
 

2222. . . . Vakantiedagen beperkt houVakantiedagen beperkt houVakantiedagen beperkt houVakantiedagen beperkt houddddbaarbaarbaarbaar    

    

Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan de vakantiedagen nauwkeurig bij Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan de vakantiedagen nauwkeurig bij Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan de vakantiedagen nauwkeurig bij Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan de vakantiedagen nauwkeurig bij 

te houden. Anders dan vroeger blijven vakantiedagete houden. Anders dan vroeger blijven vakantiedagete houden. Anders dan vroeger blijven vakantiedagete houden. Anders dan vroeger blijven vakantiedagen namelijk niet voor eeuwig n namelijk niet voor eeuwig n namelijk niet voor eeuwig n namelijk niet voor eeuwig 

staan. Sterker nog: al 6 maanden na afloop van het jaar staan. Sterker nog: al 6 maanden na afloop van het jaar staan. Sterker nog: al 6 maanden na afloop van het jaar staan. Sterker nog: al 6 maanden na afloop van het jaar (op 1 juli dus) (op 1 juli dus) (op 1 juli dus) (op 1 juli dus) vervallen de vervallen de vervallen de vervallen de 

wettelijke vakantiedagen. wettelijke vakantiedagen. wettelijke vakantiedagen. wettelijke vakantiedagen. Dat kan een vervelende verrassing betekenen. Daarom is Dat kan een vervelende verrassing betekenen. Daarom is Dat kan een vervelende verrassing betekenen. Daarom is Dat kan een vervelende verrassing betekenen. Daarom is 

het goed jaarlijks met elkaar te overleggen om de openstaande vakantiedagen af te het goed jaarlijks met elkaar te overleggen om de openstaande vakantiedagen af te het goed jaarlijks met elkaar te overleggen om de openstaande vakantiedagen af te het goed jaarlijks met elkaar te overleggen om de openstaande vakantiedagen af te 

stemmen.stemmen.stemmen.stemmen. 

 

Wettelijke vakantiedagen verjaren veel sneller dan zogenoemde bovenwettelijke 

vakantiedagen. Deze laatste verjaren namelijk pas na vijf jaar.  

Wettelijke vakantiedagen zijn beperkt tot vier maal de normale arbeidsduur per week. 

Bij een reguliere vijfdaagse werkweek zijn er dus 20 wettelijke vakantiedagen.  

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen op grond van de 

arbeidsovereenkomst of cao.  

 

Wilt u meer weten over het recht op vakantie of verlof, neemt u dan contact op met 

mr. Paul Hofmeister (064580030) of drs. Jeroen de Vos RB (06-25016297) 

 

 

    

  


