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Vakantie- & Verlofregeling 
 

Deze regeling is opgesteld met als doel te komen tot een doelmatige en rechtvaardige planning van 
(vakantie)verlof  zodanig dat een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting is gegarandeerd. 
 
Vanaf 1 januari 2012 verjaart de aanspraak op vakantieverlof, zowel het wettelijk minimum als het 
bovenwettelijk en extra bovenwettelijke vakantieverlof, vijf jaar na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan (dit is ook van toepassing op de uren die zijn 
opgebouwd in 2012). De leidinggevende en de werknemer overleggen aan het begin van het 
kalenderjaar om het verlof zo goed mogelijk in te plannen. Op de vakantiekaart wordt het eventuele 
saldo van het voorgaande jaar toegevoegd. Er worden drie werkdagen van het nieuwe saldo 
gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden. Tevens wordt er voor zover mogelijk gekeken naar 
de planning rondom de feestdagen. De werknemer dient er rekening mee te houden dat er 
verlofuren dienen te worden gereserveerd voor feestdagen waarop de werknemer vrij wil zijn.  
 
In bijzondere gevallen kan op verzoek van de werknemer of werkgever een gedeelte van het verlof 
in het eerstvolgende kalenderjaar worden verleend. Het verzoek moet schriftelijk en uiterlijk 1 
december bij de leidinggevende worden ingediend.  
 
De (Vakantie)verlofregeling & extra bovenwettige vakantie-uren (5.9.3, zie Intranet) is van 
toepassing op alle werknemers van Zorgcentra Meerlanden (zie voor de volledige beschrijving 
intranet). 
 
Uitgangspunten van de regeling 

 De zorg- en dienstverlening is een continu gebeuren vandaar dat een goede spreiding van de 
vakantie noodzakelijk is; 

 de vakantieplanning is een gezamenlijke verantwoording van elke afdeling/team; 

 werknemers met schoolgaande kinderen worden, zoveel als mogelijk, in de gelegenheid gesteld 
om in de zomervakantie (schoolvakantie) hun vakantie te kunnen opnemen; 

 hoofdstuk 6, Werk en privé, van de CAO-VVT. 
 
Om een goede vakantiespreiding te realiseren, is het kalenderjaar opgedeeld in drie tijdsvakken: 

 1 januari tot en met 31 mei 
 In deze periode dient u tenminste één vijfde deel van de verlofuren op te nemen;                 

 1 juni tot 15 september  
In deze periode mag men slechts één keer zomervakantie opnemen. Onder zomervakantie 
wordt een aaneengesloten periode van minimaal 7 dagen tot maximaal 23 dagen vrij verstaan; 

 15 september tot 15 december 
In deze periode moet het resterende deel van de verlofuren  worden opgenomen. 
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Aanvragen en toekennen van vakantie/verlofuren 
Voor het aanvragen van vakantie/verlof wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het 
aanvraagformulier vakantie/verlof  (zie Intranet). De werknemer levert het formulier in bij zijn 
leidinggevende. De leidinggevende geeft op het formulier aan of de aanvraag is goedgekeurd of 
afgekeurd en verstekt de werknemer een kopie van het getekende aanvraagformulier.   
 
Per afdeling/locatie of dienst wordt door de leidinggevende op basis van de minimaal vereiste 
personeelsbezetting bepaald hoeveel werknemers tegelijk verlof mogen opnemen. Werknemers die 
elkaar vervangen dienen hun aanvraag onderling af te stemmen.  
Het aangevraagde verlof wordt, tenzij de belangen van de afdeling of dienst zich hiertegen 
verzetten, verleend.  
 
Voor het aanvragen van verlof gedurende de bovengenoemde periodes worden de volgende 
termijnen gehanteerd:  

 Voorjaarsvakantie voor 1 oktober van het voorafgaande jaar; 

 zomervakantie voor 15 december van het voorafgaande jaar; 

 najaarsvakantie voor 1 juli van het betreffende jaar. 
 
De werknemer ontvangt binnen twee weken van zijn leidinggevende een schriftelijke goedkeuring of 
afwijzing of reactie indien de aanvraag zodanig vooruit loopt op de planning dat de personele 
bezetting die periode nog niet bepaald kan worden. 
 
Verlofaanvragen, anders dan om persoonlijke omstandigheden, die na de genoemde data worden 
ingeleverd worden alleen gehonoreerd als deze passen binnen de minimale personeelsbezetting met 
de al reeds toegekende verlofaanvragen van andere werknemers. 
 
Als verlof wordt aangevraagd in verband met persoonlijke omstandigheden (huwelijk, jubilea, 
overlijden en dergelijke) zijn bovenstaande aanvraagtermijnen niet van toepassing. Wel dient dit 
verlof te worden aangevraagd bij de leidinggevende via het aanvraagformulier. 
 
De werknemer kan aanspraak maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten met inbegrip 
van de weekends daaraan voorafgaand en daarop aansluitend. (CAO VVT, artikel 6.1.8) Dit kan enkel 
als de personeelsbezetting dat toelaat. Gedurende de zomervakantieperiode is het niet altijd 
mogelijk om aan bovenstaande te kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk dat de werknemer het 
weekend voorafgaande aan of het weekend sluitend aan de vakantie zal moeten werken. Dit wordt 
enkel ingezet om het mogelijk te maken de werknemers zo veel mogelijk op vakantie te kunnen 
laten gaan in de door hem/ haar aangegeven periode (zie ook spelregels van een teamgerichte 
vakantieplanning onder hoofdstuk 7) 
 
Vakanties die zonder schriftelijke goedkeuring van de leidinggevende worden geboekt zijn geheel 
voor eigen risico van de werknemer.  
 
Bij uitzondering mag na goedkeuring van de leidinggevende, maximaal één week aan vakantie uren 
worden meegenomen naar het volgende jaar. Deze uren moeten uiterlijk voor 1 maart zijn 
opgenomen. 
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In bijzondere gevallen kan op verzoek van de werknemer van deze regeling worden afgeweken. Het 
verzoek moet schriftelijk en ruim op tijd bij de leidinggevende worden ingediend.  
Tekort aan verlofuren 
Door aan het begin van het jaar samen met de leidinggevende een goede verlofplanning te maken 
wordt geprobeerd te voorkomen dat er meer verlof wordt opgenomen dan waarover de werknemer 
beschikt. Mocht er onverhoopt toch een tekort ontstaan zal er aan het einde van het kalenderjaar 
door de leidinggevende worden beoordeeld of het verloftegoed voldoende ruimte bood voor het 
gebruikte en noodzakelijke verlof voor bijzondere persoonlijke omstandigheden. Indien dat niet het 
geval is kan het tekort worden omgezet in onbetaald verlof. Wanneer een werknemer in een 
kalenderjaar te veel vakantie-uren heeft opgenomen zal een verrekening met het salaris of de 
verlofrechten voor het volgende kalenderjaar plaatsvinden. De leidinggevende stemt dit af met de 
werknemer. 
 
Vakantie en arbeidsongeschiktheid  
Wordt de medewerker arbeidsongeschikt tijdens het (vakantie)verlof, dan gelden dezelfde regels als 
voor een ziekmelding in het geval de werknemer niet met (vakantie)verlof zou zijn. Dit houdt in dat 
arbeidsongeschiktheid die is ontstaan in het buitenland, ook direct bij de leidinggevende moet 
worden gemeld op de wijze zoals dit binnen de organisatie behoort te gebeuren. De medewerker 
dient daarna zo spoedig mogelijk een lokale (huis)arts in te schakelen voor een medische verklaring. 
Indien van toepassing moet deze verklaring gegevens bevatten over de eventuele ongeschiktheid tot 
reizen. Na terugkomst moet de medewerker deze medische verklaring overhandigen aan de 
leidinggevende. 
 
Feestdagen 
Zorgcentra Meerlanden hanteert vooralsnog de feestdagen zoals die tot nu toe werden gehanteerd 
in de CAO VVT, te weten: 
 
Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, 
Koningsdag en Bevrijdingsdag. 
 
Het verloftegoed (verlofmandje) bevat een aantal uren om, zo de werknemer dit wenst, de 
feestdagen vrij te kunnen nemen. Feestdagen behouden wel hun betekenis voor de hoogte van de 
onregelmatigheidstoeslag en overwerk. Degene die roostert dient rekening te houden met een 
zorgvuldige aanwijzing van de te werken feestdagen. Medewerkers werken of de Kerstdagen of met 
Oud- en Nieuwjaar. Dit is ook van toepassing op de Paas- en Pinksterdagen. Per jaar wordt er door 
de werknemer een keuze aangegeven. 
 
Steeds zullen twee vragen centraal staan: 
 
1. Kan de werknemer verlof opnemen op de feestdag 
2. heeft de werknemer de mogelijkheid om te werken op de feestdag. 
 
In principe geldt dat de werknemer vrij is op een dag die samenvalt met een feestdag waarop hij 
volgens werktijdenregeling diende te werken. De te werken uren worden dan in mindering gebracht 
op de vakantiekaart. 
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Om te voorkomen dat werknemers met een klein contract hun basisverlof moeten aanspreken om 
tijdens de feestdagen vrij te kunnen zijn is bij CAO geregeld dat de parttime werknemer (maximaal 
drie dagen per week) met een vast arbeidspatroon waarbij in ieder geval op maandag en/of 
donderdag wordt gewerkt, de werkdagen die samen vallen met een feestdag te verschuiven. 
Wanneer de werknemer gebruik wil maken van deze regeling wordt het verzoek tijdig middels het 
aanvraagformulier vakantie/verlof ingediend bij de leidinggevende.  
 
Registratie 
De opgebouwde en opgenomen verlofuren worden door de leidinggevende bijgehouden in het 
(CURA) roostersysteem. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de ingeleverde en ondertekende 
aanvraagformulieren. Bij wijzigingen in de arbeidsduur van de werknemer wordt er automatisch een 
herrekening van de verlofuren in het (CURA) roostersysteem gemaakt. Op verzoek kan de 
leidinggevende een overzicht van het opgenomen verlof of het tegoed uit het roostersysteem halen 
en deze bespreken met de medewerker. 
 
Om de vakanties meer op elkaar af te stemmen en rekening te houden met collega’s volgen 
hieronder de spelregels van een teamgerichte vakantieplanning: 
 
1. De vakantieplanning is een teamgebeuren en geen persoonlijke gebeuren, waarbij het team zich 

moet aanpassen aan persoonlijke wensen. Plan daarom ook als team bijtijds; 
2. men mag drie aaneengesloten weken zomervakantie opnemen; daarin zijn vier weekenden 

opgenomen. In bijzondere gevallen kan van de drie weken worden afgeweken; 
3. werknemers met schoolgaande kinderen, worden zoveel als mogelijk in de gelegenheid gesteld 

om gedurende de schoolvakanties, vakantieverlof te kunnen opnemen; 
4. er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantiemogelijkheden van de partner van 

de werknemer. Maar omgekeerd geldt dit ook! 
5. werknemers die elkaar waarnemen mogen niet gelijktijdig op vakantie; 
6. de minimale kwalitatieve personeelsbezetting dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn;   
7. per afdeling /dienst wordt bepaald hoeveel werknemers gelijktijdig op vakantie mogen. Dit kan 

per locatie verschillen.  
8. degenen, die niet aan de schoolvakantie gebonden zijn kunnen proberen aan de 

vakantiespreiding mee te werken door in het voor- of naseizoen vakantie op te nemen. 
9. ook al heeft men de vakanties samen nog zo goed gepland, er kunnen zich altijd onvoorziene 

omstandigheden voordoen door absentie vanwege ziekten, vacatures en reeds vastgelegde 
vakanties van sollicitanten. Onvoorzien is nu eenmaal niet te plannen. Probeer echter de 
vakantieplanning zo af te stemmen dat er bij dergelijke onvoorziene omstandigheden niet direct 
sprake is van een kwalitatieve onderbezetting.  

 
 

Meer inhoudelijk informatie over de verschillende verlofvormen en verlofrechten zijn te vinden in de 
“Verlofwijzer Zorgcentra Meerlanden 5.9.2” en “het verlofoverzicht. 

                                                                                                       
 

 


