
  

 

 

 
 
 
Inleiding 
 
Het recht op vaderschapsverlof is gekoppeld aan de vaderlijke afstamming en staat dus niet open voor de 
lesbische partner van de wettelijke moeder.  
 
Om deze discriminatie te verhelpen, werd een wettelijke regeling in het leven geroepen die het voor 
meeouders mogelijk maakt om geboorteverlof op te nemen. 
 
Indien de voorwaarden voldaan zijn, maken meemoeders vanaf 20 mei 2011 aanspraak op 10 dagen 
geboorteverlof op te nemen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling, naar 
analogie met het vaderschapsverlof. 
 
 
Meeouders 
 
Het doel van de wet is het vaderschapsverlof uit te breiden tot de vrouwelijke partner van de wettelijke 
moeder, dit is de meemoeder.  
 
De wet laat echter ook toe dat de mannelijke partner van de wettelijke moeder van het geboorteverlof 
geniet, indien de vaderlijke afstamming ten aanzien van geen enkele andere persoon vaststaat. 
 
 
Bewijs van partnerschap 
 
Omdat een meeouder geen juridische band met het kind kan aantonen, moet het bewijs worden geleverd 
dat de meeouder de partner is van de biologische moeder en dat het kind bij deze persoon zijn 
hoofdverblijfplaats heeft. 
 
Dit bewijs kan op volgende manieren worden geleverd: 

- huwelijksakte; 
- bewijs van wettelijke samenwoning; 
- uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit inschrijving gedurende 3 onafgebroken jaren 

voorafgaand aan de geboorte blijkt. 
 
 
Voorrangsregels 
 
Indien de vaderlijke afstamming vaststaat, heeft de wettelijke vader recht op vaderschapsverlof. 
 
Indien de vaderlijke afstamming niet vaststaat, komt het recht in dalende volgorde toe aan de 
werknemer die op het moment van de geboorte: 

- gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat; 
- wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het 

kind zijn hoofdverblijfplaats heeft; 
- sedert meer dan 3 jaar op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien 

van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. 
 
Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd a.h.v. een uittreksel uit het 
bevolkingsregister. 
 
 
Invloed op adoptieverlof 
 
Indien de meemoeder in een later stadium het kind adopteert, zal het reeds opgenomen geboorteverlof 
in mindering worden gebracht van het adoptieverlof. 
 
 

 20.05.2011 
 Juridische dienst 

info@salar.be 

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

 


