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Verlof 
 

De regels rond verlof 

 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Dan heeft u rechten en ook plichten. U moet 

bijvoorbeeld solliciteren of een traject volgen. Wilt u verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk of 

vakantie? Dan dient u daarvoor meestal toestemming te vragen. Alle regels hiervoor vindt u in dit 

informatieblad.  

In de volgende twee gevallen moet u altijd toestemming vragen: 

- U wilt naar het buitenland; 

- en/ óf u wilt meer dan twee werkdagen verlof.  

 

Uw rechten 

U heeft recht op maximaal vier weken verlof per kalenderjaar (28 dagen). Het maakt niet uit of u dan 

in Nederland blijft of naar het buitenland gaat. Dit is wettelijk bepaald. Wel moet u verlof altijd melden 

en er (meestal) toestemming voor vragen. Wilt u korter dan 3 werkdagen vrij, dan heet dat kort 

verlof. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verlof voor een begrafenis, tandarts, verhuizing. Lang verlof 

betekent dat u 3 werkdagen of langer vrij wilt hebben. Bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. 

 

Uw plichten wanneer u een traject volgt 

Volgt u een traject? Dan zijn voor u de regels voor kort verlof  als volgt: 

- U vraagt (altijd!) toestemming voor het korte verlof bij de organisatie waar u werkt.  

- Als Werkse! niet de organisatie is waar uw werkt, dan meldt u uw korte verlof ook bij 

Werkse!. 

- Dit doet u minimaal 2 werkdagen van tevoren. 

 

Als u een traject volgt zijn de regels voor lang verlof  als volgt: 

- U vraagt (altijd!) toestemming voor het lange verlof bij Werkse!. Werkse! Werkse! overlegt zo 

nodig met de organisatie waar u werkt of uw verlof goed uitkomt.  

- Dit doet u minimaal 1 week van tevoren.  

- Er geldt een maximum van 28 dagen (vier weken) per jaar. 

 

Uw plichten wanneer u geen traject volgt 

Volgt u geen traject? Dan zijn voor u de regels voor kort verlof  als volgt: 

- U meldt uw korte verlof bij Werkse!. U hoeft geen toestemming te vragen. 

- Dit doet u minimaal 2 werkdagen van tevoren. 

 

Voor u zijn de regels voor lang verlof  als volgt: 

- U vraagt toestemming voor het lange verlof bij Werkse!, wanneer u buiten Delft gaat 

verblijven. 
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- U meldt uw lange verlof bij Werkse!, wanneer u in Delft blijft. U hoeft geen toestemming te 

vragen. 

- Dit doet u minimaal 1 week van tevoren.  

- Er geldt een maximum van 28 dagen (4 weken) per jaar. 

 

Ook belangrijk! 

- Meestal worden de dagen voor kort verlof niet afgetrokken van de maximale 4 weken waar u 

recht op heeft, maar het kan wel. De gemeente beslist daarover. Wanneer u een traject volgt, 

gaat dat in overleg met Werkse!.  

- Heeft u toestemming gekregen voor lang verlof naar het buitenland? Dan wordt de dag van 

vertrek niet afgetrokken van uw tegoed voor lang verlof van 4 weken, de dag van terugkomst 

wel.  

- Heeft u al een paar keer eerder om lang verlof gevraagd, of u heeft uw maximale verlof (4 

weken per jaar) al gebruikt, dan kan het zijn dat u geen toestemming krijgt.  

- Kreeg u geen toestemming, maar neemt u toch verlof op? Dan kan de gemeente uw uitkering 

tijdelijk verlagen. 

- Heeft u toestemming gevraagd en gekregen voor verblijf in het buitenland? Dan moet u zich na 

terugkomst zo snel mogelijk melden bij het Klant Contact centrum aan het Stationsplein 1. 

Ook wanneer u niet met het vliegtuig bent geweest. U neemt uw paspoort en eventuele 

reispapieren (tickets en dergelijke) mee.   

 

Hoe vraagt u verlof aan? 

Verlof vraagt u gemakkelijk aan via internet. Ga naar www.delft.nl en zoek op ‘verlofregeling’. Let op: 

gaat u met uw partner op vakantie? Dan moet uw partner ook voor zichzelf het verlof aanvragen. Eén 

aanvraag geldt dus niet voor beide partners! 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u:  

- Kijken op internet: www.delft.nl (zoek op ‘verlofregeling’) 

- Bellen met 14015 (werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) 

- Vragen stellen aan uw consulent 

- Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw 

uitkering, denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. 

Abonneren kan via www.delft.nl/bijsluiter.  

 

http://www.delft.nl/
http://www.delft.nl/
http://www.delft.nl/bijsluiter

