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De consultatie betrof het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof. Het wetsvoorstel vloeit voort uit
het Regeerakkoord. In het Regeerakkoord is overeengekomen om het verlof voor partners bij de
geboorte van het kind uit te breiden van 2 dagen met loondoorbetaling nu naar 1 week verlof met
behoud van loon en aanvullend 5 weken verlof zonder loon. Gedurende die 5 weken hebben partners
wel recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon (met een maximum). Daarnaast
wordt het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van 4 weken tot 6 weken (met een uitkering ter
hoogte van 100% van het dagloon). Er zijn voor de consultatie geen specifieke vragen gesteld.
Van de internetconsultatie hebben 92 bedrijven en particulieren en 20 organisaties gebruik gemaakt.
Van de reacties van particulieren en bedrijven was de meerderheid positief ten aanzien van de
uitbreiding van het verlof voor de partner (58 reacties). In 30 reacties werd, hoewel men de
uitbreiding van het verlof positief beoordeelde, echter negatief gereageerd op de voorgestelde wijze
van financiering of was men negatief over de organisatorische gevolgen voor de (MKB-)bedrijven. Veel
van deze reacties waren afkomstig van bedrijven uit de agrarische sector. Andere kritische
kanttekeningen betroffen onder andere de duur van het verlof of de hoogte van de uitkering die
opname van verlof zou kunnen belemmeren.
Van de overige 34 reacties waren er 10 negatief over de uitbreiding van het geboorteverlof in
algemene zin. Opgemerkt werd dat gezinsuitbreiding een vrije keuze van de ouders is en dat voor de
overheid geen taak is weggelegd om de jonge ouders in de vorm van verlofrechten te ondersteunen
bij de zorg en de combinatie van zorg en werk. Voorts bevatten 19 reacties kritiek op de wijze van
financiering. In enkele reacties uitte men kritiek op het feit dat in het geval van een meeroudergezin
of een gezin met twee vaders niet alle ouders recht krijgen op geboorteverlof.
Naast particulieren en bedrijven hebben 20 (maatschappelijke) organisaties gereageerd. Een groot
aantal organisaties is positief over het wetsvoorstel en onderschrijft de doeltreffendheid van de wet.
Deze organisaties vinden het voorliggende wetsvoorstel een goede stap vooruit, maar een aantal
signaleert dat aanpassing wenselijk of nodig is om opname van het verlof voor een bredere groep
toegankelijk te maken. Zij bepleitten een verhoging van de uitkering tot 100% van het loon of ten
minste een garantie op een uitkering op het niveau van het bestaansminimum en/of het toegankelijk
maken van de regeling voor zelfstandigen. Andere voorstellen die meer dan eens genoemd zijn in
deze reacties betreffen de aandacht voor de cultuur rond de verdeling van arbeid en zorgtaken en de
noodzaak van een verdere verlenging van de verlofduur. Voorts wordt de verhouding tot het VNKinderrechtenverdrag naar voren gebracht en wordt gevraagd naar de pensioenopbouw.
Tot deze 20 organisaties behoren ook vier werkgeversorganisaties. Deze organisaties reageerden
afwijzend vanwege de wijze van financiering van het geboorteverlof en de praktische gevolgen voor de
personeelsplanning. Drie van deze organisaties stellen zich daarnaast op het standpunt dat het aan
werkgevers en werknemers onderling is om afspraken te maken over verlof.
De regering constateert dat een meerderheid van de reacties positief is ten aanzien van de uitbreiding
van het geboorteverlof. In de memorie van toelichting is uitgebreid gereageerd op de reacties die via
de internetconsultatie zijn ontvangen. Kortheidshalve is daarbij zoveel mogelijk verwezen naar de
passages uit de memorie van toelichting waar de reacties betrekking op hadden. Dit betreft o.a. de
wijze van financiering, de hoogte van de uitkering en de organisatorische gevolgen voor werkgevers.
Voorzover punten nog niet of onvoldoende in de memorie van toelichting aan de orde waren gekomen
(bv. de pensioenopbouw en de positie van meeroudergezinnen) is dit alsnog gedaan.
De internetconsultatie heeft niet geleid tot aanpassing van het wetsvoorstel. Zoals aangegeven bevat
de memorie van toelichting een uitgebreide reactie op de resultaten van de internetconsultatie. Het
wetsvoorstel is op 25 april 2018 ter advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad
van State. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zullen in principe spoedig na ontvangst van
het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de Tweede Kamer worden
aangeboden.

