
Vakantie beleid  

 

De werknemer dient een vakantieaanvraag voor de zomervakantie af te stemmen per groep 

en dit uiterlijk 16 november in te dienen. Later bekijken we of de aanvragen binnen het 

team passen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 

Hierbij worden de volgende voorwaarden in acht genomen: 

- Per groep kan maximaal 1 werknemer tegelijk vakantie opnemen. 

- Tijdens belangrijke vakantieperiodes heb je minimaal 2 weken en maximaal 3 weken 

aan een gesloten vakantie. (Denk hierbij aan de zomervakantie en Kerstmis) 

- De vakanties worden via mail doorgegeven aan Tamara  tamara@kdvkoetjeboe.nl 

 

De vakantie moet in de regel in het desbetreffende kalenderjaar worden opgenomen, tenzij 

werkgever en werknemer in overleg besluiten daarvan af te wijken. 

De werknemer heeft recht op verlof met behoud van salaris op de navolgende dagen, voor 

zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen. 

- Nieuwjaarsdag 

- Tweede paasdag 

- Koningsdag 

- 5 mei ( 1x per 5 jaar vanaf 2010 )  

- Hemelvaartsdag 

- Tweede pinksterdag 

- Eerste en tweede kerstdag 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara kijkt samen met Debbie naar de planning en geeft hiervoor half december meer duidelijkheid 

(7 december)  

 

CAO doornemen en punten in verwerken 

Schriftelijk toestemming vragen voor vakantie / verlof 

mailto:tamara@kdvkoetjeboe.nl


Tijdens vakantieperiode is het mogelijk dat er geen extra vrije dagen worden opgenomen 

 

 

CAO 

Als de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie arbeidsongeschikt wordt en deze 

arbeidsongeschiktheid voldoende kan aantonen aan de werkgever, geldt de vakantie niet als vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft na ontvangst van het schriftelijk vakantieverzoek twee weken de tijd om eventuele 

bezwaren van uw kant schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit nalaat wordt de gewenste 

vakantieperiode automatisch vastgesteld. Voor extra vakantiedagen - dagen die boven het 

wettelijk minimum komen - kunt u desgewenst een andere termijn laten gelden. Leg dat wel in 

het vakantiereglement vast. 

 

Overigens bouwt de zieke werknemer die weigert mee te werken aan re-integratie geen 

verlofdagen op. Als hij zonder goede reden passende arbeid weigert of redelijke voorschriften 

van de arbo-/bedrijfsarts weigert op te volgen, loopt hij vakantiedagen mis. 

De huidige vakantiewetgeving staat toe dat uw werknemers vakantiedagen kunnen opsparen. 

De verjaringstermijn is verschoven naar vijf jaar. 

Het opsparen van vakantiedagen voor een langdurig verlof moet in overleg met u gebeuren. 

Vakantiedagen boven het verplichte minimaal aantal dagen per jaar of dagen die zijn gespaard in 

voorafgaande jaren mogen tegenwoordig ook worden afgekocht. Heeft een fulltime werknemer 

in 2008 bijvoorbeeld 45 opgespaarde vakantiedagen en in 2008 nog geen vakantie opgenomen, 

dan kan hij maximaal 45 minus 20 dagen aan u verkopen. 

 

Notoire achterblijvers 

Uit onderzoek van Croner blijkt dat gemiddeld 23 procent van het personeel helemaal niet van plan 
is vrij te nemen. U denkt misschien dat dat het personeelsprobleem vermindert. Helaas, het 
tegendeel is waar, want deze achterblijvers vormen een potentieel gevaar voor de onderneming. Ze 
lopen het risico overwerkt te raken, met grote kans op ernstige gezondheidsproblemen. Het gevolg is 



dat ze zich ziekmelden en dus alsnog ‘vrij’ zijn. Verlof heeft een recuperatiefunctie: het is de 
wettelijke zorgplicht van de werkgever om zijn mensen genoeg rust te geven. 

 


