Vakantiedagen
Soort vrije dag
Reguliere
vakantiedagen

Aantal per jaar
25

Soort vrije dag
Afhankelijk van
aantal dienstjaren:

Aantal per jaar
1 dag
2 dagen
3 dagen
5 dagen

Aanvullende regels
vervaltermijn
- 15 dagen te gebruiken voor
- Wettelijke vakantiedagen
aaneengesloten vakantie
vervallen: 3 jaar
- 10 snipperdagen
- Overige vakantiedagen: 5 jaar
- Van de 25 vakantiedagen zijn
er 20 wettelijke
vakantiedagen en 5
bovenwettelijke
vakantiedagen

Cao artikel
Artikel 24 lid 1

Extra vakantiedagen

Afhankelijk van
leeftijd

15-24 dienstjaren
25-34 dienstjaren
35 of meer dienstjaren
Jonger dan 18 op 30 april
van een kalenderjaar
Tabel 1
(geldt tot 1 januari 2019 en
overgangsregeling):
Leeftijd
50 t/m 55 jaar
56 jaar
57 jaar
58 jaar
59 jaar
60 t/m 62 jaar
63 jaar
64 t/m 66 jaar
Tabel 2
(vanaf 1 januari 2019):
Leeftijd
52 t/m 57 jaar
58 jaar
59 jaar
60 jaar
61 jaar
62 t/m 64 jaar:
65 jaar
66 jaar

Aantal extra dagen
2 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
7 dagen
9 dagen
10 dagen
11 dagen

Aantal extra dagen
2 dagen extra
4 dagen extra
5 dagen extra
6 dagen extra
7 dagen extra
9 dagen extra
10 dagen extra
11 dagen extra

Aanvullende regels

Overgangsregeling:
Voor de werknemer die op 30
april 2017 50 jaar of ouder is,
blijft tabel 1 gelden, ook na 1
januari 2019

vervaltermijn
5 jaar

Cao artikel
Artikel 24 lid 4a
+b+c

5 jaar

Artikel 24 lid 4e

een half jaar na het jaar waarin
de werknemer ze ontvangt.
Deze regel geldt voor dagen die
zijn opgebouwd vanaf
1 januari 2019

Artikel 24 lid 4d

een half jaar na het jaar waarin
de werknemer ze ontvangt.
Deze regel geldt voor dagen die
zijn opgebouwd vanaf
1 januari 2019

Artikel 24 lid 4d

Bijzonder verlof
Gebeurtenis
Overlijden in
familiekring

Ondertrouw en Huwelijk

Geboorte kind
Vakbondsactiviteiten

Kort verzuim

Omschrijving
overlijden, partner, (pleeg)kind t/m de dag van
de uitvaart
Bij overlijden van
- niet-eigen (pleeg)kind,
- (schoon)vader, (schoon)moeder
- Schoonzoon of –dochter
- Broer of zus van werknemer
- Grootvader of –moeder van werknemer of van
partner van werknemer
- Kleinkind
- Zwager of schoonzus van werknemer
Ondertrouw werknemer
Huwelijk werknemer
Huwelijk kind, één van de (schoon)ouders,
broer/zus, zwager/schoonzus
25- en 40 jarig huwelijk werknemer
25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van
(schoon)ouders van de werknemer
25- en 40 jarig dienstjubileum van werknemer
Bevalling van echtgenoten of partner
Als werknemer aangewezen is als lid
onderhandelingsdelegatie of afgevaardighde voor
bijwonen cao-commissie/landelijke en
sectorraden/ congressen of landelijke
vergaderingen van vakbonden
Wettelijke of door overheid opgelegde
verplichting
Bezoek aan medicus of tandarts

Aantal dagen
Alle dagen vanaf de dag van overlijden t/m dag van de
uitvaart
Dag van het overlijden
+
Dag van de uitvaart

Artikelnr.
Artikel 25 lid 2a

½ dag
2 dagen
1 dag

Artikel 25 lid 3a
Artikel 25 lid 3b
Artikel 25 lid 3c

1 dag

Artikel 25 lid 3d

1 dag
2 dagen
Werkgever moet de werknemer 4x p.j. vrijgeven,
waarvan 2x loon doorbetaald

Artikel 25 lid 3e
Artikel 25 lid 4
Artikel 25 lid 5

Doorbetalen
billijkheid te
Doorbetalen
billijkheid te

Artikel 25 lid 6a

loon voor een door de werkgever naar
bepalen tijdsduur
loon voor een door de werkgever naar
bepalen tijdsduur

Artikel 25 lid 2b

Artikel 25 lid 6b

Feestdagen
Door betaalde feestdagen:
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Hemelsvaart
2e Pinkerdag
Beide Kerstdagen
Koningsdag
5 mei (in lustrumjaren)

Artikel 21

