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U kunt een faillissement beter  
voorkomen dan genezen!

Mei 2020

Zijn uw medewerkers voldoende in de gelegenheid 
geweest om hun wettelijke vakantiedagen van 2019 
op te nemen óf ontstaat er inmiddels een flink verlof-
stuwmeer aangezien veel vakantiedagen in verband 
met de coronacrisis op de balans blijven staan? Dit is 
het moment om in actie te komen!

Verval wettelijke vakantiedagen
Iedere medewerker heeft recht op vakantie; per jaar minimaal viermaal de afgesproken  
arbeidsduur per week. Dit komt neer op 20 wettelijke vakantiedagen bij een fulltime  
dienstverband. Naast deze wettelijke vakantiedagen kan een medewerker ook (op basis  
van een arbeidsovereenkomst, cao en/of personeelshandboek) recht hebben op  
bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel zes maanden na afloop van het jaar waarin 
deze zijn ontstaan. Oftewel, de in 2019 opgebouwde wettelijke vakantiedagen moeten vóór 
1 juli 2020 worden opgenomen, daarna vervallen ze. Met deze vervaltermijn worden mede-
werkers gestimuleerd om de vakantiedagen op te nemen.

Betekent dit nu dat u de wettelijke vakantiedagen van uw medewerkers, opgebouwd in 
2019, op 1 juli aanstaande kunt afboeken? ‘Nee, niet zomaar’, zo oordeelde het Europees 
Hof van Justitie. 

Oordeel Europees Hof van Justitie
Het Hof heeft op 6 november 2018 in twee zaken geoordeeld over het verval van wettelijke 
vakantiedagen. Tot dat moment gold enkel dat wettelijke vakantiedagen niet vervallen als 
de medewerker redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om de vakantiedagen op 
te nemen (bijvoorbeeld bij volledige arbeidsongeschiktheid zonder re-integratiemogelijk-
heden). Met de uitspraken van het Hof zal de vervalregeling in méér situaties niet opgaan. 
De werkgever heeft een vergaande inspanningsplicht om de medewerker daadwerkelijk de 
vakantiedagen te laten opnemen. Gebeurt dat niet, dan behoudt de medewerker zijn wet-
telijke vakantiedagen, ondanks de vervalregeling.
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Advies
Om te voorkomen dat uw medewerkers aanspraak blijven houden op hun wettelijke  
vakantiedagen, zorgt u ervoor dat u uw medewerkers schriftelijk, tijdig (dus ruim vóór 1 juli) 
en concreet informeert over:

• het openstaande saldo vakantiedagen;
• de mogelijkheid om deze vakantiedagen op te nemen. Indien nodig moet u uw  
 medewerker er formeel toe aanzetten om de vakantiedagen op te nemen;
• de consequenties indien uw medewerker de vakantiedagen niet opneemt, namelijk  
 het verval van de wettelijke vakantiedagen.

U heeft als werkgever dus een vergaande inspanningsplicht en het is aan u om te bewijzen 
dat u aan voorgaande verplichtingen heeft voldaan. Indien u hierin verzuimt, dan kan het 
zo zijn dat u de vakantiedagen in de toekomst alsnog moet toekennen dan wel moet uitbe-
talen bij het einde van het dienstverband.
De inspanningsplicht houdt overigens niet in dat u uw medewerkers kunt verplichten om 
vakantie op te nemen, in principe ook niet als er in verband met de huidige coronacrisis 
minder werk voorhanden is

Vakantieprotocol
Wilt u uw rechtspositie op het gebied van vakantie versterken, zodat bijvoorbeeld een  
verlofstuwmeer wordt voorkomen en/of de kans op vervelende discussies/teleurstellingen 
omtrent de (gewenste) opname van vakantie zoveel mogelijk wordt verkleind? Dan kan  
een goed vakantieprotocol u hierbij helpen! Graag stellen wij in nauw overleg met u een 
vakantieprotocol op, passend bij uw wensen en bedrijfsvoering. Uiteraard zullen wij  
daarbij rekening houden met de eventueel geldende ‘spelregels’ die uw cao voorschrijven.

Kom in actie!
Kom dus nu in actie en informeer uw medewerkers over de wettelijke vakantiedagen van 
2019. De arbeidsrechtjuristen van Eshuis helpen u hier graag bij!


