
Opbouw vakantierechten tijdens ziekte voor het primair onderwijs per 1 
januari 2012 
 
In 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) uitspraak gedaan met 
betrekking tot vakantierechten bij ziekte. Het komt erop neer dat het jaarlijkse minimumrecht op 
vakantie van vier weken met behoud van loon, toekomt aan alle werknemers, ongeacht hun 
gezondheidstoestand. Ook zieke werknemers die door hun arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) geen 
arbeid hebben verricht, hebben volledig recht op deze jaarlijkse minimumvakantie van vier weken. 
Voorheen was het op grond van het Burgerlijk wetboek nog zo dat de werknemer slechts tijdens de 
laatste zes maanden van ziekte vakantieverlof opbouwt.  De Nederlandse wetgeving is hierop 
aangepast per 1 januari 2012. 
 
 

Hoofdlijnen van de wetswijziging 
1. Recht op vakantie bij ziekte: zieke werknemers krijgen dezelfde aanspraken op minimumvakantie 

(4 weken) als andere werknemers (ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid). 
2. Vervaltermijn van het minimum aantal vakantiedagen (4 weken) is 6 maanden na afloop van het 

kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid om op te nemen, 
dan verjaring na 5 jaar. 

3. Verjaring bovenwettelijke dagen blijft 5 jaar. 

 
 
Wat betekent dit voor het primair onderwijs? 
Het primair onderwijs kent geen eenduidig systeem van opbouw van vakantiedagen . Daarnaast is er 
ook geen onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. 

 De wijzigingen van het Burgerlijk wetboek zijn per 1 januari 2012 ingegaan; dit onderwerp wordt 
meegenomen in de volgende cao-onderhandelingen. 

 Wetswijzigingen als deze dwingen de sociale partners tot aanpassing van de huidige cao 
vakantieregelgeving. Voor het primair onderwijs wordt dit daarom meegenomen in de volgende 
onderhandelingsronde voor de CAO. Tot die tijd dienen scholen erop toe te zien dat zij een 
zorgvuldige vakantieregistratie bijhouden van werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn. 
Daarbij is het wenselijk om het opnemen en genieten van vakantie tijdens ziekte  te stimuleren; 
dat kan heel goed onderdeel te zijn van de re-integratie (recuperatie) van de zieke werknemer en 
dient bij het overleg met de arbodienst besproken te worden. 

 
 
Nadere toelichting op wetswijziging1 
Voor (gedeeltelijk) zieke werknemers is het opnemen van vakantie van belang, omdat de 
recuperatiefunctie van vakantie ook voor zieke werknemers – die in beginsel gehouden zijn tot re-
integratie – betekenis heeft. De verplichting van de werkgever om de werknemer in de gelegenheid 
te stellen om zijn minimum vakantierechten op te nemen geldt dan ook voor alle werknemers, ook 
voor zieke werknemers.  
Werknemers die geheel arbeidsongeschikt zijn voor de bedongen arbeid, zijn in beginsel – als zij 
daartoe in staat zijn – gehouden om andere (passende) werkzaamheden te verrichten of om mee te 
werken aan inspanningen gericht op re-integratie. Voor deze re-integrerende «zieke» werknemers 
heeft vakantie hetzelfde doel als voor gezonde werknemers, namelijk recuperatie: herstellen c.q. 

                         
1 Bron: Kamerstuk 32465, nr 3, Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel inzake het afschaffen van de 
beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de 
minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 



uitrusten van verplichtingen voortvloeiend uit de dienstbetrekking, ook al zijn dat andere 
verplichtingen dan het verrichten van de bedongen (eigen) arbeid. Als de zieke werknemer tijdelijk 
vrijgesteld wil worden van zijn verplichtingen tot re-integratie dient hij hiervoor vakantie op te 
nemen, net als de werknemer die tijdelijk wil worden vrijgesteld van zijn arbeidsverplichtingen.  
Voor arbeidsongeschikte werknemers die gedeeltelijk hun eigen werk (de bedongen arbeid) kunnen 
verrichten, zullen bij het opnemen van de minimumvakantie de vakantiedagen voor de gehele 
arbeidsduur (en niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk arbeid wordt verricht) in mindering 
gebracht kunnen worden op de minimum vakantieaanspraken. Dit is een logisch gevolg van het 
vervallen van de beperkte opbouw: tegenover een volledige opbouw van vakantiedagen gebaseerd 
op de volledige overeengekomen arbeidsduur, ongeacht het aantal uren dat daadwerkelijk arbeid 
wordt verricht, staat dat, als vakantie wordt opgenomen, ook over de volledige contractuele 
arbeidsduur vakantiedagen worden opgenomen. Er bestaan nu al enkele CAO’s waarin dit zo is 
geregeld.  
De regering acht het van belang dat de mogelijkheid van vakantieopname bij ziekte beter bekend en 
ook benut zal worden, waarmee duidelijk wordt dat tegenover een volledige opbouw van minimum 
vakantierechten bij ziekte staat, dat ook tijdens ziekte vakantie kan worden opgenomen. Daartoe 
worden enkele wijzigingen aangebracht in de artikelen 7:636, 7:637 en 7:638 van het BW, die ertoe 
strekken dat duidelijk wordt dat ziekte niet in de weg hoeft te staan aan het opnemen van vakantie 
noch aan het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen, mits daarbij bepaalde voorwaarden in 
acht worden genomen. 


