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Collectief verplichte verlofdagen 
 
Artikel 1:  algemeen 
De werkgever kan maximaal 8 dagen per jaar als collectief verplichte verlofdagen aanwijzen. 
Op een collectieve verlofdag dient een medewerker het aantal uren vakantie op te nemen 
die hij op die dag gewerkt zou hebben. 
 
Indien aan een medewerker wordt opgedragen te werken op een collectief vrije dag, dan 
wordt dit aangemerkt als werken op een feestdag. De werknemer komt voor een vergoeding 
in aanmerking volgens artikel 5.7.3 van de CAO VVT. Er wordt geen verlofdag bij de 
medewerker afgeschreven. 
 
Artikel 2: uitvoering 
Jaarlijks zal vóór 1 december een voorstel worden gedaan over de vaststelling van de 
collectief verplichte verlofdagen voor het daaropvolgende jaar.  
De jaarlijks collectief verplichte verlofdagen kunnen pas definitief door de werkgever 
worden vastgesteld als daarover met de OR overeenstemming is bereikt. 
 
Collectief verplichte verlofdagen dienen, voor zover de zieke medewerker die dag moest 
werken, ook gedurende arbeidsongeschiktheid te worden afgeboekt. 
 
De werknemer die in een vast patroon gedurende (maximaal) drie dagen per week werkt en 
die in ieder geval op maandag en/of donderdag werkzaam is en waarbij deze werkdag(en) 
samenvalt (samenvallen) met een feest- of gedenkdag, heeft het recht om in de gelegenheid 
gesteld te worden om op (een) andere dag(en) zijn werkzaamheden te verrichten. Op deze 
wijze wordt het opnemen van verlofuren voor de betreffende feest- of gedenkdag 
voorkomen.  
 
Voor het jaar 2019 zijn onderstaande dagen aangewezen als collectief verplichte 
verlofdagen: 
 

 Dinsdag 1 januari   nieuwjaarsdag 

 Maandag 22 april   2e Paasdag 

 Donderdag 30 mei  Hemelvaartsdag 

 Maandag 10 juni   2e Pinksterdag 

 Woensdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 26 december   2e Kerstdag 
 
Het protocol is in werking getreden op 12 februari 2009. 
Inmiddels hebben enige wijzigingen plaatsgevonden. 
Het voorliggende reglement is per december 2018 van kracht. 


