
 
 

  

expertise binnen handbereik 
 

 

Met ingang van 01.01.2019 werd de mogelijkheid om adoptieverlof te nemen uitgebreid en verdwijnt de 
maximumleeftijd van 8 jaar voor de opname van adoptieverlof. Het recht wordt hetzelfde voor ieder minderjarig 
kind. 

Duurtijd 

Het adoptieverlof voor een minderjarig kind bedraagt standaard 6 weken en neemt stelselmatig toe. Vanaf 2019 
zal er om de 2 jaar telkens een week bijkomen tot het maximum van 17 weken bereikt is (tegen 2027): 

Vanaf 2019: 6 weken per adoptieouder + 1 week 

Vanaf 2021: 6 weken per adoptieouder + 2 weken 

Vanaf 2023: 6 weken per adoptieouder + 3 weken 

Vanaf 2025: 6 weken per adoptieouder + 4 weken 

Vanaf 2027: 6 weken per adoptieouder + 5 weken 

Iedere adoptieouder kan 6 weken opnemen en de bijkomende weken (1 tot en met 5) kunnen onderling verdeeld 
worden tussen beide adoptieouders.  

Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur met 2 weken per 
adoptieouder verlengd.  

Wanneer het kind een bepaalde lichamelijk of geestelijke ongeschiktheid heeft, is er een uitgebreider recht. 

Opname  

Het adoptieverlof moet starten binnen 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van 
het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats 
heeft.  

In het kader van een interlandelijke adoptie kan het adoptieverlof reeds 4 weken voor de effectieve opvang in het 
gezin in België aanvangen. Zo kan het adoptieverlof gebruikt worden om het kind in het buitenland op te halen.  

De werknemer dient zijn werkgever 1 maand voor de opname schriftelijk op de hoogte te brengen. In onderling 
akkoord kan deze termijn ingekort worden. 

Het adoptieverlof moet genomen worden in een veelvoud van een week.  

Uitkering 

Gedurende de eerste 3 dagen van het adoptieverlof heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon ten laste 
van de werkgever (klein verlet). Voor de overige dagen komt de mutualiteit tussen.  

Ontslagbescherming 

De werknemer die adoptieverlof aanvraagt, is beschermd tegen ontslag. De ontslagbescherming loopt vanaf 2 
maanden voor de opname tot 1 maand na het einde ervan. De beschermingsvergoeding is vastgesteld op 3 
maanden loon. 

 

 
 
 
De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze 
echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. 
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