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Verlof bijzondere gebeurtenissen 
 
In de cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016 – 
2018 is in artikel 6.7a de volgende tekst opgenomen: 
 
Bijzondere persoonlijke gebeurtenissen 
1.  Je werkgever stelt je in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen 

deel te nemen. Als je redelijkerwijs niet in staat bent afspraken over deze 
gebeurtenissen buiten je werktijd te maken, dan verleent je werkgever je betaald 
verlof zonder dat je daarover vakantie-uren hoeft op te nemen: 

 je huwelijk of registratie van partnerschap; 

 het huwelijk of registratie van partnerschap van jouw bloedverwanten in de 

eerste en tweede graad; 

 je 25- en 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap; 

 het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders, of die van 

je echtgeno(o)t(e) of relatiepartner; 

 het bezoek aan een (tand)arts/ specialist. 

Melding 
2.  Voor de gebeurtenissen genoemd in lid 1 geldt dat je veertien dagen voor de 

gebeurtenis aan de werkgever moet melden dat je de gebeurtenis wenst bij te wonen 
en wordt het naar rato-beginsel niet toegepast. 

Overlijden 
3. Bij het overlijden van je partner of bloed- en aanverwant in rechte lijn en in tweede 

graad van de zijlijn stelt je werkgever je in de gelegenheid om de uitvaartplechtigheid 
bij te wonen en, voor zover van toepassing, de plechtigheid te organiseren. Als dit in 
werktijd valt  verleent je werkgever jou betaald verlof zonder dat je daar vakantie-
uren voor hoeft op te nemen. 

 
Nadere uitwerking van de onder punt 1 genoemde bijzondere persoonlijke gebeurtenissen 
voor medewerkers van Zorgcentrum St. Franciscus 
Voor het toepassen van dit cao-artikel wordt binnen Zorgcentrum St. Franciscus onderscheid 
gemaakt tussen twee soorten medewerkers: 

 medewerkers die op vaste dagen van de week werkzaam zijn; 

 medewerkers die op wisselende dagen van de week werkzaam zijn. 

 
Medewerkers die op vaste dagen van de week werkzaam zijn 
Als de bijzondere persoonlijke gebeurtenis plaatsvindt op een dag dat je normaal gesproken 
werkt, krijg je betaald verlof voor het aantal uren dat je die dag zou moeten werken.  
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Voorbeeld:  je werkt iedere week op woensdag 8 uur en op vrijdag 4 uur. Bij het huwelijk 
van je kind op vrijdag, krijg je 4 uur betaald verlof zonder hiervoor vakantie-
uren op te hoeven nemen. Trouwt je kind op woensdag dan wordt 8 uur 
betaald verlof  toegekend. Trouwt je kind echter op maandag, dinsdag of 
donderdag, dan wordt geen betaald verlof toegekend; je bent immers op die 
dag al vrij.  

 
Medewerkers die op wisselende dagen van de week werkzaam zijn 
Om vast te stellen of medewerkers die op wisselende dagen van de week werken recht 
hebben op betaald verlof, dient het volgende onderscheid te worden gemaakt: 

 het dienstrooster voor de periode waarin de bijzondere persoonlijke gebeurtenis 

valt, is al vastgesteld; 

 het dienstrooster voor de periode waarin de bijzondere persoonlijke gebeurtenis 

valt, is nog niet vastgesteld. 

 

Het dienstrooster voor de periode waarin de bijzondere persoonlijke gebeurtenis valt, is al 

vastgesteld 

Als de bijzondere persoonlijke gebeurtenis valt op een dag dat je in het dienstrooster staat 

ingepland,  dan krijg je betaald verlof voor het aantal uren dat je die dag normaal gesproken 

zou moeten werken. 

Voorbeeld: je staat op donderdag ingepland voor een dienst van 8 uur en op de vrijdag 
daarna ben je roostervrij. Als de uitvaart van je broer plaatsvindt op die 
donderdag dan krijg je 8  uur betaald verlof zonder  dat je hiervoor vakantie-
uren hoeft op te nemen. Is de uitvaart echter op de vrijdag erna, dan wordt 
geen betaald verlof toegekend; je bent op die dag immers al vrij.  

 
Het dienstrooster voor de periode waarin de bijzondere persoonlijke gebeurtenis valt, is nog 
niet vastgesteld. 
In dit geval wordt het aantal uren betaald verlof naar rato van je arbeidsduur toegekend. 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat bij een fulltime arbeidsduur van 36 uur per week, 8 uur 
betaald verlof wordt toegekend zonder dat hiervoor vakantie-uren opgenomen hoeven te 
worden.  
Om te bereken op hoeveel verlofuren je recht hebt, kun je de volgende formule gebruiken: 
 
8 verlofuren  x   Aantal contracturen per week volgens je arbeidsovereenkomst   
                            36 uur 
 
Voorbeeld:  je hebt een contract voor 28 uur per week en je weet in januari al dat je 

dochter in oktober gaat trouwen. Je geeft dit in januari door aan de planner 
van St. Franciscus en zij zorgt ervoor dat je op die dag in oktober niet hoeft te 
werken. Je krijgt voor die dag 6,2 uur betaald verlof zonder dat hiervoor 
vakantie-uren worden afgeschreven (8 x 28 : 36 = 6,2 verlofuren).  
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Voor alle medewerkers van Zorgcentrum St. Franciscus geldt: 

 Een bezoek aan een (tand)arts, therapeut of specialist moet je plannen op een dag(deel) 

dat je niet hoeft te werken. Alleen als dit echt niet mogelijk is, wordt betaald verlof 

toegekend zonder dat hiervoor vakantie-uren opgenomen hoeven te worden. 

 Op verzoek van de werkgever dien je een bewijs van de persoonlijke bijzondere 

gebeurtenis te overleggen. Dit bewijs kan bestaan uit een kopie van het trouwboekje of 

van de rouw- of trouwkaart. Bij bezoek aan een (tand)arts, therapeut of specialist dien je 

op verzoek van de werkgever een afsprakenkaart of ander bewijsmiddel te overleggen. 

  



 

Titel: Verlof bijzondere gebeurtenissen Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: HEAD Akkoord OR d.d.: 12 juni 2017   

Versiedatum: 18 juni 2017 Pagina 4 van 4 

 

 
Nadere uitwerking van de onder punt 3 genoemde bijzondere persoonlijke gebeurtenis 
voor medewerkers van Zorgcentrum St. Franciscus 
 
Bijzonder betaald verlof wordt in de volgende gevallen verleend: 
 

 Bij overlijden van je partner, ouder of kind: de dag na overlijden tot en met de dag van 
de uitvaart, voor zover je op deze dagen was ingeroosterd (met een maximum van 5 
dagen). 

 Bij overlijden van de ouder van je partner, het kind van je partner of de partner van je 
kind: de dag na overlijden en de dag van de uitvaart, voor zover je op deze dagen was 
ingeroosterd. 

 Bij overlijden van je grootouder of de grootouder van je partner, je kleinkind of het 
kleinkind van je partner, je broer of zus of de broer of zus van je partner: de dag van de 
uitvaart, voor zover je op deze dag was ingeroosterd.  

 
In uitzonderlijke situaties kan de bestuurder van Zorgcentrum St. Franciscus van deze 
regeling afwijken. 
 
Wil je buiten dit bijzonder betaald verlof meer verlofdagen opnemen, dan kun je dit regelen 
met de planner van Zorgcentrum St. Franciscus. Dit extra verlof zal worden afgeschreven van 
je verlofsaldo. 
 
Na evaluatie in februari 2019 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 


