Hoofdstuk 4. Vakantie en bijzonder verlof
§ 4.1 Vakantie
Aanspraak vakantie-uren
U heeft wettelijk recht op 144 vakantie-uren.
In geval van:
•
•

in- of uitdiensttreding gedurende een jaar of
een andere arbeidsduur dan een volledige arbeidsduur

worden uw vakantie-uren naar rato herrekend en naar boven afgerond op hele uren.

Opnemen vakantie-uren
U meldt uw leidinggevende tijdig wanneer u vakantie-uren wilt opnemen. Een
eenmaal vastgestelde vakantie kunt u op een later moment wijzigen, tenzij de
bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.
Uw vakantie-uren kunt u opnemen in het jaar waarin het recht daarop is ontstaan en
in het daaropvolgende jaar.
Als u uw vakantie-uren van een jaar heeft opgenomen en u meer vakantie-uren wilt
opnemen, dan kunt u aan uw leidinggevende vragen om maximaal 57,6 uur van uw
vakantie-uren van het volgende jaar op te nemen. Uw leidinggevende willigt dit
verzoek in, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.
Als u tijdens uw vakantie ziek wordt, dan geldt de tijd dat u ziek bent niet als vakantie.
Dit is alleen anders als u ermee instemt dat deze tijd toch als vakantie geldt. Als uw
leidinggevende dat vraagt, moet u uw ziekte tijdens uw vakantie aantonen.
Voor dit onderwerp geldt een overgangsbepaling.

§ 4.2 Feestdagen
U heeft op de volgende feestdagen recht op verlof met doorbetaling van uw
maandinkomen:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsdag
Eerste en Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Eerste en Tweede Pinksterdag
Eerste en Tweede Kerstdag en
dagen waarop het organisatieonderdeel van de sector Rijk waar u werkt is
gesloten vanwege een regionale of landelijke feestdag.

Dit is alleen anders als het voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk is dat u toch moet
werken.

§ 4.3 Kortdurend en langdurend bijzonder verlof: de algemene
voorwaarden
In de situaties die staan vermeld in dit hoofdstuk heeft u recht op kortdurend of
langdurend bijzonder verlof.
Dit verlof is niet afhankelijk van uw arbeidsduur en betreft:
•
•
•
•
•

politiek verlof
vakbondsverlof
internationaal verlof
verlof voor vrijwillige politie en
verlof voor trouwen, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract .

Voor dit verlof gelden de in deze paragraaf opgenomen algemene voorwaarden,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kortdurend en langdurend verlof.

Kortdurend verlof
Tot maximaal twee aaneengesloten weken is sprake van kortdurend verlof.

Inkomen tijdens verlof
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U heeft recht op kortdurend verlof met doorbetaling van uw maandinkomen in de
situaties die in dit hoofdstuk van de cao zijn opgenomen en de daarbij geldende
voorwaarden.
Als u om een andere reden dan opgenomen in dit hoofdstuk kortdurend verlof wilt,
kan uw leidinggevende daarmee instemmen. Uw leidinggevende bepaalt in dat geval
of uw maandinkomen tijdens het verlof wordt doorbetaald.

Aanvragen
Als u kortdurend verlof wilt en het is niet dringend, moet u dit minimaal 24 uur van
tevoren aanvragen bij uw leidinggevende. Als het niet mogelijk is om het verlof vooraf
aan te vragen, krijgt u het verlof achteraf toegekend. Voorwaarde daarvoor is dat u
kunt aantonen dat u geen gelegenheid had om het verlof vooraf aan te vragen en een
goede reden had voor uw afwezigheid.

Langdurend verlof
Bij meer dan twee aaneengesloten weken is sprake van langdurend verlof

Inkomen tijdens verlof
U heeft recht op langdurend verlof in de situaties die in dit hoofdstuk van de cao zijn
opgenomen en de daarbij geldende voorwaarden.
Of u daarbij recht heeft op doorbetaling van uw maandinkomen is afhankelijk van de
reden voor het verlof en uw situatie.
Als u langdurend verlof wilt om een andere reden dan opgenomen in dit hoofdstuk,
kan uw leidinggevende daarmee instemmen. Uw leidinggevende bepaalt in dat geval
of uw maandinkomen tijdens het verlof wordt doorbetaald. Als de reden voor het
verlof alleen in uw persoonlijk belang is, kunt u niet langer dan twaalf maanden verlof
krijgen en wordt uw maandinkomen tijdens het verlof niet doorbetaald.

Aanvragen
Als u langdurend verlof wilt, moet u dit van tevoren bij uw leidinggevende aanvragen.
Uw leidinggevende kan aan het toekennen van uw verlof voorwaarden verbinden. In
dat geval kan uw verlof pas ingaan als u schriftelijk akkoord bent gegaan met die
voorwaarden.

Opbouw IKB-uren
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Tijdens uw langdurend verlof kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om
betaald meer uren te werken met een gelijkblijvende arbeidsduur en bouwt u geen
IKB-uren op.

Betalen pensioenpremies
Het ABP-pensioenreglement regelt dat uw pensioenopbouw tijdens uw langdurend
verlof ongewijzigd doorloopt, ook als uw maandinkomen tijdens uw verlof niet wordt
doorbetaald. Uw werkgever blijft daarom tijdens uw verlof de pensioenpremies aan
ABP betalen. Als uw verlof langer dan twee aaneengesloten weken duurt, moet u
tijdens de verlofperiode de kosten daarvan dragen. Dit betreft de kosten van zowel
het werkgeversdeel als van het werknemersdeel van de pensioenpremies. U kunt met
uw werkgever afspraken maken over de wijze waarop u de kosten betaalt. Het is
mogelijk dat uw werkgever reden ziet die kosten geheel of gedeeltelijk te dragen.
Als u politiek verlof heeft, kunnen er twee situaties ontstaan:
•
•

uw pensioenopbouw bij ABP wijzigt niet. U blijft het werknemersdeel van de
pensioenpremies betalen of
u gaat pensioen opbouwen op grond van de
pensioenregeling voor politieke ambtsdragers (APPA). In dat geval wordt de
pensioenopbouw bij ABP verminderd met de pensioenopbouw voor het deel van
uw arbeidsduur waarvoor u verlof heeft. Omdat de APPA geen voorziening kent
bij arbeidsongeschiktheid, blijft u wel het werknemersdeel van de premie voor
ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen betalen.

Als blijkt dat uw werkgever tijdens uw verlof geen pensioenpremies aan ABP hoeft te
betalen, krijgt u het bedrag dat reeds op uw maandinkomen is ingehouden
gedeeltelijk terug. Het deel dat u terugkrijgt is gelijk aan het deel van de reeds
betaalde premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. U krijgt niet meer
terugbetaald dan het bedrag dat uw werkgever van ABP aan te veel betaalde
pensioenpremies terugkrijgt. Over het bedrag dat u terugkrijgt, betaalt uw werkgever
geen rente.

Terugkeergarantie
Als u na afloop van uw:
•
•
•

politiek verlof
langdurend vakbondsverlof of
internationaal verlof
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terugkomt, biedt uw werkgever u een passende functie aan. De functie die uw
werkgever aanbiedt is als dat mogelijk is minimaal gelijkwaardig aan de functie die u
had voor u met verlof ging.

§ 4.4 Politiek verlof
Als u wordt gekozen als lid van een gemeenteraad of provinciale staten, of wordt
benoemd als wethouder of gedeputeerde, heeft u recht op politiek verlof. Dit is alleen
niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord door uw verlof. De omvang van
dit verlof is afhankelijk van de omvang van uw politieke functie, opgenomen in de
volgende tabel.
Functie:

Bijzonderheden/omvang:

Uren per week:

lid van
provinciale
staten

-

11 uur

gedeputeerde

in een provincie waarin provinciale
staten heeft besloten dat de functie
van gedeputeerde een volledige
functie is

volledig

in een provincie waarin de provinciale
staten heeft besloten dat de functie
van gedeputeerde in deeltijd wordt
uitgeoefend

het
aantal uren dat door de
provinciale staten aan
de functie is verbonden
(afgerond op hele uren)

in een gemeente met maximaal
30.000 inwoners

7 uur

in een gemeente met maximaal
100.000 inwoners

12 uur

in een gemeente met meer dan
100.000 inwoners

24 uur

in een gemeente met maximaal
2.000 inwoners

18 uur

in een gemeente met maximaal
4.000 inwoners

22 uur

in een gemeente met maximaal
8.000 inwoners

26 uur

in een gemeente met maximaal

30 uur

lid van een
gemeenteraad

wethouder
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18.000 inwoners
in een gemeente met meer dan
18.000 inwoners

36 uur

in een gemeente met meer dan
18.000 inwoners waarin de
gemeenteraad heeft besloten dat de
functie van wethouder in deeltijd
wordt uitgeoefend

het
aantal uren dat door de
gemeenteraad aan de
functie is verbonden

lid van het
algemeen
bestuur van
een
waterschap

-

4 uur

Lid van het
dagelijks
bestuur van
een
waterschap

-

het
aantal uren dat door het
algemeen bestuur van
het waterschap aan de
functie is verbonden

Uw maandinkomen wordt voor de uren van uw politiek verlof niet doorbetaald omdat
u vanwege uw politieke functie een inkomen ontvangt. Als dat inkomen lager is dan
het maandinkomen dat u vanwege uw politiek verlof niet doorbetaald krijgt, krijgt u
het verschil maandelijks gecompenseerd.
Ook als u wordt gekozen als lid van de Eerste of Tweede Kamer van de StatenGeneraal of als lid van het Europees Parlement kunt u politiek verlof krijgen, omdat
wettelijk is geregeld dat u die politieke functies niet naast uw eigen functie mag
uitoefenen. Ook het recht op eventueel benodigde compensatie en de voorzieningen
na afloop van het vervullen van uw politieke functie zijn wettelijk geregeld. Voor
lidmaatschap van de Tweede Kamer en het Europees Parlement geldt dat u voor uw
benoeming in de eerste termijn politiek verlof kunt krijgen. Verlof voor een tweede
termijn is alleen mogelijk als de eerste termijn van uw politiek verlof minder dan twee
jaar heeft geduurd.

§ 4.5 Vakbondsverlof
Voor verschillende vakbondsactiviteiten heeft u recht op kortdurend vakbondsverlof.
Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord door uw verlof. De
omvang van dit verlof is afhankelijk van de vakbondsactiviteit. Per activiteit geldt het
volgende maximum aantal uren verlof:
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•
•

•

deelname aan cursussen waarvoor u door een vakbond bent uitgenodigd:
maximaal 48 uur per twee jaar
als uw vakbond u heeft gevraagd om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende
activiteiten uit te voeren binnen uw vakbond: maximaal 208 uur per jaar. Daarbij
is de voorwaarde dat deze activiteiten moeten bijdragen aan de doelstelling van
uw vakbond
als bestuurslid of als afgevaardigde van een vakbond: maximaal 120 uur per jaar
voor het bijwonen van vergaderingen van in de statuten van uw vakbond
genoemde onderdelen, vergaderingen van landelijke organisaties en
internationale werknemersorganisaties waarbij uw vakbond is aangesloten,
inclusief één vooroverleg per vergadering.

In totaal heeft u voor deze activiteiten maximaal 240 uur kortdurend verlof per jaar,
of maximaal 320 uur kortdurend verlof per jaar als u lid bent van een bestuur, sectie
of hoogste ledenorgaan van uw vakbond. Voor dit maximum aantal uren telt de tijd
die u besteed als vakbondslid van de geschillencommissie niet mee.
Daarnaast heeft u –als u uw vakbond vertegenwoordigt in het Decentraal
Georganiseerd Overleg - recht op kortdurend verlof voor het bijwonen van
vergaderingen van dat overleg, plus recht op verlof voor één vooroverleg per
vergadering. Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord door
uw verlof. Als u uw vakbond vertegenwoordigt in het Decentraal Georganiseerd
Overleg zal uw werkgever ervoor zorgen dat u daardoor niet benadeeld wordt in uw
positie als werknemer.
Als u als vakbondsbestuurder in dienst treedt bij een vakbond of bij een
internationale organisatie van vakbonden heeft u recht op maximaal twee jaar
langdurend verlof. Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord
door uw verlof. Uw maandinkomen wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald, omdat
de vakbond u een inkomen betaalt.

§ 4.6 Internationaal verlof
Als u tijdelijk gaat werken voor een internationale volkenrechtelijke organisatie heeft
u recht op verlof voor de duur van die periode. Dit is alleen niet het geval als de
bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord door uw verlof. Of uw maandinkomen tijdens
het verlof geheel of gedeeltelijk wordt doorbetaald beslist uw werkgever, en is mede
afhankelijk van de regels van de internationale organisatie daarover en het inkomen
dat de internationale organisatie u mogelijk betaalt.
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Als uw partner ook een arbeidsovereenkomst heeft met de Staat waarvoor deze cao
geldt, dan:
•
•

heeft uw partner ook recht op verlof als u gaat werken voor een internationale
organisatie of
heeft u recht op verlof als uw partner gaat werken voor een internationale
organisatie.

Hierbij geldt dat het recht op verlof voor de meereizende partner maximaal vier jaar
kan bedragen en niet wordt toegekend als daardoor de bedrijfsvoering ernstig wordt
verstoord. Als daar aanleiding voor is kan uw werkgever de meereizende partner meer
dan vier jaar verlof verlenen. Het maandinkomen van de meereizende partner wordt
niet doorbetaald.

§ 4.7 Verlof voor vrijwillige politie
Als u naast uw functie in de sector Rijk ook als vrijwillig ambtenaar bij de politie in
dienst bent, dan heeft u voor de uren dat u daar werkt recht op verlof met behoud van
uw maandinkomen. U heeft geen recht op dit verlof als u tijdens uw vakantie als
vrijwillige ambtenaar bij de politie werkt.
Als u langer dan twee aaneengesloten weken als vrijwillig ambtenaar bij de politie
werkt, betaalt uw werkgever u een maandinkomen dat de vergoeding die u voor uw
werkzaamheden als vrijwillig ambtenaar bij de politie ontvangt aanvult tot uw
oorspronkelijke maandinkomen. Uw maandinkomen is daarbij minimaal het door u te
betalen werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies.

§ 4.8 Verlof voor reservisten
Als u een opleiding volgt om reservist bij het ministerie van Defensie te worden heeft
u recht op verlof. Uw maandinkomen bedraagt dan het door u te betalen
werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies.
Als u naast uw functie in de sector Rijk als reservist bij het ministerie van Defensie in
dienst bent, dan heeft u voor de uren dat u daar werkt recht op verlof. U heeft geen
recht op dit verlof als u tijdens uw vakantie als reservist werkt.
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Uw werkgever betaalt u tijdens het verlof een maandinkomen dat het salaris, andere
vaste inkomensbestanddelen en toelagen die u ontvangt als reservist aanvult tot uw
oorspronkelijke maandinkomen. Uw maandinkomen is daarbij minimaal het door u te
betalen werknemersdeel van de ABP-pensioenpremies.
In plaats van verlof kunt u ook kiezen om uw arbeidsduur te verminderen vanwege uw
werk als reservist. In dat geval heeft u recht op herstel van uw oorspronkelijke
arbeidsduur als u stopt met uw werk als reservist.

§ 4.9 Verlof voor trouwen, geregistreerd partnerschap en
samenlevingscontract
U heeft recht op kortdurend verlof voor de volgende situaties:

Situatie:

Aantal
dagen:

uw eigen huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

2
dagen

een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract van
eigen en aangetrouwde familie in de eerste en de tweede graad

1 dag

Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering wordt verstoord door uw verlof. Het
recht op dit verlof is niet afhankelijk van uw arbeidsduur. Voor een aantal andere
familieomstandigheden heeft u recht op verlof op basis van de Wet arbeid en zorg. In
het volgende hoofdstuk zijn de aanvullingen op dat verlof opgenomen. In hoofdstuk
14 is het recht op verlof opgenomen voor verhuizing vanwege een wijziging van uw
werklocatie.
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