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Opbouw van vakantiedagen bij ziekte 
 
Door adviseur José van Snek, Helpdesk VOS/ABB 

Op 1 januari 2012 is er een wetswijziging in werking getreden over de opbouw 
van vakantiedagen bij ziekte en de verjaringstermijn van wettelijke 
vakantiedagen. Deze wijziging volgt op een uitspraak van het Europese Hof van 
Justitie. De Helpdesk van VOS/ABB krijg hier uit het onderwijs veel vragen 
over. Vandaar deze toelichting voor het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Verjaringstermijn 
Voorheen hadden de wettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit 
betekende dat de vakantiedagen die in een kalenderjaar werden opgebouwd na dat 
jaar nog vijf jaar geldig bleven. Dit gold ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. 
Met ingang van 1 januari 2012 is dat veranderd. De wettelijke vakantiedagen die in 
een kalenderjaar worden opgebouwd (vier keer de arbeidsduur per week) hebben 
een verjaringstermijn van een halfjaar. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen 
die worden opgebouwd in 2012 vervallen op 1 juli 2013. Deze nieuwe wetgeving is er 
om een ophoping van vakantiedagen te voorkomen. De bovenwettelijke 
vakantiedagen (alle vakantiedagen boven de wettelijke vakantiedagen) hebben nog 
steeds een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit geldt ook voor het onderwijs.  
 
Opbouw verlof tijdens ziekte  
Ook het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte is veranderd. Volgens de oude 
regeling bouwde een zieke werknemer de laatste zes maanden van ziekte 
vakantiedagen op bij volledige arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, bouwde hij alleen vakantie op voor de uren die 
hij werkzaam was en hoefde hij ook alleen vakantie op te nemen voor de uren die hij 
arbeidsgeschikt was. Dit gold zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke 
vakantiedagen. Bij schriftelijke overeenkomst kon voor de bovenwettelijke 
vakantiedagen van de regeling worden afgeweken, maar binnen het onderwijs 
gebeurde dat niet.  
 
Vanaf 1 januari is deze regeling veranderd. Nu bouwt de werknemer over maximaal 
de laatste 24 maanden van ziekte volledig wettelijke vakantiedagen op, ook als de 
werknemer maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De reden is dat de werknemer bij 
ziekte in ieder geval in staat moet zijn het minimale aantal vakantiedagen op te 
nemen (vier keer de arbeidsduur per week). Dit betekent dat ook deze 
vakantiedagen een vervaltermijn hebben van een halfjaar na het kalenderjaar waarin 
ze zijn opgebouwd. Alleen wanneer de werknemer redelijkerwijze geen vakantie 
heeft kunnen opnemen, geldt dit niet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij langdurig zieke 
werknemers die gedurende die periode geheel zijn vrijgesteld van verplichtingen van 
re-integratie. Om medische redenen zijn deze werknemers niet meer in staat te re-
integreren in hun eigen arbeid en evenmin hebben ze andere duurzame benutbare 
mogelijkheden om naar arbeid terug te keren. Tevens kan het zo zijn dat de 
werkgever de werknemer niet de mogelijkheid biedt om vakantie op te nemen. Is het 
voorstaande het geval, dan hebben de niet genoten vakantiedagen, bij uitzondering, 
een verjaringstermijn van vijf jaar.  
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Van belang is dat de nieuwe regeling geen terugwerkende kracht heeft. Als een 
werknemer in 2011 en 2012 ziek is geweest, dient u naar beide regelingen te kijken!  
 
Voortgezet onderwijs 
In de CAO VO 2011-2012 zijn bepalingen opgenomen die corresponderen met de 
nieuwe wet. Voorts heeft de VO-raad een artikel gepubliceerd hoe omgegaan dient 
te worden met de opbouw van vakantiedagen bij OP’ers en OOP’ers.  
OP’ers bouwen tijdens ziekte alleen de wettelijke vakantiedagen op, omdat er vanuit 
wordt gegaan dat zij in de schoolvakanties ook echt vakantie genieten. Ze worden 
dan vrijgesteld van de re-integratie. Voor de OOP’ers is het anders geregeld. In de 
CAO VO wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de wettelijke en de 
bovenwettelijke vakantiedagen. Over de laatste 24 maanden van ziekte bouwen de 
OOP’ers volledig wettelijke vakantiedagen op en over de laatste zes maanden van 
ziekte bouwen de OOP’ers volledig bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit geldt dus 
voor zowel de volledig arbeidsongeschikte werknemer als de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt werknemer.  
 
Bijvoorbeeld: 
 
1. Een OOP’er is ziek van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012. Wft 1,000, 
werkweek 40 uur. We gaan uit van de huidige regeling. De werknemer is van 1 
januari tot 1 maart 2012 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest. De overige perioden 
is hij volledig arbeidsongeschikt geweest. Op welke wijze dienen nu de opgebouwde 
vakantiedagen bij ziekte berekend te worden? 
 
De werknemer bouwt in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2012 voor het geheel 
wettelijke vakantiedagen op (nieuwe regeling): 7/12 x 160 = 93,3 uren = 11,7 
vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen worden over de laatste zes 
maanden van ziekte berekend: 6/12 x 266 =  = 133 uren = 16,6 vakantiedagen. 
LET OP!! De nieuwe regeling heeft geen terugwerkende kracht. In dit geval vallen de 
dagen dat de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in 2012. Over deze 
periode worden wel volledige vakantie dagen opgebouwd. In dit geval zal de periode 
van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 als één periode gezien moeten worden. De 
werknemer bouwt in 2012 meer dan zes maanden vakantieverlof op, zodat de 
opbouw van vakantiedagen in 2011 (tijdens ziekte) niet meer hoeft te worden 
meegeteld. Er wordt dan namelijk al voldaan aan de wettelijke regeling die in 2011 
van toepassing was.  
 
Wat nu als het dezelfde situatie betreft, maar de werknemer van 1 december 2011 tot 
1 februari 2012 gedeeltelijk arbeidsongeschikt is?  
In dat geval moet wel naar de oude regeling gekeken worden. De gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid in 2011 doorbreekt een doorlopende periode. De opbouw is 
dan als volgt. De werknemer bouwt in 2011 van 1 augustus tot 1 december 2011 
volledig wettelijke vakantiedagen op: 4/12 x 160 = 53,3 uren = 6,7 dagen. Van 1 
december 2011 tot 1 januari 2012 bouwt de werknemer gedeeltelijk wettelijke 
vakantiedagen op. Vervolgens wordt er naar de nieuwe regeling gekeken in 2012. 
Dan bouwt de werknemer van 1 januari tot 1 augustus voor het geheel wettelijke 
vakantiedagen op: 7/12 x 160 = 93,3 uren = 11,7 vakantiedagen. Door de 
onderbreking in 2011 begint de telling in 2012 opnieuw. Over de laatste 6 maanden 
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van ziekte bouwt de werknemer dan ook weer bovenwettelijke vakantieverlof op: 6/12 
x 266 = 133 uren = 16,6 vakantiedagen. 
 
2. Een OOP’er is van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012 volledig 
arbeidsongeschikt. Wtf 1,000, werkweek 40 uur.  
Bij de nieuwe regeling is het zo dat de werknemer de laatste 24 maanden van ziekte 
wettelijke vakantiedagen opbouwt. Van 1 januari 2012 tot 1 augustus 2012 is zeven 
maanden. De nieuwe regeling heeft geen terugwerkende kracht. In 2011 werd de 
opbouw over de laatste zes maanden van volledige arbeidsongeschiktheid berekend. 
Deze periode is al overschreden en over de situatie van ziekte in 2011 worden 
derhalve geen vakantiedagen meer opgebouwd. 7/12 x 160 = 93,3 uren = 11,7 
vakantiedagen. En de laatste zes maanden van ziekte de bovenwettelijke 
vakantiedagen: 6/12 x 266 = 133 uren = 16,6 dagen. 
LET OP!!! Zou het een OP’er betreffen, dan bouwt hij alleen maar de wettelijke 
vakantiedagen op: 7/12 x 160 = 93,3 uren = 11,7 vakantiedagen. 
 
Primair onderwijs 
In de CAO PO 2009 is nog geen onderscheid gemaakt in de wettelijke en de 
bovenwettelijke vakantiedagen en ook nog niet ingespeeld op de nieuwe wetgeving. 
Wel heeft de PO-raad recentelijk aangegeven dat dit wordt meegenomen in de 
nieuwe cao-onderhandelingen, maar de nieuwe cao zal op zijn vroegst pas op 1 
augustus 2013 in werking treden.  
 
De nieuwe wetgeving moet niettemin ook in het primair onderwijs toegepast gaan 
worden, ondanks het feit dat er geen onderscheid tussen wettelijk en bovenwettelijke 
vakantieverlof is opgenomen in de cao.  
 
VOS/ABB adviseert om de regeling toe te passen, zoals hierboven aangegeven bij 
het voortgezet onderwijs. Voorheen werd de wet gevolgd, aangezien de CAO PO 
geen afwijkende bepalingen heeft opgenomen omtrent de vakantieopbouw tijdens 
ziekte. Dit betekende dat bij langdurige ziekte de wettelijke en bovenwettelijke dagen 
van de laatste zes maanden werden opgeteld. Bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid werd vakantie opgebouwd over de dagen dat de werknemer 
daadwerkelijk werkzaam was. De wetgeving is nu dus veranderd en omdat de cao 
geen aanwijzing geeft hoe hier nu mee om te gaan, is het verstandig om het 
volgende aan te houden.  
 
Bij langdurige ziekte bouwt de werknemer over de laatste 24 maanden van ziekte 
volledig wettelijke vakantiedagen (viermaal de arbeidsduur per week) op. Stel bij een 
OOP’er met 1 wtf en een werkweek van 40 uur: 160 uur. Dit betekent dat de 
werknemer 267 uur aan bovenwettelijk vakantieverlof heeft op (school)jaarbasis. 
Aangezien voorheen bij langdurige ziekte over de laatste 6 maanden van ziekte de 
wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen werden opgebouwd, is het verstandig 
-aangezien de CAO niets heeft geregeld- om bij langdurige ziekte over de laatste zes 
maanden van ziekte de bovenwettelijke vakantiedagen te blijven berekenen. Het 
onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen dient wel gemaakt 
te worden.  
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Bovenstaande informatie en voorbeelden zijn derhalve ook van toepassing op het 
primair onderwijs.  
 
Ter afsluiting dient aangegeven te worden dat de werkgever de werknemer moet 
stimuleren om vakantie op te nemen tijdens de re-integratieperiode. Als de 
werknemer op vakantie gaat tijdens de re-integratie, dient hij derhalve ook 
daadwerkelijk vakantie op te nemen. Dit is de achterliggende gedachte bij volledige 
opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
 
 


