HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE
§1. Algemene bepalingen
Artikel 5.1 – Omschrijving
1.

Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met
inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

2.

Als vakantie worden niet beschouwd:
a. de feestdagen genoemd in artikel 1.1 lid 7;
b. de dagen of gedeelten van dagen, gedurende welke de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid de bedongen arbeid niet verricht;
c. de dagen of gedeelten van dagen, gedurende welke de werknemer wegens andere
omstandigheden, genoemd in hoofdstuk 6 (verzuim), de bedongen arbeid niet
verricht;
d. de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet verricht omdat
hij, anders dan voor eerste oefening en zonder het oogmerk de krijgsdienst of
andere overheidsdienst bij wijze van beroep te verrichten, een verplichting naleeft,
hem opgelegd door de wet, of voortvloeiend uit een verbintenis door hem jegens
de Overheid aangegaan en ten aanzien van ‘s lands verdediging of ter bescherming van de openbare orde;
e. de tijd gedurende welke de vrouwelijke werknemer de bedongen arbeid niet verricht wegens zwangerschap of bevalling;
f. de tijd gedurende welke de jeugdige werknemer geen arbeid verricht omdat hij
onderricht volgt, waartoe hij krachtens de wet of deze overeenkomst door de werkgever in de gelegenheid wordt gesteld.

3.

De werknemer die tijdens voor hem vastgestelde vakantie arbeidsongeschikt wordt,
zal dit onverwijld op de voorgeschreven wijze melden.
Indien de werkgever loon doorbetaalt in verband met ziekte gelden de dagen van
arbeidsongeschiktheid niet als vakantie.

4.

Wanneer de werknemer tijdens voor hem vastgestelde vakantie in omstandigheden
verkeert als bedoeld in lid 2 onder c t/m f, gelden deze dagen slechts dan niet als
vakantie indien de werkgever vóór de aanvang van de vakantie van deze omstandigheden op de hoogte is.

Artikel 5.2 – Doorbetaling en verrekening gedurende het
dienstverband
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1.

De werknemer behoudt gedurende de vakantie aanspraak op zijn salaris.

2.

De werkgever heeft de bevoegdheid hetzij als voorschot hetzij als collectieve vakantie
te veel genoten vakantie te verrekenen met nog te verdienen vakantie.

A-bepaling (vet)

B-bepaling (niet vet)

Zolang de dienstbetrekking duurt mag het recht op vakantie slechts worden vervangen door een uitkering in geld voorzover dit recht het in artikel 7:634 BW bedoelde
minimum te boven gaat. In overleg tussen werkgever en werknemer kan de uitkering in geld geheel of gedeeltelijk worden aangewend in het kader van een tussen
werkgever en ’s Rijks belastingdienst aangegane regeling welke regeling ten voordele
van werknemer strekt.
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3.

Toelichting: Voor doorbetaling van salaris bij niet werken zie artikel 4.8

§2. Het verdienen van vakantierechten
Artikel 5.3 – Vakantierechten
1.

De werknemer in voltijdarbeid heeft recht op 25 vakantiedagen (200 uren) per jaar.
Met ingang van 1 januari 2009 heeft de werknemer in voltijdarbeid recht op 27 vakantiedagen (216 uren) per jaar.
De werknemer die evenwel volgens zijn normale dienstrooster per 52 weken:
a. gedurende ten hoogste 13 weken, 6 dagen per week werkt, ontvangt 1 dag (8 uren)
vakantie meer;
b. gedurende ten minste 14 en ten hoogste 26 weken, 6 dagen per week werkt, ontvangt 2 dagen (16 uren) vakantie meer;
c. gedurende ten minste 27 weken en ten hoogste 39 weken, 6 dagen per week werkt,
ontvangt 3 dagen (24 uren) vakantie meer;
d. gedurende tenminste 40 weken, 6 dagen per week werkt, ontvangt 4 dagen (32
uren) vakantie meer.
Voor het verdienen van de vakantierechten worden op werkdagen vallende feestdagen alsmede vakantiedagen als gewerkte dagen beschouwd.

2.

In afwijking van lid 1, tweede volzin, heeft de werknemer die recht heeft op de overgangsregeling extra vakantie voor senioren*) met ingang van 1 januari 2009 recht op
25 vakantiedagen.
*) Toelichting:
De werknemer die op 1 januari 2009 in dienst is van zijn werkgever en op die datum 40 jaar of
ouder is, heeft recht op de overgangsregeling extra vakantie voor senioren als bedoeld in artikel
5.5. De werknemer die na 1 januari 2009 bij de werkgever in dienst treedt en ook de werknemer
die op 1 januari 2009 jonger is dan 40 jaar heeft dus geen recht op de overgangsregeling. Deze
werknemer heeft recht op 27 vakantiedagen met ingang van 1 januari 2009.

3.

De uitbreiding van de vakantiedagen per 1 april 1991 van 23 (184 uren) naar 24
vakantiedagen (192 uren) per jaar en per 1 april 1992 tot 25 vakantiedagen (200 uren)
per jaar geldt niet voor de werknemer wiens werkgever met de v.v. een overeenkomst
heeft gesloten op grond waarvan de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur in de onderneming
een kortere is dan de in de CAO genoemde BJA en waarin tevens nadere afspraken
zijn gemaakt over de gevolgen of regeling van de gevolgen van bij de bedrijfstak-CAO
overeen te komen expliciete verkorting van de BJA.

A-bepaling (vet)

B-bepaling (niet vet)
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Vanaf 1 januari 2009 geldt de volgende bepaling:
Artikel 5.4 – Extra vakantie wegens langdurig dienstverband
1.

De werknemer die 25 jaar zonder onderbreking in dienst is van een en dezelfde
werkgever ontvangt met ingang van het kalenderjaar waarin het 25-jarig dienstverband wordt bereikt per jaar één vakantiedag (8 uren) meer dan waarop hij krachtens
artikel 5.3 recht heeft. Deze extra vakantiedag zal niet op zaterdag vallen. Zonodig zal
over de toepassing van het begrip “zonder onderbreking” overleg worden gepleegd
met de ondernemingsraad.

2.

In afwijking van lid 1 heeft de werknemer die recht heeft op extra vakantie volgens
artikel 5.5 lid 2 geen recht op extra vakantie wegens langdurig dienstverband.

Toelichting 1:
Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een ononderbroken dienstverband dient er
rekening mee te worden gehouden dat onderbrekingen in het dienstverband kunnen voorkomen,
welke voor de toepassing van dit artikel redelijkerwijs buiten beschouwing moeten worden gelaten.
In deze gevallen wordt echter bij de berekening van het aantal dienstjaren de tijd van onderbreking
niet meegeteld.
Toelichting 2:
Samenloop van extra vakantie wegens langdurig dienstverband (artikel 5.4) en de overgangsregeling
extra vakantie voor senioren voor werknemers die op 1 januari 2009 50 jaar of ouder zijn (art. 5.5 lid
2, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2009) is niet mogelijk. De werknemer die recht heeft op extra vakantie volgens artikel 5.5 lid 2 zoals dat geldt vanaf 1 januari 2009 heeft geen recht op extra vakantie
wegens langdurig dienstverband.

Vanaf 1 januari 2009 geldt de volgende bepaling:
Artikel 5.5 – Overgangsregeling extra vakantie voor senioren
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1.

De werknemer die op 1 januari 2009 in dienst is van zijn werkgever en op die datum
50 jaar of ouder is, heeft recht op extra vakantie voor senioren volgens het bepaalde
in lid 2.
De werknemer die op 1 januari 2009 in dienst is van zijn werkgever en op die datum
40 jaar of ouder maar jonger dan 50 jaar is, heeft recht op extra vakantie voor senioren volgens het bepaalde in lid 3 of lid 4.

2.

De werknemer als bedoeld in lid 1 die op 1 juli
- 51, 52, 53 of 54 jaar is ontvangt per kalenderjaar 3 vakantiedagen meer dan waarop
hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 55, 56, 57 jaar is ontvangt per kalenderjaar 5 vakantiedagen (40 uren) meer dan
waarop hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 57,5 jaar is ontvangt per kalenderjaar 7 vakantiedagen (56 uren) meer dan waarop
hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 58, 59 jaar is ontvangt per kalenderjaar 10 vakantiedagen (80 uren) meer dan
waarop hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
A-bepaling (vet)

B-bepaling (niet vet)

3.

De werknemer als bedoeld in lid 1 die op 1 januari 2009 45 jaar of ouder maar jonger
dan 50 jaar is, heeft recht op 4 extra vakantiedagen per kalenderjaar.

4.

De werknemer als bedoeld in lid 1 die op 1 januari 2009 40 jaar of ouder maar jonger
dan 45 jaar is, heeft recht op 3 extra vakantiedagen per kalenderjaar.

5.

De extra vakantie zal niet op zaterdag vallen.
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- 60 jaar is ontvangt per kalenderjaar 12 vakantiedagen (96 uren) meer dan waarop
hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 61 jaar is ontvangt per kalenderjaar 13 vakantiedagen (104 uren) meer dan waarop
hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 62 jaar is ontvangt per kalenderjaar 17 vakantiedagen (136 uren) meer dan waarop
hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 63 jaar is ontvangt per kalenderjaar 22 vakantiedagen (176 uren) meer dan waarop
hij krachtens artikel 5.3 recht heeft;
- 64 jaar of ouder is ontvangt per kalenderjaar 22 vakantiedagen (176 uren) meer
dan waarop hij krachtens artikel 5.3 recht heeft.

Artikel 5.6 – Het verdienen van vakantie gedurende het kalenderjaar
Met inachtneming van het in het vorige artikel gestelde wordt de vakantie verdiend in
evenredigheid met de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

§3. Het genieten van vakantie
Artikel 5.7 – Vaststellingsprocedure
1.

De werkgever stelt de aaneengesloten vakantie en vakantiedagen in danwel na overleg overeenkomstig het gestelde in de leden 2a, b, c, d en e en lid 3 vast. Hij zal ten
aanzien van het werken op Goede Vrijdag, 15 augustus, 1 november en op de voor de
werknemer van belang zijnde overige religieuze feestdagen, ernstig rekening houden met de consciëntie van de werknemer.

2.

a. De individuele aaneengesloten vakantie en de individuele vakantiedagen worden
vastgesteld na tijdig overleg tussen de werkgever en werknemer.
b. De collectieve aaneengesloten vakantie wordt vastgesteld wanneer daarover met
de ondernemingsraad overeenstemming is bereikt.
c. De werkgever kan, na overleg met de ondernemingsraad, per kalenderjaar één
collectieve vakantiedag vaststellen.
d. De werkgever kan, met instemming van de ondernemingsraad, bovendien per
kalenderjaar twee collectieve vakantiedagen vaststellen.
e. De werkgever kan iedere volgende collectieve vakantiedag slechts vaststellen
wanneer daarover overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad.
f. De collectieve aaneengesloten vakantie en de collectieve vakantiedagen worden zo
mogelijk vastgesteld vóór 1 februari.

A-bepaling (vet)

B-bepaling (niet vet)

53

3.

De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn, na overleg
met de werknemer, het door hem vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen.
De schade, welke de werknemer ten gevolge daarvan lijdt, wordt door de werkgever
vergoed.

Toelichting:
Uitgaande van de wenselijkheid van een ruime vakantiespreiding bevelen partijen aan om, indien de
bedrijfsbelangen zich daartegen niet verzetten, voorkeur te geven aan individuele aaneengesloten
vakanties, mits voldoende gespreid.

Artikel 5.8 – Data van de vakantie
1.

De vakantie zal in het algemeen bij voorkeur worden genoten in het jaar waarin deze
wordt verdiend.

2.

De aaneengesloten vakantie zal – zo mogelijk – aanvangen tussen 30 april en
1 oktober en zal zich als regel uitstrekken over twee opeenvolgende weken.

3.

Wanneer een collectieve aaneengesloten vakantie op korter dan twee opeenvolgende
weken wordt vastgesteld, zal zij zich in ieder geval uitstrekken over ten minste
8 opeenvolgende kalenderdagen (zaterdagen en zondagen daaronder begrepen).

4.

Bij het vaststellen van de duur van de collectieve aaneengesloten vakantie houdt de
werkgever ernstig rekening met de consciëntie van die werknemers, die vrijaf willen
nemen op Goede Vrijdag, 15 augustus, 1 november en op de voor de werknemer van
belang zijnde overige religieuze feestdagen.

5.

In de aaneengesloten vakantie zullen voor de werknemers in ploegendienst c.q. continudienst ten minste een zondag en twee volle weekeinden begrepen zijn.

Aanbeveling:
Aanbevolen wordt bij de vaststelling van de aaneengesloten vakantie rekening te houden met door de
werknemer reeds eerder aangegane vakantieverplichtingen.

Artikel 5.9 – Zaterdagen
1.
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Voor de werknemer als bedoeld in artikel 5.3 lid 1 sub a, zal één vakantiedag vallen
op een zaterdag, waarop hij volgens zijn normale dienstrooster zou werken.
Voor de werknemer als bedoeld in artikel 5.3 lid 1 sub b, zullen twee vakantiedagen
vallen op een dergelijke zaterdag.
Voor de werknemer als bedoeld in artikel 5.3 lid 1 sub c, zullen drie vakantiedagen
vallen op een dergelijke zaterdag.
Voor de werknemer als bedoeld in artikel 5.3 lid 1 sub d, zullen vier vakantiedagen
vallen op een dergelijke zaterdag.

A-bepaling (vet)

B-bepaling (niet vet)

art. 5.3
lid 1, sub a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

-

-

-

art. 5.3
lid 1, sub b

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

-

-

art. 5.3
lid 1, sub c

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

-

art. 5.3
lid 1, sub d

0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

2.
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bij een totaal aantal vakantiedagen van
Werknemer
bedoeld in 1-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Bij een dienstverband gedurende een gedeelte van het kalenderjaar worden de zaterdagen volgens vorenstaand schema in de vakantie meeberekend.

§4. Vakantietoeslag
Artikel 5.10 – Vakantietoeslag
1.

De werkgever verleent de werknemer jaarlijks een vakantietoeslag welke wordt verdiend in de periode van 1 juli tot en met 30 juni. De betaling van de vakantietoeslag
dient uiterlijk op 1 juli van het kalenderjaar plaats te vinden.

2.

De vakantietoeslag bedraagt 8% van de maandverdienste*) voor iedere maand dienstverband in de in artikel 5.10 lid 1 van de CAO bedoelde periode. Voor de berekening
van de vakantietoeslag wordt uitgegaan van de maandverdienste over de maand juni.
Bij beëindiging van het dienstverband vóór 1 juni wordt uitgegaan van de maandverdienste over de laatste maand.
Indien een werknemer in regelmatige ploegendienst**) werkt of heeft gewerkt, zal
zijn vakantietoeslag worden verhoogd met een bedrag, gelijk aan 8% van de ploegentoeslagen zoals bedoeld in artikel 4.12 lid 1 tot en met 4, welke hij sinds 1 juli van het
voorgaande kalenderjaar heeft verdiend.
Voor de berekening van de vakantietoeslag van handelsreizigers zal worden uitgegaan van het salaris over de maand juni verhoogd met de gemiddelde provisieinkomsten per maand gedurende de periode 1 juli van het voorgaande kalenderjaar
tot 1 juli van het lopende kalenderjaar, met dien verstande dat de vakantietoeslag niet
meer zal bedragen dan ten hoogste 8% van driemaal het wettelijk minimumloon
per 30 juni van het lopende kalenderjaar. Bij beëindiging van het dienstverband
vóór 1 juni wordt uitgegaan van het salaris over de laatste maand verhoogd met de
gemiddelde provisie-inkomsten per maand gedurende de voorafgaande 12 maanden.
A-bepaling (vet)

B-bepaling (niet vet)
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