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De regels van 
vakantie & (het 
vernieuwde 
ouderschaps)verlof



Agenda

1. Opbouw van vakantiedagen

2. Hoe om te gaan met stuwmeren: opnemen, 

uitbetalen en de verval/verjaringstermijn

3. Ouderschapsverlof

4. Invoering gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof



Artikel 7:634 BW:
“De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende 
de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft 
gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de 
overeengekomen arbeidsduur per week.”

• Wettelijk: 4 x de arbeidsduur per week 

• Bovenwettelijk: alles daarboven, geregeld in cao of 

arbeidsovereenkomst

• Gekoppeld aan het recht op loon (NB: uitzonderingen)

Opbouw van vakantiedagen, 
hoe zit dat ook alweer?



• Aansturen op opname van dagen

• (collectieve) vakantiedagen aanwijzen

• Uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen

• Handhaven en wijzen op verval- en verjaringstermijn

Oplossingen voor verlofstuwmeren



Hoofdregel (artikel 7:638 BW):
• Werkgever stel tijdstippen vast overeenkomstig de wensen 

van de werknemer

• Tenzij gewichtige redenen

• Binnen twee weken reageren, anders vastgesteld conform 

wens werknemer

• Afwijkende afspraken in cao / arbeidsovereenkomst

Let op! voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere 

afspraken worden gemaakt

Opnemen van vakantiedagen



• Aansturen op opname kan, 

maar geen verplichting tot opname

• Aanwijzen (collectieve) verplichte vakantiedagen 

• Indien cao of arbeidsovereenkomst daartoe mogelijkheid 

biedt

Verplichten tot opname van 
vakantiedagen



PRAKTIJKTIPS!

Tip 1:
Houdt een verlofoverzicht bij, bespreek dit 
regelmatig met de werknemer en stimuleer de 
werknemer tot opname van zijn vakantiedagen.

Tip 2:
Maak samen met de werknemer een 
vakantieplanning.



• Uitbetaling wettelijke vakantiedagen tijdens dienstverband 
niet toegestaan

• Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden 
uitbetaald

• Instemming werknemer vereist

• Waarde vakantiedag = loon + vakantietoeslag, 13e maand, 
eindejaarsuitkering en/of winstuitkering, bonussen, 
provisies en/of persoonlijke toeslagen (vb. ploegentoeslag, 
onregelmatigheidstoeslag)

Uitbetaling vakantiedagen



Artikel 7:640a BW

• Vervaltermijn = zes maanden na het jaar van opbouw

• Tenzij, redelijkerwijs niet in staat geweest deze op te 
nemen
 Volledig arbeidsongeschikt en geen re-

integratiemogelijkheden
 Werknemer door werkgever onvoldoende in staat is 

gesteld vakantie op te nemen

Verval wettelijke vakantiedagen



Kantonrechter:

“Nu [gedaagde] BV zelf niet eerder is uitgegaan van een 
vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen en zij in de praktijk 
toestond dat verlofuren werden meegenomen naar het nieuwe jaar 
zonder te verlangen dat die binnen 6 maanden moesten zijn 
opgenomen is de kantonrechter van oordeel dat deze vervaltermijn 
[eiser] niet kan worden tegengeworpen.”

Kantonrechter Utrecht 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1783

Verval wettelijke vakantiedagen
RECHTERLIJKE UITSPRAAK



Artikel 7:642 BW

• Verjaringstermijn = 5 jaar na het jaar van opbouw

• Stuiting mogelijk

Verjaring bovenwettelijke 
vakantiedagen



In het personeelsreglement staat dat een 
werknemer maximaal 5 vakantiedagen 
mag meenemen naar het volgende 
kalenderjaar. Is dit toegestaan?

P OLL

A. Ja, maar alleen voor zover het gaat om 
bovenwettelijke vakantiedagen

B. Ja, zowel voor wettelijke als bovenwettelijke 
vakantiedagen

C. Nee, dit mag niet



EU-Hof van Justitie van 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872 (Kreuziger)

EU-Hof van Justitie, 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874 (Max Plancken)

Gerechtshof Den Haag 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3444 

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2386

Informatieplicht werkgever:
Precies en tijdig informeren over vervallen vakantiedagen

RECHTERLIJKE UITSPRAKEN



Hof:
“Anders dan art. 7:640a BW, laat art. 7:642 BW geen ruimte voor het (uitzonderings)geval waarin de 
vordering tot toekenning van vakantiedagen niet verjaart doordat de werknemer gedurende de 
vijfjaarstermijn niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Ook in dat geval, met andere woorden, 
brengt het bepaalde in art. 7:642 BW mee dat de vordering verjaart door verloop van vijf jaar na de laatste 
dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Dit valt niet te rijmen met ‘het beginsel dat is 
neergelegd in artikel 7 van richtlijn 2003/88 en in artikel 31, lid 2, van het Handvest, op grond waarvan een 
verworven recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon aan het einde van de referentieperiode en/of 
van een naar nationaal recht vastgestelde overdrachtsperiode niet kan vervallen, indien de werknemer zijn 
vakantie niet heeft kunnen opnemen.”

 Art. 7:642 BW niet verenigbaar met de richtlijn en het Handvest, dus niet toegepast. 
Aanspraak op niet-genoten wettelijke vakantiedagen niet verjaart.

Consequentie: niet vervallen en niet verjaart!
RECHTERLIJKE UITSPRAAK



PRAKTIJKTIP

Stuur ieder jaar op 1 januari en 1 juli een bericht 
aan werknemers met een reminder hoeveel 
vakantiedagen nog openstaan, wanneer deze 
komen te vervallen en om deze dagen op tijd op te 
nemen anders komen ze te vervallen. 



Heeft een werknemer op Hemelvaart 
recht op een betaalde vrije dag?

P OLL

A. Ja

B. Nee



Vragen?



• Ouders/verzorgers:
 Moeder en vader
 Adoptieouder
 Degene die het kind heeft erkend
 Degene die op hetzelfde adres woont als het kind en 

duurzaam de verzorging en opvoeding op zich neemt

• Tot 8e verjaardag van het kind

Wie kan aanspraak maken op 
ouderschapsverlof?



• 26 x de arbeidsduur per week (per kind)

• Werknemer bepaalt of en wanneer verlof wordt opgenomen
• 2 maanden van tevoren schriftelijk aanvragen
• Opgave duur en spreiding verlof

• Werkgever mag gewenst wijze niet weigeren, tenzij 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Ouderschapsverlof



• In geval van:
 Zwangerschaps- en bevallingsverlof
 Onvoorziene omstandigheden

• Gevolg: resterende ouderschapsverlof wordt opgeschort

• Gaat pas in 4 weken na verzoek van werknemer tot 
onderbreking

Onderbreking ouderschapsverlof



Doel: 
• Evenwicht werk en privé en gelijkheid mannen en vrouwen

Inhoud:
• Vier maanden verlof per ouder waarvan twee maanden niet 

overdraagbaar zijn op de andere ouder
• Lidstaten bepalen niveau van betaling of uitkering voor de 

twee niet-overdraagbare maanden

• Inwerkingtredingsdatum 2 augustus 2019
• Implementatietermijn: drie jaar

Richtlijn (EU) 2019/1158



• 9 x de arbeidsduur per week betaald ouderschapsverlof

• Minimaal één week, maximaal negen

• Op te nemen in het eerste levensjaar van het kind of (bij 
adoptie) binnen 1 jaar na opname in het gezin

• Uitkering UWV 70% (max.) dagloon

Invoering (gedeeltelijk) betaald 
ouderschapsverlof



• Voor ieder kind recht op maximaal 9 weken betaald 
ouderschapsverlof

• Voorbeeld: 2 kinderen < 8 jaar = 2 x 9 weken betaald 
verlof

• Bij pleegzorg of samenwonen met en verzorgen van 
meerdere kinderen in totaal maximaal 9 werkweken betaald 
ouderschapsverlof

• Voorbeeld: 3 kinderen < 8 jaar = 1 x 9 weken betaald 
verlof

Een tweeling of meerling?



Bouwt een werknemer ouderschapsverlof 
op tijdens het betaalde 
ouderschapsverlof?

P OLL

A. Ja

B. Nee



• Werkgever doet de aanvraag namens werknemer bij UWV

• Via Verzuimmelder of Digipoort

• Achteraf; na opname (eerste week) verlof

• Tot 15 maanden na dag van geboorte

Aanvragen uitkering



• UWV beslist binnen 4 weken

• Keuze: betaling rechtstreeks aan werknemer of via 
werkgever

• Voor hele weken uitbetaald 

• Uitbetalingstermijn UWV = 6 weken

• Betaling in maximaal 3 delen

Verstrekken van uitkering



• Verlof loopt in principe door

• Geen recht op loon over onbetaalde deel ouderschapsverlof

• Met werknemer kan worden afgesproken het verlof op te 
schuiven

Ziek tijdens ouderschapsverlof, 
wat nu?



• Tot vier weken voor ingangsdatum

• Na overleg met werknemer

• Wijziging invulling verlof mogelijk

• Indien sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

• Uitstel mag er niet toe leiden dat werknemer niet in staat is 
9 weken betaald ouderschapsverlof te genieten in het eerste 
levensjaar

Aanpassing afwijzingsmogelijkheden 
ouderschapsverlof



• 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof moeder;

• Calamiteitenverlof op de dag van bevalling voor de partner;

• 1 x de wekelijkse arbeidsduur (betaald) geboorteverlof voor 
de partner, op te nemen binnen 4 weken na geboorte;

• 5 x de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof 
(70%) voor de partner, op te nemen binnen 6 maanden na 
geboorte;

• 26 x de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot 
achtjarige leeftijd van het kind, waarvan 9 x de wekelijkse 
arbeidsduur betaald (70%).

Verlofrechten na geboorte kind



Welke tools en documenten binnen het thema 
Vakantie & Verlof vind je in XpertHR?

Praktijkvragen & 
voorbeelden

Bekijk het antwoord op vragen zoals 
‘Kan een werknemer die ziek is toch 

met vakantie gaan?’ en  ‘Kan een 
werknemer het ouderschapsverlof 

stopzetten als ze zwanger is?’

Kennis-
documenten

Duik in de verdiepende informatie en 
leer o.a. over vakantiedagen: kopen, 
verkopen, schenken of delen. Of lees 

over ziek in het buitenland.

79 57
Checklists 

& stappenplannen

Welke stappen zet je bij het invoeren 
van betaald ouderschapsverlof? En wat 

zijn de regels van het geboorteverlof 
voor de partner? Bekijk de checklist bij 

dit thema! 

10
Voorbeeld-

documenten

Gebruik bijvoorbeeld het document 
‘vakantieregelement’

voor het maken van afspraken over het 
opbouwen en opnemen van vakantie.

10

Nog geen abonnee? Bekijk de 
mogelijkheden op onze website via het 
groene icoon in je webinarvenster. 



Zijn er nog
vragen?



Dinsdag 31 mei | 10:30 uur tot 11:30 uur

www.xperthr.nl/events



Bedankt voor
jouw aandacht

Neem gerust contact
op met mij:

Kimberley Collée
+31 71 750 22 71
k.collee@rwv.nl
www.rwv.nl 
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