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Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
 
Wanneer recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
In de Wet Arbeid en Zorg is geregeld dat de werknemer recht heeft op verlof voor een korte 
tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: 

1. onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid 
vergen; 

2. bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; 
3. bij het nakomen van een wettelijke verplichting waarvan de vervulling niet in de vrije 

tijd van de werknemer kon plaatsvinden; 
4. bij de uitoefening van het actief kiesrecht; 

 
Ad 1: Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen: 

Als voorwaarde geldt dat de opname van het verlof noodzakelijk is omdat er geen 
alternatief is voor opname van het verlof. 

 
Ad 2: Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden: 

Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt volgends de wet 
verstaan: 

 de bevalling van de echtgenote of partner, het gaat daarbij uitsluitend om het 
verzuim in verband met de bevalling zelf en dus niet om kraamverlof 

 het overlijden en de begrafenis/crematie van zijn huisgenoten of bloed- of 
aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn. Echtgenoten van 
broers of zussen tellen ook mee (zie overzicht graden bloedverwantschap en 
aanverwantschap) 

 spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts-of 
ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding van: 
echtgenoot, partner, inwonend kind, pleegkind of bloedverwant 1e graad (zie 
overzicht graden bloedverwantschap en aanverwantschap) 

 noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van de volgende personen: 
echtgenoot, partner, inwonend kind, pleegkind of bloedverwant 1e graad (zie 
overzicht graden bloedverwantschap en aanverwantschap). 

  
Voorwaarde om wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden calamiteitenverlof te 
krijgen: het moet gaan om situaties die vergen dat de werknemer direct verlof kan krijgen 
om noodzakelijke voorzieningen te treffen. 

  Voorbeelden van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden: 
- gesprongen waterleiding 
- eerste opvang zieke kinderen 
- huwelijk werknemer of van zijn kinderen 
- begrafenis van bloedverwanten etc. 

https://www.actiz.nl/ledennet-onderwerpen/verlof-/-mantelzorg/kennisberichten/kraamverlof
http://www.actiz.nl/stream/overzicht-graden-bloedverwantschap-en-aanverwantschap.pdf
http://www.actiz.nl/stream/overzicht-graden-bloedverwantschap-en-aanverwantschap.pdf
http://www.actiz.nl/stream/overzicht-graden-bloedverwantschap-en-aanverwantschap.pdf
http://www.actiz.nl/stream/overzicht-graden-bloedverwantschap-en-aanverwantschap.pdf
http://www.actiz.nl/stream/overzicht-graden-bloedverwantschap-en-aanverwantschap.pdf
http://www.actiz.nl/stream/overzicht-graden-bloedverwantschap-en-aanverwantschap.pdf
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- opname in ziekenhuis 
- bezoek aan huisarts 
      Voorbeeld geen bijzondere persoonlijke omstandigheid: 
- jaarlijks onderhoud aan de centrale verwarming 
 

Ad 3. Wettelijke verplichting 
De werknemer kan verhinderd zijn om zijn werk te verrichten door een door wet of overheid 
opgelegde verplichting waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden. 
Het uitgangspunt is: er staat geen vergoeding tegenover en de verplichting kan niet in de 
vrije tijd worden ingevuld. 

 Voorbeelden van een verplichting door wet of overheid opgelegd:  
-          aangifte van een huwelijk 
-          aangifte van de geboorte van een kind 
-          aangifte van overlijden 
 

Ad 4. Uituitoefening van het actief kiesrecht 
De werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen om zijn actief kiesrecht uit te 
oefenen als het in verband met zijn werktijden onmogelijk is om in zijn vrije tijd te stemmen. 
 
Meldingsverplichting en informatieverplichting 
De werknemer meldt in beginsel vooraf onder opgaaf van de reden aan zijn leidinggevende, 
dat hij het verlof opneemt. Soms is dit vooraf niet mogelijk, in dat geval dient de melding zo 
spoedig mogelijk te gebeuren bij de leidinggevende of diens plaatsvervanger. Een huwelijk 
kan vooraf gemeld worden. Bij een plots ziek kind of een gesprongen waterleiding ligt dit 
vaak anders.  
De werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren, maar kan 
achteraf van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij zijn arbeid niet heeft 
kunnen verrichten. Indien de werknemer hier niet in slaagt, is een sanctiemogelijkheid dat 
het loon wordt ingehouden over de niet gewerkte uren óf met instemming van de 
werknemer kunnen bovenwettelijke vakantiedagen verrekend worden. 
 
Duur van het verlof 
De duur van het verlof is niet altijd vooraf te bepalen. Het gaat om een korte naar billijkheid 
te berekenen tijd. Dit betekent dat het verlof in verhouding moet staan tot de aard van het 
noodgeval en de hoeveelheid privé-verplichtingen die dat met zich meebrengt. Soms is een 
paar uur genoeg en soms een paar dagen. 
Het verlof gaat in op het tijdstip waarop de werknemer melding maakt van opnemen. 
 
Regeling calamiteiten- en ander kortdurend verlof in CAO VVT 
In de CAO VVT is in hoofdstuk 6, artikel 6.7 is opgenomen dat calamiteiten- en ander 
kortdurend verlof wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden moet worden 
opgenomen uit het verlofmandje. Dit is betaald verlof. 
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De duur van het verlof is in dit cao-artikel niet geregeld. Aangesloten wordt bij het wettelijke 
uitgangspunt: een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Mocht de werknemer 
onvoldoende vakantie-uren hebben opgebouwd om dit verlof op te nemen, dan bestaat er 
recht op onbetaald verlof. Op grond van de Wet arbeid en zorg kan het (redelijke) verzoek 
om verlof niet geweigerd worden. 
 
Bezoek aan (tand)arts en andere medische specialisten (art. 6.7 lid 4 CAO VVT) 
Dit bezoek valt eveneens onder het begrip calamiteitenverlof wegens bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. Op grond van de CAO hoeft voor bezoek aan arts/specialist 
geen verlof uit het verlofmandje te worden opgenomen. Voorwaarde is dat het bezoek aan 
arts/specialist noodzakelijkerwijs onder werktijd dient plaats te vinden. Uitgangspunt is dat 
artsenbezoek in de regel in eigen tijd dient plaats te hebben.  
 
Calamiteitenverlof: regelen zorg bij ziekte in het gezin (art. 6.7 lid 5 CAO VVT) 
Als de werknemer regelingen moet treffen om zorg te regelen in zijn gezin valt dit ook onder 
het begrip calamiteitenverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg. In de cao is opgenomen 
dat de werknemer, voor het regelen van zorg in geval van een zieke in het gezin, maximaal 
24 uur verlof per jaar krijgt. Indien dit aantal uren niet voldoende is heeft de werknemer 
recht op verlof om bijv. zorg te regelen voor zijn zieke kinderen, maar dan is dit 
calamiteitenverlof/ander kortverzuim verlof onbetaald. 
 
Mogelijkheid onbetaald calamiteitenverlof (art.6.7 leden 3 en 5 CAO VVT) 
In het geval dat een werknemer in een jaar veelvuldig een beroep moet doen op het 
calamiteitenverlof waardoor het verlofmandje niet meer toereikend is of voor het regelen 
van zorg bij ziekte in het gezin het maximum aantal uren al is opgenomen, kan de 
werknemer aanspraak maken op onbetaald calamiteitenverlof.  
Weigeren van calamiteitenverlof 
Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof kan door de werkgever niet geweigerd worden. 
 
Ziekmelding 
Ingeval van een calamiteit of een andere gebeurtenis waardoor recht op kort verzuimverlof 
ontstaat, kan de medewerker zich niet ziekmelden. Er is dan namelijk geen sprake van 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. 
 
SAMENVATTING: 
Indien een medewerker recht heeft op calamiteitenverlof dan wordt dit verlof afgeboekt van 
zijn verlofmandje. Indien het verlofsaldo niet toereikend is, wordt onbetaald verlof 
toegekend. Uitzondering hierop vormen het verlof van maximaal 24 uur per jaar voor het 
regelen van zorg voor een zieke in het gezin van de werknemer en het bezoek aan een arts 
indien dit noodzakelijker wijs in werktijd plaats dient te vinden. In deze gevallen hoeft er 
geen verlof uit het verlofmandje te worden opgenomen. 
 
Bij evaluatie in september 2018 zijn geen wijzigingen aangebracht. 

http://www.vvtcao.nl/cao-2013-2014/inhoudsopgave-content?folderNr=9
http://www.vvtcao.nl/cao-2013-2014/inhoudsopgave-content?folderNr=9
http://www.vvtcao.nl/cao-2013-2014/inhoudsopgave-content?folderNr=9

