volksvertegenwoordigers.werd.op.8.maart.2010.
een.wetsvoorstel.ingediend.om,.onder.bepaalde.
voorwaarden,.aan.de.partner.van.hetzelfde.ge-
slacht.als.de.biologische.ouder.(i.c..de.meemoe-
der).het.recht.te.verlenen.op.verlof.bij.geboorte.
(Wetsvoorstel. tot.wijziging,.wat.betreft.de.mee-
ouders,. van. de. wetgeving. inzake. het. geboorte-
verlof,.Belgische.Kamer.van.Volksvertegenwoor-
digers,.8.maart.2010,.DOC.52.2464/001)..Door.de.
ontbinding.van.het.Parlement.werd.dit. voorstel.
niet.behandeld.

10  De. 30%-respons. is. de. best. mogelijke. inschat-
ting. op. basis. van. extrapolaties. van. ervaringen.
met.vergelijkbare.schriftelijke.enquêtes...Gezien.
de.grootte.van.de.doelgroep. (=.werknemers.die.
op.het.ogenblik.van.de.geboorte.van.hun.kind.(in.
de.periode.1.april.tot.en.met.31.december.2008).
in.loondienst.zijn.bij.een.werkgever).ten.opzichte.
van.alle.vaders.met.een.kind.geboren.in.dezelfde.
periode.niet.bekend.is,.kon.geen.exacte.inschat-
ting.worden.gemaakt..

2.2. opzEt van DE EnqUêtE

steekproeftrekking en analyse-eenheden

De.populatie.bestaat.uit.mannen.die.in.België.wonen.en.werken,.en.die.tussen.1.april.en.31.
december.2008.een.kind.kregen,.en.op.dat.moment.als.werknemer.in.loondienst.waren.bij.
een.werkgever. in.de.privé-.of.openbare.sector.9.Zij.konden.zowel.voltijds.als.deeltijds.wer-
ken,.voor.één.of.meerdere.werkgevers..Ook.mannen.die.als. interim/uitzendkracht.werkten.
of. tijdelijk. werkloos. waren. om. technische. of. economische. redenen. maken. deel. uit. van. de.
populatie..Mannen.die.in.deze.periode.voltijds.als.zelfstandige.aan.het.werk.waren,.als.vrij-
williger.actief.waren.of.helemaal.niet-arbeidsactief.waren.(student,.werkzoekende,.huisman,.
…).kwamen.echter.niet.in.aanmerking,.omdat.zij.geen.gebruik.kunnen.maken.van.de.regeling.
op.het.vaderschapsverlof..

Er.werd.een.specifieke.tijdsperiode.(1.april.-.31.december.2008).afgebakend,.waarbij.ervoor.werd.
geopteerd. om. enkel. mannen. in. de. steekproef. op. te. nemen. die. op. het. moment. van. de. eerste.
verzending.van.de.enquête.hoogstens.één.jaar.eerder.vader.waren.geworden..Immers,.de.feiten.
mogen.zich.niet.te.ver.in.het.verleden.situeren.om.vervaging,.of.het.zich.niet.meer.herinneren.te.
vermijden.

Opdat.de.resultaten.van.de.bevraging.zouden.kunnen.worden.geanalyseerd.naar.de.taal.van.de.
respondenten,. i.c.. de. regio. van. residentie,. werd. geopteerd. voor. een. quotasteekproef. in. functie.
van.de.taalrol..Hierbij.wordt.op.voorhand.bepaald.uit.hoeveel.respondenten.de.onderdelen.van.de.
steekproef.moeten.bestaan.

We. wilden. aanvankelijk. 600. valide. enquêtes. per. taalgroep. bekomen.. De. respons. werd. op. 30%.
geschat,10.wat.een.steekproefomvang.van.N=2.000.oplevert..We.namen.33%.reserve.(sursampling).
in.acht,.en.opteerden.daarom.uiteindelijk.voor.een.te.trekken.steekproef.van.N=2.667..Aangezien.
de.respons.op.de.Nederlandstalige.enquête.evenwel.lager.was.dan.30%,.werd.voor.de.Franstalige.
enquête.bijkomend.25%.reserve.voorzien,.waardoor.de.steekproefomvang.langs.Franstalige.zijde.
werd.bepaald.op.N=3.334.
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NOTEN

11  Enerzijds.had.dit.te.maken.met.de.bescherming.
van.de.privacy,.anderzijds.bleek.het.onmogelijk.
om.de.adresgegevens.van.de.kinderen.die.wor-
den.geboren.te.koppelen.aan.deze.kinderen..Dit.
werd. pas. bekend. nadat. de. steekproeftrekking.
van.de.Nederlandstalige.respondenten.was.ge-
beurd,.wat.verklaart.waarom.werd.gekozen.voor.
twee.verschillende.steekproefkaders.

De.steekproef.werd.getrokken.uit.twee.verschillende.steekproefkaders,.één.voor.elke.taalgroep..
Voor.de.selectie.van.de.Nederlandstalige.respondenten.werd.samengewerkt.met.Kind.en.Gezin..
Het.was.niet.mogelijk.om.de.(werkende).mannen.die.tussen.1.april.en.31.december.2008.vader.zijn.
geworden.te.selecteren.uit.de.databank.van.Kind.en.Gezin..Daarom.werd.de.selectie.doorgevoerd.
op.de.kinderen.die.in.deze.periode.werden.geboren,.en.werd.de.enquête.geadresseerd:.‘Aan.de.va-
der.van.….(naam.kind)’..Deze.selectie.was.echter.groter.dan.de.onderzoekspopulatie,.aangezien.ze.
alle.nieuwe.vaders,.ongeacht.hun.beroepsstatuut.(werkend,.niet-werkend,.zelfstandige).omvatte..

Dat. gold. ook. voor. de. Franstalige. respondenten,. die. werden. geselecteerd. op. basis. van. het.
Rijksregister..Om.juridische.en.technische.redenen.was.het.niet.mogelijk.om.voor.deze.steekproef-
trekking.samen.te.werken.met.het.Office.de.la.naissance.et.de.l’enfance.(ONE),.de.Franstalige.te-
genhanger.van.Kind.en.Gezin.11.Om.gebruik.te.kunnen.maken.van.de.gegevens.van.het.Rijksregister.
werd.voorafgaandelijk.een.aanvraag.ingediend.bij.de.Commissie.voor.de.bescherming.van.de.per-
soonlijke.levenssfeer,.Sectoraal.comité.van.het.Rijksregister..De.aanvraag.werd.ingediend.op.23.
april.2009,.en.op.17.juni.2009.werd.een.positief.advies.verleend..

De.karakteristieken.van.de.populatie.waaruit.de.respondenten.werden.getrokken,.waren:
•. mannen.met.een.kind,.dat.is.geboren.tussen.1.april.en.31.december.2008;
•. mannen.met.een.kind,.gedomicilieerd.in.het.Vlaams.Gewest.of.het.Brussels.Hoofdstedelijk.

Gewest,.voor.de.steekproef.getrokken.op.basis.van.het.databestand.van.Kind.en.Gezin,.of.in.
het.Waals.Gewest.of.het.Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest,.voor.de.steekproef.getrokken.op.
basis.van.het.Rijksregister;

•. taal.is.geen.criterium..De.respondenten.uit.het.Vlaams.Gewest.werden.als.Nederlandstalig.
beschouwd,.de.respondenten.uit.het.Waals.Gewest.als.Franstalig..De.respondenten.uit.het.
Brussels. Hoofdstedelijk. Gewest. werden. als. Nederlandstalig. beschouwd. als. zij. gebruik.
maakten.van.de.diensten.van.Kind.en.Gezin,.en.dus.via.dat.databestand.werden.geselec-
teerd..Onder.de.geselecteerde.respondenten.bevonden.zich.daarom.ook.mannen.met.een.
andere.moeder-.of.thuistaal.dan.Nederlands.of.Frans,.en.omwille.van.taalproblemen.konden.
enkelen.van.hen.de.vragenlijst.dan.ook.niet.invullen;

•. nationaliteit.is.geen.criterium;



DE ErvaringEn van wErknEmErs mEt vaDErschapsvErlof in BElgië | METHODOLOGIE | INHOUDSOPGAVE

15
•. mannen.met.een.kind.dat.op.het.moment.van.de.steekproeftrekking.was.overleden,.werden.

uit.de.populatie.verwijderd;
•. mannen.met.een.adoptiekind.dat.tussen.1.april.en.31.december.2008.was.geboren,.werden.

uit.de.populatie.verwijderd..Zij.kunnen.immers.geen.gebruik.maken.van.de.regeling.op.het.
vaderschapsverlof,.maar.hebben.wel.recht.op.adoptieverlof.

Kind.en.Gezin.voerde.een.toevalstrekking.uit.zijn.databestand.uit.op.basis.van.bovenstaande.crite-
ria..Aangezien.het.Rijksregister.op.het.ogenblik.van.de.uitvoering.van.voorliggend.onderzoek.niet.
in.staat.was.om.een.toevalstrekking.uit.te.voeren.voor.onze.onderzoekspopulatie,.werd.gewerkt.
met.een.extractie.per.gemeente,.en.dit.voor.een.representatieve.groep.van.28.gemeenten..Deze.
gemeenten.en.het.aantal.kinderen.per.gemeente.werden.als.volgt.bepaald:

1.. Classificatie.van.de.Brusselse.en.Waalse.steden.en.gemeenten.in.functie.van.provincie.en.
verstedelijkingsgraad.(agglomeraties,.primair.stedelijke.gebieden,.kleine.lokaliteiten.en.lan-
delijke.gemeenten)..Het.resultaat.is.een.matrix.met.een.aantal.cellen.die.telkens.de.com-
binatie. zijn. van. provincie. x. urbanisatiegraad,. en. die. telkens. een. aantal. gemeenten. en/of.
steden.omvatten.

2.. Per.cel:.bepaling.van.het.aantal.geboorten.in.2007.
3.. Verdeling.van.de.3.334.te.trekken.steekproefelementen.proportioneel.aan.het.aantal.geboor-

ten.per.cel..



DE ErvaringEn van wErknEmErs mEt vaDErschapsvErlof in BElgië | METHODOLOGIE | INHOUDSOPGAVE

16
Dit.geeft.het.volgende.resultaat.(tabel.1.en.2):

tabel 1. steekproefverdeling: benodigde aantal geboortes per gemeentetype en per provincie, in absolute cijfers

luik namen henegouwen luxemburg waals-Brabant Brussels hoofdstedelijk 
gewest totaal

Agglomeratie 316 n.a.12 217 n.a. n.a. 980 1.513

Primair.stedelijke.gebieden 88 78 358 32 37 n.a. 593
Kleine.lokaliteiten 92 136 138 67 109 n.a. 542
Landelijke.gemeenten 198 108 190 97 93 n.a. 686
totaal 694 322 903 196 239 980 3.334

tabel 2. steekproefverdeling: benodigde aantal geboortes per gemeentetype en per provincie, in %

luik namen henegouwen luxemburg waals-Brabant Brussels hoofdstedelijk 
gewest totaal

Agglomeratie 45,5 ,0 24,0 ,0 ,0 100,0 45,4
Primair.stedelijke.gebieden 12,7 24,2 39,6 16,3 15,5 ,0 17,8
Kleine.lokaliteiten 13,3 42,2 15,3 34,2 45,6 ,0 16,3
Landelijke.gemeenten 28,5 33,5 21,0 49,5 38,9 ,0 20,6
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vervolgens.werden.op.een.toevalsmanier.de.respectievelijke.gemeenten.en.steden.bepaald.waar-
uit.deze.kinderen.dienden.te.worden.geselecteerd..Dit.geeft.het.volgende.resultaat.(tabel.3):

tabel 3. steekproefverdeling: benodigde aantal gemeenten per gemeentetype en per provincie

luik namen henegouwen luxemburg waals-Brabant Brussels hoofdstedelijk 
gewest

Agglomeratie 2 0 1 0 0 6
Primair.stedelijke.gebieden 1 1 2 1 1 0
Kleine.lokaliteiten 1 1 1 1 1 0
Landelijke.gemeenten 2 1 2 2 1 0

De. steekproeftrekking. werd. uitgevoerd. door. de. diensten. van. het. Rijksregister.. Zowel. de.
Nederlandstalige.als.de.Franstalige.steekproef.werd.volledig.geanonimiseerd.zodat.de.onderzoe-
kers.(noch.het.IGVM).geen.inzage.hadden.in.de.namen.en.adressen.van.de.geselecteerde.responden-
ten,.en.Kind.en.Gezin.noch.het.Rijksregister.naderhand.de.individuele.antwoorden.konden.inkijken.

12 n.a.:.niet.aanwezig.in.desbetreffende.cel.(er.zijn.
met.name.geen.corresponderende.gemeenten/
steden.in.desbetreffende.cel).

NOTEN
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postenquête

Er.werd.geopteerd.voor.een.schriftelijke.enquête.die.per.post.werd.verstuurd.naar.de.geselec-
teerde.respondenten..Een.telefonische.enquête.bleek.niet.mogelijk,.onder.andere.omwille.van.de.
lengte.van.de.vragenlijst.(77.vragen).en.omdat.geen.representatieve.steekproeven.van.jonge.vaders.
beschikbaar.zijn.die.via.telefoon.of.gsm.kunnen.worden.gecontacteerd..Om.analoge.redenen.(het.
niet.beschikbaar.zijn.van.een.representatieve.steekproef.van.vaders.met.e-mailadres).was.een.
e-mail-.of.webenquête.evenmin.mogelijk..Een.schriftelijke.enquête.kan.ook.face-to-face.worden.
afgenomen..Maar.zo’n.bevraging.was.binnen.het.bestek.van.dit.onderzoek.te.duur.en.te.tijdrovend,.
en.de.meerwaarde.ervan.zou.beperkt.zijn..Daarom.werd.dus.gekozen.voor.een.postenquête.die,.
zoals.eerder.werd.aangegeven,.werd.geadresseerd.‘Aan.de.vader.van.….(naam.kind)’..

verzending

De.enquête.werd.op.10.april.2009.naar.de.Nederlandstalige.vaders.verstuurd,.d.i..op.het.moment.
dat.het.kind.maximum.één.jaar.oud.zou.zijn..Om.praktische.redenen,.meer.bepaald.omwille.van.de.
procedure.die.diende.te.worden.doorlopen.om.gebruik.te.kunnen.maken.van.het.databestand.van.
het.Rijksregister,.werd.de.Franstalige.enquête.pas.enkele.maanden.later.verzonden,.met.name.op.
11.september.2009..Omwille.van.de.vergelijkbaarheid.van.de.Nederlandstalige.en.de.Franstalige.
respondenten.werd.evenwel.dezelfde.referentieperiode.gebruikt.bij.de.Franstalige.populatie.en.
steekproef.(kind.geboren.tussen.1.april.en.31.december.2008).

De.eigenlijke.vragenlijst.werd.voorafgegaan.door.een.inleidend.schrijven,.waarin.werd.toegelicht.
wie.de.opdrachtgever.van.het.onderzoek.was,.en.welke.respondenten.tot.de.doelgroep.behoorden,.
met.name.mannen.die.op.het.moment.van.de.geboorte.van.hun.kind.tussen.1.april.en.31.december.
2008.in.loondienst.werkten..De.twee.eerste.vragen.van.de.enquête.hadden.tot.doel.te.verifiëren.of.
de.geselecteerde.mannen.tot.deze.doelgroep.behoorden..Daarbij.werd.aangegeven.dat.zij.die.niet.
aan.deze.voorwaarden.beantwoordden,.de.vragenlijst.niet.dienden.in.te.vullen.noch.terug.te.stu-
ren..Bovendien.werd.duidelijk.vermeld.dat.de.vragenlijsten.volledig.anoniem.zouden.worden.ver-
werkt.en.dat.derden.(IGVM,.Kind.en.Gezin,.Rijksregister).geen.inzage.in.de.individuele.antwoorden.
zouden.krijgen..Op.vraag.van.de.Commissie.voor.de.bescherming.van.de.persoonlijke.levenssfeer.
werd.in.het.inleidend.schrijven.bij.de.Franstalige.vragenlijst.toegevoegd.dat.de.respondenten.niet.
verplicht.waren.om.deel.te.nemen.aan.de.enquête.of.om.alle.vragen.in.te.vullen.
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Om.mogelijke.vragen.en.misverstanden.te.vermijden,.werd.in.de.vragenlijst.ten.slotte.aangegeven.
dat:

•. de.respondent.bij.het.invullen.van.de.vragenlijst.steeds.moest.antwoorden.met.betrekking.
tot.de.job.in.loondienst.zoals.deze.was.bij.de.geboorte.van.zijn.kind.in.2008;

•. indien.de.respondent.in.2008.twee.keer.vader.was.geworden,.hij.dan.diende.te.antwoorden.
met.betrekking.tot.de.situatie.bij.de.geboorte.van.het.kind.op.wiens.naam.de.vragenlijst.was.
geadresseerd;

•. indien.de.respondent.op.het.moment.dat.zijn.kind.werd.geboren.voor.meerdere.werkgevers.
werkte,.hij.dan.diende.te.antwoorden.met.betrekking.tot.de.werkgever.waarvoor.hij.op.dat.
moment.het.meeste.werkte.

De.respondenten.konden.de.ingevulde.vragenlijst.terugsturen.naar.de.onderzoekers.via.de.bijge-
voegde.omslag.‘Port.betaald.door.bestemmeling’..De.Nederlandstalige.respondenten.ontvingen.
een.bijkomend.inleidend.schrijven.van.Kind.en.Gezin..

In.totaal.werden.2.667.Nederlandstalige.vragenlijsten.verzonden..De.eerste.verzending.van.1.667.
enquêtes.gebeurde.op.10.april.2009;.een.tweede.verzending.van.1.000.enquêtes.op.17.juni.2009..Op.
11.september.2009.werden.3.334.Franstalige.vragenlijsten.verzonden..Enkele.respondenten.na-
men.contact.op.met.de.onderzoekers.of.met.Kind.en.Gezin.om.de.vragenlijst.in.de.andere.landstaal.
te.ontvangen..De.retourdatum.voor.het.geheel.van.de.Nederlandstalige.en.Franstalige.enquêtes.
was.1.november.2009..Het.(beperkte).aantal.enquêtes.dat.de.onderzoekers.na.deze.datum.ontvin-
gen,.werd.niet.meer.verwerkt.en.werd.dus.niet.in.de.analyse.opgenomen.

respons

Het.vooropgestelde.aantal.valide.enquêtes.(600.per.taalgroep).werd.niet.bereikt..Slechts.809.vra-
genlijsten.werden.(minstens.deels).ingevuld.naar.de.onderzoekers.teruggestuurd..802.vragenlijs-
ten.waren.voldoende.ingevuld.om.als.geldig.te.worden.beschouwd.en.in.de.analyse.te.worden.op-
genomen..De.totale.nettorespons.bedraagt.aldus.13,5%.(zie.tabel.4),.en.is.dus.lager.dan.verwacht.
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tabel 4. respons per taalgroep, in absolute cijfers en in %

verstuurd geretourneerd13 Basis weerhouden nettorespons14

n % n % n % n % %
NL 2.667 44,4 21 42,0 2.646 44,5 430 53,6 16,3
FR 3.334 55,6 29 58,0 3.305 55,5 372 46,4 11,3
totaal 6.001 100,0 50 100,0 5.951 100,0 802 100,0 13,5

Deze.lage.respons.kan.op.verschillende.manieren.worden.verklaard:

1.. Een.mogelijk.lage.betrokkenheid.van.vaders.met.betrekking.tot.vaderschapsverlof.kan.lei-
den.tot.een.zekere.desinteresse.om.een.enquête.daarover.in.te.vullen..

2.. De.omvang.(77.vragen).en.moeilijkheidsgraad.van.de.enquête.kan.respondenten.doen.af-
haken,.en.aldus.de.lager.dan.verwachte.respons.verklaren..Uit.het.verstaanbaarheidsonder-
zoek.bleek.evenwel.niet.dat.de.vragenlijst.te.moeilijk.was.

3.. Vaderschapsverlof.blijkt.weinig.gekend.te.zijn..De.kennis.ervan.is.vrij.beperkt.bij.de.respon-
denten.die.de.vragenlijst.invulden.en.terugstuurden,.en.is.mogelijk.nog.minder.groot.bij.zij.
die.niet.hebben.deelgenomen.aan.de.enquête..Er.is.immers.een.verband.tussen.de.kennis.
(en.het.begrip).van.het.thema.van.een.enquête.en.de.bereidheid.om.eraan.deel.te.nemen..

4.. De.periode.tussen.de.geboorte.van.het.kind.(1.april.tot.31.december.2008).en.de.afname.van.
de.enquête.(tussen.10.april.en.11.september.2009).kan.de.lage.respons.mogelijk.verklaren..
Enerzijds.zal.de.betrokkenheid.op.het.moment.van.de.enquête.lager.zijn.geweest.dan.op.het.
moment.van.de.geboorte..Anderzijds.zal.een.aantal.respondenten.zich.op.het.moment.van.de.
enquête.niet.meer.gedetailleerd.herinneren.wanneer.en.op.welke.manier.ze.verlof.hebben.
opgenomen,.wat.hen.ervan.kan.hebben.weerhouden.om.de.enquête.in.te.vullen.

5.. Mannen.die.in.België.wonen,.maar.werken.in.Duitsland,.Luxemburg,.Frankrijk.of.Nederland.
(grensarbeid). hebben. geen. recht. op. vaderschapsverlof.. Het. betreft. meerdere. duizenden.
werknemers..Wellicht.zal.de.meerderheid.van.de.respondenten.die.zich.in.die.situatie.be-
vindt.de.enquête.niet.hebben.ingevuld.15

6.. Hoewel.de.impact.hiervan.op.de.respons.wellicht.zeer.klein.was,.willen.we.er.toch.op.wijzen.
dat.een.aantal.respondenten.geen.beroep.heeft.gedaan.op.de.regeling.op.het.vaderschaps-
verlof,.omdat.dit.in.de.periode.van.hun.jaarlijks.verlof.viel.(bv..leerkrachten)..Wellicht.waren.
zij.daardoor.minder.geneigd.om.deel.te.nemen.aan.de.enquête.

NOTEN

13. Deze. vragenlijsten. werden. door. de. post. terug-
gestuurd.naar.de.afzender.wegens.fouten.in.het.
adres.en/of.ongeldige.adressen.(bv..in.geval.van.
adresverandering.van.het.kind).

14. D.i.. het. aandeel. weerhouden. enquêtes. ten. op-
zichte.van.de.basis.

15. 21.personen.die.de.enquête. invulden.en.terug-
stuurden,. gaven. aan. in. het. Groothertogdom.
Luxemburg.of.Nederland.te.werken.op.het.mo-
ment.van.de.geboorte.
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7.. De.belangrijkste.verklaring.voor.de.lage.respons.is.ongetwijfeld.de.lage.penetratiegraad,.

d.i..het.aandeel.mannen.dat.aan.de.criteria.voldoet. (vader.geworden.tussen.1.april.en.31.
december.2008.en.op.dat.moment.werken.voor.een.werkgever.in.de.openbare.of.privésector).
ten.opzichte.van.alle.mannen.in.de.populatie..Een.groot.aantal.vaders.zal.op.het.ogenblik.van.
de.geboorte.van.het.kind.als.zelfstandige.actief.zijn.geweest.of.niet-arbeidsactief.(student,.
werkzoekende,.huisman,.…).zijn.geweest..

De.totale.nettoresponsgraad.verschilt.sterk.naargelang.de.taal.van.de.vragenlijst,.en.is.hoger.bij.
de.Nederlandstalige.respondenten,.d.i..zij.die.een.Nederlandstalige.enquête.werden.toegestuurd,.
dan.bij.de.Franstalige.

Dit.kan.mogelijk.worden.verklaard.door:

1.. verschillen. in.de.kwaliteit. van.de.steekproef..Hoewel.de.steekproef.op.een.verschillende.
manier.werd.getrokken,.kunnen.we.niet.besluiten.dat.de.kwaliteit.van.de.Nederlandstalige.
steekproef.(getrokken.door.Kind.en.Gezin).dermate.beter.is.dan.die.van.de.Franstalige.steek-
proef.(getrokken.door.het.Rijksregister).om.de.verschillende.respons.te.verklaren.

2.. het.verschillende.effect.van.de.intermediair.(Kind.en.Gezin.versus.Rijksregister)..Het.is.mo-
gelijk.dat.de.intermediair.(enquêtes.verzonden.door.Kind.en.Gezin.versus.Rijksregister).een.
verschillende.impact.heeft.op.de.medewerkingsgraad.van.de.respondenten..De.enquête.die.
werd.verstuurd.door.het.Rijksregister.kan.bijvoorbeeld.een.meer.dwingend.karakter.hebben.
gehad.dan.die. verzonden.door.Kind.en.Gezin,.omdat.het.Rijksregister.een.meer.officieel.
karakter.heeft..Op.vraag.van.de.Commissie.voor.de.bescherming.van.de.persoonlijke.levens-
sfeer.werd. in.de. inleiding.bij. de.Franstalige.enquête.evenwel. vermeld.dat.deelname.niet.
verplicht.was,.en.dat.de.respondenten.evenmin.op.alle.vragen.dienden.te.antwoorden..Bij.de.
Nederlandstalige.enquête.werd.daarentegen.een.inleidende.brief.van.Kind.en.Gezin.gevoegd.
waarin.de.respondenten.werden.opgeroepen.deel.te.nemen,.wat.dan.weer.de.medewerking.
van.Nederlandstalige.respondenten.kan.hebben.gestimuleerd..

3.. de.verschillende.verzenddatum..De.Franstalige.enquête.werd.vijf.maanden.later.verstuurd.
dan.de.Nederlandstalige,.waardoor.de.periode.tussen.de.geboorte.van.het.kind.en.de.af-
name.van.de.enquête,.waarop.hiervoor.werd.gewezen,.groter.werd,.en.de.betrokkenheid.van.
de.vaders.misschien.kleiner..
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NOTEN

16. Bron:. FOD. Economie,. KMO,. Middenstand. en.
Energie.

17. Nettorespons.op.basis.van.776.enquêtes,.d.i..802.
weerhouden.enquêtes.min.26.respondenten.die.
de.postcode.van.hun.woonplaats.niet.hebben.in-
gevuld.

18. N.=.3.op.55.

4.. de.verschillende.mate.van.grensarbeid..De.grensarbeid.richting.Frankrijk,.Luxemburg.en.
Duitsland.is.ongeveer.dubbel.zo.groot.als.die.naar.Nederland,.maar.het.lijkt.onwaarschijnlijk.
dat.dit.het.verschil.in.respons.kan.verklaren.

5. de.verschillende.penetratiegraad.van.de.Nederlandstalige.en.de.Franstalige.populatie..We.
verwijzen. in.het.bijzonder.naar.de.verschillende. tewerkstellingsgraad,.die.hoger. is. in.het.
Vlaams.Gewest.dan.in.het.Waals.Gewest.en.het.Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest.16.Wellicht.
zijn.deze.verschillen.ook.van.toepassing.bij.de.jonge.vaders.

Tabel.5.geeft.een.overzicht.van.de.respons.in.functie.van.het.gewest.

tabel 5. respons per gewest,17 in absolute cijfers en in %

nettorespons
n %

Vlaams.Gewest 426 16,5
Waals.Gewest 290 12,4
Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest .60 .5,8
totaal 776 13,5

De.respons.in.Vlaanderen.(16,5%).is.hoger.dan.de.respons.bij.de.Nederlandstalige.respon-
denten.(zie.tabel.4),.wat.wordt.verklaard.door.de.lage.respons.van.de.Nederlandstalige.res-
pondenten.in.het.Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest.(5,5%).18

6. het. grotere. aantal. anderstalige. allochtone respondenten. in. het. Brussels. Hoofdstedelijk.
Gewest..Dit.aantal.is.groter.in.het.Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest.dan.in.Wallonië,.en.groter.
in.Wallonië.dan.in.Vlaanderen.

finale database

802.vragenlijsten.waren.voldoende.ingevuld.om.als.geldig.te.worden.beschouwd.en.in.de.analyse.te.
worden.opgenomen..21.respondenten.die.de.enquête.hebben.ingevuld.werkten.in.Nederland.of.in.
het.Groothertogdom.Luxemburg..Omdat.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.enkel.van.toepassing.
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is.op.Belgische.werkgevers,.werden.zij.uit.de.database.verwijderd..Dit.zorgt.ervoor.dat.de.finale.da-
tabase.bestaat.uit.781.respondenten..

vastbenoemde statutaire ambtenaren

De.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.en.de.gesubsidieerde.personeelsleden.van.het.vrij.on-
derwijs.vallen.in.principe.niet.onder.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.volgens.de.wet.van.3.juli.
1978.betreffende.de.arbeidsovereenkomsten..Het.vaderschapsverlof.(in.feite.het.omstandigheids-
verlof.naar.aanleiding.van.de.geboorte).bedraagt.voor.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.
tien.dagen.aan.een.voltijds.loon..

Omdat.vaderschapsverlof.voor.deze.respondenten.dus.enigszins.andere.implicaties.heeft,.werden.
zij,.waar.relevant,..geïsoleerd.uit.de.totale.steekproef.en.als.een.afzonderlijke.groep.geanalyseerd.
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Voor.we.overgaan.tot.een.bespreking.van.de.resultaten.van.de.enquête,.schetsen.we.het.profiel.
van. de. respondenten.. Daarbij. besteden. we. aandacht. aan. de. arbeidsparticipatie,. arbeidstijd. en.
werkomgeving,.en.aan.de.sociodemografische.karakterisering.van.de.respondenten..Op.die.ma-
nier.kunnen.de.resultaten.van.de.enquête.worden.geanalyseerd.in.functie.van.het.profiel.van.de.
respondenten.

3.1. arBEiDsparticipatiE

We.gaan.na.welke.job.de.respondenten.op.het.moment.van.de.geboorte.van.de.baby.uitoefenden.in.
termen.van.statuut,.dienstverband,.sector,.enzovoort..

Meer.dan.negen.op.tien.respondenten.(94,3%.van.de.Nederlandstaligen,.92,1%.van.de.Franstaligen).
werkten.voor.één.enkele.werkgever.op.het.moment.dat.de.baby.werd.geboren..

Wat.betreft.het.statuut.(tabel.6),.is.46,1%.als.bediende.tewerkgesteld;.één.op.vijf.is.hogere.bedien-
de.of.kaderlid;.32,6%.van.de.respondenten.is.arbeider.(8,4%.is.niet-geschoolde.arbeider,.24,2%.is.
geschoolde.arbeider)..Er.zijn.nauwelijks.verschillen.tussen.de.Nederlandstalige.en.de.Franstalige.
respondenten.

3. PrOFIEL VAN DE rESPONDENTEN
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tabel 6. statuut van de respondenten naar dienstverband, in absolute cijfers en in % (n=781)

België nl fr
n % n % n %

Niet-geschoolde.
arbeider

65 8,4 33 7,8 32 9,0

Geschoolde.
arbeider

188 24,2 101 24,0 87 24,4

Bediende 358 46,1 204 48,5 154 43,3
Hogere.bediende.of.
kaderlid

160 20,6 78 18,5 82 23,0

Andere 6 ,8 5 1,2 1 ,3
totaal 777 100,0 421 100,0 356 100,0
Geen.antwoord 4 ,5 2 ,5 2 ,6

Onder.de.respondenten.bevinden.zich.102.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren. (13,1%)..95,1%.
van.hen.werkt.als.bediende,.hogere.bediende.of.kaderlid,.en.4,9%.is.als.arbeider.tewerkgesteld..
Figuur.1.toont.de.verhouding.tussen.de.arbeiders.en.bedienden.bij.de.vastbenoemde.statutaire.
ambtenaren,.tegenover.de.overige.respondenten.

figuur 1. statuut van de respondenten naar dienstverband, in % (n=781)
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Wanneer.de.volledige.steekproef.in.beschouwing.wordt.genomen,.stellen.we.vast.dat.29,2%.in.de.
openbare.sector.werkte.op.het.moment.van.de.geboorte.van.het.kind,.terwijl.67,3%.in.de.privé-
sector.werkte..

Voor.de.bespreking.van.het.dienstverband.(tabel.7),.nemen.we.de.vastbenoemde.statutaire.amb-
tenaren.niet.in.beschouwing..Meer.dan.negen.op.tien.(92%).van.de.andere.respondenten.hebben.
een.contract.van.onbepaalde.duur,.terwijl.4,7%.een.contract.van.bepaalde.duur.heeft..Daarnaast.
is.nog.een.kleine.groep.(2,1%).als.uitzendkracht.tewerkgesteld..De.overige.groepen.zijn.zo.klein.
dat.we.ze.hier.verder.onvermeld.laten..

tabel 7. Dienstverband van de respondenten, in absolute cijfers en in %

totaal (n=781) alle respondenten, uitgez. vastbenoemde statutaire 
ambtenaren (n=679)

n % n %
vast contract 713 93,1 611 92,0
Contract.van.onbepaalde.duur 611 79,8 611 92,0
Vastbenoemd.statutair.ambtenaar 102 13,3 0 ,0
tijdelijk contract 53 6,9 53 8,0
Contract.van.bepaalde.duur 31 4,0 31 4,7
Contract.voor.een.duidelijk.omschreven.werk 1 ,1 1 ,2
Startbaancontract 0 ,0 0 ,0
Contract.in.het.kader.van.dienstencheques 0 ,0 0 ,0
Als.tijdelijk.statutair.ambtenaar 7 ,9 7 1,2
Als.uitzendkracht 14 1,8 14 2,1
PWA-statuut 0 ,0 0 ,0
totaal 766 100,0 664 100,0
Geen.antwoord 15 1,9 15 2,2

In.tabel.8.wordt.ingegaan.op.de.sector.van.tewerkstelling..Wat.betreft.de.respondenten.die.geen.
vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.zijn,.zijn.ongeveer.zes.op.tien.(58,5%).actief.in.de.diensten-
sector..Bijna.alle.overige.respondenten.(39,7%).werken.in.de.industrie.of.bouwnijverheid..Slechts.
12.respondenten.(1,8%).werken.in.de.landbouw.of.visserij..



DE ErvaringEn van wErknEmErs mEt vaDErschapsvErlof in BElgië | PROFIEL VAN DE RESPONDENTEN | INHOUDSOPGAVE

26
Aan.zij.die.actief.zijn.in.de.dienstensector.(N=389),.werd.gevraagd.om.de.sector.verder.te.specifi-
ceren..15,7%.van.hen.werkt.in.de.groot-.en.detailhandel,.13,6%.in.diensten.aan.ondernemingen.en.
12,3%.in.de.gezondheids-.en.welzijnszorg..Zowel.met.betrekking.tot.het.type.contract.als.de.sector.
waarin.men.werkzaam.is,.kunnen.geen.verschillen.worden.waargenomen.naar.taalrol.

Van.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.(N=100).werkt.één.op.drie.(33%).binnen.justitie,.de-
fensie,.politie.of.openbare.veiligheid..Daarnaast.werkt.een.kwart.(25%).voor.een.openbaar.bestuur,.
en.ongeveer.één.of.vijf.(19%).in.het.onderwijs..

tabel 8. sector waarin respondenten actief zijn, in absolute cijfers en in %

totaal (n=781)
alle respondenten, uitgez. 

vastbenoemde statutaire ambtenaren 
(n= 679)

vastbenoemde statutaire 
ambtenaren (n=102)

n % n % n %
landbouw en visserij 12 1,6 12 1,8 0 ,0
industrie en bouwnijverheid 265 34,6 264 39,7 1 1,0
Dienstensector 488 63,8 389 58,5 99 99,0
Groot-.en.detailhandel 62 8,1 61 9,2 1 1,0
Horeca 11 1,4 10 1,5 1 1,0
Post-.en.telecommunicatie 43 5,6 39 5,9 4 4,0
(Openbaar).vervoer.en.transport 47 6,1 40 6,0 7 7,0
Justitie,.defensie,.politie.en.openbare.veiligheid 42 5,5 9 1,4 33 33,0
Onderwijs 38 5,0 19 2,9 19 19,0
Openbaar.bestuur 53 6,9 28 4,2 25 25,0
Financiële.instellingen 34 4,4 32 4,8 2 2,0
Diensten.aan.ondernemingen 53 6,9 53 8,0 0 ,0
Gezondheids-.en.welzijszorg 53 6,9 48 7,2 5 5,0
Recreatie,.cultuur,.sport 9 1,2 9 1,4 0 ,0
Andere 16 2,1 16 2,4 0 ,0
totaal 765 100,0 665 100,0 100 100,0
Geen.antwoord 16 2,0 14 2,1 2 2,0
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NOTEN

19. Niet.alle.respondenten.beantwoordden.deze.vra-
gen..De.percentages.die.worden.vermeld,.betreft.
het.aandeel.van.zij.die.wel.antwoordden..De.N-
waarden. geven. aan. om. hoeveel. respondenten.
het. telkens. gaat.. Dit. geldt. voor. alle. figuren. en.
tabellen.

3.2.  arBEiDsrEgimE

We.gingen.na.of.de.respondenten.voltijds.of.deeltijds.werkten.en.dat.zowel.vóór.als.na.de.geboorte..
Voor.beide.periodes.werkte.de.overgrote.meerderheid.(respectievelijk.96,7%.en.95,6%).voltijds..In.totaal.
werkten.37.respondenten.op.781.deeltijds.(4,7%);.22.daarvan.werkten.zowel.voor.als.na.de.geboorte.
deeltijds,.terwijl.12.respondenten.enkel.na.de.geboorte.deeltijds.werkten,.en.drie.respondenten.enkel.
ervoor.

Binnen.de.groep.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.zijn.er.relatief.gezien.iets.meer.respondenten.
die.na.de.geboorte.deeltijds.werkten.in.vergelijking.met.de.andere.respondenten.(6,9%,.tegenover.4,4%).

Vervolgens.gingen.we.na.of.de.respondenten.tijdens.het.weekend.of.’s.avonds.werkten,.ploegenarbeid.
verrichtten.of.op.onregelmatige.uren.werkten..Uit.figuur.2.blijkt.dat.een.grote.groep.(25,3%).altijd.in.
ploegen.werkt..Acht.op.tien.respondenten.(80,4%).werken.meestal.of.altijd.tijdens.de.normale.kantoor-
uren..Vier.op.tien.respondenten.(39,7%).werken,.afgezien.van.eventuele.overuren,.minstens.af.en.toe.op.
onregelmatige.uren..Telkens.ongeveer.twee.op.drie.werken.zelden.of.nooit.in.het.weekend.(63,8%).en.
’s.avonds.of.’s.nachts.(65,5%).

figuur 2. werkte u in de periode dat uw baby werd geboren, afgezien van eventuele overuren 
… ?, in %19
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Meer.dan.de.helft.van.de.arbeiders.(53,7%).verricht.minstens.af.en.toe.ploegenarbeid..Voor.res-
pectievelijk.31,1%.van.de.niet-geschoolde.arbeiders.en.46,9%.van.de.geschoolde.arbeiders.is.dit.
altijd.het.geval..De.grootste.groep.die.minstens.af.en.toe.tijdens.het.weekend.werkt,.zijn.de.be-
dienden..De.bedienden.(82,5%).en.hogere.bedienden/kaderleden.(91,7%).werken.echter.meestal.
of.altijd.tijdens.de.normale.kantooruren.

Een.groep.van.133.respondenten. (15,3%).maakt.weinig. (13,6%). tot.veel. (3,5%).zakenreizen.met.
overnachting.buitenshuis..Onder.de.hogere.bedienden/kaderleden,.maakt.38,4%.van.de.respon-
denten.weinig.tot.veel.zakenreizen..

3.3. wErkomgEving

30%.van.de.respondenten.heeft.een.leidinggevende.functie..Dit.cijfer.schommelt.tussen.13,8%.bij.
niet-geschoolde.arbeiders.en.66%.bij.hogere.bedienden.en.kaderleden..

Bijna.één.op.vier.respondenten. (23,5%).werkte.op.het.moment.van.de.geboorte.van.de.baby. in.
een.veeleer.klein.bedrijf.of.een.kleine.organisatie.met.1.tot.19.personeelsleden..Een.grote.groep.
respondenten.(23,1%).werkt.in.een.bedrijf.met.500.of.meer.werknemers..Het.gemiddelde.aantal.
personeelsleden,.berekend.op.basis.van.de.middenwaarde.van.elke.categorie,20.bedraagt.187.

Twee. op. drie. (66,6%). respondenten. hebben. meer. mannelijke. dan. vrouwelijke. collega’s,. 16,6%.
heeft.meer.vrouwelijke.dan.mannelijke.collega’s,.en.14,4%.heeft.evenveel.vrouwelijke.als.manne-
lijke.collega’s..Dit.verschilt.sterk.naargelang.de.sector.waarin.men.actief.is..Binnen.de.diensten-
sector,.bijvoorbeeld,.heeft.slechts.56,7%.van.de.respondenten.meer.mannelijke.dan.vrouwelijke.
collega’s,.terwijl.dit.binnen.de.industrie.of.bouwnijverheid.85,6%.bedraagt..Meer.dan.acht.op.tien.
(82,9%).heeft.een.man.als.directe.chef.

Zes.respondenten.op.tien.(60,7%).geven.aan.dat.er.binnen.hun.bedrijf.of.organisatie.een.vakbonds-
afgevaardigde.aanwezig.was..51,5%.(46,9%.van.de.Nederlandstalige.respondenten,.tegenover.57%.
van.de.Franstalige. respondenten).was.op.het.ogenblik.dat.hun.baby.werd.geboren. lid. van.een.
vakbond..

NOTEN

20. Voor. de. categorie. ‘500. personen. of. meer’,. na-
men.we.waarde.‘500’.
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De.respondenten.werkten.gemiddeld. reeds.zes. jaar. voor.hun.werkgever. toen.ze. in.2008.vader.
werden;.41,4%.werkte.één.tot.vijf.jaar.bij.hetzelfde.bedrijf..Dit.geldt.zowel.voor.de.Franstalige.als.
de.Nederlandstalige.respondenten..

37,6%.van.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.werkte.reeds.meer.dan.tien.jaar.bij.dezelfde.
werkgever.. Gemiddeld. werkten. zij. negen. jaar. voor. hun. werkgever. toen. hun. baby. in. 2008. werd.
geboren.

figuur 3. aantal jaar dat de respondenten werkten voor hun werkgever vóór ze in 2008 vader 
werden, in % (n=773)
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32,7%.van.de.respondenten.kreeg.vóór.de.geboorte.van.hun.baby.in.2008.al.één.of.meerdere.kinde-
ren.toen.ze.bij.diezelfde.werkgever.werkten..Indien.enkel.de.respondenten.in.beschouwing.worden.
genomen.die.in.2008.niet.voor.de.eerste.keer.vader.werden,.stijgt.dit.aandeel.tot.73,6%.
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Hieronder.beschrijven.we.nog.enkele.persoonlijke.karakteristieken.van.de.respondenten,.zoals.
leeftijd.en.opleidingsniveau..

De.gemiddelde.leeftijd.van.de.respondenten.bedraagt.binnen.elke.taalgroep.34.jaar;.de.mediaan-
leeftijd21.is.33.jaar..Figuur.4.geeft.de.resultaten.weer.in.leeftijdscategorieën..Daaruit.blijkt.dat.de.
grootste.groep.(39,7%).wordt.gevormd.door.de.30-.tot.34-jarigen;.15,4%.van.de.respondenten.is.
40.jaar.of.ouder..

figuur 4. leeftijdsprofiel van de respondenten, in % (n=755)
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NOTEN

21. Deze.maat.drukt.de.leeftijd.uit.waarop.de.steek-
proef. in. twee. precies. gelijke. delen. wordt. ver-
deeld:. de. helft. van. de. steekproef. is. jonger,. de.
helft.is.ouder.dan.deze.leeftijd.

De.gemiddelde.leeftijd.van.de.respondenten.die.in.2008.voor.de.eerste.keer.vader.zijn.geworden,.
bedraagt.32.jaar..Bij.de.respondenten.die.reeds.één.of.meerdere.kinderen.hadden,.bedraagt.de.
gemiddelde.leeftijd.36.jaar..Hoger.opgeleiden.(minstens.diploma.hogeschool.van.het.korte.type.of.
professionele.bachelor).worden.gemiddeld.ongeveer.anderhalf.jaar.later.voor.het.eerst.vader.dan.
lager.geschoolden.
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Meer.dan.de.helft.van.de.respondenten.(51,8%).kan.als.hoger.opgeleid.(minstens.diploma.hoge-
school.van.het.korte.type.of.professionele.bachelor).worden.beschouwd..Uit.tabel.9.blijkt.verder.dat.
de.grootste.groep.(29,5%).wordt.gevormd.door.zij.die.over.een.diploma.hoger.secundair.onderwijs.
beschikken.. Bij. de. Franstalige. respondenten. vinden. we. proportioneel. meer. lager. geschoolden.
terug. (49%,. tegenover. 43,2%. bij. de. Nederlandstaligen).. 67,7%. van. de. vastbenoemde. statutaire.
ambtenaren.kan.als.hoger.opgeleid.worden.beschouwd..

tabel 9. opleidingsniveau van de respondenten, in absolute cijfers en in % (n=781)

België nl fr
n % n % n %

Geen.diploma 16 2,1 7 1,7 9 2,6
Lager.onderwijs 22 2,9 8 1,9 14 4,1
Lager.secundair.onderwijs 86 11,4 38 9,1 48 14,1
Hoger.secundair.onderwijs 223 29,5 127 30,5 96 28,2
Hogeschool.van.het.korte.type.of.professionele.bachelor 183 24,2 99 23,7 84 24,7
Universitair.onderwijs.of.master 160 21,1 93 22,3 67 19,7
Post-universitair.onderwijs 49 6,5 29 7,0 20 5,9
Andere 18 2,4 16 3,8 2 ,6
totaal 757 100,0 417 100,0 340 100,0
Geen.antwoord 24 3,1 6 1,4 18 5,3

Bijna.alle.respondenten.(97,4%).woonden.samen.met.de.moeder.van.het.kind.toen.het.werd.gebo-
ren..Voor.20.personen.was.dit.niet.het.geval..

64,8%.van.de.moeders.kan.als.hoger.opgeleid.(minstens.diploma.hogeschool.van.het.korte.type.
of.professionele.bachelor).worden.beschouwd..Meer.dan.één.op.drie.moeders.(35,3%).bezit.een.
diploma.hogeschool.van.het.korte.type.of.professionele.bachelor;.één.op.vier.(25,3%).heeft.een.
universitair.diploma..Partners.van.Franstalige.respondenten.zijn.algemeen.genomen. iets. lager.
opgeleid.(38%.lager.opgeleiden,.tegenover.31,4%.bij.de.Nederlandstaligen)..Algemeen.gezien.zijn.
de.moeders.vaker.hoger.opgeleid.dan.de.mannelijke.respondenten.
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NOTEN

22. Bijvoorbeeld.ambtenaren.(N=15).en.ambtenaren.
in.het.onderwijs.(N=16).

tabel 10. opleidingsniveau van de moeder, in absolute cijfers en in % (n=781)

België nl fr
n % n % n %

Geen.diploma 20 2,6 8 1,9 12 3,5
Lager.onderwijs 12 1,6 5 1,2 7 2,0
Lager.secundair.onderwijs 56 7,4 24 5,8 32 9,4
Hoger.secundair.onderwijs 173 22,8 94 22,5 79 23,1
Hogeschool.van.het.korte.type.of.professionele.bachelor 268 35,3 156 37,4 112 32,7
Universitair.onderwijs.of.master 192 25,3 112 26,9 80 23,4
Post-universitair.onderwijs 32 4,2 16 3,8 16 4,7
Andere 6 ,8 2 ,5 4 1,2
totaal 759 100,0 417 100,0 342 100,0
Geen.antwoord 22 2,8 6 1,4 16 4,5

66%.van.de.moeders.werkte.vóór.de.geboorte.van.de.baby.als.bediende;.de.bedienden.vormen.
daarmee.de.grootste.groep..10,2%.werkte.als.hogere.bediende.of.kaderlid;..6,8%.was.geschoolde.
arbeidster..Slechts.10,8%.van.alle.moeders.was.als.arbeidster.tewerkgesteld..

tabel 11. arbeidsstatuut van de moeder, in absolute cijfers en in % (n=781)

België nl fr

n % n % n %

Niet-geschoolde.arbeider 26 4,0 11 2,9 15 5,6

Geschoolde.arbeider 44 6,8 27 7,1 17 6,3

Bediende 428 66,0 259 68,3 169 62,8

Hogere.bediende.of.kaderlid 66 10,2 36 9,5 30 11,2

Zelfstandige.(vrij.beroep.of.ander) 43 6,6 23 6,1 20 7,4

Andere22 41 6,3 23 6,1 18 6,7

totaal 648 100,0 379 100,0 269 100,0

Geen.antwoord 133 17,0 44 10,4 89 24,9

Verder.stellen.we.vast.dat.bijna.twee.op.drie.moeders.(65,1%).voltijds.werkte.vóór.de.geboorte.
van.het.kind;.ongeveer.één.op.vijf.(18,7%).werkte.deeltijds;.één.moeder.op.zeven.(14,3%).werkte.
niet.
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We.onderzochten.het.geslacht.van.het.kind.dat.in.2008.werd.geboren..In.geval.van.een.meerling,.
werd.het.geslacht.van.alle.baby’s.genoteerd..De.respondenten.kregen.iets.meer.jongens.(53,3%).
dan.meisjes.(44,8%);.2%.was.een.meerling.met.zowel.een.jongen.als.een.meisje.

We.gingen.na.hoeveel.kinderen.jonger.dan.7.jaar.gewoonlijk.bij.de.respondent.inwonen,.de.baby.
inbegrepen..In.het.geval.van.co-ouderschap.of.een.andere.situatie,.diende.de.vader.het.maximaal.
aantal.kinderen.te.noteren.dat.gelijktijdig.bij.hem.woonde..33.respondenten.gaven.aan.dat.geen.
kinderen.bij.hem.woonden..We.kunnen.daaruit.besluiten.dat.deze.respondenten.op.het.moment.
van.de.bevraging.niet.samenwoonden.met.de.moeder.van.de.baby..Wanneer.we.dit.bekijken. in.
relatie.tot.het.al.dan.niet.(meer).samenwonen.met.de.moeder.van.het.kind.op.het.ogenblik.van.
de.geboorte,.dan.stellen.we.vast.dat.slechts.drie.van.deze.33.respondenten.niet.met.de.moeder.
samenwoonden.bij.de.geboorte.van.het.kind..Bij.52,3%.van.de.respondenten.woont.één.kind,.d.i..de.
baby,.in;.bij.één.op.drie.respondenten.(35,1%).zijn.er.dat.twee,.d.i..de.baby.en.nog.een.ander.kind..
Gemiddeld.genomen.woont.1,5.kinderen.jonger.dan.7.jaar.in.bij.de.respondenten;.het.maximaal.
aantal.kinderen.jonger.dan.7.jaar.dat.inwoont.bij.de.respondenten.is.zeven.

Parallel.hieraan.werd.gevraagd.hoeveel.kinderen.tussen.7.en.18.jaar.inwonen.bij.de.respondenten..
Ook.hier.werd.in.het.geval.van.co-ouderschap.of.een.andere.situatie.het.maximaal.aantal.kinderen.
dat.gelijktijdig.inwoont.genoteerd..De.grote.meerderheid.(80,6%).heeft.geen.kinderen.tussen.7.en.
18.jaar.die.bij.hen.inwonen..Voor.één.op.acht.respondenten.(12,5%).is.dit.één.kind,.terwijl.bij.4,1%.
van.de.respondenten.nog.twee.kinderen.tussen.7.en.18.jaar.inwoont..Gemiddeld.genomen.woont.
0,3.kinderen.tussen.7.en.18.jaar.in.bij.de.respondenten;.het.maximaal.aantal.kinderen.tussen.7.en.
18.jaar.dat.inwoont.bij.de.respondenten.is.zes.

In.figuur.5.onderzoeken.we.de.relatie.tussen.het.aantal.kinderen.jonger.dan.7.jaar.en.het.aantal.
kinderen. tussen.7.en.18. jaar.dat.bij.de. respondent. inwoont..60,1%.van.de.respondenten.bij.wie.
geen.kinderen.jonger.dan.7.jaar.inwonen,.heeft.geen.inwonende.kinderen.of.slechts.één.kind.tus-
sen.7.en.18.jaar;.59,8%.van.de.respondenten.bij.wie.één.kind.jonger.dan.7.jaar.inwoont,.heeft.geen.
inwonende.kinderen.of.slechts.één.kind.tussen.7.en.18.jaar..De.respondenten.bij.wie.twee.of.meer.
kinderen.inwonen.tussen.7.en.18.jaar,.hebben.vaker.ook.twee.of.meer.kinderen.jonger.dan.7.jaar:.
63,1%.van.de.respondenten.bij.wie.drie.of.meer.kinderen.jonger.dan.7.jaar.inwonen,.heeft.twee.of.
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meer.inwonende.kinderen.tussen.7.en.18.jaar;.57,7%.van.de.respondenten.bij.wie.twee.kinderen.
jonger.dan.7.jaar.inwonen,.heeft.twee.of.meer.inwonende.kinderen.tussen.7.en.18.jaar.

figuur 5. relatie tussen het aantal inwonende kinderen jonger dan 7 jaar en het aantal inwo-
nende kinderen tussen 7 en 18 jaar, in % (n=781)
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Ten. slotte. analyseren. we. de. nationaliteit. en. de. afkomst. van. de. respondent.. 93,2%. van. de. res-
pondenten. is. Belg.. Daarnaast. hebben. de. respondenten. voornamelijk. de. Franse. (N=10),. de.
Nederlandse.(N=6).en.de.Italiaanse.(N=5).nationaliteit.

De.nationaliteit.van.de.moeder.van.de.respondent.(=.de.grootmoeder.van.het.kind.langs.vaders-
kant). is. in. 85%. van. de. gevallen. Belgisch.. Daarnaast. hebben. ze. voornamelijk. de. Marokkaanse.
(N=16),.Franse.(N=15).en.Nederlandse.(N=11).nationaliteit..De.nationaliteit.van.de.grootmoeder.
van.het.kind.langs.moederskant.is.in.84,7%.van.de.gevallen.Belgisch..Daarnaast.hebben.ze.voor-
namelijk.de.Marokkaanse.(N=18),.Franse.(N=11).en.Italiaanse.(N=9).nationaliteit.
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Aan.de.hand.hiervan.kan.een.onderscheid.worden.gemaakt.tussen.‘autochtone.respondenten’.en.
‘respondenten.met.een.allochtone.achtergrond’..Deze. laatste.groep.definiëren.we.op.basis.van.
nationaliteit.van.de.respondent.en.van.de.grootouders.van.het.kind,.waarbij.we.een.onderscheid.
maken.tussen.de.EU15-landen.en.de.overige.landen..

respondenten met een allochtone achtergrond 

Respondenten.wier.nationaliteit.NIET.één.van.onderstaande.is:
• België;
• EU15-landen.(*);
• Scandinavische.landen.die.niet.tot.de.EU15-landen.behoren.(*);
• Verenigde.Staten.of.Canada.(*).

EN

wier.kind.een.grootmoeder.heeft.langs.vaderszijde.die.NIET.één.van.onderstaande.
nationaliteiten.heeft:
• België;
• de.EU15-landen.(*);
• de.Scandinavische.landen.die.niet.tot.de.EU15-landen.behoren.(*);
• Verenigde.Staten.of.Canada.(*).

EN

wier.kind.een.grootmoeder.heeft.langs.moederszijde.die.NIET.één.van.onderstaande.
nationaliteiten.heeft:
• België;
• EU15-landen.(*);
• de.Scandinavische.landen.die.niet.tot.de.EU15-landen.behoren.(*);
• Verenigde.Staten.of.Canada.(*).

(*).Omwille.van.de.sterke.socioculturele.gelijkenissen.van.de.Belgen.met.de.inwoners.van.deze.landen.
worden.de.respondenten.die.een.dergelijke.achtergrond.hebben,.niet.als.allochtoon.beschouwd.
EU15-landen:.België,.Denemarken,.Duitsland,.Finland,.Frankrijk,.Griekenland,.Ierland,.Italië,.Luxemburg,.
Nederland,.Oostenrijk,.Portugal,.Spanje,.Verenigd.Koninkrijk,.Zwitserland.
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Op.grond.van.deze.definitie.kan.10,2%.van.de.respondenten.als.‘respondent.met.een.allochtone.
achtergrond’.worden.beschouwd..Hieruit. volgt.dat.89,8%.van.de.respondenten.geen.allochtone.
achtergrond.heeft..

figuur 6. afkomst en nationaliteit van de respondenten, in % (n=781)23
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13,9%.van.de.Franstalige.respondenten.heeft.een.allochtone.achtergrond,.tegenover.7,2%.van.de.
Nederlandstalige..51,9%.van.de.respondenten.die.in.het.Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest.wonen,.
heeft.een.allochtone.achtergrond,. tegenover.7%.van.zij.die. in.het.Vlaams.Gewest.of.het.Waals.
Gewest.wonen..17,4%.van.de.arbeiders.binnen.de.steekproef.heeft.een.allochtone.achtergrond,.
tegenover.6,4%.van.de.bedienden,.hogere.bedienden.of.kaderleden.

NOTEN

23. De. percentages. in. figuur. 6. wijken. enigszins. af.
van.de.in.de.tekst.opgesomde.cijfers,.omdat.de.
respondenten. zijn. weggelaten. die. niet. de. Bel-
gische. nationaliteit. hebben. aangeduid,. maar.
verder. niet. hebben. gespecifieerd. van. waar. ze.
afkomstig.zijn.
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37profiEl van DE rEsponDEntEn – samengevat

• 93,3%. van. de. respondenten. werkte. op. het. moment. van. de. geboorte. voor. één. enkele.
werkgever

• 32,6%.is.arbeider,.46,1%.is.bediende.en.20,6%.is.hogere.bediende.of.kaderlid
• 29,2%.werkt.in.de.openbare.sector,.67,3%.werkt.in.de.privésector
• 13,1%.is.tewerkgesteld.als.vastbenoemd.statutair.ambtenaar
• 63,8%.werkt.in.de.dienstensector,.34,6%.in.de.industrie.of.bouwnijverheid.en.1,6%.in.de.

landbouw.en.visserij
• 95,2%.werkte.zowel.vóór.als.na.de.geboorte.voltijds
• 30%.geeft.leiding.aan.andere.personen
• 51,5%.is.lid.van.een.vakbond
• 66,6%.heeft.meer.mannelijke.dan.vrouwelijke.collega’s
• 82,9%.heeft.een.man.als.directe.chef
• 41,4%.werkte.één.tot.vijf.jaar.bij.hun.werkgever.op.het.moment.dat.ze.vader.werden
• 32,7%.kreeg.vóór.de.geboorte.van.hun.baby.in.2008.al.één.of.meerdere.kinderen.toen.ze.bij.

diezelfde.werkgever.werkten
• De.gemiddelde.leeftijd.van.de.respondenten.bedraagt.34.jaar
• 51,8%.van.de.respondenten.is.hoger.opgeleid.(minstens.diploma.hogeschool.van.het.korte.

type.of.professionele.bachelor)
• 93,2%.heeft.de.Belgische.nationaliteit
• 10,2%.van.de.respondenten.heeft.een.allochtone.achtergrond
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In.dit.deel.stellen.we.de.resultaten.voor.van.de.enquête.over.de.ervaringen.van.werknemers.met.
vaderschapsverlof..Daarbij.gaan.we.in.op.de.opname.van.verlof.of.vrijaf.in.het.kader.van.de.ge-
boorte.van.een.kind..Het.gaat.daarbij.niet.enkel.over.vaderschapsverlof,.maar.ook.over.andere.
vormen.van.vrijaf,.zoals.jaarlijks.verlof,.die.werden.opgenomen.naar.aanleiding.van.de.geboorte.
van.een.baby.

4.1.  informErEn van DE wErkgEvEr ovEr DE zwangErschap

Alle. werknemers. die. worden. tewerkgesteld. met. een. arbeidsovereenkomst. onder. de. wet. van. 3.
juli.1978.betreffende.de.arbeidsovereenkomsten,.hebben.recht.op.tien.dagen.vaderschapsverlof..
Tijdens.de.eerste.drie.dagen.van.het.vaderschapsverlof.behouden.zij.hun.volledige.loon.ten.laste.
van.de.werkgever,.indien.ze.de.werkgever.vooraf.hebben.verwittigd.van.de.bevalling..Uit.de.enquête.
blijkt.dat.nagenoeg.alle. respondenten. (98,2%).hun.werkgever,.directe.chef.of.personeelsdienst.
informeerden. over. het. feit. dat. ze. vader. zouden. worden.. 93%. van. de. respondenten. bracht. hen.
hiervan.mondeling.op.de.hoogte..Uitzonderlijk.gebeurde.het. .per.aangetekend.schrijven. (1,5%).
of.via.e-mail.(2,9%)..Een.kleine.groep.deed.dit.op.nog.een.andere.manier,.bijvoorbeeld.door.een.
doktersattest.af.te.geven.

63,5%.van.de.respondenten.bracht.de.werkgever,.directe.chef.of.personeelsdienst.van.het.nieuws.
op.de.hoogte.toen.de.partner.minder.dan.15.weken.zwanger.was..6,4%.heeft.zijn.werkgever.pas.
geïnformeerd.na.25.weken.zwangerschap..Er. is.geen.verband.tussen.de.wijze.waarop.men.zijn.
werkgever.op.de.hoogte.heeft.gebracht.en.het.aantal.weken.zwangerschap.van.de.partner.

4. ErVArINGEN VAN MANNEN MET
VADErScHAPSVErLOF
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14.respondenten.(1,8%).informeerden.hun.werkgever,.directe.chef.of.personeelsdienst.niet.over.
de.nakende.geboorte..Zeven.van.deze.respondenten.brachten.hen.hiervan.wel.op.de.hoogte.na.de.
geboorte,.vijf.deden.dit.in.het.geheel.niet.

4.2.   informatiE En kEnnis ovEr DE rEgEling op hEt 
 vaDErschapsvErlof

Tabel. 12. en. 13. tonen. wanneer. en. hoe. de. respondenten. werden. geïnformeerd. over. het. vader-
schapsverlof..74,3%.zegt.dit.al.te.weten.lang.voor.ze.vader.werden.(78,1%.van.de.Franstalige.en.
71,1%.van.de.Nederlandstalige.respondenten),.terwijl.21,7%.het.te.weten.kwam.voor.de.baby.werd.
geboren..Opvallend.is.dat.14.respondenten.pas.op.de.hoogte.werden.gebracht.door.het.invullen.
van.de.vragenlijst.

tabel 12. wanneer bent u te weten gekomen dat u recht heeft op vaderschapsverlof?, in abso-
lute cijfers en in % (n=781)

n %
Ik.wist.dit.al.lang 573 74,3
Voor.de.baby.werd.geboren. 167 2 1 , 7
Na.de.geboorte.van.de.baby 8 1,0
Ik.wist.het.niet,.en.kom.het.nu.pas.te.weten 14 1,8
Ik.weet.het.niet.meer 9 1,2
totaal 771 100,0
Geen.antwoord 10 1,3

Bijna.de.helft.van.de.respondenten.(48,9%).is.via.familie.of.vrienden.te.weten.gekomen.dat.ze.recht.
hadden.op.vaderschapsverlof.(tabel.13)..Ook.collega’s.(42,9%).en.de.partner.(39,1%).blijken.een.
goede.informatiebron.te.vormen..
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tabel 13. hoe bent u te weten gekomen dat u recht had op vaderschapsverlof?, in absolute 
cijfers en in % (n=741)

n %
Vrienden/familie 362 48,9
Collega’s 318 42,9
Echtgenote/partner 290 39,1
Werkgever/chef/personeelsdienst 229 30,9
Mutualiteit 228 30,8
Arbeidsreglement/contract 144 19,4
Kranten/tijdschriften/televisie 82 11,1
Internet 74 10,0
Dokter/verpleegkundige 62 8,4
Ik.weet.het.niet.meer 49 6,6
Andere 40 5,4
totaal 741 100,0

Meerdere.antwoordmogelijkheden

30,9%.verkreeg.deze.informatie.van.de.werkgever,.directe.chef.of.personeelsdienst,.en.meer.dan.
drie.op.tien.respondenten.(32%).werd.spontaan.door.de.werkgever,.directe.chef.of.personeels-
dienst.geïnformeerd.over.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.toen.zij.hen.op.de.hoogte.brachten.
van. de. naderende. geboorte.. Bij. meer. dan. zes. op. tien. respondenten. (61,9%). gebeurde. dit. niet,.
terwijl.6,1%.het.zich.niet.herinnert.

Wanneer.deze.resultaten.worden.geanalyseerd.in.functie.van.het.aantal.jaren.dat.de.respondenten.
voor.hun.werkgever.werkten,.kunnen.twee.groepen.worden.onderscheiden..Zoals.blijkt.uit.figuur.
7,.worden.zij.die.minder.dan.vijf. jaar.voor.hun.werkgever.werken.opvallend.vaker.geïnformeerd.
over.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof,.dan.de.respondenten.die.zes.jaar.of.meer.bij.dezelfde.
werkgever.werken.
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figuur 7. heeft uw werkgever u spontaan geïnformeerd over het vaderschapsverlof?, naar het 
aantal jaren dat men voor deze werkgever werkte, in % (n=781)

32,1 
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ja ik.weet.het.niet.meernee

91,3%.van.de.respondenten.zegt.te.weten.op.hoeveel.dagen.vaderschapsverlof.ze.recht.hebben.
(tabel.14)..85%.van.hen.(77,6%.van.alle.respondenten).weet.dat.ze.recht.hebben.op.tien.dagen.va-
derschapsverlof,.terwijl.dat.volgens.4,3%.zeven.dagen.is..Het.is.mogelijk.dat.zij.hiermee.het.aantal.
dagen.ten.laste.van.het.ziekenfonds.bedoelen,.want.terwijl.werknemers.de.eerste.drie.dagen.van.
het.vaderschapsverlof.hun.volledige.loon.behouden.ten.laste.van.de.werkgever,.ontvangen.ze.de.
volgende.zeven.dagen.een.uitkering.via.het.ziekenfonds..Daarnaast.denkt.een.kleine.groep.van.21.
respondenten.(3%).dat.het.vaderschapsverlof.slechts.drie.dagen.inhoudt..Het.is.mogelijk.dat.zij.
zich.nog.beroepen.op.de.oude.regeling.op.het.vaderschapsverlof,.of.dat.ze.het.aantal.dagen.ten.
laste.van.de.werkgever.bedoelen,.of.het.vaderschapsverlof.verwarren.met.het.omstandigheids-
verlof..8,7%.van.de.respondenten.weet.niet.op.hoeveel.dagen.vaderschapsverlof.ze.recht.hebben,.
zeggen.dat.ze.geen.recht.op.vaderschapsverlof.hebben,.en.niet.te.weten.of.ze.het.hebben.
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tabel 14. kennis van het aantal dagen vaderschapsverlof, in absolute cijfers en in % (n=781)

België nl fr

n % n % n %

ik weet op hoeveel dagen 
vaderschapsverlof ik recht heb

692 91,3 374 92,6 318 89,8

Tien.dagen 588 77,6 329 81,4 259 73,2

Minder.dan.tien.dagen 72 9,9 31 7,7 41 11,6

   • zeven.dagen 30 4,0 14 3,5 16 4,5

   • drie.dagen 21 2,8 9 2,2 12 3,4

   • ander.aantal.
......(1,.2,.4,.5,.6,.8.of.9.dagen)

21 2,8 8 2,0 13 3,7

Meer.dan.tien.dagen 29 3,8 13 3,2 16 4,5

Geen.antwoord 3 ,4 1 ,2 2 ,6

ik weet niet hoeveel dagen 47 6,2 23 5,7 24 6,8

ik heb dit recht niet 3 ,4 2 ,5 1 ,3

ik weet niet of ik dit recht heb 16 2,1 5 1,2 11 3,1

totaal 758 100,0 404 100,0 354 100,0

Geen.antwoord 23 2,9 19 4,5 4 1,1

72,1%.van.de.151.respondenten.die.niet.weten.dat.ze.recht.hebben.op.tien.dagen.vaderschapsver-
lof,.heeft.wel.degelijk.vaderschapsverlof.genomen..Anderzijds.weet.83,4%.van.de.respondenten.
die.vaderschapsverlof.hebben.genomen.(N=635),.dat.ze.recht.hebben.op.tien.dagen..Dit.betekent.
dat.16,6%.dit.niet.weet.

Nederlandstalige.respondenten.blijken.beter.op.de.hoogte.te.zijn.van.de.regeling.op.het.vader-
schapsverlof,.in.het.bijzonder.van.de.periode.die.dit.omvat..82,9%.van.de.Nederlandstalige.res-
pondenten.weet.dat.ze.op. tien.dagen.vaderschapsverlof. recht.hebben,. tegenover.75,7%.van.de.
Franstalige.respondenten.24.74,2%.van.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.(N=102).weet.dat.
het.vaderschapsverlof.tien.dagen.duurt.

NOTEN

24. Deze.percentages.zijn.berekend.op.basis.van.alle.
respondenten,. behalve. zij. die. aangeven. dat. ze.
geen.recht.hebben.op.vaderschapsverlof.of.niet.
weten.of.ze.recht.hebben.op.vaderschapsverlof.
(N=762).
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informErEn van DE wErkgEvEr ovEr DE zwangErschap En kEnnis ovEr DE 
rEgEling op hEt vaDErschapsvErlof – samengevat 

•. 98,2%. brengt. zijn. werkgever,. directe. chef. of. personeelsdienst. vóór. de. geboorte. op. de.
hoogte.van.de.zwangerschap..Dat.gebeurt.nagenoeg.steeds.mondeling..

•. In.63,5%.van.de.gevallen.informeert.men.zijn.werkgever.reeds.voor.de.partner.15.weken.
zwanger.was..

•. 74,3%.was.bekend.met.het.vaderschapsverlof.lang.voor.ze.vader.werden,.terwijl.21,7%.het.
te.weten.kwam.voor.de.baby.werd.geboren.

NOTEN

25 De.percentages.die.tussen.haakjes.worden.ver-
meld,.verwijzen.naar.het.aandeel.van.deze.cate-
gorie.in.de.totale.steekproef.(S).

Respectievelijk.drie.en.16.respondenten.menen.dat.ze.geen.recht.hebben.op.vaderschapsverlof,.of.
weten.niet.of.ze.daarop.recht.hebben..Indien.we.deze.groep.samenvoegen.met.de.respondenten.
die.niet.weten.dat.vaderschapsverlof.tien.dagen.omvat.(N=151),.dan.blijkt.hun.profiel.op.sommige.
punten.af.te.wijken.van.dat.van.de.volledige.steekproef..Ze.werken.met.name.vaker.als.arbeider,.en.
in.de.openbare.sector,.en.het.betreft.meer.respondenten.met.een.allochtone.achtergrond.

•. 36%.is.arbeider.(S25:.32,8%),.64%.is.bediende,.hogere.bediende.of.kaderlid.(S:.67,2%)
•. 88,1%.(S:.92,9%).heeft.een.contract.van.onbepaalde.duur
•. 36%.(S:.29,2%).werkt.in.de.openbare.sector,.56,7%.(S:.67,3%).in.de.privésector
•. 64,2%.(S:.63,8%).werkt.in.de.dienstensector
•. 27,1%.(S:.30%).heeft.een.leidinggevende.functie
•. 16,3%.(S:.10,2%).heeft.een.allochtone.achtergrond

Niettegenstaande.de.werkgever,.directe.chef.of.personeelsdienst.de.werknemer.vaker.niet.dan.
wel. spontaan. informeert. over. de. regeling. op. het. vaderschapsverlof,. en. een. niet. onaanzienlijk.
deel.van.de.respondenten.niet.weet.dat.ze.recht.hebben.op.tien.dagen.vrijaf.naar.aanleiding.van.
de.geboorte. van.een.baby,. vindt.69,7%. (74,3%.van.de.Nederlandstalige,. tegenover.64%.van.de.
Franstalige.respondenten).dat.ze.over.voldoende.praktische.informatie.beschikten.in.verband.met.
het. vaderschapsverlof.. Van. zij. die. zeggen. niet. voldoende. informatie. te. hebben. gekregen,. heeft.
72,2%.vooral.behoefte.aan.bijkomende.informatie.over.de.vergoeding,.wil.62,1%.meer.informatie.
over.het.aanvragen.van.vaderschapsverlof,.en.43,9%.over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof.
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op.vaderschapsverlof.(tabel.13);.daarnaast.vormen.collega’s.(42,9%).en.de.partner.(39,1%).
een.goede.informatiebron.

•. Volgend.op.de.aankondiging.van.de.geboorte.van.de.baby,.wordt.32%.van.de.werknemers.
spontaan.geïnformeerd.door.zijn.werkgever.over.de.mogelijkheid.om.vaderschapsverlof.op.
te.nemen.

•. 91,3%.van.de.respondenten.zegt.te.weten.op.hoeveel.dagen.vaderschapsverlof.ze.recht.
hebben..85,3%.van.hen.weet.dat.ze.recht.hebben.op.tien.dagen.vaderschapsverlof,.terwijl.
dat.volgens.4,4%.zeven.dagen.is.

4.3.   opnamE van vaDErschapsvErlof

4.3.1. opname van verlof of vrijaf vóór de geboorte van de baby

Uit.de.enquête.blijkt.dat.33,7%.van.de.respondenten.in.de.periode.onmiddellijk.voorafgaand.aan.
de.geboorte.van.hun.baby.verlof.of.vrijaf.heeft.genomen.om.de.partner.te.helpen.of.te.steunen.
bij.de.voorbereiding.van.de.bevalling..Gemiddeld.namen.zij.zes.dagen.verlof.of.vrijaf..Uit.figuur.8.
blijkt.dat.ongeveer.de.helft.van.de.respondenten.(47,4%).één.week.(vijf.werkdagen).of.minder.heeft.
genomen;.slechts.5,2%.heeft.meer.dan.twee.weken,.of.tien.werkdagen,.verlof.of.vrijaf.genomen..
Deze.percentages.zijn.berekend.op.basis.van.alle.respondenten.die.verlof.hebben.genomen.vóór.
de.geboorte.(N=261)..Er.werden.geen.verschillen.vastgesteld.naar.taalrol..
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figuur 8. aantal verlofdagen opgenomen vóór de geboorte van de baby, in % (n=261)
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Uit.figuur.9.blijkt.dat.arbeiders.vaker.verlof.nemen.vóór.de.geboorte.van.hun.baby.dan.bedienden,.
en. dat. zij. ook. langer. verlof. nemen.. 30,1%. van. de. geschoolde. arbeiders. en. 43,8%. van. de. niet-
geschoolde. arbeiders. nam. verlof,. tegenover. 34,4%. van. de. bedienden. en. 28,9%. van. de. hogere.
bedienden.en.kaderleden..Iets.minder.dan.35%.van.de.arbeiders.(33,3%.van.de.niet-geschoolde.
arbeiders.en.34,5%.van.de.geschoolde.arbeiders).die.vrijaf.namen.vóór.de.geboorte.van.hun.baby.
nam.in.deze.periode.twee.weken.of.meer.verlof..Voor.de.bedienden.en.hogere.bedienden.of.ka-
derleden.bedraagt.dit.aandeel.respectievelijk.24,6%.en.22,7%..We.veronderstellen.dat.dit.verschil.
te.wijten.is.aan.het.soort.arbeid.dat.men.verricht.en.het.daarmee.gepaard.gaande.werkvolume.
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46figuur 9. opname van verlof vóór de geboorte van de baby en het aantal verlofdagen vóór de 
geboorte, naar statuut van de respondenten, in %
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Wat.betreft.de.sector.van.tewerkstelling,.toont.figuur.10.dat.de.werknemers.in.de.openbare.sector.
vaker.verlof.nemen.vóór.de.geboorte.van.hun.baby.(44,9%,.tegenover.29,3%.van.de.werknemers.
in.de.privésector)..Bovendien.blijken.werknemers.uit.de.privésector.minder.lang.verlof.of.vrijaf.
te.nemen.dan.zij.die.in.de.openbare.sector.werken:.ongeveer.de.helft.van.de.werknemers.in.de.
privésector.(50,4%).neemt.hoogstens.vijf.dagen.verlof,.tegenover.42,3%.van.zij.die.in.de.openbare.
sector.werken..Beide.groepen.nemen.ongeveer.even.vaak.meer.dan.vijf.dagen.verlof.(35,1%.van.de.
werknemers.in.de.privésector,.tegenover.35%.van.zij.die.in.de.openbare.sector.werken)..
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figuur 10. opname van verlof vóór de geboorte van de baby en het aantal verlofdagen vóór de 
geboorte, naar sector van tewerkstelling, in %
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Als.we.inzoomen.op.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.(figuur.11),.dan.zien.we.dat.bijna.de.
helft.(44,6%).van.hen.vrijaf.of.verlof.heeft.genomen.vóór.de.geboorte.van.hun.baby..Bij.de.andere.
respondenten.is.dat.slechts.32,1%..Vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.nemen.bovendien.meer.
verlof.tijdens.deze.periode.dan.de.andere.respondenten:.32,6%.nam.tien.dagen.of.meer.verlof.of.
vrijaf.vóór.de.geboorte,.tegenover.26,4%.van.de.andere.respondenten.
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figuur 11. opname van verlof vóór de geboorte van de baby en het aantal verlofdagen vóór de 
geboorte, bij vastbenoemde statutaire ambtenaren tegenover de andere respondenten, in %
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‹5.dagen 10.dagen5.dagen ›10.dagen6-9.dagen ik.weet.het.niet.meer

4.3.2. opname van verlof of vrijaf na de geboorte van de baby

De.meerderheid.(93,8%).van.de.respondenten.heeft.verlof.of.vrijaf.genomen.in.de.periode.aan-
sluitend. op. de. geboorte. van. hun. baby.. We. vinden. hierin. geen. verschil. naar. taalrol.. Gemiddeld.
genomen.namen.de.respondenten.ná.de.geboorte.van.hun.baby.12.dagen.verlof.of.vrijaf.(in.welke.
vorm.dan.ook)..

Zoals.blijkt.uit.figuur.12.heeft.de.meerderheid.(56,8%).van.de.respondenten.die.verlof.namen.na.
de.geboorte.twee.weken,.d.i..tien.werkdagen,.verlof.genomen..Ongeveer.één.werknemer.op.vier.
nam.meer.dan.tien.dagen.verlof.of.vrijaf;.14,7%.van.de.respondenten.nam.minder.dan.tien.dagen.
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figuur 12. aantal verlofdagen na de geboorte van de baby, in % (n=701)
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Indien.we.de.resultaten.analyseren.naar.het.statuut.van.de.respondenten.(figuur.13),.dan.stellen.
we.vast.dat.slechts.81,3%.van.de.niet-geschoolde.arbeiders.verlof.nam.na.de.geboorte.van.hun.
baby..Voor.de.andere.categorieën.ligt.dit.aandeel.veel.hoger:.93,3%.van.de.bedienden,.94,1%.van.
de.geschoolde.arbeiders.en.99,4%.van.de.hogere.bedienden.en.kaderleden.nam.verlof.of.vrijaf..

Binnen.elke.afzonderlijke.categorie.nam.telkens.ongeveer.15%.van.zij.die.na.de.geboorte.van.hun.
baby.verlof.namen,.minder.dan.twee.weken..De.meesten.namen.tien.dagen.verlof,.gaande.van.
51,6%.van.de.bedienden.tot.64%.van.de.niet-geschoolde.arbeiders..Bij.de.bedienden.is.er.een.grote.
groep.(30,4%).die.meer.dan.twee.weken.verlof.nam.na.de.geboorte..
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figuur 13. opname van verlof na de geboorte van de baby en het aantal verlofdagen na de ge-
boorte, naar statuut van de respondenten, in %

16,0 

14,4 

14,0 

15,7 

64,0 

62,3 

51,6 

59,5 

14,0 

16,8 

30,4 

22,2 

6,0 

6,6 

4,0 

2,6 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

< 10 dagen 10 dagen > 10 dagen ik weet het niet meer 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

geschoolde.
arbeider

(N=176/94,1%)

bediende.
(N=332/93,3%)

niet-geschool-
de.arbeider.

(N=52/81,3%)

hogere.bediende.
of.kaderlid.

(N=159/99,4%)
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Wat.betreft.de.sector.van.tewerkstelling,.blijkt.uit.figuur.14.dat.95,2%.van.de.werknemers.in.de.pri-
vésector.en.91,6%.van.de.respondenten.in.de.openbare.sector.verlof.of.vrijaf.nam.na.de.geboorte..
De.werknemers.in.de.openbare.sector.namen.evenwel.opvallend.vaker.meer.dan.tien.verlofdagen.
na.de.geboorte.van.hun.baby.(31%,.tegenover.20,8%.van.de.werknemers.in.de.privésector).
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figuur 14. opname van verlof na de geboorte van de baby en het aantal verlofdagen na de ge-
boorte, naar sector van tewerkstelling, in %
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In.figuur.15.vergelijken.we.de.opname.van.verlof.door.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.met.de.
situatie.van.de.andere.respondenten..92,1%.van.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren,.tegen-
over.94,1%.van.de.andere.respondenten,.nam.verlof.na.de.geboorte..De.helft.van.de.vastbenoemde.
statutaire.ambtenaren.nam.tien.dagen;.ongeveer.vier.op.tien.(37,9%).namen.meer.dan.tien.dagen..
Van.de.andere.respondenten.nam.slechts.22%.meer.dan.twee.weken.verlof.of.vrijaf.
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figuur 15. opname van verlof na de geboorte van de baby en het aantal verlofdagen na de 
geboorte, bij vastbenoemde statutaire ambtenaren tegenover de andere respondenten, in % 
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45.respondenten.hebben.geen.verlof.of.vrijaf.genomen.na.de.geboorte.van.hun.baby..Arbeiders.zijn.
in.deze.groep.oververtegenwoordigd,.net.zoals.respondenten.die.in.de.openbare.sector.werken.en.
vastbenoemde.statutaire.ambtenaren:

•. 44,4%.(S26:.32,8%).is.arbeider,.55,6%.(S:.67,2%).is.bediende,.hogere.bediende.of.kaderlid
•. 88,4%.(S:.92,9%).heeft.een.contract.van.onbepaalde.duur
•. 51,1%.(S:.67,3%).werkte.op.het.moment.van.de.geboorte.in.de.privésector,.tegenover.40%.(S:.

29,2%).die.in.de.openbare.sector.werkte
•. 17,8%.(S:.13,1%).is.vastbenoemd.statutair.ambtenaar

Bijna.twee.op.drie.(N=26).van.de.respondenten.die.geen.verlof.of.vrijaf.hebben.genomen.na.de.
geboorte.van.hun.baby.geven.evenwel.aan.dat.zij.dat.wel.hadden.willen.nemen,.terwijl.negen.res-
pondenten.ook.daadwerkelijk.geen.verlof.wilden.nemen..

NOTEN

26 De.percentages.die.tussen.haakjes.worden.ver-
meld,.verwijzen.naar.het.aandeel.van.deze.cate-
gorie.in.de.totale.steekproef.(S).
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NOTEN

27. Het.kan.bijvoorbeeld.gaan.om.statutaire.ambte-
naren. van. het. Brussels. Hoofdstedelijk. Gewest.
die.recht.hebben.op.14.dagen.vaderschapsverlof.

De. respondenten. die. geen. verlof. namen. na. de. geboorte,. maar. dat. wel. graag. hadden. gedaan.
(N=26,.d.i..3,3%.van.alle.respondenten),.zijn.voornamelijk.bedienden.(N=15).en.werknemers.die.
zijn. tewerkgesteld. met. een. contract. van. onbepaalde. duur. (N=22).. Drie. van. deze. respondenten.
zijn.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren..We.kunnen.hieruit.afleiden.dat.een.eventuele.onzekere.
arbeidssituatie.geen.verklaring.biedt.voor.het.feit.dat.men.geen.verlof.heeft.genomen,.niettegen-
staande.men.dat.wel.graag.had.gedaan..

4.3.3. opname van vaderschapsverlof

Aansluitend.op.de.vraag.of.de.respondenten.na.de.geboorte.van.hun.baby.verlof.of.vrijaf.namen,.
hebben.we.geanalyseerd.of.dit.gebeurde.in.het.kader.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.
.
Op.het.totale.aantal.van.781.respondenten.hebben.635.personen.aangegeven.vaderschapsverlof.te.
hebben.genomen,.d.i..81,3%..Procentueel.gezien.namen.Nederlandstalige.(81,6%).en.Franstalige.
respondenten.(81%).even.vaak.vaderschapsverlof..Indien.enkel.de.729.respondenten.die.na.de.ge-
boorte.van.hun.baby.verlof.of.vrijaf.namen.in.beschouwing.worden.genomen,.dan.blijkt.dat.88,3%.
dat.heeft.gedaan.in.het.kader.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.

De.regeling.inzake.vaderschapsverlof.geeft.elke.werknemer.die.is.tewerkgesteld.met.een.arbeids-
overeenkomst.onder.de.wet.van.3.juli.1978.betreffende.de.arbeidsovereenkomsten,.ongeacht.het.
arbeidsregime.waarin.hij.is.tewerkgesteld,.het.recht.om.tien.dagen.afwezig.te.zijn.naar.aanleiding.
van.de.geboorte.van.zijn.baby..Uit.figuur.16.blijkt.dat.80,9%.van.zij.die.vaderschapsverlof.hebben.
genomen,.volledig.gebruik.hebben.gemaakt.van.dit.recht,.d.i..tien.dagen.hebben.opgenomen..12%.
van.deze.respondenten.heeft.minder.dan.tien.dagen.opgenomen,.terwijl.3,1%.(N=19).meer.dan.
10.dagen.vaderschapsverlof.heeft.opgenomen.27.4%.weet.niet. (meer).hoeveel.dagen.ze.hebben.
opgenomen..
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figuur 16. aantal dagen vaderschapsverlof, in % (n=781)
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Uit.figuur.17.blijkt.dat.het.merendeel.van.de.respondenten.(70%).het.vaderschapsverlof.in.één.keer.
opnam,.d.i..tien.dagen.na.elkaar..Ongeveer.60%.van.zij.die.het.vaderschapsverlof.niet.in.één.blok.
opnamen,.nam.het.in.volledige.dagen.op,.terwijl.een.minderheid.(7%).het.opsplitste.in.halve.dagen..
Meer.dan.30%.wisselde.af,.en.nam.enkele.volledige.dagen.en.enkele.halve.dagen.verlof.
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figuur 17. opname van vaderschapsverlof in één blok of gesplitst, in % (n=635)

Wat.betreft.het.statuut.van.de.respondenten.(figuur.18),.stellen.we.vast.dat.niet-geschoolde.arbei-
ders.(67,7%).het.minst.vaak.vaderschapsverlof.opnemen,.terwijl.81,4%.van.de.geschoolde.arbei-
ders,.79,9%.van.de.bedienden.en.91,3%.van.de.hogere.bedienden.en.kaderleden.vaderschapsverlof.
neemt.

Daarentegen.stellen.we.vast.dat.18,1%.van.de.hogere.bedienden.en.kaderleden,.tegenover.slechts.
7,3%. van. de. niet-geschoolde. arbeiders,. minder. dan. tien. dagen. vaderschapsverlof. opneemt..
Arbeiders.nemen.vaker.dan.bedienden.de.volledige.tien.dagen.vaderschapsverlof..
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figuur 18. opname van vaderschapsverlof en het aantal dagen vaderschapsverlof, naar statuut 
van de respondenten, in % 
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In.de.privésector.neemt.86%.van.de.werknemers.vaderschapsverlof,.tegenover.74,3%.van.zij.die.
in.de.openbare.sector.werken.(figuur.19)..Telkens.ongeveer.acht.op.tien.werknemers.nemen.tien.
dagen.vaderschapsverlof.
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NOTEN

figuur 19. opname van vaderschapsverlof en het aantal dagen vaderschapsverlof, naar sector 
van tewerkstelling, in % 

28 Eén. respondent.beantwoordde.deze. vraag.niet,.
waardoor.de.basis.bestaat.uit.76.respondenten..
58/76*100=76,3..Ook.voor.de.percentages.verder.
in.het.rapport.geldt.dat.ze.zijn.berekend.op.basis.
van. de. respondenten. die. op. de. desbetreffende.
vraag.een.antwoord.gaven.
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77.van.de.102.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.namen.vaderschapsverlof,.d.i..84,6%.van.zij.
die.verlof.namen.na.de.geboorte.en.75,5%.van.de.totale.groep.vastbenoemde.statutaire.ambtena-
ren.(figuur.20)..58.onder.hen,.d.i..76,3%,.namen.exact.tien.dagen.vaderschapsverlof,.terwijl.negen.
respondenten.(11,8%).minder.dan.tien.dagen,.en.vijf.respondenten.(6,6%).meer.dan.tien.dagen.
namen.in.het.kader.van.vaderschapsverlof..28

558.van.de.679.andere.respondenten.(82,2%).namen.vaderschapsverlof..Van.deze.558.responden-
ten.nam.81,6%.exact.tien.dagen.verlof.in.het.kader.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof;.12%.
nam.minder.dan.tien.dagen,.terwijl.2,6%.meer.dan.tien.dagen.nam.
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figuur 20. opname van vaderschapsverlof en het aantal dagen vaderschapsverlof, bij vastbe-
noemde statutaire ambtenaren tegenover de andere respondenten, in % 
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Tabel.15.toont.hoeveel.verlofdagen.(onder.welke.vorm.dan.ook).de.respondenten.namen.ná.de.
geboorte.van.de.baby..Dit.wordt.weergegeven.voor.respectievelijk.alle.respondenten,.voor.zij.die.
verlof.namen.(onder.welke.vorm.dan.ook).ná.de.geboorte,.en.voor.zij.die.vaderschapsverlof.namen..
Daaruit.blijkt.dat.53,1%.van.alle.respondenten.(N=781),.tegenover.61,6%.van.zij.die.vaderschaps-
verlof.namen.(N=635),.exact.tien.verlofdagen.nam.ná.de.geboorte.van.de.baby..
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tabel 15. aantal verlofdagen na de geboorte, in %

alle respondenten(n=781) verlof na geboorte genomen 
(n=729)

vaderschapsverlof genomen 
(n=635)

% heeft vaderschapsverlof genomen, waarvan 81,3 88,3 100,0
< 10.dagen 13,8 14,7 12,0
10.dagen 53,1 56,8 61,6
>.10.dagen 22,4 24,0 22,8
weet.het.niet.meer. 4,3 4,6 3,6
geen.verlofdagen.of.weet.het.niet.meer 6,2 ,0 ,0
totaal 100,0 100,0 100,0
Geen.antwoord 4,1 3,8 3,9

Uit.figuur.21.blijkt.dat.73,7%.van.de.respondenten.die.in.totaal.minder.dan.twee.weken.verlof.heb-
ben.genomen.ná.de.geboorte.van.de.baby.(N=103),.vaderschapsverlof.hebben.genomen..Zij.hebben.
m.a.w..de.tien.dagen.vaderschapsverlof.waarop.zij.recht.hebben.niet.volledig.opgenomen..94,9%.
van.de.respondenten.die.in.totaal.exact.twee.weken.of.tien.dagen.verlof.namen.na.de.geboorte,.
heeft.vaderschapsverlof.genomen..Daarentegen.heeft.slechts.84,8%.van.zij.die.na.de.geboorte.van.
hun.baby.meer.dan.tien.dagen.verlof.namen,.vaderschapsverlof.genomen,.en.nam.14,6%.(N=24).
géén.vaderschapsverlof,.wat.betekent.dat.zij.deze.periode.enkel.met.ander.verlof.dan.het.vader-
schapsverlof.hebben.ingevuld.
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figuur 21. opname van vaderschapsverlof, naar het totale aantal dagen verlof na de geboorte 
van de baby, in % (n=729)

103.respondenten.namen.minder.dan.tien.dagen.verlof,.en.benutten.dus.niet.hun.volledige.vader-
schapsverlof..In.deze.groep.zijn.werknemers.uit.de.privésector,.leidinggevenden.en.werknemers.
met.een.allochtone.achtergrond.oververtegenwoordigd.

•. 31,7%.(S29:.32,8%).is.arbeider,.68,3%.(S:.67,2%).is.bediende,.hogere.bediende.of.kaderlid
•. 22,5%.(S:.29,2%).werkt.in.de.openbare.sector,.73,5%.(67,3%).in.de.privésector
•. 62%.(S:.63,8%).werkt.in.de.dienstensector
•. 93,1%.(S:.92,9%).heeft.een.contract.van.onbepaalde.duur
•. 33%.(S:.30%).heeft.een.leidinggevende.functie
•. 17,2%.(S:.10,2%).heeft.een.allochtone.achtergrond

72.personen.hebben.verlof.of.vrijaf.genomen.na.de.geboorte,.maar.niet.in.het.kader.van.de.rege-
ling.op.het.vaderschapsverlof..Gemiddeld.namen.zij.ongeveer.14.dagen.verlof..Uit.tabel.16.blijkt

NOTEN

29 De.percentages.die.tussen.haakjes.worden.ver-
meld,.verwijzen.naar.het.aandeel.van.deze.cate-
gorie.in.de.totale.steekproef.(S).
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dat.deze.categorie.opvallend.vaak.aan.het.werk.is.met.een.tijdelijk.contract.(14,5%,.tegenover.5,8%.
van.zij.die.vaderschapsverlof.hebben.genomen)..Het.betreft.ook.relatief.meer.bedienden.(53,5%,.
tegenover.45,3%.van.zij.die.vaderschapsverlof.hebben.genomen).

tabel 16. opname van vaderschapsverlof naar werksituatie, statuut en dienstverband, in absolute cijfers en in % 

vaderschapsverlof genomen (n=635) verlof genomen, maar geen vaderschapsverlof (n=72)
n % n %

werksituatie
Voltijds.werkend.vóór.en.ná.geboorte 598 94,9 70 98,6
Deeltijds.werkend 32 5,1 1 1,4
statuut
Arbeider 197 31,3 19 27,5
Bediende 286 45,3 38 53,5
Hogere.bediende.of.kaderlid 146 23,1 12 16,9
Andere 3 ,5 2 2,8
Dienstverband
Contract.van.onbepaalde.duur 588 94,2 59 85,5
Tijdelijk.contract 36 5,8 10 14,5
sector
Openbare.sector 168 26,7 32 45,1
Privésector 448 71,2 34 47,9
Ik.weet.het.niet 13 2,1 5 7,0
achtergrond respondent
Geen.allochtone.achtergrond 561 91,4 62 88,6
Allochtone.achtergrond 53 8,6 8 11,4

Tien.van.de.72.respondenten.(13,9%).die.verlof.hebben.opgenomen.na.de.geboorte.van.hun.baby,.
maar.niet.in.het.kader.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof,.geven.aan.nadelen.of.problemen.
te.hebben.ondervonden.bij.de.aanvraag.van.het.vaderschapsverlof..Het.betreft.vooral.problemen.
met.de.werkgever. (dreiging.met.ontslag,.blijk.van.ontevredenheid.over.de.aanvraag.van.vader-
schapsverlof,.…)..Dit.zou.kunnen.verklaren.waarom.zij.uiteindelijk.geen.vaderschapsverlof.hebben.
opgenomen..22.respondenten.(30,5%).blijken.evenwel.helemaal.geen.vaderschapsverlof.te.hebben.
aangevraagd.
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NOTEN

30. De. personen. die. hoogstens. drie. dagen. (vader-
schaps)verlof. namen,. worden. niet. opgenomen.
binnen. de. groep. respondenten. die. minder. dan.
tien. dagen. (vaderschaps)verlof. namen.. Dit. zijn.
dus.twee.afzonderlijke.groepen.

Van.de.781.respondenten.namen.635.respondenten.(81,3%).vaderschapsverlof,.363.respondenten.
(46,5%).hebben.binnen.de.dertig.dagen.na.de.geboorte.van.hun.baby.vrijaf.genomen.in.het.kader.
van.jaarlijks.verlof,.en.136.respondenten.(17,4%).hebben.dit.gedaan.in.het.kader.van.een.andere.
regeling.(onbetaald.verlof,.opname.van.overuren,.…)..

Figuur.22.toont.de.verhouding.tussen.het.aantal.dagen.vaderschapsverlof.dat.de.respondenten.
hebben.opgenomen.en.het.totale.aantal.verlofdagen.naar.aanleiding.van.de.geboorte.van.de.baby..
Hieruit.blijkt.dat.de.meerderheid.zich.beperkt.tot.de.opname.van.vaderschapsverlof,.en.dat.niet.
verlengt.met.een.andere.vorm.van.verlof.(jaarlijks.verlof,.opname.van.overuren,.…)..Meer.dan.70%.
van.de.respondenten.die.hoogstens.drie.dagen.vaderschapsverlof.namen,.beperkte.de.verlofperi-
ode.na.de.geboorte.van.de.baby.hiertoe..Ongeveer.30%.nam.hoogstens.drie.dagen.vaderschaps-
verlof,.maar.bleef.wel.langere.tijd.thuis,.en.vulde.dit.dus.aan.met.een.andere.vorm.van.verlof.of.
vrijaf..72,2%.van.de.respondenten.die.het.vaderschapsverlof.volledig.opnamen,.d.i..tien.dagen,.be-
perkte.zich.daartoe,.terwijl.25%.nog.enkele.dagen.extra.verlof.nam,.maar.onder.een.andere.vorm.

figuur 22. totale aantal verlofdagen, naar het aantal dagen vaderschapsverlof, in % (n=635)30
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NOTEN

31. De.percentages.die.tussen.haakjes.worden.ver-
meld,.verwijzen.naar.het.aandeel.van.deze.cate-
gorie.in.de.totale.steekproef.(S).

Anderzijds.kunnen.we.stellen.dat.42,5%.van.de.respondenten.(40,3%.van.de.Nederlandstalige.en.
45,2%.van.de.Franstalige.respondenten).die.verlof.hebben.genomen.binnen.de.dertig.dagen.na.de.
geboorte.van.hun.baby,.enkel.vaderschapsverlof.nam..Bijna.één.op.drie.respondenten.(32%).heeft.
zowel.vaderschapsverlof.als.jaarlijks.verlof.genomen.binnen.de.dertig.dagen.na.de.geboorte.van.
de.baby..Eén.op. tien. respondenten. (10,4%).heeft.binnen.deze. termijn.zowel. vaderschapsverlof,.
jaarlijks.verlof.als.verlof.in.het.kader.van.een.andere.regeling.genomen...

Figuur.23.geeft.weer.op.welke.manier.het.verlof.dat.de.respondenten.namen.binnen.de.dertig.
dagen.na.de.geboorte.van.hun.baby.werd. ingevuld:.vaderschapsverlof,. jaarlijks.verlof,. verlof.of.
vrijaf. in.het.kader. van.een.andere. regeling. (onbetaald. verlof,. opname.van.overuren,.…),. of.een.
combinatie.daarvan..

46,7%.van.de.respondenten.die.een. tot.drie.dagen.verlof.namen.binnen.de.dertig.dagen.na.de.
geboorte.van.hun.baby,.42,6%.van.zij.die.vier.tot.negen.dagen.verlof.namen.en.57,4%.van.zij.die.
tien.dagen.verlof.namen,.vulden.deze.periode.enkel.met.vaderschapsverlof. in..Dit.betekent.dat.
ongeveer.de.helft.van.deze.groep.(iets.meer.voor.zij.die.minder.dan.tien.dagen.namen,.en. iets.
minder.voor.zij.die.exact.tien.dagen.namen).ook.een.andere.vorm.van.verlof.hebben.genomen,.
niettegenstaande.ze.recht.hadden.op.tien.dagen.(betaald).vaderschapsverlof.

Het.profiel.van.deze.groep.is.grotendeels.vergelijkbaar.met.dat.van.de.gehele.steekproefpopulatie:.

•	 91,3%.(S31:.95,2%).werkte.zowel.voor.als.na.de.geboorte.voltijds
•	 46,2%.(S:.46,1%).is.bediende
•	 92,7%.(S:.92,9%).heeft.een.contract.van.onbepaalde.duur
•	 65,4%.(S:.63,8%).is.actief.in.de.dienstensector
•	 12,6%.(S:.10,2%).heeft.een.allochtone.achtergrond.

Bovendien.heeft.11,7%.(S:.10,8%).een.nadeel.ondervonden.bij.het.opnemen.van.of.vragen.naar.
vaderschapsverlof..Het.betrof.meestal.een.werkgerelateerd.probleem,.zoals.te.veel.werk.of.werk.
dat.bleef.liggen..
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figuur 23. type van verlof opgenomen binnen de dertig dagen na de geboorte van de baby, naar het aantal verlofdagen, in %
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Figuur.24.toont.het.gemiddelde.aantal.verlofdagen.voor.elke.categorie:.vaderschapsverlof,.jaar-
lijks.verlof,.verlof.of.vrijaf.in.het.kader.van.een.andere.regeling.(onbetaald.verlof,.opname.van.over-
uren,.…),.of.een.combinatie.daarvan..Zij.die.enkel.vaderschapsverlof.nemen.binnen.de.dertig.da-
gen.na.de.geboorte.van.de.baby,.nemen.gemiddeld.tien.dagen..Wanneer.vaderschapsverlof.wordt.
gecombineerd.met.een.andere.verlofregeling,.dan.stijgt.het.aantal.dagen.dat.de. respondenten.
gemiddeld.opnemen..Opvallend.is.dat.de.respondenten.die.binnen.de.dertig.dagen.na.de.geboorte.
enkel.jaarlijks.verlof.hebben.genomen.of.enkel.verlof.opnamen.in.het.kader.van.een.andere.rege-
ling.gemiddeld.meer.dagen.namen.dan.zij.die.enkel.vaderschapsverlof.opnamen.
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NOTEN

32. De. percentages. werden. berekend. op. basis. van.
de.respondenten.die.een.antwoord.gaven.op.de.
vraag. “hoeveel. dagen. vaderschapsverlof. nam.
u?”. én. op. de. vraag. “op. hoeveel. dagen. vader-
schapsverlof.heeft.u.volgens.u.recht?”.

figuur 24. aantal verlofdagen binnen de dertig dagen na geboorte van de baby, naar het type 
van verlof, in absolute cijfers 
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60,4%.van.de.respondenten.die.verlof.hebben.genomen.na.de.geboorte.van.de.baby,.heeft.binnen.
de.tweede,.derde.of.vierde.maand.na.de.geboorte.vrijaf.genomen.in.het.kader.van.het. jaarlijks.
verlof.om.tijd.door.te.brengen.met.de.nieuwe.baby.of.om.de.partner.te.helpen.of.te.steunen..Dit.
betreft.55,8%.van.de.totale.steekproef.van.781.respondenten..Daarnaast.heeft.21,1%.binnen.deze.
termijn.verlof.genomen.in.het.kader.van.een.andere.regeling,.d.i..19,5%.van.alle.respondenten.

Ten.slotte.bekijken.we.het.verband.tussen.het.aantal.dagen.vaderschapsverlof.dat.men.opnam.en.
het.aantal.dagen.waarop.men.dacht.recht.te.hebben..512.respondenten.(74,5%).hebben.alle.dagen.
vaderschapsverlof. (of.meer).opgenomen.dan.waarop.ze.dachten. recht. te.hebben;.44.personen.
(6,4%).hebben.minder.dagen.opgenomen.32

In.deze.laatste.groep.zijn.bedienden,.hogere.bedienden.en.kaderleden.oververtegenwoordigd,.net.
zoals.zij.die.een.leidinggevende.functie.hebben.en.werknemers.uit.de.privésector.
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NOTEN

opnamE van vErlof/vrijaf in hEt kaDEr van DE gEBoortE – samengevat

•	 33,7%.van.de.respondenten.heeft.verlof.genomen.vóór.de.geboorte,.en.dat.gemiddeld.zes.
dagen.

•	 Een. overgrote. meerderheid. (93,8%). nam. verlof. ná. de. geboorte. (onder. welke. vorm. dan.
ook),.en.dat.gemiddeld.12.dagen..

•	 81,3%. van. de. respondenten. nam. vaderschapsverlof.. 80,9%. van. hen. nam. tien. dagen.
vaderschapsverlof;.70%.nam.het.vaderschapsverlof.op.in.één.blok.

•	 50%.van.de.respondenten.nam.binnen.de.dertig.dagen.na.de.geboorte.van.hun.baby.vrijaf.
in.het.kader.van.hun.jaarlijks.verlof;.18,9%.in.het.kader.van.een.andere.regeling.(onbetaald.
verlof,.opname.van.overuren,.…)..

•	 55,8%.van.de.respondenten.nam.binnen.de.tweede,.derde.of.vierde.maand.na.de.geboorte.
van.de.baby.vrijaf.in.het.kader.van.jaarlijks.verlof;.19,5%.nam.vrijaf.in.het.kader.van.een.
andere.regeling.(onbetaald.verlof,.opname.van.overuren,.…).

33. De.percentages.die.tussen.haakjes.worden.ver-
meld,.verwijzen.naar.het.aandeel.van.deze.cate-
gorie.in.de.totale.steekproef.(S).

•	 15,9%.(S33:.32,8%).is.arbeider,.84,1%.(S:.67,2%).bediende,.hogere.bediende.of.kaderlid
•	 48,8%.(S:.30,0%).heeft.een.leidinggevende.functie
•	 93%.(S:.92,9%).heeft.een.contract.van.onbepaalde.duur
•	 15,9%.(S:.29,2%).is.tewerkgesteld.in.de.openbare.sector,.81,8%.(S:.67,3%).werkt.in.de.privé-

sector
•	 65,1%.(S:.63,8%).werkt.in.de.dienstensector
•	 4,8%,.d.i..twee.respondenten.(S:.10,2%).heeft.een.allochtone.achtergrond

Bovendien.hebben.ze.opvallend.vaker.een.nadeel.of.probleem.ondervonden.door.het.vragen.naar.
of.het.opnemen.van.vaderschapsverlof.(23,8%,.tegenover.10,8%.van.de.totale.steekproef)..Het.be-
trof.voornamelijk.problemen.in.verband.met.de.aard.van.het.werk.

4.3.4. invulling van het vaderschapsverlof door de respondenten

In.wat.volgt,.gaan.we.na.wat.de.motivatie.van.werknemers.is.om.verlof.of.vrijaf.te.nemen.na.de.
geboorte.van.hun.baby.en.hoe.ze.dit.verlof.hebben.ingevuld.
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Mannen.vinden.het.vooral.belangrijk.om.bij.hun.partner.te.zijn.of.haar.te.steunen.(tabel.17)..Meer.
dan.85%.van.de.respondenten.haalde.dit.aan.als.reden.om.na.de.geboorte.van.hun.baby.verlof.
te.nemen..Een.gelijkaardig.aandeel.(83,5%).vindt.het.belangrijk.om.tijd.door.te.brengen.met.de.
nieuwe.baby..Ongeveer.een.derde.van.de.respondenten.neemt.verlof.op.om.zich.aan.te.passen.aan.
een.(nieuwe).baby.in.huis..

tabel 17. redenen waarom men vrijaf heeft genomen na de geboorte van de baby, in absolute 
cijfers en in % (n=729)

n %
Het.is.belangrijk.om.bij.je.partner.te.zijn/je.partner.te.steunen 610 85,3
Het.is.belangrijk.om.tijd.door.te.brengen.met.de.nieuwe.baby 597 83,5
Men.moet.zich.aanpassen.aan.een.nieuwe.baby.in.huis 248 34,7
Er.moest.worden.gezorgd.voor.een.ander.kind/andere.kinderen 231 32,3
Mijn.partner.wilde.dat.ik.vrijaf.nam 73 10,2
Mijn.partner/baby.was.ziek 64 9,0
Dat.wordt.verwacht/Anderen.doen.het 17 2,4
Ik.weet.het.niet.meer 9 1,3
Andere 53 7,4

Meerdere.antwoordmogelijkheden

Uit.tabel.18.blijkt.dat.de.meerderheid.van.de.respondenten.tijdens.deze.verlofperiode.voornamelijk.
voor.de.baby.heeft.gezorgd.of.gewone.huishoudelijke. taken.heeft.verricht,.zoals.boodschappen.
doen,.koken,.poetsen,.enzovoort..
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tabel 18. invulling van de verlofperiode na de geboorte van de baby, in absolute cijfers en in % 
(n=729)

n %
Ik.heb.voor.de.baby.gezorgd 571 79,9
Ik.heb.de.gewone.huishoudelijke.taken.verricht 511 71,5
Ik.heb.praktische.taken.verricht.die.verband.hielden.met.de.
geboorte.van.de.baby.

370 51,7

Ik.heb.de.zorg.voor.de.andere.kinderen.op.mij.genomen 281 39,3
Ik.heb.geklust.in.huis.en.in.de.tuin 173 24,2
Ik.heb.de.babykamer.in.orde.gebracht 165 23,1
Andere 41 5,7
Ik.weet.het.niet.meer 3 ,4

Meerdere.antwoordmogelijkheden

Het.is.ook.interessant.na.te.gaan.waarom.mannen.geen.vaderschapsverlof.opnemen,.of.waarom.
ze.niet.alle.dagen.opnemen.waarop.ze.menen.recht.te.hebben..161.respondenten.bevinden.zich.
in.die.situatie.34.Ze.geven.als.voornaamste.redenen.aan.dat.ze.geen.loonverlies.wilden.lijden.door.
de.opname.van.vaderschapsverlof,.dat.hun.werkgever.het.niet.wilde.toekennen,.en.dat.ze.vonden.
geen.vrijaf.te.kunnen.vragen.

De.verschillende.redenen.waarom.de.respondenten.geen.vaderschapsverlof.opnamen,.of.niet.alle.
dagen.opnamen.waarop.ze.dachten.recht.te.hebben,.werden.gebundeld.in.vier.categorieën:
1. werk(gever).(drempel.om.het.te.vragen,.werkgever.wilde.het.niet.toekennen,.…);
2. financiële.redenen;
3.. persoonlijke. redenen. (zorgt. niet. graag. voor. kinderen,. (vrouwelijke). partner. dient. thuis. te.

blijven,.…);
4.. andere.redenen.

Uit.figuur.25.blijkt.dat.bijna.de.helft. van.de.respondenten. (44,6%).aangeeft.geen.vaderschaps-
verlof,. of. niet. het. volledige. vaderschapsverlof,. te. hebben. opgenomen. omwille. van. het. werk. of.
de.werkgever,.die.het.bijvoorbeeld.niet.wilde. toekennen,.omdat.men.dacht.dat.het.zou.worden.
geweigerd,.of.omdat.het.niet.de.gewoonte.was.binnen.het.bedrijf.of.de.organisatie..Ongeveer.een.

NOTEN

34. Dit.aantal.betreft.de.respondenten.die.geen.ver-
lof.namen.na.de.geboorte.(N=45),.de.responden-
ten.die.verlof.namen.na.de.geboorte,.maar.geen.
vaderschapsverlof. (N=72),. en. de. respondenten.
die.minder.dagen.vaderschapsverlof.namen.dan.
waarop.ze.dachten.recht.te.hebben.(N=44).
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kwart.van.de.respondenten.(23%).haalt.financiële.redenen.aan,.en.16,2%.persoonlijke.redenen..
Nederlandstalige.respondenten.verwijzen.opvallend.vaak.naar.problemen.met.betrekking.tot.het.
werk.of.de.werkgever,. terwijl.Franstaligen.vaker.persoonlijke.redenen.aanhalen..Het.financiële.
argument.komt.bij.beide.groepen.even.veel.aan.bod.

figuur 25. reden waarom geen vaderschapsverlof wordt opgenomen of niet alle dagen worden 
opgenomen waarop men dacht recht te hebben, in % (n=161)

Meerdere.antwoordmogelijkheden

4.3.5. tevredenheid over de regeling op het vaderschapsverlof 
            (lengte, periode)

Vier.op.tien.respondenten.(40,6%).zijn.vrij.tot.zeer.tevreden.over.het.aantal.dagen.vaderschaps-
verlof.waarop.ze.menen.recht. te.hebben. (tabel.19)..Nederlandstalige.respondenten.blijken. iets.
vaker.tevreden.te.zijn. (43,8%.is.vrij. tot.zeer.tevreden).dan.Franstalige. (36,9%.is.vrij. tot.zeer.te-
vreden)..Meer.dan.een.derde.van.de.respondenten.(35,4%).is.evenwel.vrij.tot.zeer.ontevreden,.en.
Franstalige.respondenten.(39,6%).zijn.minder.tevreden.dan.Nederlandstaligen.(32%).
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tabel 19. tevredenheid over het aantal dagen vaderschapsverlof, in absolute cijfers en in % 
(n=722)

n %

Zeer.tevreden 76 10,5

Vrij.tevreden 217 30,1

Noch.tevreden,.noch.ontevreden 156 21,6

Vrij.ontevreden 169 23,4

Zeer.ontevreden 87 12,0

Ik.weet.niet.op.hoeveel.dagen.ik.recht.heb 17 2,4

De.tevredenheid.over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof.analyseren.we.in.functie.van.het.aantal.
dagen. waarop. men. denkt. recht. te. hebben. (figuur. 26). en. het. totale. aantal. verlofdagen. (vader-
schapsverlof,.jaarlijks.verlof,.onbetaald.verlof,.…).dat.men.daadwerkelijk.heeft.opgenomen.(figuur.
27)..Uit.figuur.26.blijkt.dat.de.respondenten.die.denken.dat.ze.recht.hebben.op.minder.dan.tien.
dagen.vaderschapsverlof,.minder.tevreden.zijn.dan.de.andere.respondenten:.45.tot.50%.van.hen.is.
vrij.tot.zeer.ontevreden.over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof,.tegenover.31.tot.36%.die.denken.
recht.te.hebben.op.tien.of.meer.dagen.

figuur 26. tevredenheid over de lengte van het vaderschapsverlof, naar het aantal dagen 
waarop men denkt recht te hebben, in % (n=739)

10,4 

6,7 

10,0 

10,4 

13,8 

10,5 

30,2 

16,7 

22,5 

32,0 

31,0 

23,7 

21,7 

26,7 

22,5 

21,6 

24,1 

15,8 

23,2 

20,0 

32,5 

23,8 

24,1 

7,9 

12,1 

30,0 

12,5 

12,2 

6,9 

2,6 

2,4 

39,5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10.dagen

2.tot.4.dagen

>.10.dagen.

6.tot.8.dagen

totaal

ik.weet.niet.op.
hoeveel.dagen.ik.

recht.heb.

zeer.tevreden

vrij.ontevreden

vrij.tevreden

zeer.ontevreden

tevreden.noch.ontevreden

ik.weet.niet.op.hoeveel.dagen.vaderschapsverlof.ik.recht.heb.

Tevredenheid over de lengte van het vaderschapsverlof

A
an

ta
l d

ag
en

 v
ad

er
sc

ha
ps

ve
rl

of
 w

aa
ro

p 
m

en
 d

en
kt

 r
ec

ht
 te

 h
eb

be
n



71

DE ErvaringEn van wErknEmErs mEt vaDErschapsvErlof in BElgië | ERVARINGEN VAN MANNEN MET VADERSCHAPSVERLOF | INHOUDSOPGAVE

71
Wanneer.we.nagaan.of.er.een.verband.bestaat.tussen.de.opname.van.het.vaderschapsverlof.en.de.
tevredenheid.over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof,.dan.blijkt.er.wat.dat.betreft.geen.verschil.te.
zijn.tussen.zij.die.vaderschapsverlof.hebben.genomen.en.zij.die.dat.niet.hebben.gedaan..

Uit. figuur. 27. blijkt. daarentegen. dat. de. tevredenheid. over. de. lengte. van. het. vaderschapsverlof.
afneemt,.naarmate.de.respondenten.minder.verlof. (in.welke.vorm.dan.ook:.vaderschapsverlof,.
jaarlijks.verlof,.onbetaald.verlof,.…).namen.na.de.geboorte.van.hun.baby..De.verschillen.zijn.echter.
veeleer.klein:.29,1%.tot.35%.van.zij.die.minder.dan.tien.dagen.verlof.namen.na.de.geboorte.van.
hun.baby.is.vrij.tot.zeer.tevreden.over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof,.tegenover.41,4.tot.43%.
van.zij.die.tien.of.meer.dagen.namen.

figuur 27. tevredenheid over de lengte van het vaderschapsverlof, naar het totale aantal verlofdagen dat 
men na de geboorte van de baby heeft opgenomen, in % (n=729)
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Aan.zij.die.ontevreden.zijn.over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof.werd.gevraagd.waarom.dat.zo.
is.(tabel.20)..Zij.willen.vooral.meer.tijd.met.de.baby.(89,6%).of.met.hun.partner.(72,8%).doorbren-
gen,.en.gaven.daarnaast.aan.dat.hun.partner.meer.steun.nodig.had.(65,2%)..
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tabel 20. reden van ontevredenheid over de lengte van het vaderschapsverlof, in absolute cij-
fers en in % (n=250)

n %
Ik.wilde.meer.tijd.met.de.baby.doorbrengen 224 89,6
Ik.wilde.meer.tijd.met.mijn.partner.doorbrengen 182 72,8
Mijn.partner.had.meer.steun.nodig./.heeft.nog.steeds.
mijn.steun.nodig

163 65,2

Er.moesten.veel.zaken.worden.geregeld.na.de.geboorte 119 47,6
Ik.heb.niet.genoeg.tijd.gehad./.ik.heb.meer.tijd.nodig 30 12,0
Andere 2 ,8

Meerdere.antwoordmogelijkheden

11,2%.van.de.respondenten.blijkt.al.bij.al. tevreden.te.zijn.met.de.tien.dagen.vaderschapsverlof.
waarop.ze.recht.hebben.(figuur.28)..Ongeveer.zes.op.tien.respondenten.(61,7%).willen.dit.aantal.
dagen. evenwel. verdubbeld. zien,. en. zouden. graag. twintig. dagen. vaderschapsverlof. kunnen. ne-
men..15,1%.wil. zelfs.meer.dan. vier.weken. vaderschapsverlof..Gemiddeld.genomen.wensen.de.
respondenten,.zowel.aan.Nederlandstalige.als.aan.Franstalige.kant,.22.dagen.vaderschapsverlof.
te.hebben..

figuur 28. aantal dagen vaderschapsverlof waarop men recht zou willen hebben, in % (n=781)
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17,5%.van.de.respondenten.meent.dat.vaderschapsverlof. in.één.blok.moet.worden.opgenomen.
(figuur.29)..Meer.dan.acht.op.tien.respondenten.(81,1%).vinden,.zoals.dat.mogelijk.is.in.de.hui-
dige.regeling.op.het.vaderschapsverlof,.dat.het.vaderschapsverlof.moet.kunnen.worden.genomen.
wanneer.de.werknemer.dat.zelf.wenst,.d.i..in.één.blok.of.gesplitst.over.volledige.of.halve.dagen..
Ongeveer.de.helft.van.hen.(298.van.de.627.respondenten,.of.51,4%).meent.dat.de.werknemers.de.
opname.van.het.vaderschapsverlof.volledig.vrij.moeten.kunnen.bepalen..Een.derde.(30,3%).ver-
kiest.daarentegen.een.opsplitsing.in.volledige.dagen,.terwijl.12,2%.het.vaderschapsverlof.veeleer.
wil.splitsen.in.blokken.van.één.week..

figuur 29. vindt u dat vaderschapsverlof moet worden opgenomen in één blok, of vindt u dat 
vaders het moeten kunnen opsplitsen?, in % (n=781)
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In.tabel.21.analyseren.we.de.wensen.van.de.werknemers.met.betrekking.tot.de.periode.van.de.op-
name.van.het.vaderschapsverlof..Meer.dan.zes.op.tien.respondenten.(62%).vinden.dat.vaders.het.
deels.voor.de.geboorte.en.deels.na.de.geboorte.zouden.moeten.kunnen.opnemen,.terwijl.35,4%.
vindt.dat.het.enkel.na.de.geboorte.moet.kunnen.worden.opgenomen..

Ongeveer.drie.kwart.van.de.respondenten.die.menen.dat.het.vaderschapsverlof.ook.voor.de.ge-
boorte.moet.kunnen.worden.opgenomen.(73,9%),.vinden.dat.dit.moet.kunnen.vanaf.één.maand.
voor.de.geboorte..28.respondenten. (6%).vinden.evenwel.dat.vaderschapsverlof. reeds.vanaf.zes.
maanden.voor.de.geboorte.moet.kunnen.worden.opgenomen.

14,6%. van. de. respondenten. die. vinden. dat. vaderschapsverlof. deels. voor. de. geboorte. en. deels.
na.de.geboorte.moet.kunnen.worden.opgenomen,*35.tegenover.23,8%.van.de.respondenten.die.
vinden.dat.vaderschapsverlof.enkel.na.de.geboorte.moet.kunnen.worden.opgenomen**.vindt.dat.
het.vaderschapsverlof.moet.worden.beperkt.tot.dertig.dagen.na.de.geboorte,.zoals.voorzien.in.de.
regeling.op.het.vaderschapsverlof.waarvan.zij.in.2008.gebruik.maakten.

Een. grote. groep. respondenten. (37,2%*. respectievelijk. 29,7%**). meent. evenwel. dat. het. vader-
schapsverlof.tot.zes.maanden.na.de.geboorte.moet.kunnen.worden.opgenomen,.terwijl.4,6%*.res-
pectievelijk.3,5%**.veeleer.pleit.voor.een.periode.van.vier.maanden.na.de.geboorte,.zoals.voorzien.
in.de.nu.van.kracht.zijnde.regeling..We.kunnen.hieruit.besluiten.dat.de.huidige.regeling.tegemoet.
komt.aan.de.wensen.van.62,6%*.respectievelijk.70,2%**.van.de.respondenten..

NOTEN

35 *. =. respondenten. die. vinden. dat. vaderschaps-
verlof. deels. voor. de. geboorte. en. deels. na. de.
geboorte.moet.kunnen.worden.opgenomen;.**.=.
respondenten. die. vinden. dat. vaderschapsverlof.
enkel.na.geboorte.moet.kunnen.worden.opgeno-
men.
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tabel 21. wanneer zouden vaders het vaderschapsverlof mogen kunnen opnemen?, in absolute cijfers en in % 

Deels voor de geboorte en deels na de 
geboorte (n=477) Enkel na de geboorte (n=272)

n % n %
voor de geboorte Vanaf.zes.maanden.ervoor 28 6,0 / /

Vanaf.drie.maanden.ervoor 40 8,6 / /
Vanaf.twee.maanden.ervoor 53 11,4 / /
Vanaf.één.maand.ervoor 343 73,9 / /
Geen.antwoord 13 ,0 / /

na de geboorte Tot.één.maand.erna 66 14,6 61 23,8
Tot.twee.maanden.erna 76 16,8 48 18,7
Tot.drie.maanden.erna 120 26,6 62 24,2
Tot.vier.maanden.erna 21 4,6 9 3,5
Tot.zes.maanden.erna 168 37,2 76 29,7
Geen.antwoord 26 ,0 16 ,0

invUlling van hEt vaDErschapsvErlof Door DE wErknEmErs en tEvrEDEnhEiD 
ovEr DE rEgEling op hEt vaDErschapsvErlof – samengevat

•	 Werknemers.nemen.vrijaf.na.de.geboorte.van.hun.baby.om.met.hem.of.haar.tijd.door.te.
brengen,.en.om.hun.partner.te.steunen..

•	 Tijdens. de. verlofperiode. na. de. geboorte. van. de. baby. zorgen. mannen. vooral. voor. de.
baby,.en.verrichten.ze.de.gewone.huishoudelijke.taken.

•	 Indien. werknemers. geen. vaderschapsverlof. nemen,. dan. is. dat. vooral. omwille. van.
problemen.met.de.werkgever.of.met.de.aard.van.het.werk.

•	 40,6%. is. vrij. tot. zeer. tevreden. over. het. aantal. dagen. vaderschapsverlof. waarop. ze.
denken.recht. te.hebben,. terwijl.35,4%.vrij. tot. zeer.ontevreden. is..Bij.ontevredenheid.
over.de.lengte.van.het.vaderschapsverlof,.zeggen.de.respondenten.vooral.dat.ze.meer.
tijd.wilden.doorbrengen.met.hun.baby..

•	 Werknemers.willen.gemiddeld.22.dagen.vaderschapsverlof.kunnen.opnemen.
•	 62%.van.de.respondenten.vindt.dat.het.vaderschapsverlof.deels.voor.de.geboorte.en.

deels.na.de.geboorte.zou.moeten.kunnen.worden.opgenomen.
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4.3.6. financiële vergoeding van het vaderschapsverlof 

In.het.kader.van.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.die.van.toepassing.is.op.alle.werknemers.
die.worden.tewerkgesteld.met.een.arbeidsovereenkomst.onder.de.wet.van.3.juli.1978.betreffende.
de.arbeidsovereenkomsten,.behouden.werknemers.tijdens.de.eerste.drie.dagen.van.hun.vader-
schapsverlof.hun.volledige.loon.ten.laste.van.de.werkgever..Tijdens.de.zeven.daaropvolgende.da-
gen.ontvangen.ze.een.uitkering.via.het.ziekenfonds,.die.is.vastgelegd.op.82%.van.het.brutoloon.
(met.evenwel.een.begrensd.dagbedrag)..Vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.ontvangen.daaren-
tegen.gedurende.de.hele.periode.van.het.vaderschapsverlof.hun.volledige.loon..

57,2%. van. de. respondenten. die. vaderschapsverlof. hebben. genomen. (N=635),. zegt. loonverlies.
te.hebben.geleden.door.de.opname.van.vaderschapsverlof..31,9%.leed.naar.eigen.zeggen.even-
wel. geen. loonverlies.. Het. betreft. hier. vastbenoemde. statutaire. ambtenaren. (34,1%),. maar. ook.
werknemers.wier.werkgever.de.wettelijke.vergoeding.financieel.heeft.gecompenseerd.(30,7%).en.
respondenten.die.hun.vaderschapsverlof.hebben.beperkt.tot.het.aantal.dagen.(drie).waarvoor.ze.
voltijds.werden.vergoed.(35,2%)..Met.name.125.van.de.588.respondenten.(23,5%).die.vaderschaps-
verlof. namen. en. géén. vastbenoemde. statutaire. ambtenaren. zijn. hebben. om. die. redenen. geen.
loonverlies.geleden..Van.hen.beperkte.53,2%.het.vaderschapsverlof.tot.de.dagen.dat.ze.volledig.
werden.vergoed,.en.ontving.48,2%.een.financiële.compensatie.van.de.werkgever.

Vier.van.de.77.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.(5,2%).die.vaderschapsverlof.hebben.geno-
men,.zeggen.dat.ze.loonverlies.hebben.geleden..Dit.valt.moeilijk.te.verklaren,.aangezien.zij.gedu-
rende.de.hele.periode.van.het.vaderschapsverlof.hun.volledige.loon.behouden.

Een.kwart.van.de.respondenten.die.vaderschapsverlof.namen.en.geen.vastbenoemde.statutaire.
ambtenaren.zijn.(133.van.de.588.respondenten,.of.24,7%).vindt.de.wettelijke.vergoeding.voor.het.
vaderschapsverlof.te.weinig.(tabel.22.en.figuur.30)..Bijna.de.helft.(44,2%).vindt.de.vergoeding.aan-
vaardbaar,.en.13,9%.vindt.ze.voldoende..Slechts.drie.van.de.558.respondenten.(0,6%).vinden.de.
wettelijke.vergoeding.meer.dan.voldoende.
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tabel 22. tevredenheid over de wettelijke vergoeding voor het vaderschapsverlof, in absolute cijfers en in %

alle respondenten, uitgez. de vastbenoemde 
statutaire ambtenaren(n=558) vastbenoemde statutaire ambtenaren(n=77)

n % n %
Te.weinig 133 24,7 5 6,8
Aanvaardbaar 238 44,2 8 10,8
Voldoende 75 13,9 8 10,8
Meer.dan.voldoende 3 ,6 1 1,4
Geen.mening 30 5,6 2 2,7
Ik.ken.de.wettelijke.vergoeding.niet.(meer) 59 11,0 2 2,7
Ik.ben.vastbenoemd.ambtenaar.en.
bijgevolg.niet.op.de.hoogte 0 ,0 48 64,9

totaal 538 100,0% 74 100,0%
Geen.antwoord 20 3,6 3 3,9

figuur 30. mening van de respondenten, uitgezonderd de vastbenoemde statutaire ambtena-
ren, over de vergoeding voor het vaderschapsverlof, in % (n=558)
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Arbeiders.vinden.de.vergoeding.vaker. te. laag. in. vergelijking.met.bedienden,.hogere.bedienden.
of.kaderleden.(35,9%,.tegenover.19%)..17,9%.van.de.bedienden,.hogere.bedienden.of.kaderleden.
vindt.de.vergoeding.voldoende,.terwijl.slechts.6,6%.van.de.arbeiders.dat.vindt..

Niettegenstaande. vastbenoemde. statutaire. ambtenaren. hun. gewone. loon. behouden. tijdens. de.
periode.van.het.vaderschapsverlof,.en.zij.dus.geen.loonverlies.lijden,.vinden.vijf.van.de.77.vastbe-
noemde.statutaire.ambtenaren.die.vaderschapsverlof.namen.(6,8%).dat.de.‘vergoeding’.te.laag.is..

4.3.7. regeling van het vaderschapsverlof op de werkvloer

Vader.wordt.men.niet.van.de.ene.op.de.andere.dag..De.geboortedag.van.de.baby.kan.soms.ver-
schillen.van.wat.door.de.gynaecoloog.werd.uitgerekend,.maar.meestal.kan.men.op.voorhand.in-
schatten.in.welke.periode.men.het.vaderschapsverlof.zal.dienen.op.te.nemen..Bijgevolg.kan.de.
afwezigheid.van.het.werk.worden.‘voorbereid’:.dringende.taken.kunnen.tijdig.worden.afgewerkt,.
dossiers.kunnen.worden.doorgegeven.aan.collega’s,.enzovoort..De.regeling.op.het.vaderschaps-
verlof.houdt.evenwel.geen.verplichtingen.ter.zake.in,.en.het.is.afhankelijk.van.het.bedrijf.of.organi-
satie.en.van.de.werknemer.in.kwestie.of.dergelijke.voorbereidingen.al.dan.niet.worden.getroffen.
We.merken.hier.op.dat.de.respondenten.die.aan.dit.onderzoek.meewerkten.hun.vaderschapsver-
lof.dienden.op.te.nemen.binnen.de.dertig.dagen.na.de.geboorte.van.de.baby,.wat.een.vrij.korte.
deadline.is..In.de.huidige.regeling,.waarbij.de.werknemer.de.tien.dagen.dient.op.te.nemen.binnen.
de.vier.maanden.na.de.geboorte.van.de.baby,.is.er.veel.meer.ruimte.om.het.verlof.te.spreiden,.
waardoor.de.druk.op.het.werk.wellicht.wordt.verminderd.

65,1%. van. de. respondenten. die. vaderschapsverlof. hebben. genomen. (N=635),. heeft. inderdaad.
voorbereidingen.getroffen.om.hun.afwezigheid.op.te.vangen..76,3%.van.hen.heeft.voor.de.geboorte.
van.de.baby.met.de.werkgever,.de.directe.chef.of.personeelsdienst.afgesproken.hoeveel.en.welke.
dagen.ze.afwezig.zouden.zijn..Ongeveer.de.helft.(55,9%).heeft.voor.de.geboorte.een.(werk)regeling.
getroffen,.bv..voor.de.verdeling.van.dringende.dossiers.

Zij.die.geen.voorbereidingen.troffen,.deden.dat.niet.omdat.hun.werkgever.of.directe.chef.hen.vrij.
laat.in.het.regelen.van.hun.werk.(39,8%),.of.omdat.het.niet.wettelijk.verplicht.is.dat.te.doen.(29,1%)..
28,1%.van.hen.bleef.tijdens.het.vaderschapsverlof.overigens.bereikbaar.via.e-mail.of.telefoon..
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4.3.8. problemen en nadelen met betrekking tot het vaderschapsverlof

Werknemers.kunnen.mogelijk.problemen.of.nadelen.ondervinden.naar.aanleiding.van.de.opname.
van.vaderschapsverlof:.ze.lijden.loonverlies,.kunnen.een.conflict.krijgen.met.hun.directe.chef.of.
collega’s.omwille.van.hun.afwezigheid,.of.vinden.geen.vervanger.om.de.dringende.dossiers.op.te.
volgen,.…..

82. van. de. 781. respondenten. (10,8%). hebben. problemen. of. nadelen. ondervonden. op. het. werk.
door.het.vragen.naar.of.het.opnemen.van.vaderschapsverlof.(figuur.31)..Het.betreft.12,2%.van.de.
Nederlandstalige,.tegenover.9,2%.van.de.Franstalige.respondenten..

De.problemen.of.nadelen.waarmee.werknemers.werden.geconfronteerd.naar.aanleiding.van.het.
vaderschapsverlof,.kunnen.worden.onderverdeeld.in.twee.grote.categorieën:.

1. problemen.met.de.werkgever.(geen.promotie,.dreiging.met.ontslag,.blijk.van.ontevredenheid.
over.de.opname.van.vaderschapsverlof,.…);

2. problemen.met.betrekking.tot.de.aard.of.planning.van.het.werk. (werk.dat.zich.opstapelt,.
geen.mogelijkheid.om.het.werk.te.plannen,.geen.vervanger.voor.het.werk.gevonden,.…).

Andere.mogelijke.problemen.of.nadelen.zijn.bijvoorbeeld.van.admini-stratieve.aard,.een.gebrek.
aan.informatie,.negatieve.reacties.van.collega’s,.of.geen.mogelijkheid.het.vaderschapsverlof.op.te.
nemen.omdat.dit.tijdens.de.vakantieperiode.valt.36.

Figuur.31.toont.aan.dat.vooral.de.houding.van.de.werkgever.problemen.stelt.(43,8%.van.de.groep.
die.problemen.ondervond.kreeg.hiermee.te.maken),.terwijl.de.problemen.in.33,8%.van.de.gevallen.
te.maken.hadden.met.de.aard.van.het.werk..

NOTEN

36 In.de.huidige.regeling.op.het.vaderschapsverlof,.
waarbij.de.tien.dagen.dienen.te.worden.opgeno-
men.binnen.de.vier.maanden.na.de.geboorte.van.
de.baby,.is.dit.laatste.probleem.in.principe.wei-
nig. plausibel.. Het. lijkt,. onder. de. oude. regeling.
toen.het.vaderschapsverlof.binnen.de.maand.na.
de.geboorte.diende.te.worden.opgenomen,.veel-
eer.een.probleem.te.zijn.voor,.bijvoorbeeld,.leer-
krachten.die.in.de.zomermaanden.vader.werden.
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figuur 31. problemen of nadelen met betrekking tot het vaderschapsverlof, in % (n=781)
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Uit.figuur.32.blijkt.dat.bedienden.(12,5%),.hogere.bedienden.of.kaderleden.(12,7%).vaker.proble-
men.of.nadelen.ondervinden.dan.arbeiders.(6,6%)..Arbeiders.worden.hoofdzakelijk.geconfronteerd.
met.problemen.met.de.werkgever. (75%.bij.niet-geschoolde.arbeiders,. tegenover.58,3%.bij.ge-
schoolde.arbeiders),.terwijl.bedienden,.hogere.bedienden.en.kaderleden.in.ongeveer.gelijke.mate.
problemen.ondervinden.met.hun.werkgever.en.omwille.van.de.aard.van.hun.werk.
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figuur 32. problemen of nadelen met betrekking tot het vaderschapsverlof, naar statuut van 
de respondenten, in %

Zowel.in.de.privésector.als.in.de.openbare.sector.wordt.ongeveer.11%.van.de.respondenten.met.
problemen.of.nadelen.naar.aanleiding.van.het.vaderschapsverlof.geconfronteerd.(figuur.33)..Voor.
wat.betreft.de.privésector,.vermeldt.de.helft.van.hen.problemen.met.de.werkgever..In.de.openbare.
sector.maken.dergelijke.problemen.slechts.één.derde.uit,.net.zoals.problemen.met.betrekking.tot.
de.aard.van.het.werk.
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figuur 33. problemen of nadelen met betrekking tot het vaderschapsverlof, naar sector van 
tewerkstelling, in %
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Zoals.blijkt.uit.figuur.34,.heeft.10,2%.van.de.vastbenoemde.statutaire.ambtenaren.een.probleem.
of.nadeel.ondervonden.op.het.werk.bij.het.vragen.naar.of.het.opnemen.van.vaderschapsverlof..Zij.
ondervonden.in.gelijke.mate.problemen.met.de.werkgever.en.omwille.van.de.aard.van.het.werk:.
het.werk.stapelde.zich.op,.ze.hadden.meer.werk.vóór.en.ná.het.vaderschapsverlof,.…..Enkele.res-
pondenten.konden.geen.gebruik.maken.van.hun.recht.op.vaderschapsverlof.omdat.de.geboorte.
van.hun.baby.in.de.zomervakantie.viel.
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figuur 34. problemen of nadelen met betrekking tot het vaderschapsverlof, bij vastbenoemde 
statutaire ambtenaren tegenover de andere respondenten, in %
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77,8%.van.de.respondenten.die.een.probleem.ervoeren.naar.aanleiding.van.het.vaderschapsverlof,.
heeft.stappen.ondernomen.om.hieraan.te.verhelpen..Veelal.probeerden.ze.het.op.te.lossen.door.
te.praten.met.collega’s.(48,1%),.met.familie,.vrienden.of.kennissen.(37%),.of.met.hun.directe.chef.
(25,9%)..Eén.respondent.nam.contact.op.met.het.Instituut.voor.de.gelijkheid.van.vrouwen.en.man-
nen..In.geen.enkel.geval.werd.het.probleem.voor.de.rechtbank.gebracht.
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tabel 23. heeft u naar aanleiding van het probleem of nadeel waarmee u te maken kreeg één 
van de volgende zaken ondernomen?, in absolute cijfers en in % (n=82)

n %
Ik.sprak.erover.met.mijn.collega’s 39 48,1
Ik.sprak.erover.met.familie,.vrienden.of.kennissen 30 37,0
Ik.sprak.erover.met.een.chef.op.mijn.werk 21 25,9
Ik.nam.contact.op.met.de.personeelsdienst.van.mijn.bedrijf.of.
organisatie 12 14,8

Ik.nam.contact.op.met.de.vakbond 8 9,9
Ik.zocht.informatie.op.via.internet,.boeken,.tijdschriften 7 8,6
Ik.sprak.erover.met.mijn.(huis)arts 1 1,2
Ik.nam.contact.op.met.de.vertrouwenspersoon.van.mijn.bedrijf.of.
organisatie 1 1,2

Andere 4 4,9
Ik.deed.niets 18 22,2

Meerdere.antwoordmogelijkheden

proBlEmEn En naDElEn mEt BEtrEkking tot hEt vaDErschapsvErlof – 
samengevat

•	 10,8%.van.alle.respondenten.heeft.problemen.of.nadelen.ondervonden.op.het.werk.door.
het.vragen.naar.of.het.opnemen.van.vaderschapsverlof.

•	 Het.betreft.vooral.problemen.met.de.werkgever.(43,8%),.of.problemen.omwille.van.de.
aard.van.het.werk.(33,8%)..In.22,5%.van.de.gevallen.betreft.het.een.ander.probleem.

•	 77,8%. van. zij. die. problemen. of. nadelen. ondervonden,. hebben. actie. ondernomen,.
voornamelijk.door.erover.te.praten.met.collega’s,.familie,.vrienden.of.kennissen.
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854.4.   hEt BElEiD van DE organisatiE tEn aanziEn van DE comBinatiE 
 arBEiD-gEzin

Uit. de. vorige. paragraaf. blijkt. dat. niet. alle. werkgevers. even. positief. staan. ten. opzichte. van. va-
derschapsverlof:.niettegenstaande.werknemers.recht.hebben.op. tien.dagen.vaderschapsverlof,.
kunnen.werkgevers.hen.ontraden.het.op.te.nemen,.ze.kunnen.dreigen.met.ontslag,.…..Veel.blijkt.
af.te.hangen.van.de.houding.van.leidinggevenden.en.collega’s,.van.de.bedrijfscultuur,.en.hoe.de.
combinatie.arbeid-gezin.wordt.bevorderd,.in.het.bijzonder.voor.mannelijke.werknemers.

Algemeen.genomen,.blijken.echter.zowel.de.directe.chef.(figuur.35).als.de.collega’s.(figuur.36.en.
37).positief.te.staan.ten.opzichte.van,.dan.wel.correct.te.reageren.op.vaders.die.na.de.geboorte.
vrijaf.nemen.om.voor.hun.baby.te.zorgen.of.hun.partner.te.steunen..Vrouwelijke.chefs.staan.hier.
enigszins.positiever.tegenover.dan.mannelijke.chefs,.en.zijn.bovendien.meer.behulpzaam.en.meer.
proactief.

figuur 35. houding van directe chef ten opzichte van vaders die vrijaf nemen, in % (n=737)37
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NOTEN

37. 2,9%. van. de. respondenten. heeft. geen. directe.
chef,. en. worden. hier. dus. niet. in. beschouwing.
genomen.
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NOTEN
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figuur 36. houding van vrouwelijke collega’s ten opzichte van vaders die vrijaf nemen, in % 
(n=595)38

Meerdere.antwoordmogelijkheden

figuur 37. houding van mannelijke collega’s ten opzichte van vaders die vrijaf nemen, in % 
(n=731)39

38. 19,6%.van.de.respondenten.heeft.geen.vrouwe-
lijke. collega’s,. en. worden. hier. dus. niet. in. be-
schouwing.genomen.

39. 2,8%.van.de.respondenten.heeft.geen.mannelij-
ke.collega’s,.en.worden.hier.dus.niet.in.beschou-
wing.genomen. Meerdere.antwoordmogelijkheden



87

DE ErvaringEn van wErknEmErs mEt vaDErschapsvErlof in BElgië | ERVARINGEN VAN MANNEN MET VADERSCHAPSVERLOF | INHOUDSOPGAVE

87
NOTEN

40. Bij.berekening.van.deze.percentages.weerhielden.
we.enkel.de.respondenten.die.respectievelijk.een.
directe. chef,. vrouwelijke. collega’s. en. mannelijke.
collega’s.hebben.

41. Ouderschapsverlof. is.een.recht.waarop.zowel.de.
vader. als. de. moeder. een. beroep. kunnen. doen.
wegens. de. geboorte. of. de. adoptie. van. een. kind.
tot. het. twaalf. jaar. wordt.. Een. werknemer. heeft.
slechts. recht. op. ouderschapsverlof. wanneer. hij.
in.de.periode.van.15.maanden.die.voorafgaat.aan.
de. aanvraag. ervan,. minstens. gedurende. twaalf.
maanden.met.een.arbeidsovereenkomst. verbon-
den. is.geweest.met.de.werkgever..De.werkgever.
kan. het. ouderschapsverlof. niet. weigeren,. maar.
kan.het.recht.op.ouderschapsverlof.wel.uitstellen,.
en.dat.met.hoogstens.zes.maanden,.om.gegronde.
redenen.die.verband.houden.met.de.werking.van.
de.onderneming..

. Tijdskrediet. (privésector). en. loopbaanonderbre-
king. (openbare. sector). zijn. stelsels. die. werkne-
mers. de. mogelijkheid. geven. om. hun. loopbaan.
tijdelijk.stop. te.zetten.of. te.verminderen..Daarbij.
geniet.hij.of.zij.van.een.onderbrekingsuitkering,.en.
is.hij.of.zij.beschermd.tegen.ontslag.door.de.werk-
gever,.terwijl.bepaalde.sociale-zekerheidsrechten.
blijven.gewaarborgd..Het.is.een.recht.als.aan.be-
paalde.toelatingsvoorwaarden.is.voldaan.

. Elke. werknemer. kan. steeds. aan. de. werkgever.
vragen.of.hij.bereid.is.‘verlof.zonder.wedde’.toe.te.
kennen.. Dit. is. evenwel. geen. recht. van. de. werk-
nemer,.en.de.werkgever. is.niet.verplicht.om.het.
toe. te. kennen.. Bovendien. is. de. werknemer. niet.
beschermd.tegen.ontslag.tijdens.deze.periode..

. De. reglementering. met. betrekking. tot. verlof. om.
dwingende.redenen.kent.een.werknemer.het.recht.
toe.om.afwezig.te.zijn.van.het.werk.om.dwingende.
redenen,.die.worden.gedefinieerd.als.een.niet. te.
voorziene.en.los.van.het.werk.staande.gebeurtenis.
die. de. dringende. en. noodzakelijke. tussenkomst.
van.de.werknemer.vereist,.zoals.ziekte,.ongeval.of.
hospitalisatie. van. een. met. de. werknemer. onder.
hetzelfde.dak.wonende.persoon.en.schade.veroor-
zaakt.aan.de.woning.van.de.werknemer.door.een.
brand.of.een.natuurramp..

. Zie.o.a.:.Wegwijs.in….werk.en.ouderschap,.Brus-
sel:. FOD. Werkgelegenheid,. Arbeid. en. Sociaal.
Overleg,.2009,.pp..43-48..

Respondenten.die.geen.vaderschapsverlof.namen,.typeren.de.houding.van.hun.directe.chef.en.col-
lega’s.vaker.als.onverschillig.of.onwetend.dan.zij.die.wel.vaderschapsverlof.namen..Tegelijkertijd.
beschrijven.ze.de.houding.van.hun.directe.chef.en.collega’s.minder.vaak.als.positief.(respectie-
velijk. 48,8%,. 70,7%. en. 59,1%).. De. respondenten. die. wel. vaderschapsverlof. namen. noemen. de.
houding.van.hun.directe.chef,.vrouwelijke.collega’s.en.mannelijke.collega’s.meestal.positief.(res-
pectievelijk.62,3%,.80%%.en.73,7%).40.

Verder.blijkt.dat.in.de.meerderheid.van.de.bedrijven.of.organisaties.gebruik.kan.worden.gemaakt.
van.enkele.wettelijke.regelingen.die.de.combinatie.arbeid-gezin.bevorderen..Meer.dan.zeven.op.
tien.respondenten.(73,6%).kunnen.gebruik.maken.van.ouderschapsverlof;.ongeveer.de.helft.van.
de.respondenten.heeft.de.mogelijkheid.om.loopbaanonderbreking.of. tijdskrediet. (49,2%),.verlof.
zonder.wedde.(47,2%).en.verlof.om.dwingende.reden.(53%).op.te.nemen.41.Slechts.2,9%.van.alle.
respondenten.geeft.aan.van.geen.enkel.voordeel.gebruik.te.kunnen.maken..

tabel 24. wettelijke regelingen ten voordele van de combinatie arbeid-gezin, in absolute cijfers 
en in % (n=760)

n %
Ouderschapsverlof 559 73,6
Verlof.om.dwingende.reden.voor.ziekte,.ongeval.of.hospitalisatie.van.
kind/partner

403 53,0

Loopbaanonderbreking.en.tijdskrediet 374 49,2
Verlof.zonder.wedde 359 47,2
Loopbaanonderbreking.voor.medische.bijstand 207 27,2
Loopbaanonderbreking.voor.palliatieve.zorgen 201 26,4
Geen.van.bovenstaande 22 2,9
Ik.weet.het.niet 163 21,4
Andere 7 ,9

Meerdere.antwoordmogelijkheden

De.mogelijkheid.om.van.deze.wettelijke.regelingen.ten.voordele.van.de.combinatie.arbeid-gezin.te.
kunnen.genieten,.neemt.overigens.toe.naarmate.de.bedrijven.groter.zijn..Zo.zien.we.bijvoorbeeld.
dat.59,8%.van.de.werknemers.in.een.klein.bedrijf.(1.t/m.19.personen).de.mogelijkheid.heeft.om.
ouderschapsverlof.op.te.nemen,.terwijl.dit.aandeel.bij.bedrijven.met.meer.dan.100.werknemers.
81,9%.bedraagt.
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Bedrijven.of.organisaties.bieden.bovenop.deze.wettelijke.verloven.vaak.nog.andere.mogelijkheden.
aan.ten.voordele.van.de.combinatie.arbeid-gezin..Voor.bijna.één.op.drie.(32,4%).van.de.respon-
denten.is.dat.het.geval..Het.betreft.vooral.een.flexibele.uurregeling.(66,7%),.telewerken.(32,9%).en.
toegang.tot.voordeeltarieven.voor.gezinsvakanties.(27,1%).

tabel 25. andere mogelijkheden ten voordele van de combinatie arbeid-gezin, in absolute cij-
fers en in % (n=240)

n %
Flexibele.uurregeling 160 66,7
Telewerken.met.computer.en.internet 79 32,9
Toegang.tot.voordeeltarieven.voor.gezinsvakanties 65 27,1
Mogelijkheid.om.enkele.uren.van.de.wettelijke.arbeidstijd.thuis.te.
presteren

54 22,5

Mogelijkheid.om.kinderen.naar.een.bedrijfscrèche.te.laten.gaan 35 14,6
Andere 15 6,3

44%.van.de.respondenten.vindt.de.bestaande.wettelijke.regelingen,.en.eventuele.andere.mogelijk-
heden.die.binnen.hun.bedrijf.of.organisatie.bestaan.voor.de.combinatie.arbeid-gezin.voldoende,.
maar.26,6%.meent.dat. ze.niet. volstaan..39,2%.van.alle. respondenten.heeft.er.overigens.reeds.
gebruik.van.gemaakt.of.denkt.het.in.de.toekomst.te.doen,.terwijl.41,3%.dit.nog.niet.heeft.gedaan.
en.het.ook.niet.zal.doen..

Indien.we.nagaan.in.welk.soort.bedrijf.of.organisatie.zij.die.vaderschapsverlof.opnemen.werken,.
dan.blijkt.dat.deze.bedrijven.meer.wettelijke.regelingen.ten.voordele.van.de.combinatie.arbeid-
gezin.aanbieden.aan.hun.werknemers..Zo.werkt.76,7%.van.de.respondenten.die.vaderschapsverlof.
hebben.opgenomen,.tegenover.59,1%.van.zij.die.geen.vaderschapsverlof.namen,.in.een.bedrijf.of.
organisatie.waarin.ouderschapsverlof.frequent.wordt.opgenomen..51,8%.van.de.respondenten.die.
vaderschapsverlof.hebben.opgenomen,.tegenover.37,2%.van.zij.die.dat.niet.deden,.werkt.in.een.
bedrijf.of.organisatie.waarin.loopbaanonderbreking.en.tijdskrediet.mogelijk.is..

De.respondenten.die.vaderschapsverlof.opnamen,.vinden.vaker.dan.de.andere.respondenten.dat.
hun.werkgever.positief.staat.ten.opzichte.van.vaders.die.een.actieve.rol.in.het.gezin.(willen).opne-
men,.en.dat.ze.hen.ondersteunen.of.aanmoedigen.(tabel.26)..Ongeveer.de.helft.van.alle.respon-
denten.betwijfelt.evenwel.of.werkgevers.vaders.die.langere.tijd.thuis.willen.blijven.na.de.geboorte.
van.hun.baby.zouden.ondersteunen.
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tabel 26. houding van de werkgever tegenover actieve vaders, in % 

vaderschapsverlof (n=635)  geen vaderschapsverlof 
(n=146)

Eens oneens weet niet Eens oneens weet niet
In.het.algemeen.stond.mijn.werkgever.welwillend.t.o.v..vragen.van.vaders.om.
flexibel.te.kunnen.werken.in.functie.van.de.noden.van.hun.gezin 60,4 25,3 14,3 53,5 27,1 19,4

Vaderschapsverlof.opnemen.na.de.geboorte.van.een.baby.werd.aangemoedigd.
door.mijn..werkgever 44,8 39,7 15,5 33,1 43,8 23,1

Mijn.werkgever.ondersteunde.vaders.die.langere.tijd.verlof.wilden.nemen.na.de.
geboorte.van.hun.baby 23,8 46,2 30,0 23,6 50,4 26,0

Mijn.werkgever.stond.in.het.algemeen.positief.t.a.v..de.combinatie.arbeid-gezin.
voor.mannen 40,6 33,4 26,0 32,6 39,5 27,9

hEt BElEiD van hEt BEDrijf of DE organisatiE – samengevat 

•	 Algemeen. genomen,. staan. de. directe. chef. en. de. collega’s. positief. ten. opzichte. van.
vaders.die.vrijaf.nemen.om.na.de.geboorte.voor.hun.baby.te.zorgen.

•	 73,6%.van.de.respondenten.kan.gebruik.maken.van.ouderschapsverlof,.53%.kan.verlof.
nemen.om.dwingende.reden.en.49,2%.heeft.de.mogelijkheid.om.loopbaanonderbreking.
en.tijdskrediet.te.nemen..32,4%.werkt. in.een.bedrijf.of.organisatie.dat.daarnaast.nog.
andere.mogelijkheden.aanbiedt.ten.voordele.van.de.combinatie.arbeid-gezin..

•	 39,2%.van.alle.respondenten.heeft.reeds.gebruik.gemaakt.van.de.wettelijke.regelingen.
of.andere.bestaande.mogelijkheden.in.het.kader.van.de.combinatie.arbeid-gezin..44%.
vindt.deze.regelingen.voldoende,.maar.26,6%.beoordeelt.ze.als.onvoldoende.
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5. cONcLUSIES EN AANbEVELINGEN
In.het.kader.van.dit.onderzoek.over.de.ervaringen.van.werknemers.met.vaderschapsverlof,.werden.
781. respondenten.bevraagd.via.een.schriftelijke.postenquête..Het.betreft.mannen.die. tussen.1.
april.en.31.december.2008.vader.zijn.geworden,.en.op.het.moment.van.de.geboorte.van.hun.baby.
in.loondienst.werkten.voor.een.privébedrijf.of.in.de.openbare.sector..We.vroegen.hen.of.ze.naar.
aanleiding.van.de.geboorte.van.hun.baby.verlof.hebben.genomen,.de.redenen.die.hun.beslissing.
rechtvaardigen,.en.hoe.ze.dat.verlof.hebben.ingevuld..Daarnaast.peilden.we.naar.hun.tevredenheid.
over. de. toenmalige. regeling. op. het. vaderschapsverlof,. en. gingen. we. na. of. ze. over. voldoende.
informatie.beschikten.over.het.vaderschapsverlof..Vervolgens.vroegen.we.hen.hoe.het,. volgens.
hen,. ideaal. gezien. zou. moeten. worden. geregeld.. We. gingen. tevens. na. of. ze. voorbereidingen.
hadden.getroffen.om.de.opname.van.het.vaderschapsverlof.zo.goed.mogelijk.te.laten.verlopen,.
dan.wel.of.ze.problemen.of.nadelen.hadden.ondervonden.naar.aanleiding.van.het.vragen.naar.of.
het.opnemen.van.vaderschapsverlof..Ten.slotte.analyseerden.we.het.beleid.van.het.bedrijf.of.de.
organisatie.inzake.de.combinatie.arbeid-gezin.

We.vatten.de.belangrijkste.resultaten.van.de.enquête.hieronder.samen.

261. van. de. 781. respondenten. (33,7%). hebben. verlof. genomen. in. de. periode. vóór. de. geboorte.
van.hun.baby..Gemiddeld.namen.ze.vóór.de.geboorte.zes.dagen.verlof..Vooral.niet-geschoolde.
arbeiders. (43,8%). namen. verlof. vóór. de. geboorte,. terwijl. hogere. bedienden. en. kaderleden. het.
minst.vaak. (29,9%).verlof.namen..Werknemers. in.de.openbare.sector. (44,9%).nemen.eveneens.
vaker.verlof.vóór.de.geboorte.dan.zij.die.werken.in.de.privésector.(29,3%)..Het.betreft,.in.dat.geval,.
vrijaf.in.het.kader.van.het.jaarlijks.verlof.

729.van.de.781.respondenten.(93,8%).namen.verlof.ná.de.geboorte.van.hun.baby..Het.betreft.zowel.
vaderschapsverlof.als.jaarlijks.verlof,.onbetaald.verlof,.…..De.meerderheid.(56,8%).nam.tien.dagen.
verlof,.en.gemiddeld.namen.de.respondenten.12.verlofdagen.ná.de.geboorte.van.de.baby..Slechts.
81,3%.van.de.niet-geschoolde.arbeiders.nam.verlof.ná.de.geboorte.van.hun.baby,.tegenover.93,3%.
van.de.bedienden.en.99,4%.van.de.hogere.bedienden.en.kaderleden..Werknemers.in.de.openbare.
sector.(91,6%).en.in.de.privésector.(95,2%).namen.in.ongeveer.gelijke.mate.verlof.na.de.geboorte.
van.hun.baby..
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635.van.de.781.respondenten.(81,3%).namen.vaderschapsverlof..80,9%.van.zij.die.vaderschapsverlof.
hebben.genomen,.nam.de.volledige.tien.dagen.waarop.ze.recht.hebben.op,.12%.heeft.minder.dan.
tien.dagen.opgenomen,.en.3,1%.zegt.meer.dan.tien.dagen.vaderschapsverlof.te.hebben.genomen..
Niet-geschoolde. arbeiders. (67,7%). nemen. het. minst. vaak. vaderschapsverlof,. terwijl. hogere.
bedienden.en.kaderleden.het.vaakst.(91,3%).vaderschapsverlof.hebben.genomen..In.de.openbare.
sector.neemt.74,3%.van.de.werknemers.vaderschapsverlof,.tegenover.86%.in.de.privésector.

42,5%. van. de. respondenten. die. verlof. hebben. genomen. ná. de. geboorte,. nam. enkel.
vaderschapsverlof..Daaruit.volgt.dat.de.meerderheid.van.de.respondenten.die.verlof.namen.ná.de.
geboorte,.ook.verlof.nam.buiten.het.kader.van.het.vaderschapsverlof.

46,7%.van.de.respondenten.nam.binnen.de.dertig.dagen.na.de.geboorte.van.de.baby.ook.vrijaf.in.
het.kader.van.het.jaarlijks.verlof,.terwijl.17,7%.verlof.nam.in.het.kader.van.een.andere.regeling..
55,8%.van.de.respondenten.heeft.daarenboven.vrijaf.genomen.binnen.de.tweede,.derde.of.vierde.
maand.na.de.geboorte.van.de.baby.in.het.kader.van.het.jaarlijks.verlof,.en.19,5%.in.het.kader.van.
een.andere.regeling.

De.meerderheid.van.de.respondenten.heeft.vaderschapsverlof.opgenomen..Toch.blijkt.dit.niet.altijd.
probleemloos.te.verlopen..10,8%.van.de.respondenten.geeft.immers.aan.problemen.of.nadelen.te.
hebben.ondervonden.op.het.werk.door.het.vragen.naar.of.het.opnemen.van.vaderschapsverlof..In.
43,8%.van.de.gevallen.betrof.het.de.houding.van.de.werkgever.(bv..dreiging.met.ontslag);.33,8%.
van.de.problemen.had.te.maken.met.de.aard.van.het.werk.(bv..werk.dat.zich.opstapelt)..In.22,5%.
van.de.gevallen.betrof.het.een.ander.probleem.

Bedienden,.hogere.bedienden.of.kaderleden.ondervinden.vaker.problemen.dan.arbeiders,.maar.
de.problemen.zijn.van.een.andere.orde..De.nadelen.die.bedienden.ondervinden.hebben.vooral.te.
maken.met.de.aard.van.het.werk.(te.veel.werk,.geen.mogelijkheid.om.een.vervanger.te.vinden,.
…),. terwijl. arbeiders. vooral. problemen. ondervinden. omwille. van. de. houding. van. de. werkgever.
(ontevredenheid.over.de.opname.van.vaderschapsverlof,.dreiging.met.ontslag,.enzovoort).
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Zowel. in.de.openbare.als. in.de.privésector.ondervond.ongeveer.11%.van.de.respondenten.een.
probleem. of. nadeel. bij. het. opnemen. van. of. vragen. naar. vaderschapsverlof.. De. helft. van. de.
problemen.van.werknemers.in.de.privésector.heeft.te.maken.met.de.houding.van.de.werkgever,.
tegenover. 29,2%. bij. werknemers. in. de. openbare. sector.. In. beide. sectoren. had. ongeveer. één.
probleem.op.drie.te.maken.met.de.aard.van.het.werk..

De. regeling. op. het. vaderschapsverlof. blijkt. niet. goed. gekend. te. zijn.. Slechts. 74,3%. van. de.
respondenten.wist.al. voor.de.geboorte.dat. vaderschapsverlof.bestond..14.respondenten.wisten.
helemaal.niet.dat.ze.dit.recht.hadden,.en.kwamen.het.pas.op.het.ogenblik.van.de.bevraging.te.
weten..75,3%.van.alle.respondenten.weet.evenwel.dat.vaderschapsverlof.tien.dagen.bedraagt..

Uit.dit.onderzoek.blijkt.dus.dat.de.meerderheid.van.de.werkende.vaders.vaderschapsverlof.neemt.
naar.aanleiding.van.de.geboorte.van.hun.baby..Niettemin.lijkt.de.regeling.op.het.vaderschapsverlof.
nog.niet.optimaal.te.werken:.niet.alle.mannen.nemen.het;.velen.nemen.minder.dan.tien.dagen.
vaderschapsverlof;.anderen.voelen.zich.genoodzaakt.om.het.vaderschapsverlof.aan.te.vullen.met.
jaarlijks.verlof,.of.via.een.andere.regeling;.vaak.beschikken.werknemers.over.te.weinig.informatie..
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Daarom. wil. het. Instituut. voor. de. gelijkheid. van. vrouwen. en. mannen. dit. rapport,. op. basis.
van.de.resultaten.van.de.studie,.afsluiten.met.enkele.aanbevelingen.met.betrekking.tot.het.
vaderschapsverlof.

1.. In. België. ontbreekt. de. bescherming. tegen. ontslag. ingeval. van. vaderschapsverlof..
De. herschikte. richtlijn. 2006/54. is. inderdaad. niet. correct. omgezet. in. onze. nationale.
wetgeving.. Artikel. 16. van. richtlijn. 2006/54/EG. voorziet. dat. “deze. richtlijn. het. recht.
van.de.lidstaten.om.een.afzonderlijk.recht.op.vaderschapsverlof.en/of.adoptieverlof.te.
erkennen.onverlet.[laat]..Lidstaten.die.dergelijke.rechten.erkennen,.nemen.de.nodige.
maatregelen.om.werkende.mannen.en.vrouwen.te.beschermen.tegen.ontslag.wegens.
de.uitoefening.van.deze.rechten.en.om.ervoor.te.zorgen.dat.zij.na.afloop.van.dit.verlof.
het.recht.hebben.om.–.onder.voorwaarden.die.voor.hen.niet.minder.gunstig.zijn.–.naar.
hun.baan.of.naar.een.gelijkwaardige. functie. terug. te.keren.en. te.profiteren.van.elke.
verbetering.van.de.arbeidsvoorwaarden.waarop.zij. tijdens.hun.afwezigheid.aanspraak.
hadden.kunnen.maken.”

Deze. richtlijn. biedt. dus. de. mogelijkheid. aan. de. lidstaten. om. onderscheiden. rechten.
te.erkennen. inzake.vaderschaps-.en/of.adoptieverlof..En.als.de. lidstaat.een.dergelijk.
verlof.toekent.aan.vaders,.zoals.in.België.het.geval.is,.vereist.de.richtlijn.dat.dit.verlof.
vergezeld.gaat.van.een.bescherming.tegen.ontslag..Deze.tweede.voorwaarde.is.echter.
niet.hernomen. in.de.Belgische.nationale.wetgeving..Toen.artikel.30.van.de.wet.van.3.
juli. 1978. werd. aangepast. om. een. vaderschapsverlof. van. tien. dagen. op. te. nemen,.
had.de.nationale.wetgever.dit.verlof.dus.moeten.laten.vergezeld.gaan.van.een.betere.
ontslagbescherming.

Ter. informatie. hernemen. we. de. principes. van. de. bescherming. van. de. werknemer.
die. ouderschapsverlof. aanvraagt:. “De. ontslagbescherming. van. de. regeling. van. de.
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loopbaanonderbreking.is.van.toepassing..Dit.betekent.dat.de.werkgever.geen.handeling.
mag.stellen.die.ertoe.strekt.eenzijdig.een.einde.te.maken.aan.de.dienstbetrekking,.tenzij.
hij.een.dringende.of.voldoende.reden.heeft.
De. ontslagbescherming. gaat. in. de. dag. van. de. schriftelijke. kennisgeving. aan. de.
werkgever.en.eindigt.drie.maanden.na.het.einde.van.het.ouderschapsverlof.
Ingeval.het.ouderschapsverlof.voltijds. is.opgenomen,.wordt.de.opzeggingstermijn.die.
door.de.werkgever.wordt.gegeven.voor.of.in.de.loop.van.dit.verlof.geschorst.tijdens.de.
periode. van. volledige.schorsing.. (Dit. laatste.geldt.niet. ingeval. van.ouderschapsverlof.
met.deeltijdse.prestaties.)
Respecteert.de.werkgever.deze.ontslagbescherming.niet,.dan.dient.hij.een.forfaitaire.
vergoeding. te. betalen. die. gelijk. is. aan. het. loon. van. zes. maanden,. bovenop. de.
vergoedingen. die. bij. een. verbreking. van. de. arbeidsovereenkomst. aan. de. werknemer.
moeten.worden.betaald.”42

Het. is. trouwens. verbazend. dat. deze. bescherming. niet. is. voorzien. in. het. geval. van.
vaderschapsverlof,. terwijl. bij. het. ouderschapsverlof. en/of. het. adoptieverlof. een.
dergelijke. ontslagbescherming. wordt. erkend.. Het. Instituut. voor. de. gelijkheid. van.
vrouwen.en.mannen.beveelt.derhalve.aan.dat.de.federale.wetgever.het.voorbeeld.volgt.
van.dit.beschermingssysteem.voor.vaderschapsverlof..

De. onderhandeling. van. een. Europees. raamakkoord. rond. individueel. en. niet-
overdraagbaar. vaderschapsverlof,. dat. in. 2000. het. voorwerp. heeft. uitgemaakt. van.
een. –. niet-bindende. –. resolutie,. moet. prioritair. zijn.43. Deze. doelstellingen. zouden.
met.name.moeten.worden.tegemoet.gekomen.door.de.bekrachtiging.door.België.van.
Conventie. 156. van. de. International. Labour. Organization. (ILO). (uit. 1981). betreffende.
gelijke. kansen. en. gelijke. behandeling. van. mannelijke. en. vrouwelijke. werknemers.
die. gezinsverantwoordelijkheden. hebben.. Conventie. 156. refereert. specifiek. aan.
verantwoordelijkheden. tegenover. “dependent. children”. en. “other. members. of. their.
immediate.family.who.clearly.need.their.care.or.support”..Deze.Conventie.en.Aanbeveling.
165.van.de.ILO.leveren.vele.beleidslijnen.en.stellen.flexibele.instrumenten.voor.met.het.

NOTEN

42 Zie:.www.werk.belgie.be
43. Mannen.en.gezinnen:.de.evolutie.van.mannelijke.

rollen.in.de.gezinnen.in.Europa,.zie:.www.coface-
eu.org.
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oog.op.het.ondersteunen.van.beleidsvoornemens.die.werknemers.en.werkneemsters.
met.familiale.verantwoordelijkheden.toelaten.om.hun.recht.uit. te.oefenen.om.zonder.
discriminatie.in.dienst.te.treden,.deel.te.nemen.aan.de.arbeidsmarkt,.en.zich.daarin.te.
ontwikkelen..

2. Overigens. is. het. belangrijk. dat. alle. actoren. begrijpen. dat. vaderschapsverlof. een.
onvoorwaardelijk.recht.is.van.de.werknemer..De.werkgever.kan.het.dus.niet.weigeren.
noch.uitstellen.of.de.voorwaarden.ervan.vastleggen..Het.is.misschien.wenselijk.om.dit.
recht.opnieuw.te.bevestigen.door.de.formulering.van.artikel.30.van.de.wet.van.3.juli.1978.
aan.te.passen.

Op. de. Belgische. arbeidsmarkt. hebben. de. vakbonden. terzake. een. cruciale. rol. te.
spelen. om. niet. enkel. de. werknemers. te. informeren,. maar. ook. te. vechten. tegen.
genderstereotypen. en. het. ouderschap. van. mannelijke. werknemers. te. ondersteunen..
Nog.te.vaak.ontmoedigen.of.verhinderen.al.dan.niet.oudere.collega’s.hun.collega.om.
vaderschapsverlof.op.te.nemen,.met.name.door.met.hen.de.spot.te.drijven..Werkgevers.
in.de.privé-.en.openbare.sector.moeten,.samen.met.de.vakbonden,.een.politiek.beleid.
ontwikkelen.dat.iedereen.toelaat.om.zijn.rechten.terzake.uit.te.oefenen.

3 Bovendien. lijken. vaders,. zoals. blijkt. uit. de. resultaten. van. deze. studie,. duidelijk.
voorstander. te. zijn. van. een. “verlenging”. van. het. vaderschapsverlof.. De. wetswijziging.
ingevoerd.via.de.Programmawet.van.22.december.2008.(B.S..29.december.2008).komt.
hieraan.reeds.deels.tegemoet..Sinds.dan.moet.het.vaderschapsverlof.niet.langer.binnen.
de.30.dagen.na.de.geboorte.van.de.baby.worden.opgenomen,.maar.werd.deze.periode.
verlengd.tot.vier.maanden.na.de.geboorte.van.de.baby..Vaders.willen.evenwel.ook.langer.
kunnen. thuisblijven:. een. vaderschapsverlof. van. gemiddeld. genomen. 22. dagen. wordt.
door.hen.als.ideaal.naar.voren.geschoven.
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4. Overigens.zou.een.verlenging.van.het.vaderschapsverlof.dienen.gepaard.te.gaan.met.een.
meer.flexibele.invulling.van.de.periode.tijdens.dewelke.het.kan.worden.opgenomen..Het.
Instituut.voor.de.gelijkheid.van.vrouwen.en.mannen.merkt.inderdaad.de.duidelijke.wens.
van.de.respondenten.op.om.het.vaderschapsverlof.deels.voor.en.deels.na.de.geboorte.
op.te.nemen.

5. De. financiële. “neutralisering”. van. het. vaderschapsverlof. is,. net. zoals. de. financiële.
neutralisering.van.het.moederschapsverlof.–.die.evenmin.al.is.bereikt.–,.een.belangrijke.
voorwaarde. om. de. doelstelling. van. gelijkheid. van. vrouwen. en. mannen. te. bereiken..
Het.neutraliseren.van.moederschaps-.en.vaderschapsverlof.komt.erop.neer.ervoor.te.
zorgen.dat.het.geen.enkele.consequentie.heeft,.tijdens.het.verlof.(loon.100%.betaald).
noch.erna.(toegang.geven.tot.alle.rechten,.tot.promotie,.tot.opleiding,.enzovoort)..Echter,.
slechts.enkele.ondernemingen.komen.financieel.tussen.op.dat.vlak.

6. De. informatieverspreiding. over. de. regeling. op. het. vaderschapsverlof. dient. op. een.
meer.proactieve.en.gestructureerde.manier.te.worden.opgenomen.door.de.werkgever..
Toekomstige. vaders. lijken. voor. hun. informatie. hierover. meestal. een. beroep. te. doen.
op. informele. kanalen. (familie,. vrienden,. internet,. …),. terwijl. een. groot. deel. van. de.
werkgevers. nalaat. hun. werknemers. op. de. hoogte. te. brengen. wanneer. ze. worden.
geïnformeerd.over.de.toekomstige.geboorte..Opname.van.informatie.over.de.regeling.op.
het.vaderschapsverlof.in,.bijvoorbeeld,.het.arbeidsreglement,.lijkt.aan.te.beleven.

. Werkgevers. dienen. eveneens. te. worden. gesensibiliseerd,. via. de. vakbonden. of. de.
publicatie. van. studies. zoals. deze,. over. het. belang. voor. hun. mannelijke. werknemers.
om.zich.in.te.zetten.voor.het.ouderschap,.meer.bepaald.door.vaderschapsverlof.op.te.
nemen..De.houding.van.werkgevers.is.immers.niet.altijd.positief,.getuige.de.problemen.
die.mannen.ondervinden.bij.de.opname.van.vaderschapsverlof..Het.betekent.evenwel.
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een.belangrijke.eerste.stap. in.het.creëren.van.een.emotionele.band. tussen.vader.en.
kind,. en. in. het. betrekken. van. de. vader. bij. de. opvoeding.. Bovendien. zien. werkgevers.
nog.al.te.vaak.over.het.hoofd.dat.een.evenwichtige.combinatie.tussen.arbeid.en.gezin.
ook. voor. mannelijke. werknemers. een. belangrijke. voorwaarde. is. voor. een. optimaal.
functioneren.in.de.werkomgeving.

7. De. diversificatie. van. informatiekanalen. is. essentieel. en. zou. actief. moeten. worden.
ondersteund.door.vele.actoren..De.betrokkenheid,.en.dit.op.regelmatige.basis,.van.de.
sociale. partners,. waarop. eerder. al. werd. gewezen,. van. de. ziekenfondsen,. de. sociale.
secretariaten.en.van.alle.andere.betrokken.partijen.kan.een.beslissende.rol.spelen.om.
de.ongelijkheden.te.verminderen.

8. Ten.slotte.wil.het. Instituut. voor.de.gelijkheid. van. vrouwen.en.mannen.nog.wijzen.op.
enkele. lacunes. in. de. huidige. regeling. op. het. vaderschapsverlof,. meer. bepaald. voor.
categorieën.die.in.deze.studie.niet.aan.bod.komen..

. Niet.enkel.(mannelijke).werknemers.in.de.privé-.of.openbare.sector.willen.in.toenemende.
mate.betrokken.zijn.bij.de.geboorte.van.een.baby..Dat.geldt.evenzeer.voor.zij.die.als.
zelfstandige.werken..Indien.zij.vrijaf.nemen.na.de.geboorte.van.een.baby,.dan.ontvangen.
zij.evenwel.geen.uitkering.en.lijden.zij.bijgevolg.loonverlies..

Ook. werkloze. vaders. hebben. geen. recht. op. vaderschapsverlof,. in. tegenstelling.
tot. werkzoekende. zwangere. vrouwen. die. wel. recht. hebben. op. moederschapsrust..
Niettemin.kan.een.werkloze.man.problemen.ervaren.om.zich.aan.te.bieden.voor.een.
sollicitatiegesprek,.een.selectie.of.een.recruteringstest.op.het.moment.van.de.bevalling.
van.zijn.partner.of.tijdens.de.eerste.dagen.na.de.geboorte.van.zijn.baby..Administratieve.
en/of.reglementaire.aanpassingen.zouden.een.“paritair.ouderschap”.mogelijk.maken.
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Ten.slotte.ondersteunt.het.Instituut.voor.de.gelijkheid.van.vrouwen.en.mannen.ook.de.
(wetgevende).stappen.om.geboorteverlof.toe.te.kennen.aan.lesbische.meemoeders.na.
de.bevalling.van.hun.partner..Enkele.categorieën.van.werknemers.hebben.hierop.reeds.
recht,.bijvoorbeeld.ambtenaren.die.voor.de.Vlaamse.en.Waalse.overheid.werken..Ook.
in.andere.ondernemingen.en.organisaties.staat.het.ter.discussie..Opdat.het.recht.zou.
worden.veralgemeend.naar.alle.werkneemsters. is.het.evenwel.nodig.om.op. federaal.
niveau.een.wet.te.ontwerpen.om.op.die.manier.de.privé-.en.openbare.sector.te.omvatten..
Deze.bijzondere.problematiek.zou.moeten.worden.bestudeerd.in.het.licht.van.de.gelijke.
behandeling.en.het.adoptieverlof.waarvan.koppels.van.homoseksuele.vaders.genieten.




	INHOUDSOPGAVE
	Voorwoord
	1. INLEIDING
	2. METHODOLOGIE
	2.1. Instrument 
	2.2. Opzet van de enquête

	3. PROFIEL VAN DE RESPONDENTEN
	3.1. Arbeidsparticipatie
	3.2.  Arbeidsregime
	3.3. Werkomgeving 
	3.4. Sociodemografische beschrijving

	4. Ervaringen van mannen met vaderschapsverlof
	4.1.  Informeren van de werkgever over de zwangerschap
	4.2.  Informatie en kennis over de regeling op het vaderschapsverlof
	4.3. Opname van vaderschapsverlof
	4.3.1. Opname van verlof of vrijaf vóór de geboorte van de baby 
	4.3.2. Opname van verlof of vrijaf na de geboorte van de baby 
	4.3.3. Opname van vaderschapsverlof 
	4.3.4. Invulling van het vaderschapsverlof door de respondenten 
	4.3.5. Tevredenheid over de regeling op het vaderschapsverlof (lengte, periode)
	4.3.6. Financiële vergoeding van het vaderschapsverlof  
	4.3.7. Regeling van het vaderschapsverlof op de werkvloer 
	4.3.8. Problemen en nadelen met betrekking tot het vaderschapsverlof

	4.4.  Het beleid van de organisatie ten aanzien van de combinatie arbeid-gezin

	5. conclusies en aanbevelingen

	Knop 1: 
	Knop 3: 
	Knop 5: 
	Knop 23: 
	Knop 28: 
	Knop 41: 
	Knop 6: 
	Knop 22: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 27: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 
	Knop 40: 
	Knop 32: 
	Knop 33: 
	Knop 34: 
	Knop 35: 
	Knop 37: 
	Knop 38: 
	Knop 36: 
	Knop 39: 
	Knop 17: 
	Pagina 5: Off
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Knop 21: 
	Pagina 7: Off
	Pagina 10: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 

	Knop 18: 
	Pagina 11: Off
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 

	Knop 43: 
	Knop 19: 
	Pagina 23: Off
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 

	Knop 20: 
	Pagina 38: Off
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 



