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Verlofregelingen

Jo Weerts

Programma

• bijzonder/buitengewoon verlof 

• Wet arbeid en zorg

• Wet flexibel werken

• vakantiewetgeving (7:634 BW - 7:645 BW)
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Verlof

• bijzonder of buitengewoon verlof
– cao / individuele arbeidsovereenkomst

• wettelijk verplichte verlofregelingen
– Wet arbeid en zorg (Wazo)
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Buitengewoonverlof
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Buitengewoonverlof

• cao 

• bedrijfsreglement

• individuele arbeidsovereenkomst
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Buitengewoon verlof 1
gebruikelijk

• ondertrouw
– één vrije dag!

• huwelijk werknemer zelf 
– twee tot vier vrije dagen

• huwelijk 1e en 2e graads familielid
– kind, broer, zuster, ouder, schoonouder, zwager schoonzuster 

• één vrije dag
– voorwaarde is dat huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond
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Buitengewoon verlof 2
gebruikelijk

• jubilea
– dienstjubileum: één tot drie werkdagen vrij

– eigen huwelijksjubileum (25, 40 jarig jubileum): één dag

– huwelijksjubileum van ouders, schoonouders of pleegouders (25, 
40, 50, 60 jarig jubileum): dag feest

• verhuizing werknemer
– twee werkdagen per jaar 
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Buitengewoon verlof 3
gebruikelijk

• overlijden
– echtgenoot / partner, bloed- of aanverwanten in 1e graad 

• vanaf dag van overlijden tot en met dag van begrafenis of crematie (4 
dagen)

– bloed- of aanverwanten in 2e graad 
• dag van overlijden en dag van begrafenis of crematie

– bloed- of aanverwanten in 3e en 4e graad 
• dag van begrafenis of crematie
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Ondertrouw

• CAO of personeelshandboek 
– werknemer krijgt dag vrij bij ondertrouw

• dan is dat in beginsel zo
– ook als ondertrouw digitaal (sinds 1 september 2015) kan plaatsvinden

– toevoeging dat die vrije dag alleen geldt voor zover noodzakelijk is 
dat een en ander binnen arbeidstijd plaatsvindt

• geen aanspraak op vrije dag bij ondertrouw
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Sollicitatie

• geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren
– sollicitatiegesprek tijdens uren waarop normaal gesproken word 

gewerkt
• vakantie-uren opnemen

– in cao of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan
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Wet arbeid en zorg

Verlofregelingen Wazo

 met loondoorbetaling
‒ kraamverlof

‒ calamiteitenverlof
 kortdurend verzuimverlof

‒ kortdurend zorgverlof

 zonder loondoorbetaling
 zwangerschaps- / 

bevallingsverlof*

 adoptieverlof */ 
pleegzorgverlof*

 langdurend zorgverlof

 ouderschapsverlof

*uitkering UWV
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Verlofbeleid

• voorwaarden voor opnemen (on)betaald verlof

• procedures voor aanvragen van verlof

• minimum- en maximumduur van verlof

• verrekenen met vakantiedagen

• loondoorbetaling

• .....

• meestal op cao-niveau vastgesteld
– OR / PVT
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Betaald verlof 
loondoorbetaling door werkgever 

• recht voor werknemer om verlof op te nemen

• plicht voor werkgever om verlof te geven en loon door te 
betalen

• geen verrekening verlofdagen met vakantie

• 5/8 dwingend recht
– afwijking mogelijk bij CAO / OR /  PVT

• omvang / duur / hoogte loondoorbetaling

• verrekening met vakantiedagen
– zowel positief als negatief
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Betaald verlof 
vakantiedagen inleveren

• werkgever mag verlof niet inhouden op vakantiedagen
– afwijking mogelijk via CAO / OR / PVT 

• alleen afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen
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Kraamverlof

• als partner is bevallen (art. 4:2 Wazo)
– echtgenote

– geregistreerde partner

– degene met wie werknemer samenwoont 

– degene van wie hij kind erkent

• niet bedoeld om bij bevalling aanwezig te zijn
– calamiteitenverlof (ander kort verzuimverlof)
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Kraamverlof
duur / loon betalen 

• binnen tijdvak van 4 weken na bevalling (art. 4:2 Wazo)
– 2 dagen betaald verlof (100%)

• gaat in na bevalling van partner
– in cao kunnen andere afspraken staan 

» kunnen ook in regeling van ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging staan

– 3 dagen partnerverlof

in totaal kan partner dus 5 dagen verlof opnemen na geboorte van kind
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Partnerverlof
‘vaderschapsverlof’ (art. 6:5, 4e lid Wazo)

• 3 dagen onbetaald verlof (= ouderschapsverlof)
– binnen 4 weken na kraamverlof

• werkgever mag deze 3 dagen niet weigeren

van werknemer mag worden verwacht dat, voor zover aard van 
werk dat toelaat, hij zijn werk zodanig inricht dat organisatorische 

gevolgen zo beperkt mogelijk zijn
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Kraamverlof
opnemen / aanvragen

• kind thuis geboren
– kraamverlof in 1e 4 weken na geboorte opnemen

• kind in ziekenhuis geboren
– kraamverlof in 4 weken na thuiskomst van baby uit ziekenhuis 

opnemen

• zo snel mogelijk laten weten wanneer kraamverlof opnemen
– mondeling / schriftelijk

• werkgever mag kraamverlof niet weigeren

• kan niet worden aangemerkt als vakantie (art. 4:6, 2e lid Wazo)
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Verlof rondom bevalling – 1
najaar 2017

• calamiteiten- of kort verzuimverlof wegens zeer bijzondere 
persoonlijke omstandigheden (art. 4:1 Wazo)
– omdat duur van bevalling niet in vast aantal kalenderdagen is uit 

te drukken, geldt voor dit verlof ‘korte naar billijkheid te berekenen 
tijd’

• recht op 2 dagen kraamverlof die opgenomen moeten worden 
binnen 4 weken na dag van bevalling (art. 4:2 Wazo)

zowel calamiteitenverlof als kraamverlof wordt genoten met behoud van 
loon
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Verlof rondom bevalling – 2
najaar 2017

• ouderschapsverlof 
– voor periode van 4 weken na geboorte geldt dit recht op 

onbetaald ouderschapsverlof op 3 dagen waarop werknemer 
arbeid pleegt te verrichten (art. 6:5 lid 4 Wazo)

• onvoorwaardelijk (werkgever kan dit niet weigeren wegens 
zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang)

• werkgever kan evenmin in deze periode door werknemer gewenste 
wijze van invulling van verlof wijzigen wegens zwaarwegend bedrijfs-
of dienstbelang

tot 8e levensjaar van kind 
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
art. 4:1 Wazo

• onvoorziene situaties waarop werknemer geen invloed kan 
uitoefenen en die verhinderen de bedongen arbeid te 
verrichten

• bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin werknemer 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in staat moet 
worden gesteld arbeid te onderbreken

• maatschappelijke verplichtingen die werknemer slechts kan 
vervullen door opname van verlof

in alle gevallen geldt als voorwaarde dat opname van verlof noodzakelijk 
is omdat er redelijkerwijs geen alternatieven zijn voor opname van verlof
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
voorwaarden

• onvoorziene omstandigheid die onmiddellijke onderbreking van 
arbeid vergt
– snel oppas vinden
– loodgieter regelen omdat waterleiding is gesprongen
– ziek kind van school halen

• zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
• door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde 

verplichting, waarvan vervulling niet in vrije tijd kon 
plaatsvinden

• uitoefening van actief kiesrecht
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
bijzondere persoonlijke omstandigheden 1

• zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
– bevalling van echtgenote, geregistreerde partner of persoon met 

wie werknemer ongehuwd samenwoont
– overlijden en lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een 

van zijn bloed- en aanverwanten in rechte lijn en in 2e graad van 
zijlijn

– spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om 
te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door werknemer 

• of noodzakelijke begeleiding daarbij van personen, bedoeld in art. 5:1, 
2e lid Wazo

– noodzakelijke verzorging op 1e ziektedag van personen, bedoeld 
in art. 5:1, 2e lid Wazo
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
doelgroep (art. 5:1, 2e lid Wazo)

• echtgenoot, geregistreerde partner persoon met wie 
werknemer ongehuwd samenwoont

• kind tot wie werknemer als ouder in familierechtelijke 
betrekking staat

• kind van echtgenoot, geregistreerde partner of persoon met 
wie werknemer ongehuwd samenwoont

• pleegkind dat blijkens basisregistratie personen op hetzelfde 
adres woont als werknemer en dat hij als pleegouder verzorgt

• bloedverwant in 1e of 2e graad, niet zijnde een kind
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
doelgroep (art. 5:1, 2e lid Wazo)

• degene die, zonder dat er sprake is van arbeidsrelatie, deel 
uitmaakt van huishouding van werknemer

• degene met wie werknemer anderszins een sociale relatie 
heeft, voor zover te verlenen verzorging rechtstreeks 
voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door werknemer moet 
worden verleend
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
spelregels

• werkgever betaalt 100% loon

• werkgever mag redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet 
weigeren
– wel achteraf vragen om aan te tonen dat opnemen 

calamiteitenverlof noodzakelijk was (art. 4:4 Wazo)

• zo snel mogelijk bij werkgever melden (art. 4:3 Wazo)
– aangeven hoe lang verlof naar verwachting duurt

• in cao kunnen andere afspraken staan 
– kan ook in regeling van ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging staan
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
duur 

• afhankelijk van reden waarom verlof
– paar uur (loodgieter bij wateroverlast)

– paar dagen (regelen begrafenis)

• duur bij ziekte
– thuiswonend kind, partner of ouder van uw werknemer plotseling 

ziek
• eerste zorgdag calamiteitenverlof (art. 5:8 Wazo)

– tweede dag andere vorm van verlof (kortdurend zorgverlof)
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
vakantiedagen inleveren

• in overleg verlof als vakantie aan te merken (art. 4:6, 1e lid 
Wazo)
– werknemer moet hiermee wel uitdrukkelijk akkoord gaan

– alleen extra (bovenwettelijke) vakantiedagen en opgespaarde 
vakantiedagen van voorgaande jaar inleveren

• afwijkende afspraken CAO / OR / PVT
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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
bijzondere persoonlijke omstandigheden 2

• verlof voor vruchtbaarheidsbehandelingen 
– spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om 

te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door werknemer of 
noodzakelijke begeleiding daarbij van personen, bedoeld in artikel 
5:1

• beantwoording kamervragen, minister Asscher, 31 augustus 2015

verlof wordt verleend voor korte, naar billijkheid te berekenen tijd

werknemer krijgt voldoende tijd voor bezoek aan arts of ziekenhuis

maar ook niet langer verzuimen dan daarvoor nodig is
30
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Kortdurend zorgverlof 
art. 5:1 Wazo

• noodzakelijke verzorging in verband met ziekte
– enige zijn die zieke op dat moment kan verzorgen
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Kortdurend zorgverlof
duur (art. 5:2 Wazo)

• maximaal 2 maal aantal uren werken per week 
– per 12 maanden

• in overleg geheel of in gedeelten opnemen

• (pleeg)kind / partner / ouder plotseling ziek 
– één dag calamiteitenverlof

– daarna kortdurend zorgverlof
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Kortdurend zorgverlof 
weigeren / controle

• organisatie door afwezigheid van deze werknemer in ernstige 
problemen (art. 5:4 Wazo)
– goede argumenten 

• in uiterste geval doet rechter uitspraak over noodzaak van verlof

– zorgverlof ingegaan 
• niet meer terugdraaien

• werkgever mag bij terugkomst vragen naar rekening van 
doktersconsult / afspraakbevestiging voor medisch onderzoek / 
… 
– art. 5:5 Wazo
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Kortdurend zorgverlof 
loon / vakantiedagen 

• ten minste 70% van salaris doorbetalen
– 100% minimumloon 

• verlofnemer zelf ziek 
– verlof stopt 

• ten minste 70% van salaris doorbetalen (art. 7:629 BW)
– 100% minimumloon

• gewone opbouw vakantiedagen tijdens verlof
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Onbetaald verlof

• periode van verlof waarin werkgever geen loon hoeft te betalen
– ouderschapsverlof / langdurend zorgverlof

• wettelijk recht werknemer
– in principe niet weigeren

– opleiding volgen / sabbatical
• niet in wet geregeld

– CAO / OR / PVT
• andere afspraken
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Onbetaald verlof
aanvraag / pensioenpremie

• aanvraag
– ouderschapsverlof / langdurend zorgverlof wettelijk geregeld

• CAO / OR / PVT andere vormen onbetaald verlof

• pensioenpremie doorbetalen
– niet wettelijk verplicht
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Sociale verzekeringswetgeving
onbetaald verlof

• arbeidsovereenkomst blijft in stand

• geen loondoorbetaling
– dienstbetrekking SV eindigt 

– bij einde verlof eventueel wel recht op ZW- / WW-uitkering
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Ziek
onbetaald verlof

• geen loon

• deeltijdverlof
– alleen loon over niet verlofuren

• verlof afbreken
– in overleg 

• recht op loondoorbetaling

• na afloop verlofperiode
– recht op loondoorbetaling 

• 1e ziektedag = 1e werkdag na afloop verlof
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof
art. 3:1 Wazo

• minstens 16 weken
– afhankelijk van datum waarop baby daadwerkelijk wordt geboren

• 6 - 4 weken voor vermoedelijke bevallingsdatum 

• na bevalling altijd recht op minstens 10 weken bevallingsverlof
– ook al wordt baby later geboren dan verwacht
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
te vroeg / te laat geboren 

• te vroeg geboren (2 weken) 
– 4 weken zwangerschapsverlof

– 12 weken bevallingsverlof

• te laat geboren (1 week)
– 7 weken zwangerschapsverlof

– 10 weken bevallingsverlof
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof
‘couveuseregeling’ (art. 3:1, 5e lid Wazo)

• kind tijdens bevallingsverlof vanwege medische toestand in 
ziekenhuis opgenomen (direct na geboorte)
– bevallingsverlof verlengd met aantal opnamedagen

• te rekenen vanaf 8e dag van opname tot en met laatste dag van 
bevallingsverlof tot maximum van 10 weken

• uitsluitend van toepassing voor zover hierin niet wordt voorzien 
door verlenging van bevallingsverlof met resterende 
zwangerschapsverlof

• meldingsverplichting (art. 3:3 Wazo)
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Bevallingsverlof gespreid opnemen
art. 3:1, 6e lid Wazo

• werkneemster mag verzoeken bevallingsverlof op te delen 
– verlof dat overblijft vanaf 6 weken na datum van bevalling

• gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken

• verzoek uiterlijk 3 weken nadat verlof is ingegaan
– werkgever stemt uiterlijk 2 weken nadat verzoek is gedaan in met 

verzoek
• tenzij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
verlof meerling (art. 3:1, 2e lid Wazo)

• verlof bij zwangerschap van meerling wordt uitgebreid met 4 
weken zwangerschapsverlof 
– ingangsdatum 1 april 2016
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Meerlingen
huidige wetgeving

• zwangerschapsverlof uitgebreid met 4 weken
– totale duur verlof 20 weken

• 10 weken voor / 10 weken na 

• 8 weken voor / 12 weken na

• periode van ziekteverzuim tussen 30ste week van 
zwangerschap tot aanvang van zwangerschapsverlof wordt 
aangemerkt als zwangerschapsverlof
– tot 1 april 2016 was dat periode vanaf 34ste week zwangerschap

• bij vroeggeboorte worden minder dagen aan bevallingsverlof 
toegevoegd
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Meerlingen

• sinds 1 april 2016 kunnen vrouwen die zwanger zijn van 
meerling 4 weken eerder met zwangerschapsverlof gaan

• inclusief bevallingsverlof komt totale verlofperiode uit op 20 
weken

• in praktijk duurt verlof echter doorgaans minder dan 20 weken

• Verzamelwet SZW 2018: daadwerkelijk 20 weken verlof rond 
geboorte

• 1 april 2018 is gewijzigde wetgeving in werking getreden
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Overgang bevallingsverlof
art. 3:1a Wazo

• partner kan overblijvende verlof overnemen als moeder 
overlijdt tijdens bevallingsverlof (akte van geboorte opgemaakt)
– verlof voor periode tot 10 weken na bevalling

• partner heeft dit recht ook als moeder zelfstandige was

• ten tijde van overlijden van moeder 
– met haar gehuwd / geregistreerd partnerschap aangegaan / kind 

erkend
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Overgang bevallingsverlof
procedure

• partner meldt overlijden van moeder en opname van verlof 
uiterlijk op 2e dag volgend op haar overlijden bij eigen 
werkgever

• werkgever betaalt loon partner door
– binnen 6 weken na afloop van resterende bevallingsverlof 

declareren bij UWV

• partner verstrekt werkgever binnen 4 weken na overlijden van 
moeder afschrift van akte van geboorte van kind en van akte 
van overlijden van moeder
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Overgang bevallingsverlof
partner

• juridisch ouder
– huwelijk met moeder

– geregistreerd partnerschap

– kind erkent

dus niet: ongehuwd samenwonen!
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
ziek 

• dagen waarover ziekengeld is genoten in periode dat recht was 
op zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, 
worden aangemerkt als dagen waarover zwangerschapsverlof 
is genoten
– art. Wazo 3:2, 4e lid

• langer dan 6 weken voor vermoedelijke bevalling ziek
– verlof start 6 weken voor vermoedelijke datum

• loondoorbetaling bij ziekte (causaal verband) voor of na 
zwangerschaps- en bevallingsverlof 
– recht op ZW-uitkering (art. 29a, 2e lid Ziektewet)

• maximumdagloon
49

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
vakantiedagen 

• verlof niet compenseren met vakantiedagen

• gewone opbouw vakantiedagen 

• gewone reservering vakantiegeld

• collectieve vakantie
– in wet is niets geregeld over samenvallen van verlof met binnen 

sector of bedrijf vastgestelde collectieve vakantie
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
wat gebeurt er als het misgaat 

• kind dood geboren / overleden vlak voor of na bevalling 
– gewoon recht op (ten minste) 16 weken zwangerschaps- en 

bevallingsverlof
• geldt altijd als zwangerschap ten minste 24 weken heeft geduurd

• kortere zwangerschapsduur (miskraam)
– recht op ZW-uitkering UWV (100%) 

• maximumdagloon
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
arbeidsrechtelijk 

• geen loonbetalingsplicht werkgever tijdens Wazo-uitkering van 
UWV

– dus onbetaald verlof
– loondoorbetaling herleeft na verlof

• wel plicht om vakantiedagen toe te kennen en vakantietoeslag 
te betalen over Wazo-uitkeringsdagen

• werknemer blijft verzekerd voor Ziektewet
– art. 8c Ziektewet
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof
nawerking

• nawerking
– bevalling binnen 10 weken na einde baan of uitkering UWV

• vermoedelijke datum / daadwerkelijke datum
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof
samentellen

• wachttijd WIA (104 weken)
– verlofperiode telt niet mee

• samentellen ziekteperioden
– direct voorafgaand aan en direct aansluitend op verlof ziek door 

dezelfde oorzaak
• ziekteperioden als één ziektegeval

• ontslagvergunning na 2 jaar ziekte
– ziek wegens zwangerschapsklachten (vooraf) en verlofperiode 

tellen NIET mee voor 2-jaarstermijn
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Zwangerschapsverklaring

• elektronische aanvraag verlof 
– verklaring uitsluitend nog opsturen bij verzoek door UWV

• verzoek kan tot 1 jaar na uitkering
– verklaring uiterlijk 2 weken voor datum van ingang van 

zwangerschapsverlof / start uitkering opgemaakt

55

Zwangerschapsonderzoek

• onder werktijd zwangerschapscontrole
– recht op verlof

• hoeft geen vakantie-uren op te nemen

• loon wordt doorbetaald tijdens zwangerschapsonderzoek en reistijd

Arbeidstijdenwet

56

Verboden onderscheid

• werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen bij aangaan van arbeidsovereenkomst, verstrekken 
van onderricht aan werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij 
de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij opzegging 
van de arbeidsovereenkomst (7:646, 1e lid BW)

• direct onderscheid: indien persoon op grond van geslacht op 
andere wijze wordt behandeld dan ander in vergelijkbare 
situatie wordt, is of zou worden behandeld, met dien verstande 
dat onder direct onderscheid mede wordt verstaan onderscheid 
op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap 
(7:646, 5e lid sub b BW)
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Ontslag / sollicitatie
zwangerschaps- en bevallingsverlof

• opzegverbod tot 6 weken na afloop van bevallingsverlof
– in speciale gevallen is ontslag mogelijk

• ontbinding door kantonrechter

• sollicitante niet afwijzen omdat ze zwanger is
– ook niet vragen of ze zwanger is
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Adoptieverlof 
recht 

• alle werknemers die kind adopteren
– beide ouders

• meerdere kinderen tegelijk geadopteerd
– slechts éénmaal recht op verlof

• geen verlof
– kind al langer dan 16 weken voor officiële adoptie in gezin 

opgenomen

• pleegouders
– op zelfde adres wonen als kind dat zij verzorgen (pleegcontract) 
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Adoptie- of pleegzorg
voorwaarden

• rechthebbende (man/vrouw) moet kind (tot 18 jaar) opnemen in 
gezin 

– ter adoptie
• verklaring van bemiddelingsorganisatie, of

• uittreksel uit bevolkingsregister, of

• verklaring Vreemdelingenpolitie

– op basis van pleegcontract ex art. 39 Wet jeugdhulpverlening
• duurzame opname in het gezin
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Adoptieverlof
weigeren / duur / loon

• werkgever mag adoptieverlof nooit weigeren

• maximaal 4 weken (art. 3:2 Wazo)
– aaneengesloten (= uitgangspunt)

• vanaf 4 weken voor officiële adoptie tot 22 weken na adoptie

– werknemer kan verzoeken om verlof te spreiden gedurende 
tijdvak van 26 weken

• kan verzoek afwijzen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen 

• onbetaald verlof
– recht op uitkering UWV

• 100% (maximum dagloon)
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Adoptieverlof 
aanvraag

• in principe minstens 3 weken van tevoren aanvragen bij 
werkgever
– minder dan 3 weken zitten

• aantonen niet eerder kennis van exacte datum 

• uitkering UWV
– uiterlijk 2 weken vóór ingangsdatum van verlof

• officiële documenten 
– verklaring bemiddelingsorganisatie / uittreksel uit 

bevolkingsregister / verklaring Vreemdelingenpolitie
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Adoptieverlof
diversen

• vakantiedagen / vakantiebijslag
– opbouw gaat gewoon door 

– verlof niet compenseren met vakantiedagen

• ziek 
– verlof loopt gewoon door

• niet onderbreken en op later tijdstip opnemen

• einde dienstbetrekking
– recht op uitkering (nawerking)

• kind adopteren binnen 10 weken na einde contract
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Zwangerschap / bevalling / adoptie / pleegzorg
samenloop

• over dezelfde periode zowel recht op uitkering in verband met 
zwangerschap en bevalling als op uitkering in verband met 
adoptie of pleegzorg
– uitkering in verband met adoptie of pleegzorg wordt niet uitbetaald

• over dezelfde periode zowel recht heeft op een uitkering in 
verband met adoptie als op uitkering in verband met pleegzorg
– uitkering in verband met pleegzorg wordt niet uitbetaald
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Recht op adoptieverlof?

• in 2005 met haar partner getrouwd

• op 3 januari 2010 is haar partner bevallen van een kind

• verzoek tot adoptie voor kind is op 19 februari 2010 
toegewezen

• verzoek om adoptieverlof op grond van art. 3:2 en uitkering in 
verband met adoptie op grond van art. 3:7 van de WAZO is 
door Uwv afgewezen

65

Langdurend zorgverlof

• zorgen voor levensbedreigend ziek kind / partner / ouder 
– levensbedreigend ziek betekent dat leven van die persoon op 

korte termijn ernstig in gevaar is

66
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Langdurend zorgverlof
5:9 Wazo

• verzorging van persoon als bedoeld in artikel 5:1, 2e lid, die 
levensbedreigend ziek is

• noodzakelijke verzorging van persoon als bedoeld in artikel 
5:1, 2e lid, die ziek of hulpbehoevend is
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Langdurend zorgverlof
doelgroep (art. 5:1, 2e lid Wazo)

• echtgenoot, geregistreerde partner persoon met wie 
werknemer ongehuwd samenwoont

• kind tot wie werknemer als ouder in familierechtelijke 
betrekking staat

• kind van echtgenoot, geregistreerde partner of persoon met 
wie werknemer ongehuwd samenwoont

• pleegkind dat blijkens basisregistratie personen op hetzelfde 
adres woont als werknemer en dat hij als pleegouder verzorgt

• bloedverwant in 1e of 2e graad, niet zijnde een kind
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Langdurend zorgverlof
doelgroep (art. 5:1, 2e lid Wazo)

• degene die, zonder dat er sprake is van arbeidsrelatie, deel 
uitmaakt van huishouding van werknemer

• degene met wie werknemer anderszins een sociale relatie 
heeft, voor zover te verlenen verzorging rechtstreeks 
voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door werknemer moet 
worden verleend
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Langdurend zorgverlof 
duur / einde

• per periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste 
6-maal arbeidsduur per week (art. 5:10 Wazo)
– periode van 12 maanden gaat in op 1e dag waarop verlof wordt 

genoten

• einde verlof (art. 5:13 Wazo)
– duur verlof verstreken

– persoon voor wie verlof opgenomen overlijdt

– niet langer levensbedreigend ziek 
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Langdurend zorgverlof
aanvraag (art. 5:11 Wazo)

• schriftelijk aan vragen
– minimaal 2 weken voor verlof ingaat

• werkgever beslist binnen 1 week over verzoek
– geen reactie = toestemmen

• werkgever mag om aanvullende informatie vragen
– doktersverklaring / …
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Langdurend zorgverlof 
loon / recht / duur 

• werkgever hoeft geen loon te betalen over verlofuren
– CAO / OR / PVT 

• andere afspraken 

• recht  / duur (art. 5:16 Wazo)
– CAO / OR / PVT 

• andere afspraken 
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Langdurend zorgverlof
vakantiedagen inleveren

• werkgever mag verlof niet inhouden op vakantiedagen

• CAO / OR / PVT 
– alleen afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen

• gewone opbouw vakantiedagen tijdens verlof
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Langdurend zorgverlof
weigeren 

• bedrijf of organisatie in ernstige problemen
– goede argumenten hebben

• werkgever mag niet oordelen over vorm van hulp of noodzaak van 
hulp aan zieke

– lopend verlof niet meer terugdraaien

• CAO / OR / PVT 
– andere afspraken 
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Langdurend zorgverlof
ziek

• in overleg langdurend zorgverlof stopzetten 
– loondoorbetalen

• loondoorbetaling over uren dat werknemer tijdens zijn verlof 
zou werken
– voltijds zorgverlof geen salaris

 opnemen langdurend zorgverlof geen gevolgen voor Ziektewet- / WIA-
uitkering

– hoogte / duur 
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Langdurend zorgverlof
werkloos 

• werkloos tijdens langdurend zorgverlof
– verlof stopt meteen

• opnemen langdurend zorgverlof geen gevolgen voor eventuele 
WW-uitkering
– zorgverlof wordt beschouwd als werktijd
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Ouderschapsverlof

• zorgen voor kind jonger dan 8 jaar (art. 6:4 Wazo)
– beide ouders hebben recht

• voor elk kind apart ouderschapsverlof (art. 6:1 Wazo)
– adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen

» kind moet bij werknemer wonen
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Ouderschapsverlof
aanvragen

• minstens 1 jaar bij dezelfde werkgever werken is vervallen
– werknemer kan direct na indiensttreding bij nieuwe werkgever 

verzoeken om opname van (resterende deel van) 
ouderschapsverlof

• verplichting oude werkgever, op verzoek werknemer, verklaring te 
verstrekken van resterende aanspraak 

– goed werknemerschap dat werknemer nieuwe werkgever tijdig 
van voornemen tot opname van ouderschapsverlof op hoogte stelt
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Ouderschapsverlof
duur (art. 6:2 Wazo)

• 26 maal arbeidsduur per week 

• verandering van werkgever
– bij nieuwe werkgever resterende verlof opnemen
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Ouderschapsverlof 
onderbreken / stopzetten

• zwangerschapsverlof / bevallingsverlof / adoptieverlof 
– onderbroken ouderschapsverlof op latere datum opnemen

• werkgever kan dit niet weigeren

• andere reden 
– recht op rest van verlof vervalt
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Ouderschapsverlof 
aanvraag

• schriftelijk
– minstens 2 maanden voordat verlof ingaat

• op welke datum verlof in wil laten gaan 

• hoeveel verlof

• op welke dag verlof opneemt 

• hoelang verlofperiode gaat duren 

– afspraken liggen vast
• bijzondere omstandigheden 

– eventueel aansluitend op bevallingsverlof
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Ouderschapsverlof 
loon / vakantiedagen / ziek

• onbetaald verlof
– cao / aanvullende arbeidsvoorwaarden (art. 6:8 Wazo)

• andere afspraken

• ouderschapsverlof niet inhouden op vakantiedagen
– geen opbouw vakantiedagen

• verlof loopt gewoon door als werknemer ziek wordt tijdens dit 
verlof
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Tijdelijke aanpassing werktijden na 
ouderschapsverlof

• recht op ouderschapsverlof volledig gebruikt
‒ verzoeken om tijdelijke aanpassing van werkpatroon in verband 

met zorg voor kind (art. 4:1b Arbeidstijdenwet)
• verzoek moet 3 maanden voor afloop van ouderschapsverlof bij 

werkgever worden ingediend (afwijken bij cao mogelijk)

• werkgever is verplicht uiterlijk 4 weken voor afloop van 
ouderschapsverlof hierop te beslissen (afwijken bij cao mogelijk)

‒ voor periode van 1 jaar dan wel andere tussen hen 
overeengekomen periode 

12 april 2012
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Adoptie-uitkering
ECLI:NL:CRVB:2012:BX5312

• vrouwelijke partner 
– getrouwd met natuurlijke moeder van kind dat zij adopteert

• voorzieningen bij adoptie vooral bedoeld om geadopteerde 
kind te laten wennen aan nieuwe gezin, waarin dat kind wordt 
opgenomen
– hier is kind binnen gezin bij partner geboren 

• geen recht op adoptie-uitkering
– wel recht op kraamverlof / zorgverlof / ouderschapsverlof
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Wet invoering extra geboorteverlof
(Wieg)

• geboorteverlof / aanvullend geboorteverlof teneinde bij te 
dragen aan ontwikkeling van band tussen partner van moeder 
en kind 

• positie van vrouwen op arbeidsmarkt vergroten 

• uitbreiding van adoptie- en pleegzorgverlof 
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Wet invoering extra geboorteverlof 
voorgestelde wijzigingen

• geboorteverlof (kraamverlof)
– 5 dagen i.p.v. 2 dagen

• met behoud van loon

• aanvullend geboorteverlof
– 5 weken

• uitkering UWV

• adoptieverlof / pleegzorgverlof
– 6 weken i.p.v 4 weken

• uitkering UWV
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Overig verlof rondom geboorte
huidige regeling

• onvoorwaardelijk recht op 3 dagen ouderschapsverlof
– kan niet door werkgever worden geweigerd

• binnen 4 weken na kraamverlof
– onbetaald verlof (tenzij anders geregeld in cao)

vervalt bij wetswijziging
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Wet flexibel werken

Wet flexibel werken
begrippen

• arbeidsduur
– aantal overeengekomen uren waaruit werkweek of anderszins 

overeengekomen werkperiode van werknemer bestaat

• werktijd
– overeengekomen tijdstippen op werkdag of anderszins 

overeengekomen tijdvak waarop werknemer werkzaam is

• arbeidsplaats
– iedere overeengekomen plaats die in verband met verrichten van 

arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt door werknemer
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Tijdelijk / Structureel

• al dan niet wisselende perioden
– met al dan niet verschillende omvang
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Verzoek

• recht om verzoek te doen
– betekent niet dat werkgever te allen tijde verplicht is daaraan 

gehoor te geven
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 1

• ten minste 2 maanden vóór beoogde tijdstip van ingang van 
aanpassing aanvragen (behoudens onvoorziene 
omstandigheden)
– schriftelijk onder opgave van tijdstip van ingang

• gewenste omvang van aanpassing van arbeidsduur 

• gewenste arbeidsplaats 

• gewenste spreiding werktijd

• werkgever pleegt overleg met werknemer over diens verzoek
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 2

• opnieuw verzoek indienen 
– 1 jaar nadat werkgever verzoek om aanpassing van arbeidsduur / 

arbeidsplaats / werktijd heeft ingewilligd of afgewezen
• behoudens onvoorziene omstandigheden
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 3

• minimaal 26 weken werken bij dezelfde werkgever op moment 
dat arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd wordt aangepast (art. 
2, lid 1 Wfw)
– behoudens onvoorziene omstandigheden

• perioden die elkaar opvolgen met onderbreking < 3 maanden 
samentellen
– onderbreking telt niet mee

– opvolgend werkgeverschap
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 4

• uiterlijk 1 maand voor gewenste tijdstip aanpassing beslissen
– anders verzoek automatisch ingewilligd (art. 2, lid 11 Wfw)

• sprake van onvoorziene omstandigheden
– beslist werkgever binnen 5 werkdagen op verzoek van de 

werknemer
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 5

• niet inwilligen / spreiding van uren, aanpassing arbeidsplaats of 
werktijd vaststellen in afwijking van wensen werknemer
– schriftelijke opgave van redenen

• bevoegd beslissing te herzien (art. 2, lid 13 Wfw)
– opgekomen belangen ten aanzien van arbeidsplaats 

– opgekomen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ten 
aanzien van arbeidstijd
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Aanpassen arbeidsduur / werktijd 1

• werkgever willigt verzoek in
– tijdstip van ingang / omvang van aanpassing

• tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich 
daartegen verzetten
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Aanpassen arbeidsduur / werktijd 2

• spreiding uren vast overeenkomstig wensen werknemer
– werkgever kan gewenste spreiding van uren wijzigen, indien hij 

daarbij zodanig belang heeft dat wens van werknemer daarvoor 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken
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Aanpassen arbeidsplaats
art. 2 lid 6 Wfw

• werkgever overweegt verzoek 
– pleegt overleg met werknemer indien hij verzoek, schriftelijk 

gemotiveerd, afwijst

99



34

Vergelijking

Wet aanpassing arbeidsduur

 wettelijk recht verzoek 
aanpassing arbeidsduur

 1 jaar in dienst zijn

 aanpassing moet structureel zijn

 1 keer per 2 jaar

 4 maanden van tevoren

Wet flexibel werken

 wettelijk recht verzoek 
aanpassing arbeidsduur / 
werktijd / arbeidsplaats 

 26 weken in dienst zijn

 aanpassing mag tijdelijk zijn 

 1 keer per jaar

 2 maanden van tevoren

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 1

• vermindering arbeidsduur (art. 2, lid 9 Wfw)
– herbezetting van vrijgekomen uren

– veiligheid

– roostertechnische aard

• vermeerdering arbeidsduur (art. 2, lid 10 Wfw)
– financiële of organisatorische aard

– niet voorhanden zijn van voldoende werk

– vastgestelde formatieruimte / personeelsbegroting ontoereikend 
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Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 2

• aanpassing van werktijd (art. 2 lid 11 Wfw)
– veiligheid

– roostertechnische aard

– financiële of organisatorische aard
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Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 3

• aanpassing arbeidsplaats
– wet bepaald niet in welke gevallen werkgever verzoek tot 

‘thuiswerken’ kan afwijzen
• werkgever moet verzoek serieus overwegen en hierover in overleg 

gaan met werknemer
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Rondleider Amsterdam Museum komt geen beroep 
toe op uitbreiding arbeidsduur -

ECLI:NL:RBAMS:2017:771

• Amsterdam Museum heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat 
inzet van vrijwilligers/freelancers noodzakelijk is

• rondleider kan niet op alle rondleidingen worden ingezet
– worden tegelijkertijd gegeven

– rondleider ook recht heeft op vakantie- en anderszins verlof

• rechter stelt vast dat subsidie terugloopt 
– dat uitbreiding van arbeidsduur leidt tot meer vaste lasten
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Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 1

• cao / OR / pvt (5/8 dwingend recht)
– geen afwijking mogelijk over recht om minder te gaan werken 

– wel ten aanzien van vermeerdering van arbeidsduur / 
arbeidsplaats / werktijd 

• art. 2, lid 15 Wfw
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Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 2

• verandering in uren in eigen functie

• verzoek om meer uren te werken indienen tijdens ziekte
– arbeidsduur wordt aangepast na herstel

• werkgever kan arbeidsverhouding van werknemer niet 
beëindigen wegens omstandigheid dat werknemer om 
aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd heeft 
verzocht
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Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 3

• bedrijven met < 10 werknemers
– wet niet van toepassing 

– werkgever moet eigen regeling maken voor aanpassing van 
arbeidsduur

107

Vakantiewetgeving
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Vakantiedagen (volgens Landelijke Ontslaglijn)

• werkgever kan beslissen wanneer werknemer met vakantie 
moet

• als werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kost hem dat 
vakantiedagen

• werknemer die vakantiedagen niet voor einde van kalenderjaar 
opmaakt, is deze dagen kwijt 

• tijdens ziekteperiode bouwt werknemer geen vakantiedagen op

• werkgever stelt aantal vakantiedagen vast waarop werknemer 
recht heeft
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Vakantiedagen en vakantiebijslag

• opbouw bij ziekte

• vakantiedagen opnemen

• samenloop ziekte en vakantie

• verjaartermijn

• vertraging

• feestdagen / parttimer

• niet opgenomen vakantiedagen
– andere baan / overlijden

• jurisprudentie
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Vakantieregeling en OR

• OR heeft instemmingsrecht bij vaststellen, wijzigen of intrekken 
van vakantieregeling 
– artikel 27 lid 1b WOR

• van belang is na te gaan of in cao bepalingen ten aanzien van 
vakantie en arbeidstijdverkorting zijn opgenomen
– bijvoorbeeld (maximaal) aantal collectief vast te leggen dagen
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Dwingend recht (afwijking is vernietigbaar)
7:645 BW

• van regels over vakantie en politiek verlof kan niet ten nadele 
van werknemer worden afgeweken
– behalve in geval desbetreffende artikel zodanige afwijking toestaat

112

Afdeling 3 Vakantie en verlof
boek 7 titel 10 BW

• recht van werknemer op 
– doorbetaalde vakantie 

• 1966 - 2 weken / 1971- 3 weken / 1988 - 4 weken

– verlof voor deelnemen aan vergaderingen van politieke organen

• staat naast wettelijke dwingende regeling met betrekking tot 
vakantiebijslag 
– Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657)
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Vakantie

• vrijstelling van verplichting tot verrichten van arbeid, onder 
doorbetaling van loon
– bescherming van rechten van werknemers

• dwingend karakter
– van regeling mag niet ten nadele van werknemers worden afgeweken

» recuperatiefunctie
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Aanspraak op / duur van vakantie
7:634 BW

• aanspraak op loon is als beslissend criterium gekozen
– bij volledige werkweek van 38 uur (volledig jaarlijks 

dienstverband) 4 voltijdse weken

– uitzonderingen in 7:635 BW

• gedurende genieten van vakantie wordt weer vakantie 
opgebouwd
– tijdens vakantie bestaat recht op loon (7:639 BW)

• via afwijkende cao-regeling kunnen opgebouwde rechten over 
periode van minder dan 1 maand buiten beschouwing worden 
gelaten (7:634 lid 3 BW)
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Geen arbeid, toch vakantie
7:635 BW

• militaire dienst/vervangende dienst 

• tijdens onbetaalde vakantie (7:641 lid 3 BW)

• vakbondsverlof

• onvrijwillige werkloosheid (7:628 BW)

• politiek verlof (7:643 BW)

• langdurend zorgverlof

• deeltijd-WW (volledige opbouw / volledige opname)

• zwangerschap / bevalling / adoptieverlof

• jeugdigen (leer/arbeidsovereenkomst)
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Aanmerking vakantiedagen met instemming 
werknemer 7:636 BW 

• werkgever en werknemer kunnen van geval tot geval (op 
moment dat desbetreffende situatie zich voordoet) zonder 
vormvoorschrift, overeenkomen dat perioden van niet-werken 
om genoemde redenen, in mindering komen op 
vakantietegoed
– militaire dienst/vervangende dienst / tijdens onbetaalde vakantie / 

vakbondsverlof / onvrijwillige werkloosheid / politiek verlof / 
langdurend zorgverlof / jeugdigen (leer/arbeidsovereenkomst)

uitsluitend voor bovenwettelijke vakantiedagen
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Vakantiebijslag

• vakantiebijslag 8 % 
– minstens eenmaal per jaar 

• 65 jaar en ouder wettelijk recht op minimumloon / 
minimumvakantiebijslag

• wettelijk maximum (art.15, lid 1, WML)
– 3 x minimumloon

• betaling uiterlijk in juni 
– afwijking bij CAO of schriftelijke overeenkomst mogelijk (art. 17, 

lid 1, WML)
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Meeruren - overuren - meerwerk

• van meeruren is sprake als parttimer meer uren werkt dan is 
overeengekomen in arbeidsovereenkomst
– bijvoorbeeld werknemer met contract voor 20 uur die in een week 

25 uur werkt

• van overuren (overwerk) is sprake als werknemer extra uren 
werkt boven arbeidstijd die in organisatie gebruikelijk is
– als in onderneming normaal 38 uur wordt gewerkt, is er sprake 

van overwerk als werknemer meer dan die 38 uur werkt
• bij overuren wordt in regel extra toeslag betaald / meeruren worden 

op normale uurloon afgerekend

• meerwerk is combinatie van meeruren en overuren
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Overwerk en vakantiebijslag 1

• verdiensten uit overwerk tot 1 januari 2018 uitgezonderd van 
loon waarover vakantiebijslag moet worden berekend 
– artikel 6 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) 

• met ingang van 1 januari 2018 is deze uitzondering te vervallen

• bij cao kan worden afgeweken (artikel 16 WML)
– wel moet, óók als er cao is, som van loon plus vakantiebijslag 

altijd ten minste 108% van minimumloon zijn
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Overwerk en vakantiebijslag 2

• geen cao van toepassing: over verdiensten uit overwerk altijd 
vakantiebijslag betalen
– ook als werknemer over overwerk meer dan 100% 

minimumloonkrijgt betaald
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Meerwerk
compensatie 1

• extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd 
als dit in cao staat en compensatie schriftelijk is afgesproken 
met werknemer
– om voldoende tijd te bieden om deze mogelijkheid in cao op te 

nemen, is tot 31-12-2018 schriftelijke overeenstemming met 
werknemer voldoende

• uren moet werknemer uiterlijk voor 1 juli van daaropvolgende 
kalenderjaar opnemen of moeten aan werknemer worden 
uitbetaald
– als dienstverband wordt beëindigd moet werkgever uren die nog 

niet zijn gecompenseerd uitbetalen
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Meerwerk
compensatie 2

• werkgever moet bijhouden wanneer extra uren zijn opgebouwd 
en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd
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Bovenwettelijke dagen

• extra vakantiedagen op basis van individuele 
arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst 

• kan voor zover het deze dagen betreft worden afgeweken van 
wettelijke regeling 
– opbouw (7:635 lid 5 BW) 

• bijvoorbeeld opbouw tijdens ziekte (eerste 6 maanden)

– opnemen (7:638 lid 7 BW) 
• werknemer kan er voor kiezen deze vakantiedagen te sparen 

gedurende periode van maximaal 5 jaar (7:642 BW)

– afkoop (7:640 lid 2 BW) 
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Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen
ECLI:NL:RBMNE:2016:434

• opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte
– afwijking van artikel 7:634 BW in arbeidsvoorwaardengids

• verval van wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte
– niet voldaan aan uitzondering zoals vermeld in artikel 7:640a BW
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Verlof delen 
delen vakantiedagen

• werknemers geven bovenwettelijke vakantieverlof aan 
mantelzorgende collega’s in geval andere verlofmogelijkheden 
niet toereikend zijn
– bijvoorbeeld: werknemer moet onverwacht bij springen bij zorg 

voor hulpbehoevende vader en heeft geen kortdurend zorgverlof 
meer beschikbaar 

• werkgever bepaalt of delen van verlof binnen organisatie 
mogelijk is 
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Verlof delen
welke verlofdagen 

• alleen bovenwettelijke vakantieverlof kan worden gebruikt om 
te delen met mantelzorgende collega’s
– vakantiedagen die in cao of arbeidsovereenkomst bovenop 

wettelijke vakantieverlof zijn afgesproken

• wettelijke vakantieverlof kan niet worden ingezet bij delen van 
verlof
– zodat iedere werknemer gegarandeerd recht houdt op minimale 

aantal vakantiedagen
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Verlof delen 
voorwaarden en tips 1

• werkgever bepaalt of delen van verlof binnen organisatie 
mogelijk is
– raadpleeg ondernemersraad (instemmingsrecht)

• leg voorwaarden / in welke situatie duidelijk vast

• alleen bovenwettelijk vakantieverlof mag worden gedeeld

• deelname is altijd vrijwillig
– werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen 

af te staan of op te nemen
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Verlof delen 
voorwaarden en tips 2

• verlofdagen kunnen ook onder andere omstandigheden 
worden gedeeld maar zijn bedoeld om in geval van bijzondere 
of onverwachte mantelzorgsituaties in te zetten
– delen van verlof kan alleen oplossing bieden als andere 

verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, voor 
aanvrager onvoldoende toereikend zijn

• leg duidelijk vast onder welke voorwaarden en in welke 
situaties verlofdagen gedeeld mogen worden
– registreer verzoeken centraal

• bijvoorbeeld bij HRM
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Verlof delen
uren of geldwaarde 1

• wordt nog nader uitgewerkt
– organisatie hoeft natuurlijk niet te wachten tot Rijksoverheid 

regeling verder heeft uitgewerkt
• werkgever kan zijn eigen regeling overeenkomen
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Verlof delen
uren of geldwaarde 2

• urenoverdracht
– verlofuren worden ongeacht functie, schaal of loonniveau gedeeld

• kan extra kostenpost zijn als ontvanger hoger salaris heeft
– begroting bijstellen

• waardeoverdracht
– ontvanger krijgt minder (indien hoger salaris) of meer (indien lager 

salaris) verlof-uren
• werkgever moet voor elke werknemer die vakantiewaarde doneert, 

verhouding tussen beide lonen moet berekenen en moet die 
doortrekken naar de verlof-uren
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Zieke werknemers

• geen onderscheid in opbouw van minimum vakantierechten 
voor zieke en gezonde werknemers (Richtlijn 2003/88/EG)
– zieke werknemers hebben dezelfde aanspraken op 

minimumvakantie als andere werknemers
• tot 1 januari 2012 over laatste 6 maanden van ziekte
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Aanmerking ziektedagen als vakantiedagen
7:637 BW

• mogelijkheid om bij individuele of collectieve 
arbeidsovereenkomst ziektedagen aan te merken als 
vakantiedagen
– vakantiedagen boven wettelijk minimum van 7:634 BW

• instemming werknemer moet schriftelijk zijn verleend
– kan bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald (bijvoorbeeld cao)

onderscheid tussen verrekening van vakantiedagen met ziektedagen 
(7:637 BW) en opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte (7:638 BW)
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Vaststelling vakantie - 1
7:638 BW

• werkgever stelt vakantie vast na overleg met werknemer
– tot 1 februari 2001

• werkgever stelt vakantie vast overeenkomstig wens van 
werknemer
– tenzij zich daartegen gewichtige redenen verzetten
– afwijking mogelijk bij schriftelijke overeenkomst / collectieve 

arbeidsovereenkomst 
– werknemer dient wens schriftelijk aan werkgever kenbaar te maken

• op werkgever rust niet verplichting werknemer ‘met vakantie te 
sturen’
– opnemen van vakantie is verantwoordelijkheid van werknemer
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Vaststelling vakantie - 2
7:638 BW

• werknemer dient vakantiewensen in
– werkgever 2 weken tijd om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te 

maken
• voor boven wettelijke vakantiedagen kan eventueel andere termijn gelden 

• vakantiewens werknemer levert grote problemen op voor 
bedrijfsvoering

• werkgever moet wel akkoord gaan met andere vakantieperiode van 2 weken 
lang of 2 maal 1 week

• ieder jaar vakantiedagen kunnen opnemen waar minimaal recht op
– werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken

• ook niet met beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen'
135
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Gewichtige redenen 
Kamerstukken II 1998/99, 26 079, nr. 5

• seizoenbedrijf waarbij werknemers hun vakantie willen 
opnemen tijdens seizoenspiek / klein bedrijf waarbij bedrijf 
gesloten zou moeten worden omdat niet in vervanging kan 
worden voorzien / …

• wil er sprake zijn van gewichtige redenen dan zal, bij afweging 
van belangen, belang van werkgever om verzoek om vakantie 
af te wijzen zo zwaar moeten zijn dat belang van werknemer 
daarvoor redelijkerwijs moet wijken

• werkgever zal zijn belang moeten afwegen tegen belang van 
werknemer waarbij ook diens belang om vakantieperiode af te 
stemmen op schoolvakanties en kinderopvangmogelijkheden 
gewicht in schaal zal leggen 136

Opnemen van vakantie bij gedeeltelijke ziekte
Kamerstukken II, 2009/10, 32 465, nr. 3

• indien gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vakantie 
opneemt
– kunnen die vakantiedagen voor gehele arbeidsduur (en niet alleen 

voor uren dat arbeid daadwerkelijk kan worden verricht) in 
mindering worden gebracht
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Vaststelling vakantie - 3
7:638 BW

• vakantiedagen in uren opnemen (art. 638, 6e lid BW)
– geldt alleen voor vakantiedagen die werknemer over heeft na 

aftrek van minimum van 2 weken lang vakantie of 2 maal vakantie 
van 1 week

• werkgever kan hier vanwege ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen' 
bezwaar tegen maken
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Ongeoorloofde vakantie
ECLI:NL:RBNNE:2017:185 

• werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij zonder 
toestemming ruim 3 weken op vakantie gaat
– kantonrechter wijst verzoek tot vernietiging van ontslag op 

staande voet af
• beroep op art. 7:638 lid 2 BW kan werknemer niet baten
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Ontslag op staande voet wegens vakantie zonder 
toestemming houdt stand - ECLI:NL:GHARL:2017:7983

• voor verlof van meer dan 2 dagen toestemming dienen te 
krijgen van zowel afdelingschef als bedrijfsleider 

• op 26 juli 2016 verlof aangevraagd voor 29 september tot en 
met 21 oktober 2016 (vakantie al geboekt in april)

• afdelingschef heeft toestemming gegeven / bedrijfsleider heeft 
verlof op 11 augustus afgewezen (na 14 dagen)
– aangegeven dat toch op vakantie gaan consequenties zal hebben 

en dat dit mogelijk tot beëindiging van arbeidsovereenkomst zal 
leiden

• werknemer is op 29 september 2016 toch met vakantie naar 
Spanje gegaan/ diezelfde dag op staande voet ontslagen
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Niet in staat om te re-integreren
ECLI:NL:RBGEL:2016:1625

• werknemer, banketbakker, is volledig arbeidsongeschikt, en 
niet in staat om te re-integreren

• vraagt verlof om van 4 augustus tot 22 augustus 2014 op 
vakantie te gaan
– wordt toegestaan

• arbeidsovereenkomst eindigt op 1 september 2014 door 
opzegging 
– 64 verlofuren in mindering gebracht

• omdat werknemer hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moeten 
deze uren bij einde van de dienstbetrekking worden uitbetaald, 
conform de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie
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Uitbetaling ziektedagen tijdens vakantie - 1
ECLI:NL:RBMNE:2014:4438

• werknemer, autospuiter, is op 6 juni 2013 arbeidsongeschikt 
geraakt vanwege ernstige psychische klachten als gevolg van 
overlijden van echtgenote
– werknemer staat sindsdien onder behandeling van psychiater

• begin januari 2014 is hij gestart met aangepaste werkzaamheden
– verricht inmiddels voor 24 uur per week deel van oude werk

– psychiater heeft bij brief van 14 juli 2014 laten weten dat 
werknemer in augustus 2013 niet in staat was om vakantie aan te 
gaan omdat hij zodanig depressief was dat er alleen sprake was 
van overleven

• werknemer is in die periode 12 dagen thuis geweest
– werkgever heeft dagen aangemerkt als vakantie

– werknemer vordert terugboeking van deze dagen 142

Uitbetaling ziektedagen tijdens vakantie - 2
ECLI:NL:RBMNE:2014:4438

• verklaring van psycholoog dat werknemer niet in staat is 
geweest vakantie op te nemen is niet zonder meer voldoende

• doorslaggevend is of er re-integratieverplichtingen zijn 
opgelegd
– oordeel van bedrijfsarts na 6 weken is in dat kader bepalend

• uit stukken blijkt dat reeds na paar maanden is gesproken over re-
integratie en door bedrijfsarts en arbeidsdeskundige is geoordeeld dat 
werknemer wel belastbaar was maar dat geschikte functie moest 
worden gezocht (omdat hij niet kon terugkeren naar zijn eigen werk)

– bedrijfsarts heeft dus niet geoordeeld dat geen re-integratie mogelijk was

» feit dat er geen passende functie werd gevonden betekent in dit 
geval niet dat werknemer geen re-integratieverplichtingen had 
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Brugdagen

• aangewezen / verplichte vakantiedagen
– tussen feestdag(en) en weekend

– tussen feestdagen

in cao of arbeidsovereenkomst moet zijn aangekondigd dat werkgever 
verplichte vrije dagen kan aanwijzen en hoeveel
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Verplichte vakantieperiode

• verplichte vakantieperiode mag alleen als deze mogelijkheid in 
cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen
– bouw / onderwijs / …

• geen afspraken gemaakt en wil werkgever dit wel invoeren
– toestemming nodig van ondernemingsraad (OR)

• geen OR, dan zullen werkgever en werknemer er onderling uit 
moeten komen

145

Negatief saldo
jurisprudentie

• werkgever gerechtigd opnemen van vakantiedagen te 
weigeren 
– op toekomstig positief verlofsaldo in mindering moeten worden 

gebracht 

• recht om bijzonder verlof op te nemen staat hier los van
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Negatief vakantiesaldo

• werknemer gaat net na zijn vakantie uit dienst
– kan te veel vakantie-uren hebben opgenomen 

• werkgever mag die kosten in principe niet verrekenen bij 
eindafrekening 
– wettelijk gezien is werkgever eindverantwoordelijk voor vakantie-

uren

• regel in (collectieve) arbeidsovereenkomst dat werknemer te 
veel opgenomen uren moet terugbetalen

– instemmingsrecht OR bij wijziging vakantieregeling (artikel 27 WOR)

zie echter uitspraak 2018!
147
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Teveel opgenomen verlofuren mogen worden verrekend 
met eindafrekening - ECLI:NL:RBLIM:2018:2261

• jaarlijks toekende verlofdagen worden gedurende jaar 
tijdsevenredig opgebouwd en staan - indien tegoed tot 
uitbetaling in geld leidt - gelijk aan “gewoon” loon 

• verlofdagen opgenomen voordat deze zijn opgebouwd
– sprake van voorschot op loon

• werkgever kan tegenwaarde van teveel opgenomen 
verlofdagen op grond van artikel 6:203 BW bij einde van 
dienstverband terugvorderen van werknemer
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Vertraging

• aswolk / staking / ...
– ‘geen arbeid, wel loon, tenzij’ (7:628 BW)

• risicosfeer werknemer
– afboeken extra vakantiedagen

– calamiteitenverlof?

prive / zakelijk
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Erkende feestdagen parttimer

• compensatie voor erkende feestdagen die op vrije dag 
parttimer vallen 

• Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
– verboden onderscheid

• fulltimer jaarlijks gemiddeld 7,6 erkende feestdagen vrij

• parttimer (80%) recht op pro-ratodeel: 6,1

• werknemer had gemiddeld 4,9 

– oordeel CGB normgevend / niet bindend
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Erkende feestdagen parttimer
jaarurensysteem

• elk jaar aantal werkdagen in dat jaar bepalen
– aantal dagen per jaar verminderd met weekenden / feestdagen 

die niet in weekend vallen

• aantal werkdagen gedeeld door vijf levert het aantal 
werkweken per jaar op
– aantal werkweken vervolgens vermenigvuldigd met gemiddelde 

arbeidsduur per werknemer per week

• uitkomst is aantal uur dat werknemer per jaar moet werken 
(jaarurenomvang)
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Erkende feestdagen parttimer
naar rato

• aantal feestdagen naar rato berekenen
– parttimer die in een jaar te weinig krijgt 

• compenseren

– te veel vrije dagen 
• dagen inhalen of vakantie inleveren
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BHV’ers kunnen niet allemaal tegelijk op vakantie

• iedere organisatie moet er volgens Arbowet voor zorgen dat er 
altijd minimaal één BHV’er aanwezig is

• precieze aantal BHV’ers dat in organisatie aanwezig moet zijn, 
staat overigens niet in de wet
– afhankelijk van risico’s en moet dus worden vastgelegd in risico-

inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
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Vakantiedagen afkopen
7:640 BW

• bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden afgekocht
– geen wettelijke vakantiedagen die in voorafgaande jaren zijn 

opgebouwd
• werkgever / werknemer niet verplicht mee te werken

geld / cursus / ... 
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Vakantiedagen strategisch opsparen

• jonge werknemers die snel promotie verwachten, kunnen hun 
bovenwettelijke dagen opsparen tot ze in baan met meer 
salaris zijn beland en dan verkopen

• wie nu al weet dat hij over paar maanden van baan verandert, 
kan er ook voor kiezen die dagen even niet op te nemen
– bij beëindiging van dienstverband is werkgever verplicht alle 

dagen uit te betalen die werknemer nog niet heeft opgenomen
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Aanspraken op vakantie bij einde overeenkomst
7:641 BW

• uitkering in geld in plaats van vakantie bij einde 
arbeidsovereenkomst
– (minstens) gelijk zijn aan bedrag van laatstverdiende loon over 

tijdvak gelijk aan nog openstaande vakantie
• inclusief eventuele emolumenten en vergoedingen waarop de 

werknemer recht heeft alsmede vaste toeslagen, bonussen etc. 

– recht op uitkering bestaat ongeacht wijze van beëindiging van 
arbeidsovereenkomst
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Van baan veranderen
vakantiedagen - 7:641 BW

• opnemen 
– werkgever mag verlangen tot einde van arbeidsovereenkomst 

blijven werken
• zwaarwegende argumenten

• uitbetalen en meenemen naar nieuwe werkgever
– verklaring hoeveel dagen of uren recht op vakantie

• nieuwe werkgever verplicht om vrije dagen toe te staan
– hoeft die dagen niet uit te betalen
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Verklaring over tegoed aan vakantie
7:641 lid 2 BW

• verplichting voor werkgever aan vertrekkende werknemer 
verklaring mee te geven waarin niet opgenomen 
vakantiedagen staan vermeld
– werknemer bij overgang naar nieuwe werkgever in staat te stellen 

nog openstaande vakantie daadwerkelijk op te nemen
• werknemer kan bij nieuwe werkgever aanspraak maken op genieten 

van nog bij vorige werkgever verdiende vakantie

• voor zover werknemer op meer dan minimum aantal 
vakantiedagen recht heeft op vakantie bij nieuwe werkgever, 
kan - uitsluitend ten aanzien van vakantiedagen waarop 
werknemer recht heeft boven dat minimum - van recht op 
onbetaald verlof bij nieuwe werkgever worden afgeweken 158

Niet opgenomen verlofdagen
overlijden 1

• kantonrechter Assen (ECLI:NL:RBASS:2009:BK3558)

– erfgenamen geen recht op uitbetaling openstaande 
vakantiedagen recht

• vakantie is persoonlijk recht
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Niet opgenomen verlofdagen
overlijden 2

• kantonrechter Leeuwarden (ECLI:NL:RBLEE:2011:BR0011)

– werkgever moet vakantiedagen uitbetalen aan erfgenamen
• maakt niet uit op welke manier arbeidscontract is gestopt

– kantonrechter Utrecht, 18 juni 2007 / kantonrechter Heerenveen, 29 juni 
2011
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Niet opgenomen vakantiedagen
einde dienstbetrekking (7:641 BW)

• “werknemer die bij einde arbeidsovereenkomst nog aanspraak 
op vakantie heeft, heeft recht op uitkering in geld tot bedrag 
van het loon over tijdvak overeenkomend met aanspraak”
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Overlijdensuitkering

• loon werknemer over periode vanaf dag overlijden tot en met 
één maand na overlijden
– afwijken mogelijk 

• niet lager dan loon over één maand / wel hoger

• vakantietoeslag / eindejaarsuitkering 
– reeds opgebouwde deel tot en met datum van overlijden

• postuum loon 
– uitgekeerd aan nabestaanden
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Verval minimumvakantieaanspraak na 6 maanden - 1
7:640a BW

• dagen opgebouwd tot 1 januari 2012 
– 5 jaar na KALENDERjaar

• dagen opgebouwd vanaf 1 januari 2012 (art. 7:640a BW)
– 0,5 jaar na KALENDERjaar

• redelijkerwijs niet in staat is geweest om minimumvakantie op 
te nemen gedurende hele jaar van opbouw en daarop 
volgende 6 maanden 
– vakantiedagen vejaen overeenkomstig 7:642 BW pas na 5 jaar
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Verval minimum-vakantieaanspraak na 6 maanden - 2
7:640a BW

• van redelijkerwijze niet kunnen opnemen zal vooral sprake zijn 
in geval van volledige arbeidsongeschiktheid van werknemer 
die daarbij is vrijgesteld van verplichting tot re-integratie
– indien langdurig zieke werknemer wel in staat is om minimum 

vakantie op te nemen (wat geval is als hem re-
integratieverplichtingen zijn opgelegd) en hij daarvan afziet, dan 
komen niet opgenomen vakantiedagen te vervallen 
(Kamerstukken II 2010/11, 32645, 6)

• bewijslast van onmogelijkheid om vakantiedagen op te nemen rust op 
werknemer

– verklaring van arts dat werknemer niet in staat is geweest vakantie op te 
nemen is niet zonder meer voldoende
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Vervaltermijn 
uitzonderingen (verjaartermijn blijft 5 jaar)

• door toedoen werkgever niet mogelijk geweest (voldoende) 
vakantie op te nemen

• langdurig zieke werknemer die geheel is vrijgesteld van 
verplichtingen tot re-integratie

• werknemer die om medische redenen niet in staat is eigen 
arbeid te verrichten en evenmin andere duurzame benutbare 
mogelijkheden heeft om naar arbeid terug te keren

zwangerschap en bevalling is GEEN uitzondering
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Verjaring vakantieaanspraak
7:642 BW

• 5 jaren na laatste dag van kalenderjaar waarin aanspraak is 
ontstaan
– bovenwettelijke vakantiedagen /minimum vakantiedagen die 

werknemer niet in redelijkheid binnen termijn van 7:640a BW 
heeft kunnen opnemen

• werknemer wordt steeds geacht als eerste die vakantiedagen 
opgenomen te hebben die als 1e vervallen

• niet rechtsgeldig is beding in individuele of collectieve 
arbeidsovereenkomst waarin staat dat vakantieaanspraken 
zullen vervallen indien zij niet voor einde van vakantiejaar 
waarin zij zijn opgebouwd zijn opgenomen
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Vervaltermijn 
bovenwettelijke vakantiedagen

• onduidelijke situatie
– niet verplicht bovenwettelijke dagen toe te kennen

• wijziging mogelijk

OF

– afwijking ten nadele van werknemer is niet toegestaan (bij wet 
verboden)

• blijft vervaltermijn van 5 jaar
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Uitbetaling ziektedagen tijdens vakantie - 1
ECLI:NL:RBMNE:2014:4438

• werknemer, autospuiter, is op 6 juni 2013 arbeidsongeschikt 
geraakt vanwege ernstige psychische klachten als gevolg van 
overlijden van echtgenote
– werknemer staat sindsdien onder behandeling van psychiater

• begin januari 2014 is hij gestart met aangepaste werkzaamheden
– verricht inmiddels voor 24 uur per week deel van oude werk

– psychiater heeft bij brief van 14 juli 2014 laten weten dat 
werknemer in augustus 2013 niet in staat was om vakantie aan te 
gaan omdat hij zodanig depressief was dat er alleen sprake was 
van overleven

• werknemer is in die periode 12 dagen thuis geweest
– werkgever heeft dagen aangemerkt als vakantie

– werknemer vordert terugboeking van deze dagen 168
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Uitbetaling ziektedagen tijdens vakantie - 2
ECLI:NL:RBMNE:2014:4438

• verklaring van psycholoog dat werknemer niet in staat is 
geweest vakantie op te nemen is niet zonder meer voldoende

• doorslaggevend is of er re-integratieverplichtingen zijn 
opgelegd
– oordeel van bedrijfsarts na 6 weken is in dat kader bepalend

• uit stukken blijkt dat reeds na paar maanden is gesproken over re-
integratie en door bedrijfsarts en arbeidsdeskundige is geoordeeld dat 
werknemer wel belastbaar was maar dat geschikte functie moest 
worden gezocht (omdat hij niet kon terugkeren naar zijn eigen werk)

– bedrijfsarts heeft dus niet geoordeeld dat geen re-integratie mogelijk was

» feit dat er geen passende functie werd gevonden betekent in dit 
geval niet dat werknemer geen re-integratieverplichtingen had 
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CAO / individuele overeenkomst
bovenwettelijke dagen

• opbouw bij ziekte
– afwijking mogelijk

• geen of niet volledige opbouw

• verjaartermijn
– geen afwijking mogelijk

• verjaartermijn blijft 5 jaar
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Administratie

• wettelijke / bovenwettelijke vakantiedagen 

• volgorde afboeken

• vervallen niet opgenomen dagen 

• langdurig zieken

• feestdagen parttimers

• ...
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Ziektedagen als vakantiedagen 
7:638 lid 8 BW

• indien werknemer tijdens vakantie ziek is of wordt, geniet hij in 
beginsel niet langer vakantieverlof, maar ziekteverlof
– moment van intreden van ziekte is in dit verband irrelevant 

• van deze hoofdregel kan in voorkomend geval worden afgeweken
– zonder beperking van aantal vakantiedagen

• vanaf 2012 geldt dat ook minimumvakantiedagen kunnen 
worden betrokken bij aanmerken van ziektedagen als 
vakantiedagen
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Samenloop ziekte en vakantie 1 

• ziek tijdens vakantie
– personeelsreglement
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Ziek tijdens vakantie
verzuimreglement (voorbeeld)

• direct ziekmelden

• adres en / of telefoonnummer waarop bereikbaar 

• duidelijk leesbare (Engelse / Franse taal?) medische verklaring 
behandelend arts
– aanvang / aard / verwachte duur / reismogelijkheid

• welke behandeling voorgeschreven

– opsturen naar arbodienstverlener 

• zo spoedig mogelijk terugkeren naar Nederland
– melden bij arbodienstverlener
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Samenloop ziekte en vakantie 2 

• tijdens ziekte op vakantie
– verplicht om werknemer ieder jaar in gelegenheid te stellen 

vakantie op te nemen (7:638 BW) 
• advies bedrijfsarts

– vakantiedagen afboeken
• tenzij geen re-integratieactiviteiten
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Opgave 1 (deel 1)
ECLI:NL:RBAMS:2016:1652

• kantonrechter: voldoende is vast komen te staan dat 
werknemer tijdens vakantie in Marokko niet heeft gehandeld 
conform door Asito gehanteerde verzuimreglement, door zich 
niet zelf (telefonisch) bij Asito ziek te melden
– dat werknemer daartoe niet in staat zou zijn geweest heeft hij niet 

onderbouwd en is ook niet aannemelijk

• werknemer heeft het Asito onmogelijk gemaakt om mate van 
zijn arbeidsongeschiktheid en mogelijkheid tot (voorzetting 
van) zijn re-integratie te (laten) onderzoeken
– hiermee heeft werknemer gehandeld in strijd met zijn 

verplichtingen als bedoeld in artikel 7:660a BW
176

Opgave 1 (deel 2)
ECLI:NL:RBAMS:2016:1652

• inhoud van door werknemer overgelegde medische 
verklaringen van behandelaar in Marokko doen niet af aan 
voorgaande
– gelet op voorgaande en gelet op bepaalde in artikel 7:629 BW 

heeft werknemer tot zijn terugkeer naar Nederland op 15 
december 2015, geen recht op loon

• kantonrechter stelt voorts vast dat werknemer zich na 
terugkeer in Nederland beschikbaar heeft gesteld voor advies 
door bedrijfsarts en dat hij passend werk is gaan verrichten 
zodra Asito hem daartoe in gelegenheid heeft gesteld
– nu loon van werknemer in periode daarvoor is stopgezet, is er 

reeds sprake van sanctie op zijn verwijtbaar handelen 177
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Opgave 1 (deel 3)
ECLI:NL:RBAMS:2016:1652

• kantonrechter komt tot slotsom dat er sprake is geweest van 
verwijtbaar handelen aan zijde van werknemer
– maar niet zodanig verwijtbaar dat van Asito in redelijkheid niet zou 

kunnen worden gevergd arbeidsovereenkomst voort te laten 
duren

• evenmin is gebleken van zodanige verstoring van 
arbeidsverhouding
– dat van Asito in redelijkheid niet zou kunnen worden gevergd 

arbeidsovereenkomst voort te laten duren

• verzoek van Asito om arbeidsovereenkomst te ontbinden wordt 
daarom afgewezen
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Opgave 2 (deel 1)
ECLI:NL:RBNHO:2014:10684

• hoewel handelen van werknemer vragen oproept, kan niet 
worden vastgesteld dat werknemer niet arbeidsongeschikt was 
over voornoemde periode
– dient immers te worden vastgesteld door bedrijfsarts en dat is in 

onderhavig geval niet gebeurd

• hoewel bedrijfsarts naderhand heeft geoordeeld dat 
werknemer in staat is arbeid te verrichten, kan hieruit niet 
worden afgeleid dat dit ook voorafgaande periode het geval 
was
– werknemer heeft ook nodige medische stukken overlegd waaruit 

blijkt dat hij ziek was
179

Opgave 2 (deel 2)
ECLI:NL:RBNHO:2014:10684

• NSR heeft onvoldoende aangetoond dat werknemer niet ziek 
was. Van een dringende reden is dan ook geen sprake

• hoewel werknemer mogelijk bewust NSR heeft willen misleiden 
ten aanzien van zijn trip naar Spanje, levert dit geen 
verandering in omstandigheden op
– temeer nu er sprake is van lang en smetteloos dienstverband
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Opgave 3
ECLI:NL:RBAMS:2015:9018

• kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van dringende 
reden
– werknemer heeft weliswaar verwijtbaar gehandeld

• Q-park heeft bedrijfsarts verkeerde informatie verstrekt 

• Q-park heeft op laatste moment afspraak die werknemer met 
bedrijfsarts had gemaakt, afgezegd, waardoor werknemer niet 
mogelijkheid heeft gehad om zijn kant van verhaal te vertellen

– mogelijk dat bedrijfsarts naar aanleiding daarvan wel toestemming had 
gegeven

» te meer omdat psycholoog van werknemer positief adviseerde 
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Uitspraken - 1

• geen benutbare mogelijkheden voor re-integratie, toch verval 
vakantieaanspraken
– ECLI:NL:GHSHE:2017:5399

• nabetaling niet-genoten vakantiedagen en wettelijke verhoging
– ECLI:NL:RBLIM:2017:11910 

• ziekmelding bij aanvang vakantie en vervolgens vier maanden in 
buitenland blijven, levert verwijtbaar handelen op
– ECLI:NL:RBNHO:2017:4855

• herhaaldelijk te laat terugkeren van vakantie rechtvaardigt ontbinding
– ECLI:NL:RBROT:2017:9214 
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Uitspraken - 2

• loonvordering tijdens vakantie ziek geworden werknemer
– ECLI:NL:RBZWB:2018:663

• onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren / regeling in CAO 
geldig?
– ECLI:NL:RBOVE:2018:119 

• afrekening vakantiedagen en atv-dagen: deugdelijke 
vakantiedagenadministratie ontbreekt
– ECLI:NL:GHARL:2017:5715 
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Waarde vakantiedag
opname tijdens ziekte

• beëindiging arbeidsovereenkomst 
– recht op uitbetaling opgebouwde vakantiedagen tegen 100%

• ongeacht opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

• opname vakantiedag tijdens ziekte
– uitbetaling 100%

• Arrest Schultz-Hoff / Stringer
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Vakantiedagen over 2012 moeten worden uitbetaald 
tegen volledige loon - ECLI:NL:RBROT:2014:3470

• op grond van 7:640a BW, moeten vakantie-uren die op 31 
december nog niet zijn opgenomen, binnen 6 maanden na laatste 
dag van jaar waarin recht op die uren is ontstaan worden genoten
– bij einde dienstverband (1 mei 2013) was van verval van 

vakantiedagen als opgebouwd over 2012 nog geen sprake
• zouden pas op 1 juni 2013 vervallen

• gelet op tekst van 7:641 en 7:639 BW ligt het voor de hand voor 
begrip ‘loon’ in zin van deze bepalingen uit te gaan van tussen 
partijen ter zake van bedongen arbeid overeengekomen loon en 
niet van daarvan afgeleide aanspraak van 70% van het loon 
(7:629 BW)
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Toeslag avond-, nacht-, weekenddiensten ook over 
vakantiedagen - ECLI:NL:GHDHA:2016:2587

• werknemer heeft op grond van art. 7:639 lid 1 BW gedurende 
zijn vakantie recht op doorbetaling van loon
– stemt overeen met art. 7 lid 1 van arbeidstijdenrichtlijn

– Hof van Justitie heeft bepaald dat onder dit loon ook vallen alle 
componenten die intrinsiek samenhangen met taken die 
werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen

– cao-bepaling in strijd hiermee niet rechtsgeldig
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Opname vakantiedagen na einde wachttijd
ECLI:NL:RBNHO:2018:2766

• werknemer heeft 14,17 vakantiedagen opgebouwd

• na aanvankelijke weigering van werkgever om deze dagen als 
zijnde niet-opgenomen vakantiedagen te vergoeden, deze 
vakantiedagen alsnog opgenomen nadat 
loonbetalingsverplichting van werkgever reeds was geëindigd

• kantonrechter: strekking en bedoeling van o.a. 7:639 lid 1 BW 
dat werknemer aanspraak heeft op doorbetaling van loon over 
door hem opgenomen vakantiedagen
– daaraan doet niet af dat hij die vakantiedagen heeft opgenomen in 

periode waarin loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte op 
grond van artikel 7:629 BW al was geëindigd
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Andere mogelijkheden

• Grip op verzuim

• Arbowet in de praktijk

• Actualiteiten privacywetgeving voor werkgevers (AVG)

• Het Nieuwe Werken

• Opstapcursus Personeelszaken

• Participatiewet / banenafspraak - quotumheffing

• Praktijkopleiding arbeidsrecht

• Praktijkopleiding sociale zekerheid

• Arbeidsmarkt in Balans (in ontwikkeling)
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mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl

facebook.com/jwinfotainment
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